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Lingkup Hak Cipta Pasal 1 Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis
berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi
pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan Pidana Pasal 113
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000
(seratus juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta
melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta
melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam
bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)
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اإلــهــداء
إىل:
األوفياء يف جمال انلضال ادلستوري والسيايس اإلساليم يف العالم اإلساليم .
أهدي هذه ابلضاعة املزجاة -وإن اهلدايا ىلع مقدار مهديها -واملرجو منهم أن يتفضلوا
بالقبول

و

ادلكتور حممد خادل مصلح

املـقـدمـــــــة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم ىلع سيدنا حممد خاتم األنبياء واملرسلني
وىلع آهل وصحبه ومن تبعه بإحسان إىل يوم ادلين ،وبعد.
فإن ادلين اإلساليم نظام شامل يتناول مظاهر حياة اإلنسان مجيعا ؛ وهو عقيدة
ورشيعة وأخالق واقتصاد وفكر وسياسة وقضاء ومعاملة وما إىل ذلك من سائر
األمور اليت تعرض لإلنسان يف حياته(.)1
ومن اجلدير باذلكر ،فإن الرسول  اكن القدوة واملثل اذلي ينبيغ أن حيتذي
به املسلمون يف لك أقواهلم وأفعاهلم وترصفاتهم ومواقفهم( . )2ولقد أسس الرسول
 ادلولة حينما هاجر إىل املدينة ؛ فعمل ىلع وضع أسس حتكم عالقات املسلمني
بعضهم ببعض ،وعالقتهم بغريهم من ايلهود واملرشكني وغريهم ممن اكنوا حييطون
باملجتمع اإلساليم  .ولقد أرىس الرسول  داعئم الشورى بني املسلمني ولعل مما
يأكد ذلك أنه اكن دائم املشورة للمسلمني يف لك ما يعرض هل من األمور عمال بقوهل
ْ َْ
ََ ُ
او ْره ْم ِف األم ِر)( )3فاستطاع الرسول  بذلك أن يقود املسلمني إىل ما فيه
تعاىل (:وش ِ
خريي دينهم ودنياهم .
ولقد ظل أمر املسلمني ىلع هذا انلحو يف عهد اخللفاء الراشدين اذلين طبقوا
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داعئم الشورى واستطاعوا أن يقودو املسلمني قيادة حكيمة مكنتهم من نرش ادلين
يف ربوع العالم  .ولقد ظل حاهلم مستقرة يف عهد أيب بكر ريض اهلل عنه وكذلك يف
عهد عمر بن اخلطاب ولكنهم بدؤوا يتعرضون للخالفات وانقسامات منذ الفتنة
اليت أدت إىل مقتل اخلليفة عثمان ابن عفان  .وتتابعت األحداث اليت أدت إىل
انقسام املسملني إىل طوائف حتارب بعضها بعضا  ،ولعل من أخطر هذه الطوائف
يه طائفة «الشيعة» وىلع رأسهم من عرفوا يف اتلاريخ باسم غالة الشيعة ؛ وهم اذلين
قالوا بعصمة األئمة  ،وبأفضليتهم حىت من انليب . 
لكن اهلل تعاىل برمحته وفضله تكفل حبفظ هذا ادلين العظيم من اتلحريف
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ت أم ُر ِ
ِمن أم ِت ظا ِه ِرين ع الق ال يضهم من خذلهم حت يأ ِ
هذه الطائفة –باتفاق العلماء -هم أهل السنة واجلماعة  ،واليت تعرف عرب اتلاريخ
تمسكهم بالفهم الصيحيح والشمويل والوسطي لإلسالم ؛ وسط بني غالة انلفاة
وغالة املجسمة  ،ووسط بني غالة اجلربية وغالة القدرية  ،ووسط بني غالة اخلوارج
و غالة املرجئة  ،ووسط بني غالة انلصوصيني وغالة العقليني وغالة الروحانيني .
وانطالقا من هذا الفهم الشمويل واتلاكميل لإلسالم يرى علماء أهل السنة
رضورة تشكيل اإلمامة العظىم خالفة للرسول  واذلي يهدف إىل حراسة ادلين
وسياسة ادلنيا ؛ حيث أسست هذه اخلالفة ىلع منظومة قيمية سياسية من أهمها
الشورى .
وهذه املنظومة (الشورى) ؛ اليت اكنت يف األساس تقوم ىلع احرتام رأي األمة
ُ
يف اختيار اإلمام ومراقبته وعزهل إن احنرف عن سواء السبيل  ،ورفض أ َحادية الرأي
واالستبداد  ،هو مبدأ إساليم واجتمايع وسيايس أصيل اذلي تمزي به أهل السنة
4
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سورة احلجر9 :
صحيح مسلم ،الكتاب  :اإلمارة ،ابلاب :ال تزال طائفة من أميت ظاهرين ىلع احلق ،رقم3544 :
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واجلماعة وافتخر به .
أما الشيعة اإلمامية االثىن عرشية فقد رفضوا هذه املنظومة القيمية السياسية
اإلسالمية األصيلة يف اإلمامة ؛ وتبنوا –بدال منها -نظرية غريبة عن الفكر اإلساليم
ويه نظرية «انلص والوصية»  ،واآلراء املتودلت منها ؛ كقوهلم بعصمة األئمة بل قول
بعضهم بأفضلية األئمة ىلع األنبياء واملرسلني  ،بل حىت ىلع املالئكة املقربني ،
ومن ثم القول بأفضلية اإلمامة ىلع انلبوة  ،والقول بالغيبة واملهدوية  ،وغري ذلك من
اآلراء املغايلة  ،ووقعوا بسبب هذه األقوال يف منعطفات فكرية خطرية .
ولم تكن أطروحة والية الفقيه السياسية اليت قدمها اخلميين أمام مجهور فقهاء
الشيعة ومفكريهم -مع أهميتها -إال حال حلالة اجلمود اليت اعش فيها املجتمع الشييع
منذ فرتة طويلة جراء فكرة ما تسىم بالغيبة الكربى ؛ حيث مجدت الفكرة أغلب
نشاطهم االجتمايع والسيايس وادليين فرتة طويلة من الزمان  .واكن الشعور باستطالة
ظهور اإلمام الغائب  ،وتقدم الزمان  ،وإحلاح احلاجة  ،وكرثة انلوازل قد دفع ببعض
فقهائهم للسري قدما حنو فتح باب اإلجتهاد  ،والقول جبواز بل وجوب قيام الفقهاء
العدول اجلامعني لرشوط الفتوى واالجتهاد بتشكيل احلكومة اإلسالمية نيابة عن
اإلمام املهدي  ،حيث تكون دليهم والية مطلقة اكليت اكنت للنيب واألئمة .
وبانلظر إىل اتلطبيق املعارص نلظرية والية الفقيه جبمهورية إيران اإلسالمية-
واليت تعترب جتليات معارصة هلذه انلظرية -نرى أنها عود جزيئ إىل نظرية الشورى
اليت اكن أهل السنة قد طبقوها عقب وفاة الرسول  مبارشة  ،واكن األئمة من أهل
ابليت قد تبنوا بها أيضا .
وهذا إن دل ىلع يشء فإنما يدل ىلع أن نظرية الشورى السياسية السنية يه
أقوى انلظريات السياسية من حيث أصوهلا وأصاتلها الرشعية ومبانيها العقلية ،
ومن ثم أصلح انلظريات السياسية للتطبيق عرب اتلاريخ  ،حىت باملقارنة مع نظام
ادليمقراطية اليت بدأ –كما نشاهد عيانا بيانا -يـتهافت يوما بعد يوم .
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مع ذلك فإن جتربة والية الفقيه وآيلاتها  ،اليت حتولت -منذ اعم  -1979من اعلم
اتلنظري إىل ساحة اتلطبيق وحيمل يف طياطها اسم اإلسالم ىلع مذهب اجلعفري،
ويعتنقها أكرث من سبعني مليون شيعة  ،وبدأت تصعد وحتتل ماكنة بني ادلول،
أصبحت جتربة حية تستحق ادلراسة .
أضف إىل ذلك  ،فإن ظاهرة ّ
نمو وانتشار الشيعة االثىن عرشية -بشلك كبري-

يف إندونيسيا بل ويف كثري من دول جنوب رشق آسيا ؛ وذلك جراء إعجاب أغلبهم
بما يراهم جناحا باهرا نلظرية والية الفقيه السياسية .
ثم إن جناح قيام مجهورية إيران اإلسالمية الشيعية وصعودها يف املنطقة والعالم
اإلساليم  ،يف وقت اغب فيه قيام دولة ىلع نظام الشورى بشلك صحيح  ،ويف وقت
انهار فيه انلظام الشيويع  ،وأفلس فيه بعض ادلول املبنية ىلع أساس ادليمقراطية
والرأسمايلة  ،قد يعطي انطبااع سطحيا غري دقيق لكثري من املثقفني وغري املثقفني ،
بأن والية الفقيه أصبحت أجدر انلظريات السياسية باتلطبيق يف اعملنا املعارص ويف
املستقبل .
هذه احلقائق بدوره تثري كثريا من التساؤالت العويصة اليت ليس من السهل
ىلع الشباب اإلجابة عنها منها :
األول  :مايه حقيقة نظرية اإلمامة اتلقليدية (انلص والوصية)  ،وكيف تطورت
إىل نظرية سياسية معارصة (والية الفقيه)  ،وما يه جتليات هذه انلظرية يف واقعنا
املعارص ؟ .
اثلاين  :ما يه اجلوانب اإلجيابية والسلبية هلذه انلظرية ىف ضوء املرجعية العليا
هلذا ادلين ؟
اثلالث  :مايه جوانب االتفاق واالختالف ومدى اتلأثري واتلأثر واالستفادة
املتبادلة بني نظرية والية الفقيه والشورى وادليمقراطية ؟ .

لإلجابة عن هذه التساؤالت اليت تلح على أذهان كثري من الشباب واملفكرين،
أييت هذه الدراسة القائمة على (املنهج الوصفى )Descriptive methode؛ وذلك
ي
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بدءا من مجع املادة العلمية  ،مرورا مبالحظتها ،ووصفها ،وحتليلها ،و أتثريها
وتطوراهتا املتوقعة ،وانتهاءا ابستخالص النتائج ،مستخدما يف ذلك كله املنهج
االستقرائى  Inductiveاترة واملنهج االستنباطى  Deductiveاترة أخرى .
كما تقوم ادلراسة ىلع (املنهج انلقدى) ؛ ونعين بذلك  ،دراسة (والية الفقيه أو
الفكر السيايس الشييع املعارص) مفهومها وتطورها اتلاريىخ ومبانيها  ،وجتلياتها
املعارصة حبمهورية إيران اإلسالمية  ،من حيث االجيابيات والسلبيات يف ضوء
املرجعية العليا اإلسالمية .
كما تقوم ادلراسة ىلع (املنهج املقارن) ؛ حيث نقارن فيها نظرية والية الفقيه
بنظرييت الشورى (الفكر السيايس السين) وادليمقراطية (الفكر السيايس الغريب)
من حيث االتفاق واالختالف ومن حيث اتلأثري واتلأثر واالستفادة املتبادلة بينها .
هذا  ،نسأل اهلل عز وجل أن ينفع هذا اجلهد املتواضع اجلميع  ،وهو نعم املوىل
والقادر عليه  .وصىل اهلل ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني .
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املبحث اتلمهيدي :والية الفقيه بني الكالمية والفقهية

ذ

املبحث اتلمهيدي:
والية الفقيه بني الكالمية والفقهية
بني يدي املبحث اتلمهيدي
قبل احلديث عن والية الفقيه واملقارنة بينها وبني الشورى وادليمقراطية  ،من
األهمية بماكن أن نمهد حبثنا باحلديث حول اإلمامة العظىم بني األصول والفروع
ووالية الفقيه بني الكالمية والفقهيه  .وإيلكم هذا املبحث اتلمهيدي.

املبحث اتلمهيدي :والية الفقيه بني الكالمية والفقهية

١

املبحث اتلمهيدي:
والية الفقيه بني الكالمية والفقهية
قبل احلديث عن والية الفقيه من حيث كونها مندرجة حتت ابلحوث الكالمية
أم الفقهية  ،نرى من األهمية بماكن أن نمهد ببحث حول اإلمامة العظىم من حيث
كونها من األصول أم من الفروع  ،تلوقف ابلحث عن والية الفقيه ىلع اإلمامة
باعتبار كونها فراع من اإلمامة .

وتفصيل ذلك كالتايل :
املطلب األول  :اإلمامة العظيم بني األصول والفروع
اتفقت مجيـع الطوائف والفرق اإلسالمية –إال رشذمة منها -ىلع أن اإلمامة
رضورة برشية  ،إذ ال يتصور ملجتمع من املجتمعات احلياة األفضل إال يف ظل دولة
أو حكومة أو والية أو خالفة أو ملك -أيا اكنت تسميتها -؛ فال بد ملجتمع من
املجتمعات إذن من حاكم (رايع) اذلي يقوم بتدبري شئون الرعية وتنظيمها  .فقد
أشار إىل هذا املعىن الشهرستاين بقوهل :
«وقد قال مجهور أصحاب احلديث من األشعرية والفقهاء ومجاعة الشيعة واملعزتلة
وأكرث اخلوارج بوجوبها فرضا من اهلل تعاىل  .ثم مجاعة أهل السنة قالوا  :هو فرض
واجب ىلع املسلمني إقامته  ،واتباع املنصوب فرض واجب عليهم ؛ إذ ال بد لاكفتهم
من إمام ينفذ أحاكمهم  ،ويقيم حدودهم  ،وحيفظ بيضتهم  ،وحيرس حوزتهم  ،ويعيب
جيوشهم  ،ويقسم غنائمهم وصدقاتهم  ...ومن زاغ عن احلق وضل عن سواء السبيل
فعىل اإلمام تنبيه ىلع وجه اخلطأ وإرشاده إىل اهلدى فإن اعد  ،وإال فينصب القتال
ويطهر األرض عن ابلدعة والضالل بالسيف اذلي هو بارق سطوة اهلل تعاىل وشهاب
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نقمته  ،وعقبة عقابه  ،وعذبة عذابه»(. )6

ىلع أنهم اختلفوا يف انلظر إىل ماكنة ومزنلة هذه اإلمامة ؛ فبينما اعترب مجهور
الفرق اإلسالمية –ويف مقدمتهم مجهور أهل السنة واجلماعة -اإلمامة رضورة من
رضورات مدنية والىت تدخل حتت قاعدة «ماال يتم الواجب إال به فهو واجب» ،
ومن ثم فيه من الفروع ال من األصول  ،ومباحثها دارجة حتت مباحث فقهية ال
()7
عقدية  ،فإن الشيعة اإلمامية االثىن عرشية اعتربوها رضورة من رضورات دينية
وفريضة من الفرائض اإلهلية وركن من أراكن اإليمان  ،ومن ثم فيه من األصول ال
من الفروع .بعيارة أخرى يقال « :إن نصب اإلمام واجب ىلع اهلل عند الشيعة(، )8
وواجب ىلع املسلمني عند أهل السنة» .
وتفصيل الكالم يف ذلك نعرض هذين اجتاهني بيشء من اتلفصيل اكتلايل :
االجتاه األول -القائلون بأنها من األصول ال من الفروع
أمجعت الشيعة االثىن عرشية قاطبة ىلع اعتبار اإلمامة فريضة من الفرائض
اإلهلية  ،وركن من أراكن اإليمان  ،فال يصح اإليمان إال بها ومعرفتها تتوقف عليها
صحة اإليمان ودخول اجلنة وانلجاة من انلار  ،كما ال تقبل األعمال إال بها  ،فبناءا
ىلع تصورهم بأن اإلمامة يه نص ووصية  ،وأن الوالية يه رئاسـة ادلنيا وادلين نيابة
عن الرسول  ، اكن من الرضوري بماكن أن يكون تصورهم للوالية يضايه ذلك
 6الشهرستاين ،نهاية اإلقدام يف علم الكالم ،اتلحرير واتلصحيح الفرد جيوم( ،القاهرة ،مكتبة
املتنيب ،د.س) ،ص478 :
 7ويقصد بالرضورة ادلينية :ما يعرف بابلداهة أنه من أجزاء ادلين ،حبيث لو سئل عنه لك أحد
من أهل ادلين ،ألجاب بأنه منه ىلع وجه اجلزم وايلقني ،إال من اكن جديد اإلسالم ،أو بعيد ادلار من
املسلمني .أو مااكن ديلله واضحا عند مجيع املسلمني ،حبيث ال يصح اختالفهم فيه بعد اتلفاهم إيله.
أو ما ال يتعرض أحد من املصنفني يف علوم الرشيعة بليان حكمه من جهة نفسه يف يشء من كتبهم
االستداليلة ،وغريها لعدهم ذلك من قبيل توضيحات الواضحات ،وإيراد القول غري املفيد ،مثل:
وجوب الصلوات اخلمس( .أكرم براكت ،املباين الكالمية لوالية الفقيه ،بريوت ،دار اهلادي ،الطبعة
األوىل ،)2003 ،ص66 :
 8احلسن بن يوسف بن ىلع بن املطهر حىل ،توضيح املراد تعليقة ىلع رشح جتريد االعتقاد،
تأيلف السيد هاشم احلسيىن الطهراىن( ،د.ن و د.س) ص677 :
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اذلي تصوروا فيها انلبوة والرسالة  ،بل ذهب بعضهم إىل القول بأن الوالية درجة فوق
انلبوة  .بينما تصوروا اإلمام أو األئمة كتصورهم لألنبياء أو أكرث من ذلك .
وإذا اكن األمر كذلك  ،اكن من الرضوري أن تكون اإلمامة من األصول ال من
الفروع  ،كما سوف نفصل ذلك فيما ييل :

(أ) -اإلمامة اكنلبوة أو درجة فوق انلبوة
حول مزنلة اإلمامة أورد انلوخبيت 9رأي فرقة من فرق الشيعة القائلة بأن مقام
اإلمام كمقام انليب ،حيث أن اإلمامة من أجل األمور بعد انلبوة  ،وفرض من أجل
فرائض اهلل  ،وىلع هذا األساس يرون أنه ال يمكن أن تقام الفرائض وأن تقبل إال
بإمام اعدل  ،حيث قالوا :
«...فمقام انلىب اليصلح من بعده إال ملن هو كنفسه  ،واإلمامة من أجل األمور
بعد انلبوة  ،إذ يه فرض من أجل فرائض اهلل  ،وال يقوم بالفرائض  ،وال يقبل إال
بإمام اعدل».10
ويعترب ابلحراىن 11اإلقرار باإلمامة من تمام اإلسالم ورشط العتبار اإلقرار
 9وهو احلسن ب ن مويس بن احلسن بن حممد انلوخبيت ،أبو حممد ،فليك اعرف بالفلسفة،
اكنت تدعيه املعزتلة والشيعة ،وهو من أهل بغداد ،هل تصانيف يف اآلراء وادليانات ،من كتبه
« :فرق الشيعة» ،و «اآلراء وادليانات» ،و«احتصار الكون» ،وغريها  ...تويف سنة 310ـه922/م ( .خري
ادلين الزريلك ،األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملسترشقني،
(بريوت ،دار العلم للماليني ،الطبعة اخلامسة عرشة )2002 ،ص224/2 :م؛ حممد بن اسحاق بن انلديم،
الفهرست ،حتقيق رضا-جتدد ،حقوق الطبع حمفوظة للمحقق ،ص)226-225 :
 10انلوخبىت حسن بن موىس وسعد بن عبد اهلل القىم ،كتاب فرق الشيعة ،حتقيق د .عبد املنعم
اخلفىن( ،دار الرشاد ،القاهرة ،الطبعة األوىل سنة  ،)1992ص33 :
 11هو هاشم بن سليمان بن اسماعيل احلسيىن ابلحراىن الكتاكىن اتلوبىل :مفرس إماىم.
نسبته إىل (توبىل) و (كتاكن) من قرى ابلحرين ،وقربه فياألوىل .وشهرته ابلحراىن ،كما كتب هو عن
نفسه فينهاية (إيضاح املسرتشدين) فيرتاجم الراجعني إىل والية أمري املؤمنني .وهل أيضا (الربهان يف
تفسسري القرآن) ،و(ادلر انلضيد يف فضائل احلسني الشهيد) ،و(سالسل احلديد) منتخب من رشح
نهج ابلالغة البن احلديد ،و(االنصاف يف انلص ىلع األئمة األرشاف من آل عبد مناف) و (تنبيه
األريب) ،فريجال اتلهذيب و(إرشاد املسرتشدين) .قال صاحب الروضات :وكتبه جمرد مجع وتأيلف
لم يتلكم يف شئ منها ىلع ترجيح يف أقوال أو حبث أو اختيار مذهب وال أدرى إن اكن ذلك قصورا أو
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بانلبوة نافعا ،وذلك ألن مزنلة اإلقرار باإلمامة كمزنلة اإلعتقاد باتلوحيد  ،فاجلحد
بالوالية اكجلحد باتلوحيد  .قال ابلحراين « :إن تمام اإلسالم باعتقاد والية عيل عليه
السالم  ،وال ينفع اإلقرار بانلبوة مع جحد إمامة عيل كما ال ينفع اإلقرار باتلوحيد
ً
من جحد بانلبوة» . 12كما افرتى ابلحراين ىلع لسان اإلمام عيل قائال بأن اإلقرار
بانلبوة الينفع من غري اإلقرار بواليته فقال اإلمام عيل فيما يزعم ابلحراين « :من لم
يقر بواليىت لم ينفعه اإلقرار بنبوة حممد .13»
أما شيخهم نعمة اهلل اجلزائري 14فريى أن اإلمامة درجة فوق درجة انلبوة حيث
قال « :اإلمامة العامة الىت يه فوق درجة انلبوة والرسالة  .)15(» ...ثم راح يعلن برصاحة
وجود فوارق جوهرية بني الشيعة وبني غريها من الفرق اإلسالمية  ،فقال « :لم جنتمع
معهم ىلع هلإ وال نيب وال ىلع إمام  ،وذلك ألنهم يقولون إن ربهم هو اذلى اكن نبيه
حممدا  ، وخليفته بعده أبو بكر وحنن ال نقول بهذا الرب وال بذلك انليب  ،بل
نقول  :إن الرب اذلى اكن خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا وال ذلك انليب نبينا»(. )16
أما املجليس( )17فقد حكم ىلع منكر اإلمامة بالكفر  ،وبالضالل  ،وباخللود
توراع .توىف سنة 1107ـه1696/م( .األعالم ،املرجع السبق ،ص)66/8 :
 12هاشم بن سليمان ابلحراىن الكتاكىن ،الربهان يف تفسري القرآن( ،الطهران ،الطبعة اثلانية)،
ص24 :
13
نفس املرجع السابق
 14هو نعمة اهلل بن عبد اهلل بن حممد بن حسني احلسيىن اجلزائرى :أديب ،مدرس من فقهاء
اإلمامية .نسبته إىل جزائر ابلرصة .ودل يف قرية (الصباغية) من قراها ،وقرأ بها ثم بشرياز فأصفهان.
واعد إىل اجلزائر ،وتوىف بقرية جايدر سنة 1112ـه1701/م .هل كتب منها( :زهرة الربيع) ،و(األنوار انلعمانية
يف معرفة نشأة اإلنسانية) يف جزءان ،و(مقصود األنام يف رشح تهذيب األحاكم) 12 ،جمدلا ،و(خمترصه
اغية املرام) ،و(نور األنوار يف رشح كالم خبري األخبار) ،و(مقامات انلجاة) ،و(نور األنوار يف رشح
الصحيفة السجادية) و(فروق اللغة)( .األعالم ،املرجع السابق ،ص)39/8 :
 15نعمة اهلل اجلزائرى ،زهر الربيع ،ص12 :
 16نعمة اهلل اجلزائرى ،األنوار انلعمانية يف معرفة نشأة االنسانية( ،بريوت ،مؤسسة األعلىم)،
ص279/2 :
 17هو حممد باقر بن حممد تىق بن مقصود ىلع األصفهاىن املجلىس :عالمة إماىم ،وىل مشيخة
اإلسالم يف أصفهان .وترجم إىل الفارسية جمموعة كبرية من األحاديث .هل (حبار األنوار) مطبوع يف
 25جزءا يف مباحث خمتلفة ،وكتاب (العقل) ،و(تاريخ فاطمة و احلسنني) ،و(عدة تواريخ لألئمة)،
و(السماء والعالم) ،طبع منه املجدل الرابع عرش ،و(األحاكم والرسالة واجلزية) يف رجال احلديث .توىف
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يف انلار  ،معتقدا أن هذا احلكم هو مما اتفقت عليه اإلمامية  ،إذ يقول « :اتفقت
اإلمامية ىلع أن من أنكر إمامة أحد من األئمة وجحد ما أوجبه اهلل هل من فرض
الطاعة  ،فهو اكفر ضال مستحق للخلود يف انلار»( .)18كما ذهب املجليس إىل القول
بأن اتلفريق بني انليب واإلمام ال يسلم من اإلشاكل حيث قال « :إن استنباط الفرق
بني انليب واإلمام من تلك األخبار الخيلوا من إشاكل»( .)19وأن اإلمام ال يتصف
بانلبوة  ،تأدبا وراعية للمصطىف  ال أكرث ؛ إذ قال « :وال نعرف جهة عدم اتصافهم
بانلبوة إال راعية خاتم األنبياء  ،وال تصل عقونلا فرق بني انلبوة واإلمامة»(.)20
ومن هنا قرر العالمة احليل( )21بأن اإلمامة خري من انلبوة ألنها لطف اهلل
اخلاص ،أما انلبوة فلطف اهلل العام  ،فإنكار اإلمامة –إذن -رش من إنكار انلبوة .
قال يف ذلك احليل « :اإلمامة لطف اعم وانلبوة لطف خاص إلماكن خلو الزمان من
نىب ىح خبالف اإلمام  ...وإنكار اللطف العام رش من إنكار اللطف اخلاص»(.)22

سنة 1047ـه1637/م( .األعالم ،املرجع السابق ،ص)49/6 :
 18حممد باقر املجلىس ،حبار األنوار اجلامعة دلرر أخبار األئمة األطهار( ،بريوت ،دار إحياء
الرتاث العرىب ،الطبعة اثلاثلة ،سنة  ،)1403ص390/23 :
 19املجلىس ،حبار األنوار ،املرجع السابق ،ص82/26 :
 20نفس املرجع السابق
 21هو احلسن بن يوسف بن عيل بن املطهر األسدي ،املعروف بالعالمة احليل ،وآية اهلل وبابن
املطهر .ودل اعم 648ـه .أخد عن وادله وعن خاهل شيخ اإلمامية املحقق احليل اذلي اكن هل بمزنلة األب
الشقيق .والزم الفيلسوف نصري ادلين الطويس .كما أخذ عن مجاعة من علماء السنة منهم القزويين
الشافيع وابن الصباغ احلنيف وآخرون .هل تصانيف عديدة بلغ كما عد األميين يف (أعيان الشيعة)
أكرث من مائة كتاب .منها( :تذكرة الفقهاء) ،و(إرشاد األذهان) ،و(نهاية األحاكم يف معرفة األحاكم)،
و(األلفني يف إمامة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب) وغري ذلك .اعرص شيخ اإلسالم ابن تيمية ،واكن
من أكرب املنتقدين هل حيث صنف كتابه املشهور (منهاج السنة) .توىف اعم 726ـه( .موسوعة طبقات
الفقهاء ،اللجنة العلمية ملؤسسة اإلمام الصادق ،حتت إرشاف الشيخ السبحاين( ،مؤسسة اإلمام
الصادق1422 ،ـه) ،ص)81-77/8 :
 22العالمة احليل ،األلفني يف إمامة أمري املؤمنني يلع بن أيب طابلب( ،الكويت ،مكتبة األلفني،
الطبعة األوىل) ،ص23 :
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(ب) -اإلمامة ركن من أراكن ادلين ال يصح اإليمان إال بها  ،وال تقبل
األعمال إال بها
فقد روى اللكيىن بعض الروايات عدت الوالية من أعظم أراكن اإلسالم .
من هذه الروايات « :عن أىب جعفر قال  :بىن اإلسالم ىلع مخسة أشياء  :ىلع
الصالة والزاكة والصوم واحلج والوالية  ،قال زرارة  :فقلت  :وأي شئ من ذلك أفضل؟
فقال الوالية أفضل  ،ألنها مفتاحهن  ،والويل هو ادليلل عليهن  ،فقلت  :ثم اذلي ييل
ذلك يف الفضل ؟ فقال  :الصالة.)23(»...
ومنها احلديث (رقم  )24()7اذلي يشري إىل أن الوالية يه األوىل يف ترتيب بناء
اإلسالم  ..« :عن أىب جعفر قال  :بين اإلسالم ىلع مخس داعئم  :الوالية والصالة
والزاكة وصوم شهر رمضان واحلج»(.)25
ومن هنا اكن إنكار هذه الوالية يف رأي أغلبهم خمرج من امللة  .فقد ملحنا
ذلك واضحا جليا من أقوال علمائهم السابقة  ،أمثال احليل  ،والصدوق  ،واملفيد ،
واملجليس  ،ونعمة اهلل اجلزائرى .

(ج) أن اإلمامة تتوقف عليها قبول األعمال
كما أن الوالية –عند الشيعة اإلمامية االثىن عرشية -تتوقف عليها قبول
األعمال وعدمها  .فقد أورد لك من اللكيين واملجليس أدلة من القرآن واألخبار
تتعلق بهذا األمر يف باب خاص ذللك  .نذكر بعضا منها :
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اللكيىن ،أصول الاكىف ،كتاب اإليمان والكفر ،باب داعئم اإلسالم ،احلديث رقم  ،3ص:
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٧

ووجه االستدال من هذه اآلية –يف رأيهم -أن اهلل تعاىل حكم يف هذه اآلية
ببطالن أعمال الكفار ،واألخبار املستفيضة وردت بإطالق الكفر ىلع منكري
إمامة األئمة .
روى عيل بن إبراهيم يف تفسري تلك اآلية أنه قال « :من لم يقر بوالية أمري
املؤمنني بطل عمله مثل الرماد اذلى تيجء الريح فتحمله  .....واعلم أن اإلمامية
أمجعوا ىلع اشرتاط صحة األعمال وقبوهلا باإليمان اذلي من مجلته اإلقرار بوالية
مجيع األئمة عليهم السالم وإمامتهم واألخبار ادلالة عليه متواترة بني اخلاصة
والعامة»(. )27
ومن األخبار « :ما روى عن أىب عبد اهلل عليه السالم قال  :إن أول ما يسأهل عنه
العبد إذا وقف بني يدى اهلل جل جالهل عن الصلوات املفروضة وعن الزاكة املفروضة
وعن الصيام املفروض وعن احلج املفروض وعن واليتنا أهل ابليت فإن أقر بواليتنا
ثم مات عليهم قبلت منه صالته وصومه وزاكته وحجه وإن لم يقر بواليتنا بني يدى
اهلل عز وجل لم يقبل اهلل عز وجل منه شيئا من أعماهل»(. )28

(د) أن معرفة اإلمامة تتوقف عليها صحة إيمان املسلم ودخوهل اجلنة
وانلجاة من انلار
ولكونها من أعظم أراكن ادلين  ،فمعرفة الوالية أيضا تعد من أهم ما يتوقف
عليها صحة إيمان املسلم ودخوهل اجلنة وانلجاة من انلار .
فقد عقدوا بابا يسىم «باب وجوب معرفة اإلمام وأنه ال يعذر انلاس برتك
الوالية وإن مات ولم يعرف إمام زمانه أو شك فيه مات ميتة جاهلية وكفرا ونفاقا».
يف هذا ابلاب أخبار كثرية  ،نذكر واحدا منها  ... « :عن بشري ادلهان قال  :قال أبو
عبد اهلل عليه السالم  :قال رسول اهلل  :من مات وهو اليعرف إمامه مات ميتة
جاهلية فعليكم بالطاعة  ،قد رأيتم أصحاب عيل عليه السالم وأنتم تأمنون بمن
27
28

٨

عقيدة الشيعة يف اإلمامة ،املرجع السابق ،ص174-173 :
املرجع السابق ،ص174-173 :

نظرية والية الفقيه السياسية

ال يعذر انلاس جبهاتله  .نلا كرائم القرآن وحنن أقوام افرتض اهلل طاعتنا ونلا األنفال
ونلا صفو املال» .
واملراد بميتة جاهلية املوت ىلع احلالة الىت اكن عليها أهل اجلاهلية من الكفر
واجلهل بأصول ادلين وفروعه»(.)29
لك هذه انلصوص تدل نلا داللة واضحة ىلع أن اإلمامة عند الشيعة اإلمامية
االثىن عرشية من أصول االعتقاد ومن أراكن اإليمان وادلين  ،ويه –عند بعضهم-
بمزنلة انلبوة والرسالة أو فوقها  ،ومن ثم يعترب إنكارها كفرا خمرج من امللة .
يقول الشيخ رضا املظفر -من علماء الشيعة املعارصين: -

«نعتقد أن اإلمامة أصل من أصول ادلين ،ال يتم اإليمان إال باالعتقاد بها  ،وال جيوز
فيها تقليد اآلباء واألهل واملربني مهما عظموا وكربوا ،بل جيب انلظر فيها كما جيب
انلظر يف اتلوحيد وانلبوة  .وىلع األقل أن االعتقاد بفراغ ذمة امللكف من اتلاكيلف
الرشعية املفروضة عليه يتوقف ىلع االعقاد بها إجيابا أو سلبا  ،فإذا لم تكن أصال من
األصول  ،ال جيوز اتلقليد فيها لكونها أصال»(. )30

االجتاه اثلاين  -القائلون بأنها من الفروع ال من األصول
أما مجهور الفرق اإلسالمية –ويف مقدمتهم أهل السنة -اعتربوا اإلمامة رضورة
من الرضورات املدنية  ،وليست رضورة من الرضورات ادلينية  ،ومن ثم ليست من
األصول االعتقادية إنما دارجة حتت الفروع الفقهية  ،يقول يف ذلك اإلمام اجلويين(:)31
«الكالم يف هذا ابلاب -أي يف اإلمامة -ليس من أصول االعتقاد  ،واخلطر ىلع من
لم يزل فيه يريب ىلع اخلطر ىلع من جيهل أصله ويعتوره نواعن حمظوران عند ذوي
احلجاج  ،أحدهما ميل لك فئة إىل اتلعصب وتعدي حد احلق  ،واثلاين من املجتهدات

 29املرجع السابق ،ص147 :
 30حممد رضا املظفر ،عقائد اإلمامية( ،إيران ،انتشارات انصاريان ،د.س) ص102 :
 31هو أبو املعايل عبد امللك اجلويين ،املتوىف سنة 478ـه1085/م .فقيه شافيع ومتلكم .وقف حياته
للتعليم .نشأ يف نيسابور ،رحل إىل بغداد وجاور يف مكة واملدينة حيث أفيت ولقب بإمام احلرمني .اتبع
مذهب األشعري .وملا اعد إىل نيسابور بين هل نظام امللك (املدرسة انلظامية) فانرصف إىل اتلعليم.
من كتبه( :العقيدة انلظامية يف األراكن اإلسالمية) و(الربهان يف األصول) و(نهاية املطلب يف دراية
املذهب) و(الشامل) ىلع مذهب األشاعرة ،و(اإلرشاد) يف أصول ادلين ،و(الورقات) يف أصول الفقه.
(املنجد يف األعالم ،املرجع السابق ،ص)209-208 :
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املحتمالت اليت ال جمال للقطعيات فيها»(. )32

ويقول الشهرستاين(: )33

«اعلم أن اإلمامة ليست من أصول االعتقاد حبيث يفيض انلظر فيها إىل قواطع ويقني
باتلعني  ،ولكن اخلطر ىلع من خيطئ فيها يزيد ىلع اخلطر ىلع من جيهل أصلها ،
واتلعسف الصادر عن األهواء املضلة مانع من االنصاف فيها»(. )34

ويقول عضد ادلين اإلييج( )35يف املواقف :

«اإلمامة ومباحثها عندنا من الفروع  ،وإنما ذكرناها يف علم الكالم تأسيا بمن قبلنا».
وقال « :إن االمامة ليست من أصول ادليانات والعقائد  ،بل يه من الفروع املتعلقة
بأفعال امللكفني  ...وإنما ذكرناها يف علم الكالم تأسيا بمن قبلنا  ،إذ قد جرت اعدة
املتلكمني بذكرها يف أواخر كتبهم»(.)36

وقال اتلفتازاين( )37يف رشح املقاصد  ...« :وأحاكمه من الفروع  ،إال أنه ملا
شاعت من أهل ابلدع اعتقادات فاسدة خملة بكثري من القواعد  ،أدرجت مباحثها
يف علم الكالم»(. )38

 32اإلمام اجلويين ،كتاب اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد( ،بريوت ،دار الكتب
العلمية ،الطبعة األوىل سنة  ،)1995ص164-163 :
 33هو أبو الفتح حممد الشهرستاين ،املتوىف سنة 548ـه1153/م .متلكم من فالسفة اإلسالم
ومؤريخ األديان .اشتهر بكتابه (امللل وانلحل) استعرض فيه املذاهب ادلينية والفلسفية اليت عرفها
من املدرسة األشعرية( .املنجد يف األعالم ،ص)337 :
 34الشهرستاين ،نهاية اإلقدام يف علم الكالم ،اتلحرير واتلصحيح الفرد جيوم( ،القاهرة ،مكتبة
املتنيب ،دون سنة) ،ص478 :
 35هو فقيه شافيع ،إمام يف عليم الكالم واألصول .مات سجينا يف كرمان .من كتبه( :املواقف)،
يف علم الكالم ،و(العقائد العضدية) ،و(الرسالة العضدية) يف علم الوضع ،و(رشح خمترص ابن
احلاجب) يف أصول الفقه .توىف اعم 1355 /756م)( .املنجد يف األعالم ،املرجع السابق ،ص.)92-91 :
 36عضد ادلين اإلييج ،رشح املواقف( ،طبعة القاهرة ،سنة 1311ـه) ،ص261/3 :
 37هو سعد ادلين اتلفتازاين ،ودل سنة  1312ـهوتوىف سنة 139ـه .لغوي ومتلكم كبري .أقام برسخس
وأبعده تيمور إىل سمرقند .هل رشوح ومصنفات كثرية منها( :تهذيب املنطق) ،و(املطول) يف ابلالغة،
و(مقاصد الطابلني) يف علم الكالم ،و(رشح العقائد النسفية) ،و(رشح املواقف) و(املقاصد)( .املنجد
يف األعالم ،املرجع السابق ،ص)177 :
 38اتلفتازاين ،رشح املقاصد ،ص233-232/5 :

١٠
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وإىل هذا ذهب اإلمام الغزايل قائال :

«إن نظرية االمامة ليست من املهمات  ،وليس أيضا من فن املعقوالت فيها من
الفقهيات  ،ثم إنها مثار للتعصبات واملعرض عن اخلوض فيها أسلم من اخلائض بل
وإن أصاب  ،فكيف إذا أخطأ  ،ولكن إذ جرى الرسم باختتام املعتقدات به أردنا أن
نسلك املنهج املعتاد  ،فإن القلوب عن املخالف للمألوف شديدة انلفار»(. )39

ومن أجل هذا  ،يرى علماء أهل السنة اكملاوردي  ،بأن فرضية اإلمامة ليست
فرضية عينية إنما فرضية كفائية  .يقول املاوردي :
«اإلمامة موضوعة خلالفة انلبوة يف حراسة ادلين وسياسة ادلنيا  ،وعقدها ملن
يقوم بها يف امللة واجب باالمجاع وإن شذ عنهم األصم  ،واختلف يف وجوبها هل
وجبت بالعقل أو بالرشع ؟ ...
فإذا ثبت وجوب اإلمامة  ،ففرضها ىلع الكفاية اكجلهاد وطلب العلم  ،فإذا قام
بها من هو من أهلها سقط فرضها ىلع الكفاية  ،وإن لم يقم بها أحد خرج من انلاس
فريقان  :أحدهما  :أهل االختيار حىت خيتاروا إماما لألمة  ،واثلاين  :أهل اإلمامة
حىت ينتصب أحدهم لإلمامة  ،وليس ىلع من عدا هذين الفريقني من األمة يف
تأخري اإلمامة حرج وال مأثم  ،وإذا تمزي هذان الفريقان من األمة يف فرض اإلمامة
وجب أن يعترب لك فريق منهما بالرشوط املعتربة فيه»(. )40
وإىل هذا ذهب اتلفتازاين قائال :

«ال نزاع يف أن مباحث اإلمامة بعلم الفروع أيلق  ،لرجوعها إىل أن القيام باإلمامة
ونصب اإلمام املوصوف بالصفات املخصوصة من فروض الكفايات  ،ويه أمور لكية
تتعلق بها مصالح دينية و دنيوية  ،ال ينتظم األمر إال حبصوهلا  ،فيقصد الشارع
حتصيلها يف اجلملة  ،من غري أن يقصد خصوهلا من لك أحد وال خفاء يف أن ذلك من
األحاكم العملية دون االعتقادية»(. )41

 39أبو حامد الغزايل ،االقتصاد يف االعتقاد ،وضع حواشيه عبد اهلل حممد اخللييل( ،بريوت ،دار
الكتب العلمية ،طبعة األوىل  ،)2004/1434ص127 :
 40املاوردي ،األحاكم السلطانية ،حتقيق وختريج عصام فارس احلرستاين وحممد إبراهيم الزعيل،
(بريوت ،املكتب اإلساليم ،الطبعة األوىل  ،)1996ص14-13 :
 41نفس املرجع السابق
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أما املعزتلة –ما عدا األصم -فقالوا بأن اإلمامة واجبة  ،غري أن مدرك وجوبها
بالعقل ال بالرشع  ،وىلع ذلك فإنها مستخرجة من العقل والرأي ال من الرشع  ،فعىل
لسان اعلم من علمائهم  ،قايض القضاة عبد اجلبار اهلمداين قال :
«إن اإلمامة مستخرج من الرأي  ،وليست مستخرجة من الكتاب أو السنة .)42(»....

فكأن القيض عبد اجلبار بهذا الكالم يشري إىل أن اإلمامة من الفروع ال من
األصول إذ لو اكن من األصول ال بد أن تكون مستخرجة من الرشع أصال ال من
العقل .
لك هذه انلصوص تدل داللة واضحة ىلع أن اإلمامة -عند مجهور الفرق
اإلسالمية ويف مقدمتها أهل السنة -من الفروع ال من األصول لكونها من أمور لكية
تتعلق بها مصالح دينية و دنيوية  ،ومن األحاكم العملية املتعلقة بأفعال امللكفني .
فمعاي ير االنتساب إىل األصول –عند علماء أهل السنة -تتمحور يف كونها :
من القطعيات حبيث يفيض انلظر فيها إىل القواطع وايلقني  ،وكونها من األحاكم
االعتقادية دون األحاكم العملية ،وكونها من فنون املعقوالت دون الفقهيات  ،وكونها
من أصول ادليانات وركن من أراكن ادلين  ،وكونها من املهمات .فلما اكنت اإلمامة
خارجة من هذه املعايريلكها فيه –عندهم -من الفروع ال من األصول .

الرتجيح
الراجح عندنا هو االجتاه اثلاين القائل بأن اإلمامة من الفروع ال من األصول ،
وذلك لعدة أسباب نوجزها اكتلايل :
منها  :أنه لو اكنت من األصول بلينها اهلل يف كتابه العزيز  ،وبينها الرسول  يف
أحاديثه الرشيفة بصيغة واضحة جلية  ،فتكون من القطعيات (ثبوتا وداللة) اليت
42

١٢

القاىض عبد اجلبار ،املغين يف أبواب اتلوحيد والعدل( ،طبعة القاهرة) ،ص  :ـج/20ق 111/1
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ال تقبل الشك واالختالف فيها  ،كما تكون حمال إلمجاع الصحابة واألجيال اذلين
جاؤوا من بعدهم إىل يوم القيامة  ،كما هو الشأن يف وجوب اإليمان باهلل ومالئكته
وكتبه ورسله وايلوم اآلخر  ،والقدر خريه ورشه  ،والواقع ليس كذلك .
ومنها  :لو اكنت من األصول لاكن شأنها كشأن الصالة ولاكن الرسول 
يستخلف كما استخلف أبا بكر يف الصالة  ،ولاكن يشتهر كما اشتهر أمر الصالة ،
كما أشار إىل ذلك ابن خدلون( )43حبق .
ومنها  :لو اكنت من األصول لاكن مفهوم األحاديث اليت حتدثت عن انلص
والوصية كما يدعيها الشيعة (مثل حديث الغدير مثال) حمال التفاق األمة عرب
اتلاريخ والعصور  ،لكن الواقع ليس كذلك.
ومنها  :لو اكنت من األصول ملا اختلفت األمة يف السقيفة بعد وفاة الرسول ،
وما اغبت تلك الفكرة املهمة يف مثل تلك احلادثة الكربى والفريدة من نوعها .
وبأن الواقع يكذب ذلك لكه  ،دل ىلع أن اإلمامة ليست من األصول وليست
ركنا من أراكن ادلين  ،بل من املصالح العامة املفوضة إىل نظر اخللق  ،ومن ثم من
الفروع .
أسباب معاجلة علماء أهل السنة اإلمامة يف علم الكالم
لكننا أمام سؤال يطرح نفسه  ،مفاده  :إذا اكنت اإلمامة يف رأي علماء أهل
السنة من الفروع ال من األصول  ،فما سبب معاجلة هؤالء العلماء املتلكمني من
أهل السنة هذه القضية يف ملحق األبواب العامة من علم الكالم دون أبواب علم
الفروع ؟ .
 43ابن خدلون ،مقدمة ،حتقيق د .حامد أمحد الطاهر( ،القاهرة ،دار الفجر للرتاث ،الطبعة
األوىل )2004 ،ص( 269 :يقول ابن خدلون :وشبهة اإلمامية يف ذلك إنما يه كون اإلمامة من أراكن
ادلين كما يزعمون ،وليس كذلك ،وإنما يه من املصالح العامة املفوضة إىل نظر اخللق .ولو اكنت من
أراكن ادلين لاكن شأنها شأن الصالة ،ولاكن يستخلف فيها كما استخلف أبا بكر يف الصالة ،ولاكن
يشتهر كما اشتهر أمر الصالة).
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والسبب يف ذلك عند علماء أهل السنة يرجع إىل السببني :
السبب األول  :ألنهم يرون «أن قواعد اخلالفة وإن اكنت جزءا من علم الفروع،
إال أنها جيب أن تدرج رغـم ذلك يف كتب العقـائد للرد ىلع أصحاب املذاهب
الفاسدة  ،اذلين يعتقـدون عقائد شاذة بشأن اخلالفة .
السبب اثلاين  :تميزي املجتهدات عن القطعيات  ،كما أشار إىل ذلك اإلمام
اجلويين ؛ إذ يقول :
«وغرضنا يف هذا املعتقد  ،أن ننص ىلع أصول ابلاب  ،فنذكر القواطع منها ،
ونمزي املجتهدات عن القطعيات  ،مستعينني باهلل تعاىل  .والرتتيب يقيض تقديم
طرف من الكالم يف األخبار ومنازهلا ،فإنها مبىن اإلمامة»(.)44
لكن هذا اتلعليل –حسب ما يرى ادلكتور السنهوري -غري مقنع  ،ألن اعتناق
بعض الفرق عقائد فاسدة بشأن اخلالفة حيث يوجب ىلع علماء الكالم دحض آراء
الفرق امللحدة  ،ال يربر عزوف كتب الفقه عن دراسة قواعد اخلالفة باعتبارها
جزءا من فقه الفروع  ،مع أن احلقيقة –يف رأيه -أن املوضع الطبييع دلراسة نظام
اخلالفة هو علم الفقه  ،ال علم الكالم اذلي جيب أن يبحث هذا املوضوع حبثا ثانويا
مقصورا ىلع انلاحية اليت تمس العقيدة(. )45
ثم قدم ادلكتور السنهوري سببني وراء هذا العزوف  :أحدهما  :اخلالفات بني
الفرق اإلسالمية حول اخلالفة اليت دخلت مباحثها ضمن مباحث العقائد  .ثانيهما:
وهذا –حسب ما يرى ادلكتور السنهوري -هو السبب احلقييق وراء هذا العزوف
واألقرب إىل الصواب هو خشيتهم اتلعرض نلظم احلكم االستبدادية اليت سادت
العالم اإلساليم منذ األمويني  .يقول يف ذلك ادلكتور السنهوري :
«الواقع أن الفقهاء لم يتحمسوا دلراسة اخلالفة  ،وال غريها من مسائل القانون العام

 44اإلمام اجلويين ،كتاب اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد( ،بريوت ،دار الكتب
العلمية ،الطبعة األوىل سنة  ،)1995ص164-163 :
 45عبد الرزاق أمحد السنهوري ،فقه اخلالفة وتطورها تلصبح عصبة أمم رشقية ،حتقيق أ.د.
توفيق حممد الشاوي ،و أ.د .نادية عبد الرزاق السنهوري( ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل،
 ،)2001ص62 :

١٤
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لسبب اخلالفات بني الفرق اإلسالمية حول اخلالفة اليت دخلت مباحثها ضمن
مباحث العقائد .
غري أن هناك علة أخري أقرب إىل الصواب تفرس عزوف الفقهاء عن اخلوض يف أحاكم
اخلالفة خشية اتلعرض نلظم احلكم االستبدادية اليت سادت العالم اإلساليم منذ
األمويني»(. )46

لكن هذا اذلي ذهب إيله ادلكتور السنهوري وأمثاهل اكدلكتور عبد احلميد
متويل( )47وغريهما الذلين أرجعوا عزوف الفقهاء عن ابلحث يف اإلمامة وتأخره
إىل اخلوف والرهبة من احلاكم  ،مردود عنه بواقع طبيعة الرعيل األول للفكر السين
وبمقتىض صفاتهم اليت طوتها كتب الرتاجم  ،فضال عن أن الوقائع اتلارخيية اثلابتة
تدخضه  ،إذ يؤكد جهر العلماء بنقد اخللفاء وعماهلم ومعارضتهم وإعالن عدم
رشعية مسلكهم واالمتناع عن معاونتهم  ،بل وقد يتجاوز األمر إىل تقرير رشعية
اخلروج عليهم ومساندة اخلارجني وال شك أن ذلك أكرث خطورة ىلع انلفس حيث
يعرضها للمهالك وبطش احلاكم من جمرد ابلحث انلظري نلظام احلكم(. )48
أما السبب اذلي نؤيده من وراء تناول العلماء مباحث اإلمامة يف ملحق أبواب
علم الكالم  ،فريجع إىل األمرين :
أوهلما  :إن اإلمامة اكنت مثارا للتعصبات وموضعا للفتنة واالختالف  ،خاصة
بعد أن صبغت املسائل السياسية بصبغة عقائدية  ،وأصبحت تناقش وتدرس يف
نطاق علم الكالم  .ذللك وجد الرعيل األول للفكر السين أن يف حبثها  :أوال  :انزالقا
إىل علم الكالم اذلي اكن حمل نفورهم وكراهيتهم  ،ثانيا  :استفحاال ألمر الفتنة
واخلالف بني املسلمني  ،ثاثلا  :تعرضا ألحداث الفتنة الكربى  ،وتقديرا وتكييفا
ملوقف لك فريق وذللك اكنوا يمتنعون عن اخلوض فيه خوفا من أن يكون ذريعة
للخوض يف حق الصحابة .
وثانيهما  :أن اجتهادات اخللفاء الراشدين والصحابة انلموذجية يف جمال احلكم
 46نفس املرجع السابق
 47يف كتابه مبادئ تظام احلكم يف االسالم( ،الطبعة الرابعة )1978 ،ص22 :
 48د .أمحد عبد اهلل مفتاح ،نظام احلكم يف اإلسالم بني انلظرية واتلطبيق( ،القاهرة ،دار
اتلوزيع والنرش اإلساليم ،الطبعة األوىل )2003 ،ص67-66 :
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والسياسة ما يغنيهم عن ابلحث يف جمال احلكم بعد عرص الراشدين  ،خاصة إذا اكن
هذا ابلحث شائكا(. )49
أيا اكنت العلة ؛ فنحن نتفق مع ادلكتور السنهوري  ،ىلع القول بأن شطر الفقه
اإلساليم املتعلق بالقانون العام (نظام احلكم) قد بيق يف حالة طفولة بسبب هذا
العزوف(. )50
املطلب اثلاين  :والية الفقيه بني املباحث الفقهية واملباحث الكالمية
وإذا كنا قد توصلنا إىل نتيجة نهائية يف حبثنا حول موقع اإلمامة العظىم بني
األصول والفروع ؛ حيث انتهينا إىل أنها من الفروع عند مدرسة اخلالفة (أهل السنة
واجلماعة)  ،ومن األصول عند مدرسة اإلمامة (الشيعة اإلمامية)  ،وأن الراجح عندنا
هو الرأي القائل بأنها من الفروع ال من األصول ،فنحن أمام سؤال يطرح نفسه
مفاده  :ماذا عن والية الفقيه ؟ ما موقعها يف االنتساب العليم؟ .فإذا اكنت والية
الفقيه جزءا من اإلمامة اليت يه من األصول عند الشيعة اإلمامية  ،فهل هذا يكيف
جلعلها من األصول بالرضورة ؟ .
اإلجابة عن هذا التساؤل عند فقهاء الشيعة اإلمامية املعارصين حتتاج إىل يشء
من اتلأمل ؛ فمهما اتفقوا ىلع القول بفقهية والية الفقيه –كما سنبينها الحقا ، -إال أن
بعضا منهم قالوا إنها ليست فقهية حبتة  ،وإنما هلا جوانب كالمية  ،والسبب يف ذلك
يرجع إىل اختالف فقهائهم حول املعيار اذلي يقاس به لك من علىم الكالم والفقه
وتطبيق هذا املعيار يف الواقع .

49
50
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نظام احلكم يف اإلسالم بني انلظرية واتلطبيق ،املرجع السابق ،ص70-68 :
نفس املرجع السابق
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وهذا ما يدعونا إىل رضورة اتلعرض بلحث هذا املوضوع بيشء من اإلجياز
اكتلايل :
معيار االنتساب إىل علىم الكالم والفقه
تمسك بعض الفقهاء اإلمامية بالقول بأن املسألة انتسبت إىل علم الكالم
إذا اكنت ديللها عقلية  .فهو معيار موهوم  ،إذ ليس لك ما اكن ديلله عقليا اكن
كالميا ،فهناك مسائل كثرية اكنت ديللها عقلية ولكنها من املسائل الفقهيه  .ومثال
ذلك  :قضية الصالة بلباس مغصوب  ،حيث لم يرد نص ظاهر حيرم الصالة بلباس
مغصوب ،إنما انلص الوارد يف هذه القضية هو حول حرمة الغصب  ،وقد توصل
العلماء إىل حتريم الصالة بلباس مغصوب بالقياس املعتمد ىلع أساس عقيل .
من هنا رصح بعض فقهاء اإلمامية اكلشيخ حممد حسني األصفهاين ردا ىلع هذا
اتلوهم قائال« :إن املسائل الكالمية ليست مطلق املسائل العقلية  ،بل ما هل مساس
بادلينيات والعقائد»(. )51
وقال الشيخ اخلويئ(– )52كما نقله الفياض« : -إن املسائل الكالمية  ،وإن اكنت
مسائل عقلية  ،إال أنه ليس لك مسألة عقلية مسألة كالمية  ،بل يه طائفة خاصة
منها . )53(» ...

 51حممد حسني األصفهاين ،نهاية ادلراية ،حتقيق :القائيم( ،قم ،مؤسسة آل ابليت ،إلحياء
الرتاث ،الطبعة األوىل ،)1415 ،ص)13/ 3 :
 52هو السيد أبو القاسم بن السيد عيل أكرب ابن السيد هاشم املوسوي اخلويئ أحد أعالم الطائفة
وفقهائها ومراجعها الكبار يف هذا العرص .ودل يف خويئ من بالد أذربيجان إيران اعم 1317ـه .وقد
سيم ترباك بمحمد واشتهر بنكنيته (أبو القاسم) ،اخلويئ ،ثم هاجر إىل انلجف اعم 1330ـه .وهل (كتاب
االجتهاد واتلقليد من اتلنقيح يف رشح العروة الوثيق) ،وهل يف املباحث الفقهية (ومصباح الفقاهة
يف حاكم املاكسب وابليع) ،و(ابليان يف تفسري القرآن) ،و(معجم رجال احلحديث) .تويف اعم 1413ـه.
(اخلويئ ،معجم رجال احلديث( ،قم ،مركز نرش آثار الشيعة1410 ،ـه) ص)77-21/22 :
 53حممد إسحاق الفياض ،حمارضات يف أصول الفقه( ،قم ،دار اهلادي ،الطبعة اثلاثلة،)1410 ،
ص)177/ 4 :
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أما املعيار الصحيح لالنتساب إىل العلوم هو انلظر إىل موضوع تلك العلوم ،إذ
تمزيت العلوم عن غريها بتمزي موضوعها  .فما موضوع لك من علىم الكالم والفقه؟.
ذهب ابلعض إىل أن موضوع علم الكالم هو «املوجود بما هو املوجود»  ،وقد
نسب لك من اتلفتازاين والالهييج هذا القول إىل قدماء املتلكمني  .وعرفوا علم
الكالم بأنه «العلم باملوجود بما هو املوجود ىلع قوانني اإلسالم وقواعده»  .ولعل الشق
األول من هذا اتلعريف يشعر بأنه نفس اتلعريف للفلسفة  ،مما جيعله ال يتمزي عن
الفلسفة مع أنهما علمان متغايران  ،ذللك قيدوه بقيد آخر هو «ىلع قوانني اإلسالم
وقواعده» فأصبح تعريف علم الكالم «املوجود بما هو املوجود ىلع قانون اإلسالم
وقواعده»(. )54
فالفرق املعروف بني املتلكم والفيلسوف هو أن املتلكم ينطلق ىف حبثه من
املسلمات اليت يعتقدها أنها صواب  ،ثم راح يربهن ىلع صحة ما يعتقدوه ويدافع
عنه باألدلة العقلية والرباهني املنطقية  ،أما الفيلسوف فينطلق من ال يشء وال
يعتقد صحتها إال بعد أن قام ادليلل العقيل والربهان املنطيق ىلع صحته  .يقول ىف
ذلك جعفر شمس ادلين :
«املتلكم هو ذلك ابلاحث اذلي حياول دائما إخضاع الربهان املنطيق  ،وادليلل
العقيل ملا يعتقده أنه حق وصواب  .والفيلسوف هو ذلك ابلاحث اذلي ال يعتقد
بيشء إال بعد أن يقوم ادليلل العقيل  ،والربهان املنطيق ىلع صحته  ،حىت ولو لم
يكن متفقا مع اجتاهه  ،أو ميله  ،أو رغبته»(.)55
وىلع هذا األساس تكون املسألة كالمية -فيما يرى االجتاه األول -إذا اكنت
باحثة عن املوجود بما هو عليه ولكن ىلع قوانني اإلسالم وقواعده .

 54عبد الرازق الالهيج ،شوارق اإلهلام( ،أصفهان ،مهدوي ،د.س) ،ص7 :؛ مسعود اتلفتازاين،
رشح املقاصد ،حتقيق عمرية( ،قم ،الرشيف الريض ،الطبعة األوىل 1370ـه)176/1 ،
 55حممد جعفر شمس ادلين ،دراسات يف العقيدة اإلسالمية( ،بريوت ،دار اتلعارف،)1979 ،
ص)2 :

١٨
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أما اتلفتازاين فقد عرف علم الكالم بأنه « :العلم بالعقائد ادلينية عن األدلة
ايلقينية» فجعل موضوعه «املعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد ادلينية»( . )56فيما
يعين أن املسألة كالمية إذا اكنت باحثة عن العقائد ادلينية باألدلة العقلية ايلقينية .
وأضاف لك من الفارايب  ،واإلييج  ،واجلرجاين قيدا آخر غري إثبات العقائد
ادلينية  ،هو ادلفاع ورد شبهات املبطلني  ،حيث أورد الفارايب يف كتابه «إحصاء
العلوم» تعريف علم الكالم بأنه« :ملكة يقتدر بها اإلنسان ىلع نرصة اآلراء
واألفعال املحدودة اليت رصح بها واضع امللة  ،وتزييف لك ما خالفها باألقاويل»(. )57
فيما عرف عضد ادلين اإلييج واجلرجاين علم الكالم بأنه « :علم بأمور يقتدر معه
ىلع إثبات العقائد ادلينيةىلع الغري و إلزامه إياها بإيراد احلجج عليها ودفع الشبه
عنها»( . )58وعرفه ابن خدلون بأنه « :علم يتضمن احلجاج عن العقائد اإليمانية
باألدلة العقلية  ،والرد ىلع املبتدعة املنحرفني يف االعتقادات عن مذاهب السلف
وأهل السنة»( . )59كما عرفه طاش كربى زاده بأنه « :علم يقتدر معه ىلع إثبات
احلقائق ادلينية بإيراد احلجج عليها ودفع الشبه عنها»(. )60
أما الشيخ مرتىض املطهري من فقهاء الشيعة اإلمامية املعارصين فقد حدد
موضوع علم الكالم هو أصول ادلين اإلساليم  ،فيما عرف علم الكالم بأنه « :العلم
اذلي يبحث يف أصول ادلين اإلساليم  ،يلتم حتديد ما هو أصول ادلين وما ليس
منها ،وكيف وبأي ديلل يتم إثبات ذلك  ،ومن ثم يأخذ ىلع اعتقه تقديم اإلجابات
الشافية للشكوك  ،والشبهات الواردة ىلع هذه األصول»( . )61وإىل هذا ذهب عبد
اهلادي الفضيل  ،حيث عرف علم الكالم بأنه « :العلم اذلي يبحث فيه عن إثبات
 56رشح املقاصد ،ص163/1 :
 57القارايب ،إحصاء العلوم( ،القاهرة ،مكتبة األجنلو املرصية )1968 ،ص131 :
 58عضد ادلين اإلييج واجلرجاين ،رشح املواقف( ،طبعة بوالق )1913 ،ص14/1 :
 59ابن خدلون ،املقدمة ،حتقيق :عيل عبد الواحد وايف( ،القاهرة ،دار الشعب) ،ص423 :
 60طاش كربى زاده (أمحد بن مصطيف ت 988ـه) ،مفتاح السعادة ،حتقيق :اكمل بكري وعبد
الوهاب أبو انلور( ،القاهرة ،دار الكتب احلديثة) ص150/2 :
 61الشيخ مرتىض املطهري ،جمموعة اآلثار( ،طهران ،انتشارات صدرا ،)1991 ،ص62-58/3 :
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أصول ادلين اإلساليم باألدلة املفيدة لليقني»(. )62
فأصبح معيار االنتساب إىل علم الكالم –ىلع هذا الرأي -كونه باحثا عن إثباث
أصول ادلين باألدلة العقلية ايلقينية .
أما اخلميين فقد جعل موضوع علم الكالم هو ذات اهلل  ،وصفاته وأفعاهل
وأحوال املمكنات من حيث املبدأ واملعاد  ،فيما عرف علم الكالم بأنه « :علم يبحث
فيه عن ذات اهلل تعاىل  ،وصفاته  ،وأفعاهل  ،وأحوال املمكنات من حيث املبدأ واملعاد
ىلع قانون اإلسالم»(. )63
أما الشيخ عيل بن حممد القوشيج فقد حدد موضوع علم الكالم هو املبدأ
واملعاد فيما عرف علم الكالم بأنه « :علم الكالم هو العلم بأحوال املبدأ واملعاد»(.)64
وإىل هذا ذهب اخلرنساوي  ،حيث عرف علم الكالم بأنه «العلم ابلاحث عن أحوال
املبدأ واملعاد»( . )65وينضم إىل هذا الركب أيضا الشيخ السيد احلكيم  ،فحدد املسائل
الكالمية يه « :اليت يبحث فيها عن أحوال املبدأ واملعاد»( . )66وكذلك السيد اخلويئ،
حيث حدد «بأن الضابط يف كون املسألة كالمية هو أن يكون ابلحث فيها عن
أحوال املبدأ واملعاد»(. )67
وىلع أساس تلك اتلعاريف السابقة يكون املعيار للمسائل الكالمية يتمحور
يف كونها باحثة عن املوجود بما هو عليه ىلع قوانني اإلسالم وقواعده  ،وباحثة عن
العقائد ادلينية أو أصول ادلين وادلفاع عنها والرد ىلع شبه املبطلني  ،أو عن ذات اهلل
وصفاته وأفعاهل وكذلك عن أحوال املبدأ واملعاد .
 62عبد اهلادي الفضيل ،خالصة علم الكالم( ،بريوت ،دار املعارف ،)1988 ،ص9 :
 63اخلميين ،أنوار اهلداية ىف اتلعليقة ىلع الكفاية( ،قم ،مؤسسة تنظيم ونرش أثار اإلمام اخلميين،
1413ـه) ،ص33/1 :
 64عيل بن حممد القوشيج ،رشح جتريد الكالم( ،د.ن و د.س) ،ص4 :
 65حممد اكظم اخلراساين ،كفاية األصول ،حتقيق اخلفايج( ،قم ،دار احلكمة ،ط 1413 ،1ـه) ص:
105/2
 66حمسن احلكيم ،حقائق األصول( ،بريوت ،مؤسسة ابلالغة ،د.س) ،ص354 :
 67حممد أسحاق الفياض ،حمارضات يف أصول الفقه( ،قم ،دار اهلادي ،)1410 ،ص177/4 :
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وحيث يمكن حرص هذه املعايري اليت وضعها علماء اإلمامية املعارصين يف
معيار واحد هو دورانه حول ذات اهلل وصفاته وأفعاهل كما اختاره اخلميين  ،باعتبار
رجوع بايق املعايري إيله( ، )68اكن من املمكن إذن اعتبار معيار املسألة الكالمية هو
«دورانها حول حمور ذات اهلل  ،وصفاته  ،وأفعاهل».
أما موضوع علم الفقه فهو أفعال امللكفني أو العباد  ،من حيث تعلق احلكم
الرشيع به  ،أو احلكم الرشيع من حيث تعلقه بفعل امللكف  ،ومن أجل ذلك اشتهر
تعريف علم الفقه بأنه « :العلم باألحاكم الرشعية الفرعية عن أدتلها اتلفصيلية»(،)69
وعرف احلكم الرشيع بأنه « :خطاب اهلل تعاىل أو مدلول خطابه املتعلق بأفعال
امللكفني»(. )70
بهذا أصبح معيار املسألة الفقهية هو دورانها حول حمور فعل امللكف  ،من حيث
تعلق احلكم الرشيع به  ،أو احلكم الرشيع من حيث تعلقه بفعل امللكف .
والية الفقيه فقهية باتفاق علماء اإلمامية
إن معيار املسألة الفقهية السابق ذكره ينطبق ىلع والية الفقيه باتفاق فقهاء
اإلمامية املعارصين  ،وحىت دلي القائلني بأن والية الفقيه من املسائل الكالمية ،
اكلشيخ جواد آميل  :والسبب يف ذلك أن بعض أدلة والية الفقيه توجب ىلع امللكفني
الرجوع إيله يف زمن الغيبة  ،وهذا حكم رشيع يرتبط بفعل امللكف  ،وهو –يف رأيه-
 68أكرم براكت ،املباين الكالمية لوالية الفقيه( ،بريوت ،دار اهلادي ،الطبعة األوىل ،)2003 ،ص:
 .)39يقول أكرم براكت( :فاملوجود بما هو املوجود ىلع قانون اإلسالم ينحرص بذات اهلل ،وصفاته،
وأفعاهل ،إذ لك املخلوقات يه أفعال اهلل تعاىل ،والعقيدة ادلينية تنحرص دائرتها بذات اهلل وصفاته
وأفعاهل ،إذ ينحرص هذا العنوان لك الوجود ىلع ضوء قواعد ادلين.
 69مرتىض املطهري ،أصول الفقه ،ترمجة حممد شقري( ،بريوت ،دار اتليار اجلديد ،الطبعة األوىل،
 ،)1993ص6 :؛ عبد اهلادي الفضييل ،دروس يف فقه اإلمامية( ،مؤسسة أم القري ،)1995 ،ص15 :
 70أيب عبد اهلل حممد بن ميك العاميل (الشهري بالشهيد األول) ،القواعد والفوائد؛ يف الفقه
واألصول والعربية ،حتقيق :ادلكتور السيد عبد اهلادي احلكيم( ،قم ،مكتبة املفيد ،د.س) ،ص30 :
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ما جيعلها فقهية(. )71
قال الشيخ اآلميل :

« ...إن ابلحث يف الوجودات اليت تعود إىل اهلل سبحانه اكبلحث عن اتلوحيد وانلبوة
واملعاد والرسالة هو حبث كاليم  ،أما بالنسبة ملا جيب ىلع امللكف االعتقاد به من
اهلل والقيامة وانلبوة واملالئكة وأمثاهلا فهذا أمر فقيه  ،مثل مسألة تعيني اإلمام
اليت تصدر يقينا من اهلل اليت يه مسألة كالمية  ،يف حني أن وجوب قبول املسؤويلة
ومنصب اإلمامة وكذلك وجوب قبول اإلمامة ىلع انلاس يعد مسألة فقهية»(. )72

واستدل الشيخ اآلميل برواية عن اسحاق بن يعقوب  ،قال  :سألت حممد بن
عثمان العمري  ...أما احلوادث الواقعة  ،ارجعوا فيها إىل رواة أحاديثنا ؛ فإنهم حجيت
عليكم  ،وأنا حجة اهلل(.)73
فبهذا  ،وحبسب هذا ادليلل تكون والية الفقيه مندرجة حتت املسائل الفقهية؛
ألنها يف مقام حتديد حكم رشيع يتعلق بأفعال امللكفني  ،وهو وجوب إطاعة الفقيه
ىلع األمة  .ويتأكد هذا اذلي قلناه  ،بأن اخلميين أدرج حبثه حول والية الفقيه يف
كتابه الفقه (كتاب ابليع)  ،وليس يف كتابه العقيدة .

 71يقول الشيخ آميل( :ومن هذا االختالف احلاصل بني رضورة تعيني والية الفقه من قبل اهلل
سبحانه فإن ابلحث يكون كالميا ،أما إذا اكنت انلتيجة وجوب حتمل مسؤويلة الوالية من الفقيه أو
وجور قبول والية الفقيه من انلاس ،فإن املسألة والربهان يكونان فقهيني .فيق الصورة األوىل يرتبط
ابلحث باألفعال اإلهلية ،ويف الصورة اثلانية فإن موضوعه هو أفعال امللكفني)( .الشيح جوادي آميل،
والية الفقيه( ،د.ن ود.س) ص)54-53 :
 72جوادي اآلميل ،والية الفقيه ،ص57 :
 73نفس املرجع السابق (وعلق اإلمام اخلميين ىلع هذه الرواية بقوهل « :حجة اهلل تعين أن اإلمام
مرجع للناس يف مجيع األمور  ،واهلل قد عينه  ،وأناط به لك ترصف وتدبري من شأنه أن ينفع انلاس
ويسعدهم  ،وكذلك الفقهاء  ،فهم مراجع األمة وقادتها  ...فالفقهاء –ايلوم -هم احلجة ىلع انلاس  ،كما
اكن الرسول  حجة اهلل عليهم  ،ولك ما اكن يناط بانليب  ، فقد أناطه األئمة بالفقهاء من بعدهم ،
فهم املرجع يف مجيع األمور  ،واملشكالت  ،واملعضالت  ،وإيلهم قد فوضت احلكومة  ،ووالية انلاس ،
وسياستهم  ،واجلباية  ،واالنفاق  ،ولك من يتخلف عن طاعتهم  ،فإن اهلل يؤاخذه  ،وحياسبه ىلع ذلك»
(اخلميين ،احلكومة اإلسالمية ،املرجع السابق ،ص.)78 :
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مع ذلك يرى بعض فقهاء اإلمامية املعارصين  ،إماكن اندراج مبحث والية
الفقيه -من جهة أخرى -يف املسائل الكالمية أيضا  ،وذلك إلماكن حتقق انتساب
مسألة واحدة إىل علمني خمتلفني .
ومثال ذلك –كما أورده أكرم براكت : -مسألة انلبوة ؛ فيه تارة تبحث فيها من
جهة رضورة بعث األنبياء  ،بمعىن أنه جيب ىلع اهلل ذلك  ،فيكون ابلحث فيها
كالميا؛ ألنها تتعلق بفعل اهلل عز وجل  ،وتارة تبحث فيها من جهة وجوب طاعة
انلاس لألنبياء  ،فيكون ابلحث فيها فقهيا ؛ إذ هو حكم رشيع يتعلق بفعل
امللكفني(. )74
اجلهة الكالمية لوالية الفقيه
هناك مسلاكن يسلكهما بعض فقهاء اإلمامية املعارصين إلثبات والية الفقيه
من املسألة الكالمية ،نوجز بيانهما اكتلايل(: )75
املسلك األول :
إن والية الفقيه –كما تقدم -تتحدث عن وجوب إطاعة الويل الفقيه من قبل
امللكفني  .فبعد أن يبحث ذلك بإحدى الطرق انلقلية كماكتبة إسحاق بن يعقوب
املتقدمة  ،أصبح من املمكن إثبات اندراج مسألة والية الفقيه يف علم الكالم
باملالزمة  ،ألن معىن ذلك أن اهلل أمر بإطاعة هؤالء الفقهاء ،وهو فعل من أفعال اهلل
تعاىل ادلارج ضمن معيار من معاير املسألة الكالمية .
وتوضيح ذلك  :أن الرواية السابقة تفيد حكما فقهيا  ،هو أنه جيب ىلع امللكفني
إطاعة الفقيه  ،وهذا يعين باملالزمة أن اهلل تعاىل أمر بإطاعة الفقيه  ،وإال ما لم يأمر
اهلل تعاىل ال يكون امللكف ملزما بإطاعته  ،وأمر اهلل تعاىل هو فعل من أفعاهل  .وقد
تقدم أن معيار املسألة الكالمية هو ما يكون حمورها ذات اهلل  ،أو صفته  ،أو فعله
74
75

املباين الكالمية ،املرجع السابق ،ص83 :
املرجع السابق ،ص 85 :وما بعدها

املبحث اتلمهيدي :والية الفقيه بني الكالمية والفقهية

٢٣

وهذه املسألة حمورها فعل اهلل اذلي هو –هنا -أمره  ،وباتلايل تكون هذه املسألة من
مسائل علم الكالم .
يقول الشيخ اآلميل :

«إننا إذا ما طرحنا مسألة فقهية  ،فمن لوازم ذلك أن حنيط بمسألة كالمية ،فإذا ما أثبتنا
فقهيا أن قبول والية الفقيه واجب ىلع الشعب  ،أو أثبتنا أن ىلع الفقيه مثل هذا احلق،
أو الوظيفة أو اتللكيف ؛ فهذه املسألة وإن اكنت فقهية  ،إال أن الزمها أن اهلل أمر بمثل
هذا األمر  ،وباتلايل فهو ينطوي ىلع مسألة كالمية  ،وإال ما لم يأمر اهلل  ،فال تظهر مثل
هذه الوظيفة للفقيه  ،وال يكون الشعب ملكفا»(. )76

ويالحظ ىلع هذا املسلك  ،بأنه توسعة مستغربة للمسائل كالمية  ،إذ لو
صح هذا املسلك ألصبح لك املسائل الفقهية مسألة كالمية أيضا  ،حيث ال خيرج
اتللكيف عن كونه أمر من اهلل تعايل (أي أن اهلل أمر بذلك)  ،وهذا يعين فعل من
أفعاهل  ،فال خصوصية لوالية الفقيه عن بقية لوازم املسائل الفقهية  ،إذ أن لك مسألة
فقهية الزمها –ىلع ضوء هذا املسلك -مسألة كالمية .
املسلك اثلاين :
أما املسلك اثلاين مفاده « :أن يستدل بادليلل العقيل ىلع أنه جيب ىلع اهلل تعاىل
أن يويل ىلع املجتمع يف زمن الغيبة الكربى  ،فإذا صح ذلك  ،فقد ثبت صدور الفعل
اإلليه  ،فتكون املسألة قد حازت ىلع رشط االنضمام إىل علم الكالم  ،وباتلايل
تكون مسألة كالمية»(. )77
سوف نعرض بإذن اهلل تعاىل ادليلل العقيل ىلع والية الفقيه عند حديثنا عن والية
 76جوادي آميل ،والية الفقيه ،املرجع السابق ،ص96-95 :
 77ال نعرض األدلة العقلية تلك هنا ،ألننا سوف نعرضها يف الفصل اثلاين من ابلاب اثلاين،
عندما تناول موضوع (والية الفقيه كما يتبناها اخلميين) .ومهما اكن االستدالالت اليت اعتمد
عليها بعض فقهاء اإلمامية املعارصين يف القول بانتساب مباحث والية الفقيه إىل علم الكالم يف
املسلكني املذكورين ،إال أنهما لم يسلما من االعرتاض ،غري أننا يف مقامنا هذا ال نتعرض لعرض هذه
االعرتاضات؛ إذ أن غرضنا لعرض هذه القضية جمرد إثبات انتساب مسألة والية الفقيه إىل علم
الكالم عند فقهاء اإلمامية املعارصين  ،ومن ثم صالحية تعرضنا هلذه القضية ضمن مبحث من
املباحث الكالمية ،جبانب صالحيتها –ىلع وجه األوىل -ملعاجلتها ضمن مبحث من مباحث الفقهية ،
وما عرضناه ما يسد ذلك.
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الفقيه كما يتبناها اخلميين يف الفصل اثلاين من ابلاب القادم (اثلاين) بإذن اهلل تعاىل .
فبناء ىلع املسلك اثلاين اذلي تكفل بإثبات والية الفقيه من خالل ادليلل
العقيل  ،ال من باب أنها الزمة ملسألة فقهية –كما يف املسلك األول -فإن هذا ادليلل
استطاع أن يثبت أنه ال بد يف عرص الغيبة الكربى  ،أن يكون هناك تدخل إليه
بتويلة احلاكم العادل ىلع املجتمع  ،وحبسب نظر اإلمام اخلميين ال بد أن يكون
هذا احلاكم فقيها  .وبهذا يثبت فعل إليه هو تويلة اهلل للفقيه ىلع األمة يف زمن
الغيبة الكربى .
وبما أن حمور علم الكالم هو الفعل اإلليه  ،يصح عد هذه املسألة –عند فقهاء
اإلمامية -من مسائل علم الكالم  ،وعليه تكون والية الفقيه عندهم فقهية

باعتبار  ،وكالمية باعتبار آخر .

اخلالصة :
ويمكن أن نستخلص من حبثنا هذا  ،األمور اتلايلة :
 -1إن اإلمامة العظىم من األصول عند مدرسة اإلمامة  ،لكونها مما يتوقف عليه
صحة اإليمان وقبول األعمال  ،ودخول اجلنة وانلجاة من انلار  ،ويه بذلك من
لطف اهلل العام  ،أما انلبوة فمن لطف اهلل اخلاص .
 -2ويه من الفروع عند مدرسة اخلالفة (أهل السنة واجلماعة)  ،ألنها من أمور
لكية تتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية  ،ومن األحاكم العملية املتعلقة بأفعال
امللكفني  ،كما أنها ليست من القطعيات.
 -3الراجح عندنا أنها من الفروع ال من األصول  ،إذ لو اكن من األصول لاكنت من
القطعيات اليت ال خيتلف فيها اثنان  ،ولاكنت نصوصها قطعية من حيث اثلبوت
وادلاللة  ،ولاكن أمرها واضحا كأمر الصالة والزاكة وغري ذلك من الرضورات
ادلينية .
 -4أما والية الفقيه فيه من الفروع من باب األوىل عند علماء أهل السنة  ،ألنها
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جزء من اإلمامة العظىم اليت يه من الفروع ؛ فجزء الفرع فرع من ابلاب
األوىل  .أما عند مدرسة اإلمامة فانلظر إيلها من جهتني  :فيه فقهية من جهة
كونها تبحث عن أفعال امللكفني ويه األمور املتعلقة باحلقوق والواجبات
للرعية ولويل الفقيه ىلع حد سواء  ،كما أنها كالمية من جهة أخرى لكونها
تبحث أيضا عن فعل من أفعال اهلل تعاىل وهو وجوب نصب اهلل تعاىل نصبا اعما
ويلا ىلع األمة يف عرص الغيبة  ،وذلك جتنبا عن اهلرج واملرج والفوىض بسبب
غياب القائد أو اإلمام  .وهذا القول مردود عنه لكونه يعتمد ىلع قاعدة اللطف
اإلليه .
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ابلاب األول:
نظرية والية الفقيه وجتلياتها املعارصة
الفصل األول :والية الفقيه؛
تعريفها  ،ونشأتها وتطورها  ،األسس اليت بين عليها  ،وحدودها
املبحث األول

 :تعريف والية الفقيه

املبحث اثلاين

 :نظرية والية الفقيه عند الشيعة اإلمامية ؛ نشأتها وتطورها

املبحث اثلالث  :األسس اليت بين عليها نظرية والية الفقيه
املبحث الرابع

 :حدود والية الفقيه عند الشيعة ورأي علماء أهل السنة فيها

املبحث اتلمهيدي :والية الفقيه بني الكالمية والفقهية
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بني يدي ابلاب اثلاين
َ
يمثل هذا ابلاب لب الرسالة  ،حيث يعالج املباحث املتع ِلقة بموضوع والية
الفقيه وجتلياتها املعارصة يف فصليه األول واثلاين  .أما األول فيبحث عن نظرية
والية الفقيه ؛ تعرفها  ،نشأتها وتطورها  ،األسس اليت بين عليها هذه انلظرية ،
وحدودها  .وأما اثلاين فيبحث عن تطبيقات هذه انلظرية يف العرص احلارض  ،حيث
يتعرض للبحث عن أطروحة اخلميين حول هذا املوضوع  ،وتطبيق هذه انلظرية يف
الواقع املعارص املتمثل يف دستور مجهورية إيران اإلسالمية  ،وموقف فقهاء اإلمامية
املعارصين املعارضني هلذه انلظرية  ،ونظريات ادلولة أخرى املطروحة من قبل فقهاء
الشيعة اإلمامية املعارصين يف ضوء الفكر السيايس الشييع  ،نلختم الفصل بابلحث
عن املرجعية ادلينية وموقعها يف نظام والية الفقيه  .وإيلكم هذا ابلاب .

٢٨

نظرية والية الفقيه السياسية

املبحث األول:
تعريف والية الفقيه

املطلب األول  :تعريف الوالية لغة
لفظ (والية) كما يقول الراغب األصفهاين(« )78من األلفاظ املستعملة كثريا يف
القرآن ىلع اختالف اشتقاقاتها ؛ ترد اسما يف  124موضعا  ،وترد فعال يف  112موضعا
من القرآن الكريم»( .)79حيث يأيت بمعىن :انلرصة وتوىل األمر ؛ يقول الراغب:
والوالية حنو الاللة َ
«والوالية انلرصة  ،والوالية توىل األمر  ،وقيل الِوالية َ
وادلاللة ،
ِ
وحقيقتها توىل األمر  .والوىل واملوىل يستعمالن يف ذلك لك واحد منهما .يقال يف معىن
َ
املوال  ،ويف معىن املفعول أي املوال  ،يقال للمؤمن هو وىل اهلل عز وجل
الفاعل أي ِ
ولم يرد مواله  ،وقد يقال  :اهلل تعاىل وىل املؤمنني وموالهم»(.)80
ويقال أيضا  ،كما يف املفردات حول معىن لكمة (والية) ومواضع استعماهلا  ،إن
الوالية (بفتح الواو) تعىن املتصدى واملهيمن ىلع عمل ما  ،ويقال  :إن املعنيني  ،سواء
 78هو حسني بن حممد الراغب األصفهاين :املتويف سنة 502هـ 1108/م .إمام من حكماء
العلماء ،اشتهر باتلفسري واللغة .سكن بغداد .ومن آثاره (املفردات يف غريب القرآن) و (اذلريعة
إىل ماكرم األخالق) ،و(جامع اتلفاسري) و(حمارضات األدباء)( .املنجد يف األعالم( ،بريوت-بلنان ،دار
املرشق ،الطبعة  ،)2005 ،27ص260 :
 79أيب القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين (502ـه) ،املفردات يف غريب
القرآن ،راجعه وقدم هل وائل أمحد عبد الرمحن( ،القاهرة ،املكتبة اتلوفيقية( ،د.س) ،ص570 :
 80املرجع السابق( ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1997 ،م) ،ص606 :
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إىل ما هنالك من معان متقاربة جدا عند اللغويني ؛ اذلين يكادون جيمعون ىلع أن
املعىن واحد  ،ولك ما يف األمر هو أن الوالية هو الوالء  ،إما أن يكون الوالء والوالية
ىلع حنو يعلم منه بأن اهلل سبحانه وتعاىل هو الوىل واملتصدى واملهيمن(. )81
ً
وذهب إىل ذلك ابن منظور حيث قال إن لفظ الوالية مصدر واىل(ِ )82ــ والية
َ ً
ووالية  ،من مادة و-ل-ي  :وهو بمعىن السلطان وانلرصة  .وقيل الِوالية بكرس الواو
يعىن السلطان  ،أما َ
الوالية بفتح الواو يعىن انلرصة( .)83و«الويل» هو انلارص  ،وهو من
أسماء اهلل تعاىل  ،وقيل  :املتوىل ألمور العالم واخلالئق القائم بها  ،والويل أيضا من
أسماء اهلل تعاىل  ،هو مالك األشياء مجيعها املترصف فيها  ،قال ابن األثري « :وكأن
الوالية تشعر باتلدبري والقدرة والفعل  ،ومالم جيتمع ذلك فيها لم يطلق عليه اسم
الوايل. )84(»...
وأيد ابن منظور صحة ما استبطه هذا بأقوال بعض اللغويني واملفرسين أمثال
:و َّ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ
َُ ()85
اجر
الفراء والكسايئ وابن الزجاج عند تفسريهم قوهل تعاىل َ ِ
الين آمنوا ولم يه ِ
قال الفراء( : )86يريد ما لكم من مواريثهم من شئ  ،قال  :فكرس الواو ههنا من
واليتهم أعجب إىل من فتحها ألنها إنما تفتح أكرث ذلك إذا أريد بها انلرصة  ،قال :
واكن الكسايئ( )87يفتحها ويذهب بها إىل انلرصة . ...وقال ابن الزجاج « :يقرأ َواليتهم
وواليتهم بفتح الواوى وكرسها  ،فمن فتح جعلها من انلرصة والنسب  ،قال  :والوالية
ِ
 81املفردات يف غريب القرآن ،املرجع السابق ،ص607-606 :
 82وقال سيبويه :الوالية بالفتح ،املصدر ،والوالية ،بالكرس ،االسم مثل اإلمارة وانلقابة ،ألنه
ُ
َ
اسم ملا ت َو َّيلـته وقمت به فإذا أرادوا املصدر فتحوا (ابن منظور ،لسان العرب( ،بريت ،دار الصادر)،
ص) 407-406/15 :
 83نفس املرجع السابق
 84لسان العرب ،نفس املرجع السابق
 85سورة األنفال72 :
 86أبو زكريا حييي ادليليم (الفراء) ( :)822-761إمام لغويي الكوفة .تلميذ الكسايئ ،ومؤدب
ابين املأمون .ودل يف الكوفية وتويف يف طريق مكة .من كتبه (احلدود) ،و(معاين القرآن) ،و(املقصور
واملمدود) و(املذكر واملؤنث)( .املنجد يف األعالم ،املرجع السابق ،ص)407 :
 87أبو احلسن الكسايئ (تويف  ،)805حنوي كويف ،وأحد القراء السبعة ،تعلم ىلع الرؤايس وىلع
اخلليل .مؤدب األمني واملأمون ،ودل يف الرشيد ،هل (رسالة يف ما يلحن فيه العامة)( .املنجد يف األعالم،
املرجع السابق ،ص)463 :
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الىت بمزنلة اإلمارة  ،مكسورة يلفصل بني املعنيني  ،وقد جيوز كرس الوالية  ،ألن يف
توىل بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل  ،ولك ما اكن من جنس الصناعة
حنو القصارة واخلياطة فىه مكسورة  ،وقال الوالية ىلع اإليمان واجبة كما يف قوهل
َ ُْ ْ ُ َ َ ُْ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ ْ َْ َ ُ ْ
تعاىل ( :والمؤ ِمنون والمؤ ِمنات بعضهم أو ِل
اء َبع ٍض ۚ) ،88قال  :وىل بني الوالية ،ووال
بني الوالية  . )89( ...فبهذا أضاف ابن منظور معىن جديدا إىل املعاين اليت قال بذلك
الراغب وهو (السلطان) .
أما فريوز آباذى( )90فذكر معاين أخرى إضافة إىل املعاين املذكورة ويه  :القرب
وادلنو  ،واملطر بعد املطر  ،واحلب  ،والصداقة  ،واخلطة  ،واإلمارة ؛ حيث يقول :
الوىل  :القرب  ،وادلنو  ،واملطر بعد املطر  ...والويل  :االسم منه واملحب  ،والصديق،
وو َل  :الشئ  ،وعليه والية َ
َ
ووالية أي ىه املصدر ،وبالكرس :اخلطة ،
ِ
وانلصريِ .
واإلمارة  ،والسلطان(. )91
وأضاف صاحب معجم ألفاظ الفقه اجلعفري معاين لغوية أخرى ويه :
(احلكم  ،العهد  :االختصاص  ،الصالحية  :الوصاية  ،القوامة  ،االرشاف والراعية ،
اكلوالية ىلع الصغار  ،والوالية ىلع أموال السفيه واملحجور  ،ووالية انلاكح(. )92
َ
َ
َ َ
الوالية
الوالية أو الوالية إذن مصدرا و ِل  .وقيل الوالية مصدر  ،أما ِ
فلكمة ِ
اسم كما يذهب إىل ذلك السيبويه( . )93ومعاين الوالية لغة تدور حول  :انلرصة ،
واالعتقاد ،والسلطان واإلمارة (احلكم)  ،وتوىل األمر  ،والقرب  ،واملطر بعد املطر،
 88سورة اتلوبة71 :
 89لسان العرب ،املرجع السابق ،ص407-406/15 :
ِّ
أبادي ،ودل اعم  1329وتويف اعم 1415م :من أئمة اللغة واألدب ،ودل
 90هو أبو طاهر حممد الفريوز
ِ
يف اكزرون قرب شرياز .جال يف العراق ومرص والشام واستقر يف زبيد وويل قضاءها يف عهد األرشاف
إسماعيل ،وتويف فيها .أشهر آثاره (القاموس املحيط)( .املنجد يف األعالم ،املرجع السابقب ،ص)423 :
 91فريوز آباذى ،القاموس املحيط( ،دار إحياء الرتاث اإلسالىم ،مؤسسة اتلاريخ العرىب ،الطبعة
اثلانية ،)2000 ،ص1761-1760 :
 92أمحد فتح اهلل ،معجم ألفاظ الفقه اجلعفري( ،ادلمام ،مطابع املدوخل1415 ،ـه) ،ص)453 :
 93أبو برش عمرو بن عثمان سيبويه ،تويف سنة  :796حنوي .ودل يف ابليضاء قرب شرياز ونشأ يف
ابلرصة .تعلم ىلع اخلليل .إمام مذهب ابلرصييني ،وكتابه يف انلحو هو (الكتاب) رشحه ابن الرسج
واملربمان والسريايف والرماين( .املنجد يف األعالم ،ص)318 :
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واحلب  ،واتلدبري واملتابعة  ،واملتصدي واملهيمن ىلع شئ  ،العهد  ،واالختصاص ،
والصالحية  ،والوصاية والقوامة  ،واالرشاف والراعية .
وقد انتهت دراسة الراغب هلذه اللكمة (الوالية) ومشتقاتها يف القرآن الكريم
تلؤكد هذا االستنباط اذلي ذكرناه( . )94وبناء ىلع ما تقدم  ،جند أن اللكمات واىل
ووىل وموىل لكها حتتضن معىن القدرة واتلدبري  ،وال يستفاد منها فقط معىن انلرصة
واملحبة(. )95
املطلب اثلاين  :الوالية اصطالحا
أما الوالية اصطالحا  ،فيه –كما ذهب إىل ذلك صاحب اتلعريفات( : -تنفيذ
القول ىلع الغري شاء الغري أو أيب)( ، )96وهو يفيد معىن السلطة القهرية املطلقة
بمقتضاها يستطيع الويل تنفيذ القول ىلع املوىل عليه قهرا  ،أي من غري أن يأخذ منه
رأيه يف ذلك .
ولقد أفاد تعريف أحد علماء أهل السنة املعارصين موافقته اتلعريف السابق
يف كون لفظ الوالية يفيد معىن السلطة القهرية  ،لكنه أضاف قيدا حيدد فيه جريان
هذه الوالية ىلع املوىل عليه وهو يف انلفس فقط  ،أو يف املال فقط  ،أو فيهما معا ،
فبمقتيض هذا القيد أصبحت الوالية غري مطلقة  ،خالفا للتعريف السابق  ،مبينا
األغراض اليت من أجلها تمارس هذه الوالية ويه احلفظ  ،والصيانة  .ومن هنا
جاء تعريف الوالية بأنها  :سلطة رشعية بموجبها يكون للويل ىلع املوىل عليه
والية انلفس واملال معا  ،أو انلفس فقط أو املال فقط  ،بغرض احلفظ والصيانة
املرشوعة(. )97
 94املفردات يف غريب القرآن ،املرجع السابق ،ص608-606 :
 95د .فرح مويس ،رسالة يف الوالية السياسية؛ مقاربات نظرية بني الفقه والفلسفة( ،بريوت،
دار اهلادى ،الطبعة األوىل  ،)2000ص39-38 :
 96الرشيف ىلع بن حممد اجلرجاين ،كتاب اتلعريفات( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،الطبعة
اثلانلثة ،)1988 ،ص254 :؛ حممد عبد الرؤوف املناوي ،اتلعاريف( ،بريوت ،دار الفكر ،الطبعة األوىل،
 ،)1410ص734 :
 97د .نرص فريد واصل ،الواليات اخلاصة؛ الوالية ىلع انلفس واملال يف الرشيعة اإلسالمية( ،دار
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كما وافق ادلكتور وهبة زحييل( )98اتلعريف املذكور يف كون لفظ الوالية يفيد
معىن السلطة  ،إال أن الغرض اذلي من أجله تمارس هذه الوالية ختتلف عما اكن
يف اتلعريف السابق  ،وهذا الغرض هو إماكنية صاحب الوالية من إنشاء العقود
واتلرصفات وتنفيذها  ،ومن ثم ترتيب اآلثار الرشعية عليها  .يقول فضيلته  :سلطة
رشعية يتمكن بها صاحبها من إنشاء العقود واتلرصفات وتنفيذها  ،أي ترتيب
اآلثار الرشعية عليها(. )99
وهناك نواعن من الوالية يف رأي علماء أهل السنة واجلماعة القدماء منهم
واملحدثني وهما  :الوالية اخلاصة والوالية العامة ؛ فالوالية اخلاصة تتعلق بآحاد
انلاس وأفرادهم أصال  ،مصدرها العقد اخلاص وتتحقق بانليابة الرشعية اخلاصة
فيما بينهم  ،مع اشرتاط كمال األهلية بني طريف العقد  .أما الوالية العامة ويه
والية السلطة العامة والواليات املنبثقة عنها ؛ حيث تتحقق معها الوالية العامة ىلع
انلاس ،مصدرها عقد الرشع العام وهو عقد املبايعة بني انلاس بعضهم بعضا لواحد
الرشوق ،القاهرة ،الطبعة األوىل ،)2002 ،ص( 9 :ويعرف السنهوري الوالية نقال عن أقوال الفقهاء
بأنها :سلطة ىلع الغري بمقتضاها يلزم الغري بالقرارات الصادرة من صاحب الوالية دون احلاجة
ملوافقته( .فقه اخلالفة ،وتطورها تلصبح عصبة أمم رشقية( ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل،
 ،)2001ص.)159 :
 98اعلم وفقيه سوري ،صاحب موسوعة (الفقه اإلساليم وأدتله) ،و(اتلفسري املنري) ،و(آثار
احلرب يف الفقه اإلساليم) ،و(نظرية الضمان أو أحاكم املسئويل املدنية واجلنائية يف الفقه اإلساليم)
 99وهبة الزحييل ،الفقه اإلساليم وأدتله( ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة اثلامنة ،)2005 ،ص:
2983/4
(فالوالية عند فقهاء أهل السنة ال خترج من كونها :والية ذاتية أو أصلية ،ووالية غري ذاتبة أو
انليابية.
الوالية ذاتية :يه معروفة عند الفقهاء بالوالية القارصة ،ويه اليت تكون ىلع ذات اإلنسان
ونفسه معا أو ىلع ماهل فقد أو ىلع نفسه فقط ،وتسيم هذه الوالية بالوالية غري املتعدية ألنها تقترص
ىلع ذات اإلنسان فقط يف نفسه وماهل معا ،أو يف نفسه فقط أو ماهل فقط .فيه ال تتعدي إىل الغري،
وهلذا سميت قارصة أو غري متعدية أو والية ذاتية.
والوالية غري اذلاتية :يه الوالية ىلع غري نفس اإلنسان وماهل  ،ويه أيضا قارصة واكملة.
فالقارصة يه اليت تكون ىلع انلفس فقط أو املال فقط .وأما الاكملة ،فيه اليت تكون ىلع االثنني
معا انلفس واملال .والوالية الاكملة تسيم والية ىلع الغري متعدية ،وتشمل انلفس واملال ،والوالية
غري الاكملة ىلع الغري تسيم والية غري متعدية ،ويه تشمل انلفس فقط أو املال فقط وتسيم والية
متعدية قارصة)
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منهم يلتوىل اإلمارة عليهم تلنفيذ األحاكم الرشعية فيما بينهم يف لك أمور احلياة  ،أي
أمور ادلنيا وادلين معا .
ويبدو أن تعاريف فقهاء الشيعة لم ختتلف كثريا عن تعاريف علماء أهل السنة؛
فيف ضوء مفاهيمهم للوالية اخلاصة  ،عرف أحد فقهاء الشيعة الوالية بأنها « :سلطة
ىلع الغري عقلية أو رشعية ،نفسا اكن أو ماال أو لكيهما باألصل أو بالعارض»( . )100ويف
ضوء مفاهيم الوالية العامة عند فقهاء الشيعة اإلمامية عرف اخلميين الوالية بأنها:
«احلكومة واإلدارة وسياسة ابلالد»( . )101وعرف اآلمايل يف كتابه (املاكسب وابليع)
الوالية بأنها « :عبارة عن الرياسة ىلع انلاس يف أمور دينهم ودنياهم ومعاشهم
ومعادهم»(. )102
فبهذا اتلعريف تفيد لكمة الوالية معىن القيادة واألهلية للسلطة واحلكم ،
ويه تدل يف عموم إطالقها ىلع الوالية العامة  ،أما إذا خصصت بشأن من شئون
املسلمني فإنها تلزم هذا الشأن وال تتعداه إىل غريه  ،كوالية القضاء  ،ووالية احلسبة
وغري ذلك من الواليات(. )103
وإىل هذا  ،فإن اتلعاريف املذكورة اتفقت ىلع أن لفظ الوالية يفيد معىن السلطة
ىلع الغري  ،ويه قد تكون خاصة يف أمور معينة  ،ويف شخص معني  ،وقد تكون
اعمة لتشمل والية احلكم وإدارة شئون ادلولة واحلكومة تلنظيم أمور انلاس يف
دينهم ودنياهم .

100
101
102
103

٣٤

حممد حبر العلوم ،بلغة الفقيه( ،طهران ،مطبعة الصادق )1403 ،ص210/3 :
اخلميين ،احلكومة اإلسالمية( ،إعداد وتقديم ،حسن حنيف ،الطبعة األوىل  ،)1979ص50 :
األمايل ،املاكسب وابليع( ،قم ،مؤسسة النرش اإلساليم ،)1413 ،ص333/2 :
حممد قلعيج ،معجم لغة الفقهاء( ،الرياض ،دار انلفائس ،الطبعة اثلانية1408 ،ـه) ،ص179 :
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أقسام الوالية عند الشيعة اإلمامية
هذا  ،وجدير باذلكر بأن الوالية عند فقهاء الشيعة قسمان  ،وهما  :الوالية
اتلكوينية والوالية الترشيعية .
انلوع األول  :الوالية اتلكوينية
ويعنون بالوالية اتلكوينية  :حق الطاعة يف جمال اتلكوين  ،وتسخري األشياء
واملوجودات إلرادة صاحب هذه الوالية يتمكن بسببها من اتلرصف يف املوجودات
اخلارجية(. )104
يقول اخلميين يف ذلك « :إن لإلمام مقامات معنوية مستقلة عن وظيفة احلكومة.
ويه مقام اخلالفة اللكية اإلهلية اليت ورد ذكرها ىلع لسان األئمة (ع) أحيانا  ،واليت
تكون بموجبها مجيع ذرات الوجود خاضعة أمام ويل األمر  .من رضوريات مذهبنا
أنه ال يصل أحد إىل مراتب األئمة (ع) املعنوية حىت امللك املقرب  ،وانليب املرسل .
ويف األساس فإن الرسول األكرم ( )واألئمة (ع) -وحبسب رواياتنا -اكنوا أنوارا يف
ظل العرش قبل هذا العالم  ،وهم يتمزيون عن سائر انلاس يف انعقاد انلطفة  ،وهلم
من املقامات إىل ماشاء اهلل  ،وذلك كقول جربيل (ع) يف روايات املعراج (لو دنوت
أنملة الحرتقت)  ،أو كقوهلم (ع) إن نلا مع اهلل حاالت ال يسعها ملك مقرب وال نيب
مرسل) فوجود مقامات كهذه لألئمة (ع) من أصول مذهبنا»(. )105
 104مجعية املعارف اإلسالمية اثلقافية ،حبوث يف والية الفقيه( ،بريوت ،)1999 ،ص( 3 :وعرف
آية اهلل حممد هادي معرفة ،الوالية اتلكوينية بأنها :والية اتلرصف يف اتلكوين إبدااع أو تبديال من
حقيقة إىل أخرى ،أو من صورة إىل غريها ،بغري أسباب طبيعية متعارفة ،وهذا اتلرصف يف اتلكوين
واالبداع من شأنه تعاىل حيث (ال مؤثر يف الوجود إال اهلل) .وتعتقد الشيعة أن هذا املقام اكن ثابتا
لألئمة املعصومني؛ خلفاء الرسول ،معتقدين أن الروايات واملأثورات تظافرت تلؤيد تلك احلقيقة.
من هذه املأثورات ،اجلمل اليت قاهلا الزائرون يف زيارة اجلامعة الكبرية ويه( :بكم فتح اهلل وبكم
خيتم وبكم يزنل الغيب وبكم يمسك السماء أن تقع ىلع األرض إال بإذنه ،وبكم ينفس اهلم
ويكشف الرض ،وعندكم ما نزلت به الرسل ،وهبطت به ماليكته –إىل أن قالوا -وأرشقت األرض
بنوركم وفاز الفائزون بواليتكم) (آية اهلل حممد هادي معرفة ،والية الفقيه أبعادها وحدودها( ،د.ن
ود.س) ،ص)12 :
 105اخلميين ،احلكومة اإلسالمية ،املرجع السابق ،ص39 :
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ويؤكد أصحاب( )106كتاب (حبوث يف والية الفقيه)  ،بأن شيعة أهل ابليت
يعتقدون أن اهلل تعاىل قد أكرم أنبياءه وأوصياء األنبياء  ،ومنهم أئمتهم  ،بكرامة
الوالية اتلكوينية بمراتبها السامية املناسبة ملقام املخلوقني املربوبني وبإذن اهلل
تعاىل ،وإن اكنوا يعتقدون بأنهم غري قادرين ىلع رسم حدودها(. )107
وهذا يعين أن األنبياء واألئمة بموجب هذه الكرامة -يف اعتقاد الشيعة-
يستطيعون أن يترصف جتاه هذا الكون كما وكيف يشاؤون  ،إذ ذرات السماوات
واألرض –كما عرب بذلك اخلميين -خاضعة أمامهم  .وهو نوع من أنواع الغلو يف
اتلفكري واالعتقاد  ،وذلك لريفعوا ماكنة أئمتهم إىل مستوى انلبوة وبموجبه خيضع
ذرات أمامهم ويتناسون أن الكرامة ليست قدرا الزما لصاحبها أو حقا مكتسبا
يملكون إنفاذها يف أي وقت شاء  ،وإنما يه منحة من رب الكون  ،يعطيها ملن يشاء
يف أي وقت شاء  ،ويزنعها منه مىت شاء .
ومع أنهم يعتقدون أنه من املمكن أن توجد هذه الوالية اتلكوينية عند األويلاء
من غري األئمة واألنبياء  ،إال أنهم أكدوا بأنها ال تعطى بغري سبب وحكمة وكفاءة  ،إذ
ليس بمقدور لك شخص أن ينال إذن اهلل تعاىل  ،بل ترتبط فيضها ىلع العبد بمقدار
قرب العبد من اهلل تعاىل  ،ألنها من خمتصات انلفوس القدسية واألرواح الربانية
اليت سمت وحلقت يف أجواء القدس وانلور( ، )108ويه ما يشري إشارة خفية إىل أن
احلالة ال تنطبق إال ألئمتهم  ،وذلك حىت ال ينازع أحد يف ماكنتهم فيبقونهم يف مزنلة
ال يصل أحد إيلها ال من قبل وال من بعد  ،ال بين مرسل وال ملك مقرب .
وانلوع اثلاين من الوالية هو الوالية الترشيعية ويه نواعن :
األول  :حق الترشيع
ويعنون بها  :أن انليب أو اإلمام –يف اعتقادهم -يملاكن حق الترشيع  ،ويقصد
106
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جمموعة من ابلاحثني جبمعبة املعارف اإلسالمية اثلقافية ويه مؤسسة شيعية
حبوث يف والية الفقيه ،املرجع السابق ،ص5 :
نفس املرجع السابق
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من ذلك أنهم يملكون وحدهم القدرة ىلع بيان احلكم الرشيع الواقيع اذلي يريد
اهلل تعاىل واملعرفة الصحيحة ألحاكم اهلل(. )109
بعبارة أوضح  :فإنهم يعتقدون أن الرسول واألئمة من ودله يملكون علما ربانيا؛
وحيا أو إهلاما  ،أو حنو ذلك  ،يمكنهم من خالهل معرفة حقائق األشياء  ،ومعرفة ماذا
يريد اهلل تعاىل  ،وباتلايل معرفة ما هو احلكم الرشيع املناسب  .وهذا -يف رأيهم-
عبارة عن قدرة ىلع استكشاف مراد اهلل تعاىل  ،وحنو من أحناء اإلخبار عن اهلل
تعاىل ،وليس ترشيعا مستقال عن إرادة اهلل تعايل(.)110
اثلاين  :حق األمر وانليه
ويقصدون من ذلك  :أن للويل أن يأمر وينىه  ،وىلع اآلخرين أن يطيعوه ويمتثلوا
أوامره وجيتنبوا نواهية  .ويدخل يف هذا –حسب ما يرى الشيخ اخلويئ -ترصف الويل
ىلع أموال انلاس وأنفسهم مستقال ؛ حيث أن الظاهر دلي الشيعة أنه ال خالف يف
واليتهم ىلع هذا انلحو  ،وكونهم أوىل باتلرصف يف أموال انلاس ورقابهم  ،بتطليق
زوجاتهم وبيع أمواهلم وغري ذلك من اتلرصفات(. )111
 109حبوث يف والية الفقيه ،املرجع السابق ،ص6 :
 110نفس املرجع السابق (ولكن هذا القول ال يمنع من أن يكون ألئمتهم حق الترشيع
االبتدايئ ،حيث جيوز أن يأيت الرسول ببعض األحاكم اجلديدة اذلي لم يكن موجودا يف القرآن،
برشط أال خيرج عن إطار الترشيع اإلليه .وبأن ماكنة األئمة عندهم نفس ماكنة األنبياء واملرسلني،
اكن لزاما أن يكون هلم حق الترشيع االبتدايئ كما اكن لألنبياء والرسل .فال تقترص وظيفة الرسول
إذن ىلع ابليان واتلفسري والكشف عن املراد اإلليه فقط ،إنما يشمل االتيان بالترشيع اجلديد أيضا
يف إطار الترشيع اإلليه العام ،وهذا الرأي خطري للغاية ألنه سيصبح ذريعة لعلمائهم الستخراج
الترشيعات اجلديدة ما أنزل اهلل بها من سلطان ،ثم ينسبونها إىل أئمتهم زورا وبهتانا ،ثم إنهم مع ذلك
ال يملكون معايري ثابتة ما يمزيون بني اآلراء اليت تدخل يف إطار الترشيع اإلليه وبني ما خرج منه،
وهو ما سيؤدي إىل الفويض الترشيعية).
 111اخلويئ ،مصباح الفقاهة( ،قم ،منشورات مكتبة ادلاوري ،الطبعة األوىل د.س) ص38/5 :
(وهذا انلوع من الوالية ،أقرب ما يكون إىل والية جربية وجربوتية مطلقة ،ودكتاتورية فاشية ،فحىت
انليب  ال يملك مثل هذا انلوع من الوالية إال بقدر ما أمر به اهلل عز وجل عن طريق الويح ،وذلك
حلكمة إهلية ال يعلمها إال هو وال يقع ذلك إال يف نذر يسري ،فكيف بأئمتهم اذلين ال يوىح إيلهم ،فبأي
حق يترصفون بهذا اتلرصف املطلق؟ .لم يكن ذلك إال إفرازا ذللك الغلو يف اتلفكري ما يدعوهم إىل
هذا القول الشنيع)
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ويقصدون بوالية الفقيه هو هذا القسم اثلاين من الوالية الترشيعية ويه
حق األمر وانليه والطاعة  ،واذلي يتم ذلك من خالل احلكومة اإلسالمية يشلكها
الفقهاء  ،أما سائر أقسام الوالية فال عالقة هلا بوالية الفقيه(. )112
أما الوالية عند أهل اتلصوف والسلوك -كما عرف بذلك اتلفتازاين -يه
املعرفة باهلل تعاىل ورصف اهلمة عما سواه  ،والويل هو العارف باهلل تعاىل  ،الصارف
همته عما سواه( . )113وقريب من هذا عرف اتلهانوي الويل بأنه العارف باهلل وصفاته
يه املواظبة ىلع الطااعت واتلجنب عن املعايص واملعرض عن االنهماك يف الذلات
والشهوات( . )114أما صاحب الرسالة القشريية  ،فقد ذهب إىل أن الويل هل معنيان :
َّ
أحدهما فعيل بمعىن مفعول  ،وهو اذلي توىل احلق سبحانه أمره  ،قال تعاىل ِ :إن
اب ۖ َو ُه َو َيتَ َو َّل َّ
الل َّ َّالي نَ َّز َل الْكتَ َ
الصال َ
َو ِل ِّ َ
ني( ، ))115فال يكله إىل نفسه حلظة بل
ِِ
ي ُ ِ
ِ
يتوىل احلق سبحانه راعيته.
وثانيهما  :فعيل مبالغة من الفاعل  ،وهو اذلي يتوىل عبادة اهلل تعاىل وطاعته ،
فعبادته جتري ىلع اتلوايل من غري أن يتخللها عصيان(. )116
وجيوز -عند أهل السنة -أن يظهر أمر خارق للعادة من قبل الويل ويسيم
الكرامة  ،ويه تتمزي عن املعجزة بعدم اقرتانها بدعوي انلبوة( . )117إال أن هذا األمر
اخلارق ال يكون قدرا الزما هلم أو حقا مكتسبا يملكون اتلرصف بـها كيف شاء
ومىت شاء .
 112نفس املرجع السابق (وعرف آية اهلل حممد هادي معرفة الوالية الترشيعية بأنها عبارة
عن وجوب طاعتهم ،وامتثال أوامرهم ،ومتابعتهم يف شؤون احلياة ادلينية واإلدارية والسياسية
واالجتماعية) (والية الفقيه أبعادها وحدودها ،املرجع السابق ،ص)13 :
 113سعد ادلين اتلفتازاين (792ـه) ،رشح املقاصد ،حتقيق :إبراهيم شمس ادلين( ،بريوت ،دار
الكتب العلمية ،الطبعة األوىل ،)2001 ،ص326 :
( 114اتلهانوي ،كشاف اصطالحات الفنون)807-1806/2 : ،
( 115سورة األعراف )196 :عبد الكريم بن هوازن القشريي انليسابوري ،الرسالة القشريية يف
علم اتلصوف ،حتقيق :هاين احلاج( ،القاهرة ،املكتبة اتلوفيقية ،د.س) ص365 :
 116نفس املرجع السابق
 117رشح املقاصد ،املرجع السابق ،ص326 :
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املطلب اثلالث  :تعريف الفقه والفقيه

ْ
َ َ ََ
َ ٌ
ـه َــ فق ًها و فِق ًها فهو ف ِقه  .وفقه
الفقه لغة كما ورد يف املعجم الوسيط  ،من ف ِق
األمر يعين أحسن إدراكه  ،كما إذا قيل  :فقه عنه الكالم وحنوه  :فهمه  .الفقاهة:
ُ
العلم  ،غلب يف علم
الفقه والفطنة  .والفقه  :الفهم والفطنة  .والفقه يعىن أيضا
الرشيعة ويف علم أصول ادلين ويف القانون(. )118
والفقه اصطالحا « :العلم باألحاكم الرشعية العملية املكتسب من أدتلها
َ
اتلفصيلية»( .)119أما الفقيه فهو العال ِ ُم الف ِط ُن  .والفقيه هو العالم بأصول الرشيعة
ِّ
وأحاكمها  .كما يأيت أيضا بمعىن من يقرأ القرآن ويعل ُم ُه( . )120وهو اذلي داع به سيدنا
حممد  البن عباس « : امهلل فقهه يف ادلين وعلمه اتلأويل»  .أي «ينري اهلل
بصريته  ،فيتعمق يف فهم حقائق ادلين وأرساره ومقاصده  ،وال يقف عند ألفاظه
وظهواهره»(« . )121فالفقه إذن هو الفهم العميق انلافذ اذلي يتعرف اغيات األقوال
واألفعال»( .)122أما الفقيه هو صاحب هذا الفهم العميق انلافذ اذلي يتعرف اغيات
األقوال واألفعال.
والفقيه إذا أطلق يف أدبيات علماء الشيعة اإلمامية يعين « :املجتهد اجلامع
لرشائط الفتوى واحلكم ،العادل الورع اذلي لم ينكب ىلع ادلنيا وال حيرص عليها،
العارف بأهل زمانه واملواكب تلطوره»( .)123أو كما عرفه حممد جواد مغنية بأنه :
«املجتهد العادل يف زمن غيبة املعصوم»(. )124
 118املعجم الوسيط ،املرجع السابق ،ص724/2 :
 119اإلسننوي ،اتلمهيد( ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،)1400 ،ص50/1 :
 120املعجم الوسيط ،املرجع السابق ،ض724/2 :
 121د .يوسف القرضاوي ،أولويات احلركة اإلسالمية يف املرحلة القادمة( ،القاهرة ،مكتبة وهبة،
الطبعة األوىل1993 ،م) ،ص)25 :
 122أمحد بوعود ،فقه الواقع؛ أصول وضوابط( ،القاهرة ،دار السالم للطباعة والنرش واتلوزيع
والرتمجة ،الطبعة األوىل 2006م) ،ص39 :
 123السيد عيل اعسور ،والية الفقيه ادلستور اإلليه للمسلمني( ،بريوت ،دار اهلادي ،الطبعة
األوىل ،)2001 ،ص8 :
 124حممد جواد مغنية ،اخلميين وادلولة اإلسالمية( ،بريوت ،)1979 ،ص59:
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٣٩

املطلب الرابع  :تعريف والية الفقيه
وانطالقا من اتلعاريف السابقة  ،فإنه إذا اكن معىن الوالية يف رأي اخلميىن هو
«احلكومة واإلدارة وسياسة ابلالد»( ، )125أو «حكومة انلاس وإدارة ادلولة وتنفيذ
أحاكم الرشع»  ،فإن معىن والية الفقيه عنده هو  :حكومة انلاس وإدارة ادلولة
وتنفيذ أحاكم الرشع من قبل الفقهاء اجلامعني لرشائط الفتوى واحلكم  ،العدول
والورعني .
ويعرف السيد ىلع اعشور الوالية العامة للفقيه بأنها « :وظيفة عملية ومنصب
اعتباري ،جعله اهلل تعاىل –يف حالة غياب انليب واألئمة عليهم السالم -للفقهاء
اجلامعني لرشائط الفقاهة»( . )126ويريد باالعتباري هو أن الوالية أبرزت بلسان
االعتبار واجلعل  ،فيه ليست اعتبارا حمضا  ،إنما يه من االعتباريات اليت هلا أصل
تكويين(. )127
أو كما عرب عنه صاجب معجم ألفاظ الفقه اجلعفري بتعبري أكرث وضوحا ،
بأنها « :قيام الفقيه اجلامع لرشوط الفتوى والقضاء مقام احلاكم الرشيع  ،وويل
األمر  ،اإلمام املنتظر يف زمان غيبته يف إجراء السياسات  ،وسائر ماهل من أمور  ،عدا
األمر باجلهاد االبتدايئ  ،وهو فتح بالد الكفر بالسالح ،مع خالف يف سعة الوالية
وضيقها»(. )128
فمهما اختلفت هذه اتلعاريف املذكورة  ،إال أن هناك عنارص متفقا عليها عند
 125اخلميين ،احلكومة اإلسالمية( ،إعداد وتقديم ،حسن حنيف ،الطبعة األوىل  ،)1979ص50 :
 126والية الفقيه ادلستور اإلليه للمسلمني ،املرجع السابق ،ص.7 :
 127والية الفقيه ادلستور اإلليه للمسلمني ،نفس املرجع السابق .ويوضح اخلميين يف هذا
املجال «والية الفقيه أمر اعتباري جعله الرشع ،كما يعترب الرشع واحدا منا قيما ىلع الصغار ،وإذا
فرضنا انليب  أو اإلمام (ع) قيما ىلع صغار فإن مهمتهما يف هذا املجال ال ختتلف كما وال كيفا عن
أي فرد اعدي آخر إذا عني للقيمومة ىلع نفس أوئلك الصغار ،كذلك قيمومتهما ىلع األمة بأرسها
من انلاحية العملية ال ختتلف عن قيمومة أي فقيه اعلم اعدل يف زمن الغيبة»( .احلكومة اإلسالمية،
املرجع السابق ،ص.)50 :
 128أمحد فتح اهلل ،معجم ألفاظ الفقه اجلعفري( ،ادلمام ،مطابع املدوخل1415 ،ـه) ،ص453 :
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فقهاء الشيعة يف رأيهم حول تعريف والية الفقيه ويه :
العنرص األول  :أن الفقهاء املقصودون يف اتلعريف هم فقهاء الشيعة اإلمامية
اجلامعني لرشوط الفتوى والقضاء واالجتهاد  .والعنرص اثلاين  :أن هلم والية اعمة
مطلقة حيث يمكنهم من اتلصدي إلدارة احلكومة ومجيع شئون ابلالد والعباد .
والعنرص اثلالث  :هو أن قيامهم بذلك نيابة عن اإلمام الغائب يف ظل الغيبة الكربى .
وقد تمزي تعريف السيد عيل اعشور بتوضيح الطريقة اليت تمت فيها إحالة هذه
الوظيفة إىل الفقهاء؛ حيث بني يف تعريفه أنها تمت عن طريق اتلعيني وانلصب من
قبل اهلل للفقيه .
كما تمزي تعريف صاحب معجم ألفاظ الفقه اجلعفري  ،بذكر حدود والية هذا
الفقيه  ،حيث يشمل حدود واليته لك ما يتعلق بإجراء السياسات  ،وسائر ماهل من
أمور  ،باستثناء ما فيها األمر باجلهاد االبتدايئ  ،وهو فتح بالد الكفر بالسالح .
بينما اتلعاريف األخرى لم يقيد هذه احلدود  ،حيث تكون الوالية للفقيه يف رأيهم
اعمة ومطلقة.
وكأن صاحب اتلعريف استشعر بوجود اخلالف بني الفقهاء يف هذا املوضوع ،
حيث أشار إىل ذلك يف تعريفه بقوهل ( :مع خالف يف سعة الوالية وضيقها) .
إذن اختلف فقهاء الشيعة يف تعريفهم حول والية الفقيه يف سعة هذه الوالية
وضيقها  ،يف كونها تنصيبا أو جعال من اهلل تعاىل هلم  ،أم اتلصدي من باب احلسبة
(أي من باب األمر باملعروف وانليه عن املنكر)  ،كما سنبسط هذه األمور باتلفصيل
يف املباحث اتلايلة بإذن اهلل تعاىل .
بناءا ىلع ما سبق نستطيع أن نقول إن املراد بوالية الفقيه هو «تلك انلظرية
اليت تقول بوجوب قيام فقهاء الشيعة بتشكيل احلكومة اإلسالمية يف فرتة الغيبة
الكربى ،ويتوىل رياستها فقيه  ،اعدل  ،ورع ،جامع لرشائط الفتوى واالجتهاد ،
خبري بشئون ابلالد والعباد  ،نيابة عن اإلمام الغائب  ،حبيث أن هل والية مطلقة كما
اكن للنيب واألئمة» .
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٤١

املبحـث اثلاين
نظرية والية الفقيه عند الشيعة اإلمامية ؛ نشأتها وتطورها

تمهيد
لم تكن فكرة اإلمامة –عند اإلمامية االثىن عرشية -من ابلداية حمددة املعالم،
اكنت مفتوحة ىلع اتلاريخ -مواكبة للظروف -فقها واعتقادا ؛ فىف ابلداية اكنت
عقيدتهم ىف اإلمامة نصا ووصية(( )129خالف ىف ذلك أهل السنة ىف قوهلم بالشورى)،
( 129وقد استدلوا ىلع ذلك بأن ثبوت احلاكم املعصوم ال يتحقق معرفته إال عن طريق اإلخبار
من اهلل تعاىل ،العالم بالرسائر والضمائر ،وليس هناك طريق آخر غريه ،إذ غري هذا الطريق أيضا مما
يعارض قاعدة لطف اهلل ىلع العباد .فرتك هذا األمر (أمر اخلالفة أو اإلمامة) بعد انلىب  ملشورة
األمة ،من غري الوصية واتلعيني وال اإلشارة هلذا املنصب اخلطري تعرض هذه األمة إىل اهلالك .من هنا
جيب انلص من اهلل تعاىل ىلع لسان نىب مؤيد باملعجزات ،أو إظهار املعجزة ادلالة ىلع إمامته ( .حممد
باقر الرشيعىت األصفهاىن ،عقيدة الشيعة ىف اإلمامة( ،د.ن و د.س) ص)5-4 :
ومن هنا اكن رس اعتبارهم انلص والوصية من رضورة املذهب ،و ال يقوم هذا املذهب إال به.
فقد أوردوا أخبارا كثرية ىف هذا املعىن ،بل عقد بابا خاصا ىف الاكىف وابلحار يسىم( :باب ىف اتصال
الوصية وذكر األوصياء من دلن آدم عليه السالم إىل آخر األمر) .ىف هذا املقام أخبار كثرية أيضا ،منها:
(أن آدم عليه السالم سأل اهلل عز وجل أن جيعل هل وصيا صاحلا ،فأوىح اهلل إيله  :إىن أكرمت
األنبياء بانلبوة ،ثم اخرتت خليق وجعلت خيارهم األوصياء .ثم أوىص اهلل إيله :ياآدم أوص إىل شيت...،
ّ
ياىلع ،وأنت تدفعها إىل
ثم قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :ودفعها إىل الربدة ،وأنا أدفعها إيلك
وصيك ،ويدفعها وصيك إىل أوصيائك من ودلك واحدا بعد واحد ،حىت يدفعها إىل خري أهل األرض
بعدك .وتلكفرن بك األمة ،وتلختلفن عليك اختالفا شديدا .اثلابت عليك اكملقيم مىع ،والشاذ
عنك ىف انلار ،وانلار مثوى للاكفرين  ...إىل آخر الكالم( .املرجع السابق ،ص.)50-49 :
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٤٣

والقول بعدم جواز خلو األرض من قائم هلل باحلجة( ،)130وهو إمام معصوم( )131كما
أنه مرشع ومبلغ عن اهلل تعاىل  ،يتصف بالعلم اإلليه الدلين ويوىح إيله من اهلل
( 130ترى الشيعة أنه المفر من احلجة (الوالية) ،وأن األرض اليمكن أن خيلو من األئمة إما
ظاهرا وإما خفيا ،وذلك ألن غياب اجلحة ىف األرض يناىف لطف اهلل ىلع العباد ،ويسبب هالكهم .فقد
أورد علماءهم هذا املعىن بعبارات خمتلفة اللفظ ،لكنها متحدة املعىن .منها -كما أورده األصفهاىن:-
(االضطرار إىل احلجة ،وأن األرض الخيلو من حجة ،ولوال احلجة لساخت األرض بأهلها،
حيث لم يهمل اهلل العباد ،ولم خيلقهم عبثا ،وال بد أن يبني حجته ىلع اخللق ،لقاعدة اللفط ،ويلهلك
من هلك عن بينة وحيىي من ىح عن بينة .وال جرب يلكون جورا ىف سلطانه ،والتفويض يلكون وهنا
ىف سلطانه ،بل أمرهم ونهاهم بمقدار الطاقة ،ولم يكلفهم فوق الطاقة ،وهو أحد معاىن (األمر بني
األمرين)( .حممد باقر الرشيعىت األصفهاىن ،عقيدة الشيعة ىف اإلمامة ،املرجع السابق :ص )3-2
وقال( :أنه قد ثبت بادلاللة القاطعة وجوب اإلمامة ىف لك زمان ،لكونها لطفا ىف فعل الواجبات،
وامتنااع من املقبوحات ،فإنا نعلم رضورة عند وجود الرئيس املهيب يكرث الصالح من انلاس ويقل
الفساد ،وعند عدمه يكرث الفساد ويقل الصالح منهم ،بل جيب ذلك عند ضعف أمره مع وجود
غيبته) (عقيدة الشيعة يف اإلمامة ،املرحع السابق :ص )28
ثم أيدوا أقواهلم واستدلوا باآليات ،كما استدلوا باألخبار .من اآليات قوهل تعاىل﴿ :إنما أنت منذر
وللك قوم هاد﴾ (سورة الرعد )7 :ثم أورد تفسري الطربىس هلذه اآلية( :فيه أقوال  ...الرابع :أن املراد
باهلادى لك داع إىل احلق ،وىلع هذا يكون هاد مبتدأ وللك قوم خربه .وقال املجلىس :ىلع هذا الوجه
األخري تدل أخبار هذا ابلاب ،ويه أظهر من اآلية الكريمة بوجوه ال خيىف ىلع أوىل األبلاب .أما من
األخبار ،فمنها :عن ابن أذينة –ويسىم بريد العجىل -قال :قلت ألىب جعفر-أو ألىب عبد اهلل كما ىف
النسخة( :-إنما أنت منذر وللك قوم هاد) ؟ فقال املنذر رسول اهلل ،وىلع اهلادى ،وللك زمان إمام منا
يهديهم إىل ما جاء به رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
وعن األعمش عن الصادق عليه السالم عن أبيه عن ىلع بن احلسني عليه السالم قال:
حنن أئمة املسلمني ،وحجج اهلل ىلع العاملني وسادة املؤمنني ،وقادة الغر املحجلني ،ومواىل املؤمنني.
وحنن أمان ألهل األرض ،كما أن انلجوم أمان ألهل السماء ،وحنن اذلين بنا يمسك اهلل السماء أن
تقع ىلع األرض إال بإذنه ،وبنا يمسك األرض أن تميد بأهلها ،وبنا يزنل الغيث ،وبنا ينرش الرمحة،
وخيرج براكت األرض ،ولوال ما ىف األرض منا لساخت (أى خسفت بهم) (عقيدة الشيعة ىف اإلمامة،
املرجع السابق :ص  ،)3-2ينظر أيضا ىف (املفيد ،أوائل املقاالت ،اتلحقيق :إبراهيم األنصاري الزجناىن
اخلوئيين( ،بريوت ،دار املفيد ،الطبعة اثلانية ،)1414 ،ص.)39 :
 131هذا االضطرار البد أن يُؤول إىل معصوم مقطوع العصمة ،وذلك -كما قال األصفهاىن-
نقال عن إعالم الورى:-
(ألن جهة احلاجة إىل هذا الرئيس يه ارتفاع العصمة عن انلاس ،وجواز فعل القبيح منهم ،فإن
اكن هو غري معصوم وجب أن يكون حمتاجا إىل رئيس آخر غريه ،ألن علة احلاجة إيله قائمة فيه،
والكالم ىف رئيسه اكلكالم فيه ،فيؤدى إىل وجوب ماال نهاية هل من األئمة ،أو االنتهاء إىل معصوم ،وهو
املطلوب االجتمايع)( .املفيد ،أوائل املقاالت ،املرجع السابق ،ص)39 :
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باإلهلام  .فقد اكن تصورهم عنهم –كما أسلفنا اذلكر -يفوق ذلك اذلى أثبته أهل
السنة واجلماعة للنيب  ،حىت ذهب بعض املناوئني للشيعة إىل االعتبار بأن اإلمامة
يه انلبوة  .ويعترب ابلحراين (1107ـه) اإلقرار بالوالية من تمام اإلسالم ورشط اعتبار
اإلقرار بانلبوة نافعا  ،وذلك ألن مزنلة اإلقرار بالوالية كمزنلة االعتقاد باتلوحيد ،
فاجلحد عن الوالية اكجلحد عن اتلوحيد .
إال أن تلك الفكرة تزلزلت مع حدوث الغيـبة الصغرى ؛ فالفرتة اليت أعقبت
موت احلسن العسكري ىف سامراء اعم   260ـهاتسمت حبرية الشيعة وضياعهم ،
فافرتقت الشيعة –كما يقول انلوخبيت -إىل أربع عرشة فرقة( ، )132فرقة واحدة فقط
قالت بوجود خلف لإلمام احلسن العسكري وأن اسمه حممد وقد أخفاه وادله خوفا
من السلطة فسرت أمره( . )133اعتمد القائلون بهذه املقولة  :ىلع أدلة عقلية بادلرجة
األوىل  ،ولكنها موجهة إىل الشيعة فقط  ،ألن القضية قضية إنقاذ التشيع من االنهيار
وليس نرشه  ،وىلع عدد من األحاديث السنية الىت حتدد عدد اخللفاء واألئمة بأنهم
إثنا عرش ؛ وىلع املهدي وصفته أو عن والدته وغيبته دلي فرق أخرى اكلواقفية اذلين
قالوا بمهدية الاكظم ومن شابههم .
فقد ساعد هذا لكه ىلع استقرار فكرة املهدية عند الشيعة االثىن عرشية ،
ويه القول بعودة حممد بن احلسن العسكري بعد فرتة معينة  ،مع أن الفكرة -ىف
احلقيقة -تتناقض مع فسلفة اإلمامة الىت تقول بعدم جواز خلو األرض من قائم هلل
باحلجة  ،ووجوب كونه معصوما  ،واتلعيني هل ىف لك ماكن وزمان  ،إال أن هذه انلظرية
 132انلوخبيت والقيم ،فرق الشيعة ،املرجع السابق ،ص .،97-96 :أما املسعودي املتوىف اعم
346ـه ،قال إن الشيعة افرتقت إىل عرشين ( )20قرقة( .املسعودي ،مروج اذلهب ،ص ،)190/4 :وذهب
الشهرستاين إىل أن الشيعة افرتقت إىل إحدي عرشة ( )11قرقة( .الشهرستاين ،امللل وانلحل ،حتقيق:
أيب حممد حممد بن فريد( ،القاهرة ،املكتبة اتلوفيقية ،د.س) ص( )180-179/1 :وعلق الشيهرستاين
هذا االفرتاق قائال« :فلهذا ،صارت اإلمامية متمسكني بالعدالة يف األصول ،وباملشبهة يف الصفات،
متحريين تائهني .وبني اإلخبارية منهم والكالمية :سيف وتكفري .وكذلك بني اتلفضيليـة والوعدية:
قتال وتضليل .أاعدنا اهلل من احلرية»( .امللل وانلحل ،املرجع السابق ،ص)180/1 :
 133املفيد ،اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل ىلع العباد ،حتقيق  :مؤسسة آل بيت تلحقيق الرتاث،
(دار املفيد للطباعة والنرش واتلوزيع) ،ص389 :؛ امللل وانلحل ،املرجع السابق ،ص.178 :
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جعلوها حال للخروج من هذا املأزق ؛ فالقول بالغيبة –ىف رأيهم -يتضمن فيه اتلأييد
نلظريتهم عن عدم خلو األرض من قائم هلل باحلجة .
استمرت الغيبة الصغرى من اعم  260ـهإىل اعم  329ـهوىف هذه الفرتة العصيبة
توصل منظروا الشيعة اإلمامية إىل نظرية الوكالء أو انلواب عن االمام  ،بمعىن أن
هناك أشخاصا معينني هلم صلة مبارشة باإلمام الغائب  ،ال توثق اإلمامية إال أربعة
وكالء( )134مع األخذ والرد ،فإلثبات انليابة اشرتطوا أن يأيت مديع انليابة بديلل أو
معجزة أو كرامة تدل ىلع اتصاهل باإلمام فينقل منه الرسائل واتلواقيع إىل املؤمنني به
ويأخذون إيله األموال(. )135
وهكذا حىت توىف آخر انلواب األربعة ىلع بن حممد السمري اعم 329ـه ، .وقد
نقل عنه أنه تلىق آخر رسالة من املهدي  ،ونصها اكتلايل :
«بسم اهلل الرمحن الرحيم  :يا يلع بن حممد السمري أعظم اهلل أجر إخوانك فيك  ،فإنك
ميت ما بينك وبني ستة أيام  ،فامجع أمرك وال توىص إىل فيقوم مقامك بعد وفاتك
 ،فقد وقعت الغيبة اتلامة فال ظهور إال بعد إذن اهلل -تعاىل ذكره -وذلك بعد طول
األمد وقسوة القلوب وامتالء األرض جورا وسيأيت لشيعيت من يدىع املشاهدة  ،أال
فمن ادىع املشاهدة قبل خروج السفياين( )136والصيحة فهو كذاب مفرت ،وال حول وال
قوة إال باهلل العيل العظيم»(.)137

( 134هؤالء السفراء األربعة هم :أوهلم :عثمان بن سعيد العمري ،واكنت مدة سفارته من سنة
 260ـهحىت سنة 265ـه .ثانيهم( :أبو جعفر) حممد بن عثمان بن سعيد العمري ،واكنت مدة سفارته من
سنة  265ـهحىت سنة 305ـه .وثايلهم( :أببو القاسم) احلسني بن روح انلوخبيت ،واكنت مدة سفارته من
سنة  305ـهحىت سنة  326ـه .ورابعهم( :أبو احلسن) عيل بن حممد السمري ،واكنت مدة سفارته من سنة
 326ـهحىت سنة 329ـه.
 135الطويس ،كتاب الغيبة( ،طهران ،دار الكتب اإلسالمية ،الطبعة األوىل1381 ،ـه) ص،237 :
265-264
 136املراد بالسفياين (رجل من ودل عتبة بن أيب سفيان ،اذلي يديع اخلالفة يف آخر الزمان،
ويهظهر الزهد قبل خروجه ويتقشف ويتقنع خبزب الشعري وامللح اجلريش ،ويبذل األموال فيجلب
بذلك قلوب اجلهال والزذال ،فيبايعونه ،ويتبعهم العلماء اذلين يكتمون احلق ويظهرون ابلاطل
فيقولون :إنه خري أهل األرض)( .مؤسسة آل ابليت ،تراثنا (نرشة فصلية تصدرها مؤسسة آل ابليت،
(قم ،مؤسسسة آل ابليت إلحياء الرتاث ،الطبعة األوىل ،)1409 ،ص.)215 :
 137الطويس ،كتاب الغيبة ،املرجع السابق ،ص.266 :
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فبهذه الرسالة اخلطية  ،بدأت الغيبة الكربى ودخلت الشيعة االثىن عرشية
رسميا يف غيبوبة االنتظار واتلقية وذلك لقطع الطريق أمام مديع انليابة من جهة،
ومن جهة أخرى االنسجام مع األسس الىت قامت عليها اإلمامة ويه عدم خلو
األرض من قائم هلل باحلجة املعصوم .
من هنا اكن منظروا ومتلكموا اإلمامية األوائل أمجعوا ىلع وجوب اتلقية
واالنتظار ومن أجله رفضوا اإلجتهاد وردوا القياس  ،واكتفوا باالخبار وانلقل
والرواية  ،وعلقوا وظائف ادلولة ادلينية الرئيسة مثل  :جباية املال (اخلمس والزاكة
والصدقات وانلذر والكفارات)  ،وإمضاء اجلهاد  ،واحلدود  ،واألمر باملعروف وانليه
عن املنكر  ،وإقامة صالة اجلمعة  ،وغريها ىلع وجوب وجود املعصوم أى املهدي
املنتظر  .فيسقط هؤالء الفقهاء اإلمامية مثل انلعماين وأيد ذلك ابن بابويه القيم-
املعروف بالصدوق -والطويس -املعروف بشيخ الطائفة -بالطبع حبثا عن أسس
ادلولة وإدارة انلاس بوصفها حاجة ماسة وواقعية  ،بل حذر وأغلق األبواب املوصلة
إىل السيع ىف إقامة السلطة ىف زمن الغيبة  .هؤالء الفقهاء هم املعروفون ىف عرف
الشيعة اإلمامية باخلط االخبارى .
إال أن استطالة ظهور اإلمام  ،وتقدم الزمان  ،و إحلاح احلاجة  ،وكرثة انلوازل
قد دفع ببعض فقهاء اإلمامية للسري قدما حنو فتح باب اإلجتهاد وخرق أبواب فقهية
اكنت حمكمة اإلغالق  ،حىت تلك الىت متوقفة ىلع وجود اإلمام املهدي اكجلهاد
واجلمعة وإقامة احلدود وغريها  ،هؤالء الفقهاء هم املعروفون ىف أدبيات الشيعة
اإلمامية باخلط األصوىل  .أثمرت هذه احلركة فيما بعد والدة نظرية والية الفقيه ،
لكنها لم تنشأ دفعة واحدة  ،إنما تطورت تدرجييا ىلع مر اتلاريخ  ،ىلع انلحو اآليت :
أوال -عهد اتلقية واالنتظار واستقرار فكرة املهدوية ؛ حيث مجد بموجبه
مجيع النشاط االجتمايع والسيايس وذلك بعد أن تبلورت فكرة املهدوية يف أذهانهم
واقترصت وظيفة الفقهاء يف هذا العهد ىلع الرواية وانلقل فقط ؛
ثانيا -عهد فتح باب االجتهاد اذلي اكن حمكم االغالق يف العهد السابق ،
استجابة للقضايا املتجددة ؛ وظهور نظرية (انليابة اجلزئية عن اإلمام املهدي
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للفقهاء)  ،حيث يقولون بنيابة الفقهاء عن اإلمام املهدي ىف بعض األمور ؛
ثاثلا -عهد ظهور نظرية املرجعية ادلينية يف ظل انليابة العامة ؛
رابعا -عهد ظهور نظرية انليابة امللكية ؛ حيث ظهرت دول منتمية إىل الشيعة
عقائديا  ،كما تويل بعض الفقهاء السلطة السياسية  ،أو قام بعضهم بتقديم اإلجازة
ألحد أفراد الشيعة تلوىل السلطة ؛
خامسا -عهد ظهور نظرية (والية الفقيه املطلقة) ىلع يد الشيخ أمحد الرنايق
(1245ـه) ؛
سادسا -ثم عهد ظهور عهد انلظال ادلستوري ؛ حيث اكفح الفقهاء من أجل
تشكيل (احلكم املليك ادلستوري) يف إيران ؛
سابعا -وأخريا عهد تطبيق نظرية والية الفقيه املطلقة بعد جناح اثلورة
اإليرانية وتشكيل مجهورية إيران اإلسالمية اعم  1979م  .ثم ظهور عدد من
انلظريات السياسية اجلديدة ما بعد والية الفقيه .
ألهمية هذا ابلحث سوف نفصل يف الصفحات اتلايلة نشأة هذه انلظرية
وتطورها اتلارييخ بشئ من اإلسهاب  ،مستعينا باهلل تعاىل  ،يك نقف ىلع احلقيقة بأن
انلظرية تطورت عرب العصور ،جراء الظروف واألزمات الفكرية الطارئة عليهم .
فيما ييل عرض مفصل تللك العهود :
العهد األول  :عهد االنتظار واتلقية واستقرار فكرة املهدوية
إن وفاة اإلمام احلادي عرش حسن العسكري –كما سبق أن أرشنا من قبل -يف
سامراء اعم  260ـه .دون إعالن عن وجود خلف هل والوصية برتكته  ،أدت إىل حدوث
زلزال عنيف يف صفوف الشيعة اإلمامية االثين عرشية  ،كما أدت أيضا إىل احلرية
والشك والغموض وظهور التساؤالت عن مصري اإلمامية بعد العسكري  ،وتفرقوا
بهذا السبب إىل عدد من الفرق -كما يذهب إىل ذلك -لك من انلوخبيت (املتوىف اعم
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310ـه)( )138وسعد بن عبد اهلل األشعري القيم (املتوىف اعم 300ـه)( )139يف كتاب «فرق
الشيعة» وحممد بن أيب زينب انلعماين (املتوىف اعم 380ـه)( )140يف «الغيبة»  ،والصدوق
(املتوىف اعم 381ـه)( )141يف «كمال ادلين وتمام انلعمة»  ،واملفيد (املتوىف اعم 413ـه(142يف

 138وهو أبو حممد احلسن بن مويس بن احلسن بن حممد انلوخبيت ،فليك اعرف بالفلسفة ،اكنت
تدعيه املعزتلة والشيعة ،وهو من أهل بغداد ،هل تصانيف يف اآلراء وادليانات ،من كتبه« :فرق الشيعة»،
و «اآلراء وادليانات» ،و«احتصار الكون» ،وغريها .تويف سنة 310ـه922/م ( .خري ادلين الزريلك ،األعالم،
(بريوت ،دار العلم للماليني ،الطبعة اخلامسة عرشة ،)2002 ،ص224/2 :م؛ حممد بن اسحاق بن انلديم،
الفهرست ،حتقيق رضا-جتدد( ،حقوق الطبع حمفوظة للمحقق) ،ص)226-225 :
 139سعد بن عبد اهلل األشعري القيم ،أبو القاسم :فقيه إمايم ،هو عند الشيعة جليل القدر،
واسع األخبار ،كثري اتلصانيف ،ثقة ،من أهل قم ،سافر كثريا يف طلب احلديث .من كتبه« :املقاالت
والفرق» ،و«مناقب رواة احلديث» و«فضل قم والكوفة» ،و«املنتخبات» حنو ألف ورقة ،و«فضل العرب»
و«الرد ىلع الغالة» .تويف سنة  300ـهقيل 299ـه( .األعالم ،املرحع السابق ،ص)86/3 :
 140هو أبو عبد اهلل حممد بن إبراهيم جعفر الاكتب انلعماين ،من كبار حمديث اإلمامية يف أوائل
القرن الرابع ،يعرف بابن أيب زينب .قرأ ىلع اللكيين ،وأخذ عنه معظم علمه ،وصار اكتبا هل واشتهر
بذلك .سافر للعلم إىل مدن كثرية ،منها شرياز وأخذ فيها عن أيب القاسم مويس األشعري ،ثم إىل
بغداد وسمع بها من أمحد بن حممد بن سعيد ابن عقدة الكويف وحممد بن همام بن سهيل وغريهما
كثري .كما رحل إىل الشام أيضا وسمع بها من حممد بن عثمان عالن ادلهين ابلغدادي .من مؤلفاته:
(كتاب الغيبة) و(كتاب الفرائض) و(كتاب الرد ىلع االسماعيلية) و(كتاب اتلفسري) و(كتاب التسيل)،
وتويف سنة 380ـه( .انلعماين ،كتاب الغيبة ،حتقيق :ىلع أكرب الغفاري( ،طهران ،مكتبة الصدوق) ،ص:
 11وما بعدها.
 141هو عيل بن احلسني بن مويس ابن بابويه القيم املعروف بالصدوق ،من ققهاء الشيعة
وثقاتهم ،وشيخ اإلماميني يف عرصه ،مودله ووفاته فيها ،هل كتب يف اتلوحيد واإلمامة واتلفسري ورسالة
يف الرشائع وغري ذلك .تويف سنة 381هـ941/م( .األعالم ،املرجع السابق ،ص277/4 :ـه؛ ابن انلديم،
الفهرست ،املرجع السابق ،ص.)246 :
 142هو حممد بن حممد بن انلعمان امللقب باملفيد ،يعرف بابن املعلم ،حمقق إمايم ،انتهت رياسة
الشيعة يف وقته ،نال –يف زعمهم -رشف ماكتبة مهديهم املنتظر ،وهل قريب من مائيت مصنف ،تويف
اعم 423ـه .قال اخلطيب ابلغدادي :اكن أحد أئمة الظالل ،هلك به خلق من انلاس إىل أن أراح
اهلل املسلمني منه .وقال اذلهيب :أكرث من الطعن ىلع السلف ،واكنت هل صولة يف دولة عضد ادلولة.
(األعالم ،املرجع السابق ،ص21/7 :؛ احلطيب ابلغدادي ،تاريخ بغداد ،ص163/3 :؛ واذلهيب ،مزيان
االعتدال ،ص.)131/3 :
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«اإلرشاد»  ،والطويس (املتوىف اعم 460ـه)( )143يف «الغيبة» ،وغريهم( . )144ومنهم من
يقول بانقطاع اإلمامة وتوقفها  ،أو القول بالفرتة اكلفرتة بني الرسل ؛ هم املعروفون
بالوافقية( . )145بل الغريب أن الوفاة أدت –كما يروي املؤرخان الشيعيان املعارصان
تللك الفرتة ؛ انلوخبيت والقيم -إىل تراجع بعضهم عن القول بإمامة العسكري
نفسه  ،كما تراجع بعض الشيعة املوسوية قبل مائة اعم عن القول بإمامة عبد اهلل
األفطح( )146؛ اذلي أصبح إماما بعد أبيه الصادق  ،ولكنه لم ينجب ودلا تستمر اإلمامة
فيه .
ومن هؤالء املرتاجعني عن القول بإمامة احلسن إىل القول بإمامة أخيه حممد
اذلي تويف قبل سبع سنوات  ،مالوا وذهبوا إىل القول بمهدوية العسكري  ،ومنهم
احلياري  ،فلم يقولوا بإمامة أي واحد(. )147
 143هو حممد بن احلسن بن عيل ،الشيخ أبو جعفر الطويس ،املعروف بالشيخ الطائفة ،مصنف
«تهذيب األحاكم» و«االستبصار» وهما من الكتب األربعة اليت عليها مدار استنباط األحاكم عند
اإلمامية .ودل سنة 385ـه .أخذ عن الشيخ املفيد والزمه ،واكن من حبور العلم ،متقد اذلاكء ،اعيل اهلمة،
واسع الرواية ،كثري اتلصنيف ،ازدحم عليه العلماء والفقهاء .هل تصانيف كثرية ،منها« :املبسوط» يف
فروع الفقه لكها ،ويشتمل ىلع ثمانني كتابا ،و«انلهاية» يف الفقه ،والعدة يف أصول الفقه ،و«تلخيص
الشايف» يف الكالم ،و«الرجال» ،و«فهرست كتب الشيعة» ،و«أسماء املصنفني» يف الرجال و«اخلالف»
يف األحاكم ،و«اتلبيان يف تفسري القرآن» .وتويف الشيخ سنة 460ـه( .موسوعة طبقات الفقهاء ،اللجنة
العلمية ملؤسسة اإلمام الصادق ،حتت إرشاف الشيخ السبحاين1422 ،ـه ،ص)279/5 :
 144ذهب انلوخبيت -يف كتابه فرق الشيعة ،ص ،97-96 :إىل أن الشيعة افرتقت –بعد وفاة
العسكري -إىل أربعة عرشة فرقة ،وعند القيم  15فرقة ،وذهب املسعودي املتوىف اعم  346ـهيف كتابه
مروج اذلهب ،ص ،190/4 :إىل أن الفرق وصلت إىل عرشين قرقة.
 145هم اذلين توقفوا ىلع إمامة اإلمام مويس بن جعفر امللقب بالاكظم ،ولم يعرتفو بموته ،بل
قالوا :إنه يح لم يمت ،وإنما رفعه اهلل إيله ،ويرده عند قيامه ،وسموا باملواقفية لوقوفهم عيل مويس ابن
جعفر ،وأنه اإلمام القائم( .كتاب فرق الشيعة ،املرجع السابق ،ص)87 :
 146هو عبد اهلل بن جعفر بن حممد الصادق ،وهو أخو إسماعيل من أبيه وأمه ،وأمهما فاطمة
بنت احلسني بن احلسن بن عيل  ،واكن أسن أوالد الصادق .وهو مؤسس فرقة األفطحية من فرق
الشيعة اإلمامية ،قالوا بإمامة عيل بن أيب طالب ،واألئمة اذلين جاؤوا من بعده إىل جعفر بن حممد،
ثم اعتقدوا إمامة عبد اهلل جعفر ،بدال من مويس ابنه ،ألنه أكرب أوالد اإلمام ،وسموا بالفطحية؛ ألن
عبد اهلل بن جعفر اكن أفطح الرجلني (أي أعرضهما) أو اكن أفطح الرأس( .الشهرستاين ،امللل وانلحل،
املرجع السابق ،ص)174/1:
 147بل قالوا ( :ال ندري ما نقول يف ذلك  ...وقد اشتبه علينا األمر ،فلسنا نعلم أن للحسن بن
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يف خضم هذا الشك واحلرية قال بعض الشيعة (بوالدة ابن إلمام احلسن بعد
وفاته بثمانية أشهر ،وقد أوىص أن يسىم حممدا قبل وفاته عندما لم يزل االبن مستورا
أي يف علم الغيب)  ،واعتمدوا يف ذلك القول خبرب يروى عن أيب احلسن الرضا  ،أنه
قال ( :ستبتلون باجلنني يف بطن أمه والرضيع)(.)148
لكن بعض أصحاب اإلمام العسكري –كما يروي نلا لك من انلوخبيت القيم
والقيم  ،والطويس  ،والصدوق -يف حماوتلهم للخروج من هذا املأزق  ،بدؤوا يهمسون
يف أذن الشيعة  ،بتكتم شديد  ،مدعني وجود ودل هل يف الرس  ،ودل قبل وفاة أبيه
بسنتني أو ثالث  ،أو مخس أو ست  ،أو ثماين سنني  ،ويزعمون أنهم قد رأوه يف حياة
العسكري  ،وأنهم ىلع اتصال به  ،ويطلبون من اعمة الشيعة اتلوقف عن ابلحث
واتلفتيش عنه  ،أو السؤال عن اسمه  ،وحيرمون ذلك  ،واكنوا يفرسون اداعء اجلارية
(صقيل أو نرجس) بوجود احلمل عند وفاة العسكري  ،بأنها حماولة منها للتغطية
ىلع وجود الودل يف الرس( . )149فقد عرف هؤالء اذلين قالوا بوجود ودل مغمور لإلمام
العسكري  ،ثم غيابه بعد ذلك باسم «االثين عرشية» .

عيل ودلا أم ال ؟  .أم اإلمامة صحت جلعفر أم ملحمد ؟ وقد كرث االختالف ،إال أنا نقول :إن احلسن بن
عيل اكن إماما مفرتض الطاعة ،ثابت اإلمامة ،وقد تويف وصحت وفاته ،واألرض ال ختلو من حجة.
فنحن نتوقف وال نقدم ىلع القول بإمامة أحد بعده ،إذ لم يصح عندنا أن هل خلفا ،وخيف علينا أمره،
حىت يصح نلا األمر ويتبني ،ونتمسك باألول حىت يتبني نلا اآلخر ،كما أمرنا( :إنه إذا هلك اإلمام
ولم يعرف اذلي بعده فتمسكوا باألول حىت يتبني لكم اآلخر) فنحن نأخذ بهذا ونلزمه  ...فإنه ال
خالف بني الشيعة :أنه ال تثبت إمامة إمام إال بوصية أبيه وصية ظاهرة( .خسن بن مويس انلوخبيت
وسعد بن عبد اهلل القيم ،كتاب فرق الشيعة ،حتقيق :د .عبد املنعم احلفين( ،القاهرة ،دار الرشاد،
الطبعة األوىل )1992 ،ص)105 :
 148كتاب فرق الشيعة ،املرجع السابق ،ص101 :
( 149من هؤالء عثمان بن سعيد العمري (وكيل اإلمام العسكري املايل)  ،وحممد بن انلمريي،
وأبو القاسم اجلعفري ،وأمحد بن هالل العبتايئ الكريخ  ،وأمحد بن إسحاق القيم  ،وآخرون).
(الصدوق ،كمال ادلين وتمام انلعمة ،صححه وعلق عليه عيل أكرب الغفاري( ،قم ،مؤسسة النرش
االساليم اتلابعة جلماعة املدرسني بقم1405 ،ـه) ص483 :؛ الطويس ،الغيبة ،صححه علق عليه عيل
أكرب الغفاري وبهرا اجلعفري( ،طهران ،دار الكتب االسالمية ،الطبعة األوىل 1381ـه) ،ص186 :؛
انلوخبيت والقيم ،كتاب الفرق ،املرجع السابق ،ص)104 :
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ومهما قوي هذا اتليار األخري فيما بعد  ،وأصبح اتليار الوحيد القادر ىلع
الصمود ،إال أن أتباع الشيعة يف تلك الفرتة دخلوا يف مرحلة من الشك واحلرية
الشديدة امتدت إىل منتصف القرن الرابع اهلجري  .يروي نلا بعض كبار مؤرخيهم
هذه احلالة اكلصدوق يف كتابه «كمال ادلين» كما ييل « :وجدت أكرث املختلفني من
الشيعة قد حريتهم الغيبة  ،ودخلت عليهم يف أمر القائم الشبهة»  .وقال « :وقد لكمين
رجل بمدينة السالم (بغداد) فقال يل  :إن الغيبة قد طالت ،واحلرية قد اشتدت  ،وقد
رجع كثري عن القول باإلمامة لطول األمد»(. )150
ووصف انلعماين (380ـه) حالة احلرية كما ييل « :إن اجلمهور منهم يقولون يف
اخللف  :أين هو ؟ وأين يكون هذا ؟ ومىت يغيب ؟ وكم يعيش هذا  ،وهل اآلن نيف
وثمانون سنة ؟  .ومنهم من يذهب إىل أنه ميت  ،ومنهم من ينكر والدته وجيحد
وجوده بواحدة  ،ويستهزئ باملصدق به  ،ومنهم من يستبعد املدة ويستطيل األمد»(.)151
وعلق انلعماين ىلع هذه احلالة بقوهل « :أي حرية أعظم من هذه اليت أخرجت من هذا
األمر اخللق العظيم واجلم الغفري ؟ ولم يبق ممن اكن فيه إال الزنر اليسري  ،وذلك لشك
انلاس»(. )152
وخالصة القول يف هذه احلالة هو ما عربت عنه جمموعة من الروايات اليت
يرويها كبار علماء اإلمامية مثل اللكيين( ، )153وانلعماين  ،والصدوق وغريهم  ،بأن
الشيعة وقعوا يف احلرية بعد غيبة صاحب األمر  ،واختلفوا  ،وتشتتوا يف ذلك العرص ،
واتهم بعضهم بعضا بالكذب والكفر  ،واتلفل يف وجوه بعضهم بعضا  ،ولعن بعضهم
بعضا ،وانكفؤوا كما انكفأت السفينة يف أمواج ابلحر  ،وتكرسوا كتكرس
 150كمال ادلين وتمام انلعمة ،املرجع السابق ،ص16 ،2 :
 151انلعماين ،الغيبة ،حتقيق :عيل أكرب الغفاري( ،طهران ،مكتبة الصدوق) ،ص157 :
 152املرجع السابق ،ص186 :
 153هو أبو جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق اللكيين :ينسب إىل لكني من قري الرى ،وبها
ودل واكن شيخ اإلمامة بالرى ووجهتهم ،سكن بغداد وقد انتهت إيله رئاسة الفقهاء يف أيام املقتدر،
تويف اعم 329ـه .قيل اعم 328ـه .ببغداد ودفن بباب الكوفة .من مؤلفاته( :الاكيف) و(كتاب الرجال).
(الطويس ،الفهرست ،حتقيق :مؤسسة نرش الفقاهة-الشيخ جواد القيويم( ،قم ،مؤسسة النرش اإلساليم،
(انلارش :مؤسسة نرش الفقاهة) ،الطبعة األوىل1417 ،ـه) ،ص)211-210 :
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الزجاج أو الفخار(. )154
وهذا إن دل ىلع شئ فإنه يدل ىلع أن قضية وجود ابن لإلمام العسكري لم
تكن جممعا عليها بني صفوف الشيعة اإلمامية يف ذلك العرص  ،وأن الشيعة اذلين
َ َ َّ َ
احتملوا وجوده بدءوا يتَخل ْون عن إيمانهم هذا بعد ميض سبعني اعما ىلع وفاة
العسكري  ،وأن والدة ومهدوية اإلمام اثلاين عرش (حممد بن احلسن العسكري) لم
تكن هلا رصيد من الواقع يف ذلك الزمان.
ومع ذلك ظل هذا اتليار صامدا أمام هذه اجلارفة والعاصفة وتبلورت هذه
الفكرة يف فرقة من فرق الشيعة واليت تسىم –كما قلنا -باسم «الشيعة اإلمامية اإلثين
عرشية» .
هذه الفكرة -ويه االعتقاد بوالدة اإلمام اثلاين عرش ثم غيبته غيبة الصغرى
ّ
تكون عقلية خاصة بني أتباع الشيعة تمزيهم عن
ثم الكربى ثم مهدويته -بدورها
غريهم  ،واليت تسىم بـ«عقلية االنتظار واتلقية»  .ويعين باالنتظار هو انتظار ظهور
اإلمام اثلاين عرش ولزوم اتلمسك باتلقية .
كما أثرت هذه الفكرة تأثريا سلبيا يف تشكيل عقل الشيعة وسلوكهم  ،مما أدى
إىل حتريمهم االجتهاد  ،وإقامة احلدود  ،واجلهاد  ،واألمر باملعروف وانليه عن املنكر،
بل حتريم إقامة صالة اجلمعة وتعليقها ريثما يأيت اإلمام املهدي ؛ حجة الزمان .
فبهذا أدت هذه الفكرة السلبية إىل انسحاب الشيعة من معرتك احلياة االجتماعية
والسياسية .
ملزيد من اتلوضيح  ،فيما ييل نفصل الكالم عن اآلثار السلبية هلذه الفكرة ىلع
انلحو اآليت:

154

تطور الفكر السيايس الشييع( ،الطبعة اثلاثلة) ،ص173-172 :
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استقرار فكرة املهدوية
ذهب بعض كبار فقهاء الشيعة األوائل اكلشيخ اللكيين (329/328ـه)  ،الشيخ
انلعماين (380ـه)  ،والشيخ الصدوق (381ـه) وغريهم  ،إىل أنه جيب ىلع أتباع الشيعة
يف عرص الغيبة لزوم االنتظار ريثما يأيت حجة الزمان  ،وتوعد ملن خالف هذا املنهج
باملصري اذلي انتىه إيله الظاملون واملنافقون .
روج اللكيين (329ـه) ؛ اذلي اعش أيام الغيبة الصغرى  ،روايات عن فضل
اتلقية وحث الشيعة عليها وىلع االنتظار والكتمان  .ومن هذه الروايات يه الرواية
اليت رواها اللكيين عن أيب جعفر (عليه السالم) أنه قال  :دخلنا عليه مجاعة  ،فقلنا:
يا ابن رسول اهلل إنا نريد العراق فأوصنا  ،فقال أبو جعفر (عليه السالم)  :يلبق
شديدكم ضعيفكم ويلعد غنيكم ىلع فقريكم وال تبثوا رسنا وال تذيع أمرنا ،
وإذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب اهلل فخذوا به
وإال فقفوا عنده  ،ثم ردوه إيلنا حىت يستبني لكم  ،واعلموا أن املنتظر هلذا األمر هل
مثل أجر الصائم القائم ومن أدرك قائمنا فخرج معه فقتل عدونا اكن هل مثل أجر
عرشين شهيدا ومن قتل مع قائمنا اكن هل مثل مخسة وعرشين شهيدا(. )155
أما انلعماين ( 380ـه) اذلي اعش عقب الغيبة الكربى بسنوات  ،فقد اكنت
فكرة االنتظار واتلقية دليه أكرث تبلورا  ،فيقول « :وهذه –رمحكم اهلل -حال لك
من عدل عن واحد من األئمة اذلين اختارهم اهلل عز وجل  ،وجحد إمامته  ،وأقام
غريه مقامه  ،وادىع احلق لسواه  ،إذ اكن أمر الوصية واإلمامة بعهد من اهلل تعاىل
وباختياره ،ال من خلقه وال باختيارهم ،فمن اختار غري خمتار اهلل وخالف أمر اهلل
سبحانه  ،ورد مورد الظاملني واملنافقني احلالني يف ناره»(. )156
وقد عقد انلعماين بابا خاصا يف كتابه «الغيبة» سماه (ما روي فيما أمر به الشيعة

 155اللكيين ،الاكيف ،حتقيق عيل أكرب الغفاري (طهران ،دار الكتب اإلسالمية ،الطبعة الرابعة،
1365ـه) ص)216/2 :
 156انلعماين (380ـه) ،الغيبة ،املرجع السابق ،ص57 :
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من الصرب والكف واالنتظار للفرج وترك االستعجال بأمر اهلل وتدبريه)( ، )157يقنع فيه
انلعماين الشيعة أن هذه الغيبة من وسائل الرتبية من قبل األئمة هلم  ،يتعلمون فيه
 157الغيبة ،املرجع السابق ،ص( 194 :من هذه الروايات ما روي عن أيب عبد اهلل أنه قال « :ال بد
نلا من آذربيجان ،ال يقوم هلا شئ وإذا اكن ذلك فكونوا أحالس بيوتكم وأبلدوا ما أبلدنا  ،فإذا حترك
متحركنا فاسمعوا إيله ولو حبوا  ،واهلل لكأين أنظر إيله بني الركن واملقام ينابع انلاس ىلع كتاب جديد،
ىلع العرب شديد .وقال« :ويل لطغاة العرب من رش قد اقرتب»  ،ووصيته أليب اجلارود« :أوصيك
بتقوي اهلل  ،وأن تلزم بيتك وتقعد يف دهماء هؤالء انلاس ،وإياك واخلوارج منا فإنهم ليسوا ىلع شئ
وال إىل شئ .واعلم أن بلين أمية ملاك ال يستطيع أن تردعه ،وأن ألهل احلق دولة إذا جاءت والها اهلل
ملن يشاء منا أهل ابليت  ،فمن أدركها منكم اكن يف السنام األعيل ،وإن قبضه اهلل قبل ذلك خارجا هل،
واعلم أنه ال تقوم عصابة تدفع ضيما أو تعز دينا إال رصعتهم املنية وابللية حىت تقوم عصابة شهدوا
بدرا مع رسول اهلل  ال يواري قتيلهم ،وال يرفع رصيمهم وال يداوي جرحهم ،قلت :من هم ؟ قال:
املالئكة»  .وقوهل( :هلكت املحاضري – قال  :قلت وما املحاضري ،قال :املستعجلون – وجنا املقربون،
وثبت احلصن ىلع أوتادها ،كونوا أحالس بيوتكم ،فإن الغربة ىلع من أثارها ،وإيلهم ال يريدونكم
وجباحئة إال أتاهم اهلل بشاغل إال من تعرض هلم) ،وعنه قال« :كفوا ألسنتكم والزموا بيوتكم ،فإنه
ال يصيبكم أمر ختصون به أبدا ويصيب العامة وال تزال الزيدية وقاء لكم أبدا) ،وقول اإلمام عيل
عيل املنرب( :إذا هلك اخلاطب (أي طالب اخلالفة) وزاغ صاحب العرص (أي صاحب هذا الزمان
الغائب الزائغ عن ابصار هذا اخللق تلدبري الواقع) ،وبقيت قلوب تتقلب فمن خمصب وجمدب (أي
قلوب الشيعة املتقلبة عند هذه الغيبة واحلرية ،فمن ثابت منها ىلع احلق خمصب ،ومن اعدل عنها إىل
الضالل وزحف املقال جمذب) ،هلك املتمنون (اذلين يستعجلون أمر اهلل وال يسلمون هل ،ويستطيلون
األمد فيهلكون قبل أن يروا فرجا ،ويبيق اهلل من يشاء أن يبقيه من أهل الصرب والتسليم حىت يلحقه
بمرتبته ،وهم املؤمنون ،وهم املخلصون القليلون وهم ثالثمائة أو يزيدون ممن يؤهله اهلل بقوة إيمانه
وصحة يقينه نلرصة ويله ،وجهاد عدوه) ،واضمحل املضمحلون ،وبيق املؤمنون ،وقليل ما يكونون
ثالثمائة أو يزيدون ،جتاهد معهم عصابة جاهدت مع رسول اهلل  يوم بدر ،لم يقتل ولم تمت).
وعن عبد الركمن بن كثري قال  :كنت عند أيب عبد اهلل يوما وعنده مهزم األسدي فقال( :جعلين اهلل
فداك ميت هذا األمر –اذلي تنتظرونه ؟ -فقد طال –علينا -فقال-( :يا مهزم -كذب املتمنون ،وهلك
املستعجلون ،وجنا املسلمون ،وإيلنا يصريون) .وعن أيب عند اهلل يف قول اهلل عز وجل (أيت أمر اهلل
فال تستعجلوه) قال :هو أمرنا ،أمر اهلل عز وجل أن ال يستعجل به حىت يؤيده (اهلل) بثالثة (أجناد):
املالئكة ،واملؤمنون والرعب ،وخرجوه كخروج رسول اهلل  ، وذلك قوهل تعايل :كما أخرجك ربك
من بيتك باحلق) .وعن أيب جعفر حممد بن عيل ابلاقر يف قوهل عز وجل (اصربوا وصابروا رابطوا) فقال:
اصربوا ىلع أداء الفرائض ،وصابروا عدوكم ،ورابطوا إمامكم (املنتظر) .وعن أيب عبد اهلل جعفر بن
حممد أنه قال :من مات منكم ىلع هذا األمر منتظرا اكن كمن هو يف الفسطاط اذلي للقائم) ،وعنه
أنه قال( :اسكتوا ما سكتت السماوات واألرض –أي ال خترجوا ىلع أحد -فإن أمركم ليس به خفاء،
أال إنها آية من اهلل عز وجل ليست من انلاس ،أال إنها أضوء من الشمس ال ختيف ىلع بر وال فاجر،
أتعرفون الصبح ؟ فإنها اكلصبح ليس به خفاء ) (الغيبة ،املرجع السابق ،ص)201-194 :

املبحث اتلمهيدي :والية الفقيه بني الكالمية والفقهية
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الصرب والكف وضبط انلفس  ،كما أنها وسيلة يمتحن بها اهلل العبد يلعرف الطائعني
واملنكرين منهم  .يقول انلعماين :
«انظروا  ،يرمحكم اهلل  ،إىل هذا اتلأديب من األئمة (ع) وإىل أمرهم ورسمهم
يف الصرب والكف واالنتظار للفرج  ،وذكرهم هالك املحاضري واملستعجلني  ،وكذب
املتمنني ،ووصفهم جتاه املسلمني ،ومدحهم اهلل الصابرين اثلابتني  ،وتشبيههم إياهم
ىلع اثلبات بثبات احلصن ىلع أوتادها  ،فتأدبوا رحكم اهلل بتأديبهم  ،وامتثلوا أمرهم،
وسلموا لقوهلم  ،وال تتجاوزوا رسمهم  ،وال تكونوا ممن أردته اهلوى والعجلة ،ومال
به احلرص عن اهلدى واملحجة ابليضاء . )158(»...
كما روي الشيخ الصدوق (املتوىف سنة  381ـه) عن اإلمام الصادق (ع) أنه
قال« :من مات منكم ىلع هذا األمر منتظرا  ،اكن كمن يف فسطاط القائم»(. )159
وروي عن الرضا (ع) أنه قال « :وما أحسن الصرب وانتظار الفرج ؟  ...أما سمعت
َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ِّ ُ ْ ْ ٌ َ َ َ ٌ َ ُ ُ َ
ب ۖ أتَا ِدلون ِن ِف
قول اهلل عز وجل  :قال قد وقع عليكم ِمن ربكم ِرجس وغض
ِّ
َ ْ
ُ
َ ْ َ َ َّ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ
الل َّ ب َها ِم ْن ُسلْ َ
ك ْم َما نَ َّز َل ُ
ان ۚ فانتَ ِظ ُروا ِإن َم َعك ْم
ط
أسما ٍء سميتموها أنتم وآباؤ
ٍ
ِ
ِم َن ال ْ ُمنْتَظر َ
ين( . »)160فعليكم بالصرب فإنه إنما جييئ الفرج ىلع ايلأس  ،وقد اكن
ِ ِ
()161
من قبلكم أصرب منكم»  .وقال « :أفضل أعمال أميت انتظار الفرج من اهلل عز
وجل»(. )162
كما جزم الشيخ الصدوق (381ـه) بأنه  :ال قائم غري املهدي  ،مهما طالت الغيبة
ّ
إىل آخر عمر ادلنيا (يوم القيامة)  ،ألن انليب أشار إىل اسمه ونسبه وبرش به  .ومن أجل
ذلك أفىت الشيخ بوجوب اتلقية  ،وبكفر اخلارجني قبل ظهور املهدي(.)163
( 158انلعماىن ،الغيبـة ،املرجع السابق ،ص.)201 :
 159الصدوق ،كمال ادلين وتمام انلعمة ،املرجع السابق ،ص644 :
 160سورة األعراف71 :
 161كمال ادلين وتمام انلعمة ،املرجع السابق ،ص645 :
 162املرجع السابق ،ص644 :
 163قال« :واتلقية فريضة واجبة علينا يف دولة الظاملني ،فمن تركها فقد خالف دين اإلمامة
وفارقه ،وقال الصادق( :لو قلت :إن تارك اتلقية كتارك الصالة لكنت صادقا) ( ...وروي عن الصادق
أنه سئل عن قول اهلل عز وجل :إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم) قال :أعملكم باتلقية) ،وقال:
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ونكاد جنزم أن أغلب فقهاء الشيعة اإلمامية األوائل الكبار (اذلين يعيشون
يف بداية القرن الرابع اهلجري) إثر الغيبة الكربى أمجعوا ىلع لزوم الصرب واالنتظار
واتلقية ىلع الشيعة وحتريمهم القيام بأي النشاط االجتايع والسيايس وتعليقها إىل
ظهور املهدي  ،ومن أجل ذلك قاموا برتويج أحاديث عن فضل الصرب واتلقية بأنـهما
من أفضل األعمال  ،ولزوم االنتظار وحتذيرهم عمن خالفها أشد اتلحذير .
األثر السليب من فكرة املهدية ىف موقف الفقهاء من االجتهاد
ومن اآلثار السلبية من تبلور فكرة املهدوية (بعد الغيبة الكربى ) دلي الشيعة
أنهم يعلقون باب االجتهاد يف عرص الغيبة ؛ إذ جيب ىلع أتباع الشيعة يف هذا
العرص إتباع انلصوص والروايات والتسليم هلا  ،وحتريم استخدام العقول يف انلظر
واالستنباط وإعمال القياس يف فهم تلك انلصوص والروايات .
روي اللكيين يف الاكيف حديثا عن اإلمام الصادق ؛ حيث فيه الصادق الشيعة ىلع
االلزتام باآلثار واتباع السنن  ،وأن ذلك أرىض هلل وأنفع هلم وإن قل  ،وعدم اتللكم يف
ادلين بالرأي والقياس (االجتهاد) وإن كرث(. )164
(خالطوا انلاس بالربانية وخالفوهم باجلوانية ما دامت اإلمرة صبيانية) ( ...واتلقية واجبة ال جيوز
تركها إىل أن خيرج القائم ،فمن تركها فقد دخل يف نيه اهلل عز وجل ،ونيه رسوهل واألئمة)» (الصدوق،
اهلداية يف األصول والفروع ،حتقيق ونرش :مؤسسة اإلمام اهلادي ( ،قم ،مطبعة اعتماد ،الطبعة األوىل
1411ـه) ،ص. )53-51 :
كما قال أيضا...« :وإنما علينا فعل ما نؤمر به ،وقد دلت ادلالئل ىلع فرض طاعة هؤالء األئمة
األحد عرش اذلين مضوا ،ووجب القعود معهم إذا فعدوا وانلهوض معهم إذا نهضوا واالسماع إذا
نطقوا ،فعلينا أن نفعل يف لك وقت ما دلت ادلالئل ىلع علينا أن نفعله» (الصدوق ،كمال ادلين وتمام
انلعمة ،املرجع السابق ،ص)82-81 :
 164يقول الصادق« :أيتها العصابة احلافظ اهلل هلم أمرهم عليكم بآثار رسول اهلل  وسنته
وآثار األئمة اهلداة من أهل بيت رسول اهلل  من بعده وسنتهم (أي بأحاديثه وأحاديث األئمة عليهم
السالم أو بطريقتهم ويه عدم اتللكم يف ادلين بالرأي والقياس) ،فإنه من أخذ بذلك فقد اهتدي ومن
ترك ذلك ورغب عنه ضل  ،ألنهم هم اذلين أمر اهلل بطاعتهم وواليتهم وقد قال أبونا رسول اهلل : 
املداومة ىلع العمل يف اتباع اآلثار والسنن وإن قل ،أريض هلل وأنفع عنده يف العاقبة من االجتهاد يف
ابلدع واتباع األهواء (أي القليل املداوم عليه إذا اكن موافقا للقانون الرشيع يوجب القرب ويوصل
إىل املطلوب خبالف الكثري املخالف هل)  ،أال إن اتباع األهواء واتباع ابلدع بغري هدى من اهلل ضالل
ولك ضاللة بدعة ولك بدعة يف انلار ولن ينال شئ من اخلري عند اهلل إال بطاعته والصرب والرضا ألن
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والرس يف عدم جواز األخذ بالرأي والقياس (االجتهاد) –حسب ما يرى انلعماين-
ألن االجتهاد ال يضمن إصابة احلق عند اهلل  ،أي لم يضمن وصول املجتهد إىل
نتيجة يقينية كما يريدها اهلل  ،وادليلل ىلع ذلك حدوث ظاهرة انتقال املجتهدين يف
اجتهاداتهم من نتيجة إىل نتيجة(. )165
وقد أورد الشيخ القاسم ابن العالء(– )166كما نقله نلا الشيخ الصدوق -رواية عن
اإلمام ىلع بن احلسني يؤكد فيها « :أن دين اهلل عز وجل ال يصاب بالعقول انلاقصة
واآلراء ابلاطلة واملقاييس الفاسدة  ،وال يصاب إال بالتسليم  ،فمن سلم نلا سلم ومن
اقتدى بنا هدي  ،ومن اكن يعمل بالقياس والرأي هلك  ،ومن وجد يف نفسه شيئا مما
نقوهل أو نقيض به حرجا فقد كفر باذلي أنزل السبع املثاين والقرآن العظيم  ،وهو
ال يعلم»(. )167
وانطالقا من هذه املبادئ األساسية دلي اإلمامية  ،كتب سهل انلوخبيت يف
(القرن اثلالث اهلجري) كتابا يف إبطال القياس ونقض اجتهاد الرأي  .كما كتب ابن
اخته احلسن بن موىس انلوخبيت يف نفس املوضوع اذلي كتب فيه سهل  ،وكتابا آخر
الصرب والرضا من طاعة اهلل ( »...مويل حممد صالح املازندراين (1081ـه) ،رشح أصول الاكيف ،مع تعايلق
املريزا أبو احلسن الشعراين ،ص)193 ،171-170/11 :
 165وهو استدالل غري سليم ،فاإلجتهاد إما أن يكون يف اثلوابت والقطعيات ،وإما أن يكون
يف املتغريات .فالقطعيات واتلوابت ليست من موارد االجتهاد ،إنما تكون موارده يف املتغريات،
واملجتهد فيها إما أن يكون مصيبا وإما أن يكون خمطئا ،واكن من عظمة اإلسالم واحرتامه هلذا
النشاط العقيل أن جيزي اهلل لك طرف منهما؛ فاملصيب هل أجران أما املخطئ فله أجر واحد مصداقا
للحديث اذلي أخرجه ابلخاري (الكتاب :االعتصام بالكتاب والسنة ،رقم ،)6805 :ومسلم (الكتاب:
األقضية ،رقم ،)3240 :وأبو داود (الكتاب :األقضية ،رقم  ،)3103والرتمذي (الكتابك األحاكم عن
 ،)1248وابن ماجة (الكتاب :األحاكم ،رقم ،)2305 :وأمحد (مسند ْالشاميني ،رقم:
رسول اهلل ،رقم:
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ٌ
ان وإِذا اجتهد فأخطأ فله أجر) .وهذا يدل ىلع أن االجتهاد رغم كونه ال يضمن إصابة
فأصاب فله أجر ِ
احلق عند اهلل –كما يقول انلعماين -لكن اهلل تعاىل يضمن إصابة األجر وعدم جتريم نتاجئه مهما
اكنت خاطئة .مما يشري إىل أن ظاهرة انتقال املجتهد من نتيجة إىل نتيجة أمر طبييع ومسموح به إذا
اقضت احلال والظروف ذلك( .باحث)
 166وكيل اإلمام املهدي يف أذربيجان
 167الصدوق ،كمال ادلين وتمام انلعمة ،املرجع السابق ،ص324 :
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(يف خرب الواحد والعمل به) هذه الكتب تدور حول جمال العمل باألخبار ولم تتجاوز
ذلك ليك تفتح باب االجتهاد ليشمل القياس  ،أو القياس العليم  ،واستنباط روح
الرشيعة اإلسالمية واستحداث املسائل اجلديدة(.)168
ونقل الصدوق (381ـه) حديث رسول اهلل ( : إين تارك فيكم اثلقلني ؛
كتاب اهلل وعرتيت أهل بييت وهما اخلليفتان من بعدي وإنهما لن يفرتقا حىت يردا
ىلع احلوض)( ، )169يلكون ديلال ىلع حتمية علم أهل ابليت بالكتاب وعلم ادلين
لكه  ،منتهيا إىل استنتاج برضورة اتلمسك بهم وأخذ العلم منهم فقط  ،ومؤكدا ىلع
أن علم أهل ابليت علم يقيين يكشف عن مراد اهلل عز وجل  ،كعلم رسول اهلل
(ص) وليس علما قائما ىلع االستخراج واالستنباط واالستدالل ومن ثم نيف إماكنية
معرفة تأويل القرآن باالستنباط ألحد غري أهل ابليت(. )170
 168تطور الفكر السيايس الشيىع( ،الطبعة األوىل) :املرجع السابق ،ص 278
 169ولقد أخرج هذا احلديث علماء أهل السنة أيضا ،فقد أخرج اإلمام أمحد يف مسنده،
الكتاب :بايق مسند املكرثين ،ابلاب :مسند أيب سعيد احلرضي ،رقم ،10779 :والرتمذي ،الكتاب:
املناقب عن رسول اهلل ،رقم( 3720 :وقد حتدث علماء أهل السنة حول هذا احلديث واختلفوا فيه
منهم من صححه ومنهم من ضعفه ،وحيتج القائلني بضعفه ىلع أن احلديث يرويه عطية بن سعد
بن جناده العويف ،وهو عند اإلمام أمحد بأنه ضعييف .أما ابلحاري فقال يف حديث رواه عطية قائال:
أحاديث الكوفيني هذه مناكري .ومع ذلك وثقه ابن سعد فقال :اكن ثقة إن شاء اهلل ،وهل أحاديث
صاحلة .وسئل حييي بن معني كيف حديث عطية؟ قال :صالح( .د .عيل أمحد السالوس ،مع الشيعة
االثين عرشية يف األصول والفروع( ،القاهرة ،دار اتلقوي للنرش واتلوزيع ،الطبعة األوىل،)1997 ،
ص .125/1 :أما من حيث املنت مع فرض صحته ،فإن اتلمسك بالعرتة ال يستقيم ما لم يكن مرشوطا
بتمسك العرتة بالكتاب والسنة .وإال فمن هؤالء العرتة (أهل ابليت) اذلين جيوز اتلمسك بهم ،أكل
ابليت ،حىت
انتسابها إىل أهل
والطوائف
أهل ابليت املوجودون اآلن ؟ .فقد ادىع كثري من الفرق
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 170قال الصدوق« :أن الكتاب ال يزال معه من العرتة من يعرف اتلزنيل واتلأويل علما يقينا
خيرب عن مراد اهلل عز وجل كما اكن رسول اهلل صيل اهلل وآهل خيرب عن املراد  ،كما ال يكون معرفته
بتأويل الكتاب استنباطا وال استخراجا كما لم تكن معرفة الرسول صيل اهلل عليه وآهل بذلك
استخراجا وال استنباطا وال استدالال وال ىلع ما جتوز عليه اللغة وجتري عليه املخاطبة  ،بل خبرب
عن مراد اهلل ويبني عن اهلل بيانا تقوم بقوهل احلجة ىلع انلاس  ،كذلك أن يكون معرفة عرتة الرسول
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ومهما صنف الشيخ املفيد (413ـه) ضمن رواد املدرسة األصويلة االجتهادية،
إال أنه ال يستطيع أن يتحرر نهائيا من تأثري فكرة اتلقية واالنتظار ؛ حيث روي
روايات كثرية ذم فيها اسخدام العقل والقياس  ،ومن ثم حرص أدلة األحاكم يف منابع
ثالثة فقط يه  :الكتاب والسنة وأقوال األئمة من أهل ابليت(. )171
هذا هو جممل موقف طائفة من علماء اإلخباريني األوائل بل موقف بعض
الفقهاء اإلمامية اذلين صنفوا ضمن مدرسة األصويلني  ،من رفضهم لالجتهاد
والقياس وإعمال العقل يف استنباط األحاكم  ،أو حتفظ بعضهم ذللك  .وما يكون
ذلك إال بسبب قوة تأثري فكرة املهدوية عليهم وتبلور ذلك يف أذهانهم  ،مما يسبب
اختاذهم موقفا سلبيا حنو انلظر العقيل واالستنباط واالجتهاد .

بالكتاب ىلع يقني ومعرفة وبصرية  ،قال اهلل عز وجل يف صفة رسول اهلل ( :قل هذه سبييل أدعوا إىل
اهلل ىلع بصرية أنا ومن اتبعين) فأتباعه من أهله وذريته وعرتته هم اذلين خيربون عن اهلل عز وجل
مراده ظاهرا ومكشوفا فإنه جبب علينا أن نعتقد أن الكتاب ال خيلو من مقرون به من عرتة الرسول
صيل اهلل عليه وآهل يعرف اتلأويل واتلأويل إذ احلديث يوجب ذلك» (الصدوق ،كمال ادلين وتمام
انلعمة ،املرجع السابق ،ص)64 :
 171املفيد ،االختصاص ،صححه وعلق عليه عيل أكرب الغفاري ،رتب فهارسه السيد حممود
الزرندي املجريم( ،قم ،منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم) ،ص 280 :وما بعدها
(من هذه الروايات :الرواية اليت أخرجه املفيد عن سعيد بن عبد اهلل األعرج قال :قلت أليب عبد اهلل
عليه السالم :إن عندنا ممن يتفقه يقولون :يرد علينا ما ال نعرفه يف الكتاب والسنة فنقول فيه برأينا،
فقال :كذبوا ليس شئ إال وقد جاء يف الكتاب وجاءت فيه السنة .وعنه عن احلسن بن عيل بن فضال،
عن أيب املغرا ،عن سماعة ،عن العبد الصالح قال :سأتله فقلت :إن أناسا من أصحابنا قد لقوا أباك
وجدك وسمعوا منهما احلديث فربما اكن شئ يبتيل به بع أصحابنا وليس يف ذلك عندهم شئ يفتيه
وعندهم ما يشبهه ،يسعهم أن يأخذوا بالقياس ؟ فقال :ال إنما هلك من اكن قبلكم بالقياس ،فقلت
هل :لم ال يقبل ذلك ؟ فقال :ألنه ليس من شئ إال وجاء يف الكتاب والسنة .عن أيب احلسن األول عليه
السالم قال :قلت هل :تفقهنا بكم يف ادلين وروينا عنكم احلديث وربما ورد علينا رجل قد اتبيل
بالشئ الصغري اذلي ليس عندنا فيه شئ نفتيه وعندنا ما هو مثله ويشبهه أفنقيسه بما يشبه ؟ فقال :
ال .وما لكم وللقياس ؟ يف ذلك هلك من هلك ،فقلت :أيت رسول اهلل صيل اهلل عليه وآهل انلاس بما
يكتفون به ؟ فقال :أيت واهلل رسول اهلل انلاس بما استغنوا به يف عهده وبما يكتفون به من بعده إىل
يوم القيامة ،فقلت :فضاع منه شئ ؟ فقال :ال ،هو عند أهله)
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أثر فكرة املهدوية السلبية يف رفض تشكيل احلكومة يف عرص الغيبة
سبق أن أرشنا إىل أن معظم فقهاء اإلخباريني رفضوا فتح باب اإلجتهاد وممارسته،
ألنهم يعتربون االجتهاد من اختصاص األئمة املعصومني ال غري  .وهذا االعتقاد
بدوره يؤثر يف موقفهم حنو تشكيل احلكومة اإلسالمية يف عرص الغيبة  .وذلك ألن
تشكيل احلكومة يف عرص الغيبة البد أن يكون مبنيا ىلع االجتهاد  ،وبأن االجتهاد
مرفوض دلي الشيعة اإلمامية كما سبق ذكره  ،فال بد أن تكون املحاولة لتشكيل
احلكومة يف عرص الغيبة مرفوضة أيضا .
وقد اكن األساس اذلي بين عليه هذا الرفض يف حقيقة احلال يتمحور حول
أمرين :
األول  :هو االيمان باشرتاط العصمة والعلم اإلليه وانلص ىلع اإلمام ،
واإليمان بوجود اإلمام املعصوم العالم املنصوص عليه من قبل اهلل وغيبته ؛ (وهو
املهدي املنتظر حممد بن احلسن العسكري).
واثلاين  :اإليمان حبرمة االجتهاد وحرمة تصدي غري املعصومني املعينني من
قبل اهلل ،لألمور السياسية(. )172
فقد نقل نلا الشيخ الصدوق (381ـه) يف مقدمة كتابه كمال ادلين وتمام انلعمة،
مقتطفات من كتاب «االشهاد» أليب زيد العلوي  ،وكتاب ىلع بن أمحد بن بشار حول
الغيبة ووالية الفقيه  ،ورد الشيخ عبد الرمحن بن قبة عليهما ؛ حيث استند ابن قبة
يف رفضه نلظرية والية الفقيه ىلع رفضه لإلجتهاد  ،وحتمية وجود العالم املفرس
للقرآن الكريم من أهل ابليت ورضورة اشرتاط العصمة يف اإلمام(. )173
فاإلمامة يف رأي الصدوق ال تقوم إال ىلع العلم بادلين واملعرفة بأحاكم اهلل
تعاىل .وملا اكن هذا العلم ال يمكن حصوهل إال توقيفا  ،ال اجتهادا ؛ فال يمكن
إذن إقامة اإلمامة وتشكيل ادلولة يف عرص غياب األئمة ؛ إذ ال يمكن حصوهلا
172
173

تطور الفكر السيايس( ،الطبعة األوىل) املرجع السابق ،ص281 :
كمال ادلين وتمام انلعمة ،املرجع السابق ،ص95-94 :

املبحث اتلمهيدي :والية الفقيه بني الكالمية والفقهية

٦١

إال من جهة األئمة  .يقول الصدوق « :إن اإلمامة ال يتم أمرها إال بالعلم بادلين ،
واملعرفة بأحاكم رب العاملني  ،وأئمة الزيدية قائلون يف اتلأويل  ،أعين تأويل القرآن،
ىلع االستخراح  ،ويف األحاكم ىلع االجتهاد والقياس  ،وليس يمكن معرفة تأويل
القرآن باالستنباط ...وفيه أشياء ال يعرف املراد منها إال بتوقيف  ،مثل الصالة والزاكة
واحلج .
فإن قال قائل منهم  :لم ينكر ما اكن سببه أن يعرف باتلوقيف قد وقفه اهلل
ورسوهل عليه  ،وما اكن سبيله أن يستخرج فقد ولك إىل العلماء وجعل بعض القرآن
ديلال ىلع بعض  ،فاستغنينا بذلك عمن تدعون من اتلوقيف واملوقف ؟
قيل هل  :ال جيوز  ،تلعدد االحتماالت يف اآلية الواحدة  ،وليس جيوز أن يكون
للمتلكم احلكيم كالم حيتمل مرادين متضادين  ...إنه ال بد للقرآن من مرتجم يعلم
مراد اهلل فيخرب به»(.)174
هنا نيف الصدوق إماكنية معرفة تأويل القرآن باالستنباط ألحد غري األئمة
من أهل ابليت  ،فلما اكنت هذه املعرفة يه الرشط األسايس اذلي بين عليه القيام
بتشكيل احلكومة –يف رأيه ، -فال جيوز إذن القيام به أي بتشكيل احلكومة لغري
األئمة (يف عرص الغيبة) .
وإىل هذا الرأي ذهب السيد مرتيض (436-355ـه)( )175يف الشايف  ،فقال حبرف
واحد أنه « :ال بد من كون إمام معصوم يف لك زمان  ،ألن أدلة الرشع من كتاب
وسنة ال تدل بنفسها  ،الحتماهلا عدة وجوه  ،وذللك اختلفوا يف معناها مع اتفاقهم يف
 174الصدوق ،كمال ادلين وتمام انلعمة ،املرجع السابق ،ص100 :
 175هو عيل بن احلسني بن مويس بن حممد بن موىس بن إبراهيم بن مويس الاكظم بن جعفر
الصادق ،فقيه إمايم كبري امللقب بالرشيف املرتيض ،وبعلم اهلدي .ودل ببغداد اعم 355ـه .تويف اعم
436ـه .اكن ممن يدعوا إىل فتح باب االحتهاد ،وأسبقهم تأيلفا يف الفقه املقارن ،وأنه اكن واضع األسس
ألصول الفقه عند الشيعة ،وجميل الفروق بينها وبني أصول العقائد دلي الشيعة وسواهم .وأنه يف علم
الكالم اكن قرن القايض عبد اجلبار رأس املعزتلة .هل مؤلفات كثرية بلغ  89كتبا منها( :االنتصار يف
الفقه) ،و(اخلالف يف أصول الفقه) ،و(تزنيه األنبياء واألئمة)( ،والشايف يف اإلمامة) ،و(غور الفوائد
ودرر القالئد املعروف بأمايل السيد املرتيض)( .موسوعة طبقات الفقهاء ،املرجع السابق ،ص:
)235-234/5
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كونها داللة  ،فال بد من مبني عرف معناها اضطرارا من الرسول أو من إمام سواه ...
فال بد من إمام لرتمجة انليب ( )مشلك القرآن وموضح عما غمض عنا من ذلك ،
فقد ثبت احلاجة إىل اإلمام»(. )176
كما يعتقد الشيخ املرتيض (436ـه) أن مهمة نصب األئمة ىلع اهلل (عن طريق
انلص واتلعيني والوصية) وليس ىلع األمة (أي عن طريق االختيار والشورى) ،
وأن ذلك ال يسوغ هلا  .ومن هنا حرم املرتيض السيع إىل تنصيب اإلمام وتشكيل
احلكومة يف عرص الغيبة ألن ذلك ليس بأيديهم وإنما بيد اهلل  ،كما أنه يرى أن
إقامة اإلمام واختياره ليس من فروضهم فيلزمهم إقامته( . )177ومن أجل ذلك يسيع
املرتيض جاهدا إلبطال طريق االختيار معلال يف ذلك ىلع وجوب انلص  ،وعدم
إماكنية بيان صفات املختارين عن طريق االجتهاد  ،ألنه من األعمال اليت ختتص بها
اهلل تعاىل وحده  :يقول املرتيض « :اعلم أن كالمنا يف وجوب انلص وإنه ال بد منه ،
وال يقوم غريه يف اإلمامة مقامه  ، ...وذلك اكف يف فساد االختيار  ،ألن لك شئ أوجب
انلص بعينه فهو مبطل لالختيار  .واعلم أن اذلي نعتقده يف فساد اختيار اإلمام هو
بيان صفاته اليت ال ديلل للمختارين عليها  ،وال يمكن إصابتها بانلظر واالجتهاد ،
وخيتص عالم الغيوب تعاىل بالعلم بها العصمة والفضل يف اثلواب والعلم ىلع مجيع
األمة  ،ألنه ال شبهة يف أن هذه الصفات ال تستدرك باالختيار  ،وال يتوقف عليها إال
بانلص»( .)178كما احتج ىلع فساد طريق االختيار بوجود اتلفاوت يف الفهم مما يؤدي
إىل حدوث االختالف يف تعيني احلاكم(. )179
176
177

5/4

الشايف يف اإلمامة ،املرجع السابق ،ص304-303/1 :
الرشيف املرتيض ،الشايف يف اإلمامة( ،طهران ،مؤسسة الصادق ،الطبعة اثلانية ،)1410 ،ص:

نفس املرجع السابق( .وقال مستطردا( :وبينا أيضا أنه ال يمكن أن يقال بصحة االختيار
مع اعتبار هذه الصفات ... ،وقلنا أن ذلك تكليف قبيح من حيث اكن ملكفا ملا ال داللة عليه وال
أمارة تمزي الواجب من غريه) (نفس املرجع السابق)
 179حيث قال( :ومما يمكن أن يعتمد يف فساد االختيار أن العاقدين لإلمامة جيوز أن خيتلفوا
فريى بعضهم أن احلال يقتيض أن يعقد فيها للفاضل ،ويرى آخرون أنها تقتيض العقد للمفضول،
وهذا مما ال يمكن دفع جوازه) (الشايف يف اإلمامة ،املرجع السابق ،ص)7/4 :
178
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وقد أكد هذا املعىن الشيخ الطويس (460ـه)  ،فريى أن اإلمام ال بد أن يكون
من أفضل اخللق عند اهلل  ،واإلمام إذا اكن هذا شأنه  ،ال يمكن أن يأيت إال عن
طريق انلص  ،ويكون املوصوف باإلمامة مؤيدا باملعجزة  ،فال سبيل إذن لالختيار
أو الشورى يف تعيني احلاكم(. )180
كما رفض الشيخ احليل(727( )181ـه) هو اآلخر فكرة قيام األمة بنصب اإلمام
واختياره عرب الشورى  ،معتربا أنه «ال طريق إىل اإلمامة إال بانلص بقول انليب  أو
اإلمام املعلوم إقامته بانلص  ،أو خبلق املعجز ىلع يده»( .)182والسبب يف ذلك :
«و َما َك َن ل ِ ُم ْؤ ِمن َو َل ُم ْؤ ِمنَ ٍة إ َذا قَ َض ُ
الل َّ َو َر ُس ُ ُ
أوال  :أنها ختالف قوهل تعاىل َ :
ول
ِ
ٍ
َ ْ ً َ ْ َ ُ َ َُ ُ ْ
َ ً
َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َّ
َْ
َْ
ال َ َ
ول فقد َضل َضلل
ي ُة ِم ْن أم ِر ِه ْم ۗ َو َم ْن يع ِص الل َّ ورس
أمرا أن يكون لهم ِ
ً
ُم ِبينا( »)183وجه االستدالل –عند الشيخ احليل -أن الشارع قىض يف هذه اآلية بعدم
جواز اخلرية لألمة يف هذه القضية  ،كما أنه تقديم بني يدي اهلل ورسوهل  ،وقد نىه
اهلل عن ذلك( )184؛ فهو استدالل فاسد لكونه استدالل بعموم اللفظ  ،إذ ال تشري اآلية
هنا مبارشة إىل قضية اإلمامة وانتخاب اإلمام  .ثم أين ذلك القضاء اذلي يقيض
قضاءا قطعيا بتحريم القيام بتشكيل احلكومة عن طريق الشورى ؟ .
ثانيا  :أن يف إسناد مهمة اختيار اإلمام إىل األمة فتح باب عظيم للفساد وذلك
ينايف احلكمة اإلهلية ،ألن لك واحد من األمة خيتار رئيسا  ،وهذا ما يؤدي إىل الفتنة
 180يقول الطويس( :ومما يدل ىلع وجوب انلص أو ما يقوم مقامه من املعجز ،أن قد دللنا ىلع
أن اإلمام ال بد أن يكون أفضل اخللق عند اهلل تعايل ،وأعالهم مزنلة يف اثلواب ،ويف حال ثبوت
إمامته ،وإذا ثبت كونه كذلك ،ولم يمكن اتلوصل إيله باألدلة وال باملشاهدة ،وجب انلص أو املعجز)
(الطويس ،تلخيص الشايف ،املرجع السابق ،ص)269/1 :
 181أبو منصور احلسن بن يوسف بن مطهر احليل (العالمة احليل) ،فقيه متلكم من أكابر علماء
اإلمامية ،ودل اعم  648ـهوتويف اعم 726ـه .قال عنه اخلويئ( :عالمة العلماء ،حمقق ،ومدقق ،حمدث
عظيم الشأن ال نظري هل يف الفنون والعلوم)( .اخلويئ ،معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الرواة،
(قم ،مؤسسة النرش اإلساليم ،الطبعة اخلامسة) ،ص)171/6 :
 182العالمة احليل (726ـه) ،األلفني يف إمامة أمري املؤمنني يلع عليه السالم( ،الكويت ،مكتبة
األلفني )1985/1405 ،ص45-44 :
 183سورة األحزاب36 :
 184األلفني يف إمامة أمري املؤمنني ،املرجع السابق ،ص46 :
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واهلرج واملرج واتلغلب واملقاهرة( . )185وهو استدالل فاسد أيضا  ،فأيهما أقرب إىل
الفساد  ،ترك األمة من غري إمام حبجة أن اإلمام ال ينصب إال عن طريق انلص
والوصية  ،أم جتتهد األمة بما وسعهم من القدرة العلمية واملعرفية يلختار من يصلح
منهم قائدا وإماما هلم ؟  .ألم يكن هناك ضمان من الرسول  بأن األمة ال تتجتمع
ىلع ضاللة؟.
وتأكيدا لصحة ما يرى  ،أورد احليل ما يزيد ىلع ألف وثمانية وثالثني ديلال
أخرى تنقض بها فكرة الشورى  ،مؤكدا ىلع رضورة تعيني اإلمام العالم املعصوم
من قبل اهلل تعايل( . )186ولم يكتف الشيخ احليل بإثبات اإلمامة اإلهلية لألئمة االثنا
عرش فقط  ،وإنما أثبت أيضا حرمة اإلمامة لغريهم بشلك مطلق  ،قائال ( :رياسة غري
املعصوم يف ادلين وادلنيا جابلة خلوف امللكف  ،ودفع اخلوف واجب  ،ينتج  :رياسة
غري املعصوم دفعه واجب  ،وال شئ من اإلمام دفع رياسته بواجب  ،فال شئ غري
املعصوم بإمام)(.)187
كما يرى العالمة احليل (726ـه) أن من رشط اإلمام أن يكون قد حرز ىلع
العلم ايلقيين اتلوقييف ال العلم الظين االحتمايل عن طريق االجتهاد ؛ حيث قال :
«املطلوب من الرئيس  ...العلم باألحاكم يقينا ال ظنا باالجتهاد»( ، )188وعلل ذللك بأن
كون «الوقائع غري حمصورة  ،والكتاب والسنة ال يفيان بها  ،فال بد من إمام منصوب
من قبل اهلل تعاىل  ،املعصوم من الزلل واخلطأ يعرفنا األحاكم وحيفظ الرشع ئلال يرتك
بعض األحاكم أو يزيد فيها عمدا أو سهوا أو يبدهلا»( . )189وهو استدالل غري سليم ،فإن
احلل حلدوث املتغريات املتجددة  ،هو فتح باب االجتهاد  ،وليس اإلمام املعصوم ،وإال
فأين هؤالء املعصومني ايلوم ؟  .وقد أيد صحة ما نذهب إيله حديث معاذ بن جبل
حني بعثه الرسول إىل ايلمن(.)190
 185املرجع السابق ،ص47 :
 186املرجع السابق ،ص454 :
 187األلفني يف إمامة أمري املؤمنني ،املرجع السابق ،ص367 :
 188األلفني يف إمامة أمري املؤمنني ،املرجع السابق ،ص20 :
املرجع السابق ،ص18 :
 189ألفني،
َ ُ َ َّ َ َ ُ ْ َ 190
َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ
عن معا ٍذ أن رسول ِالل َّ صل الل َّ علي ِه وسلم ِحني بعثه إِل الم ِن فقال كيف تصنع إِن
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ويكاد يتفق رأي فقهاء اإلمامية االثين عرشية ىلع هذا إىل أن ظهرت دولة
الصفوية يف مطلع القرن العارش اهلجري (907ـه) ىلع يد إسماعيل بن صيف ادلين بن
حيدر الصفوي وتأييد الشيح املحقق الكريك( )191هلا  ،اكرسا فكرة اتلقية والنتظار
وحرمة تشكيل احلكومة يف ظل الغيبة الكربى  ،معتمدا يف تشكيله هلذه ادلولة ىلع
دعوى الواكلة اخلاصة عن اإلمام املهدي  ،ودعوى رؤية اإلمام عيل يف املنام .
ومع ذلك  ،لم حتصل هذه الفكرة القبول بشلك واسع  ،فقد اكن يف انلجد تيار
قوي يرفض ويعارض قيام ادلولة الصفوية  ،كما رفض نظرية انليابة العامة حتت
قيادة الشيخ إبراهيم القطييف ؛ حيث أفىت حبرمة صالة اجلمعة  ،خالفا للشيخ
الكريك (940ـه)  ،وألف رسالة خاصة يف الرد ىلع الشيخ الكريك «الرساج الوهاج دلفع
عجاج قاطعة اللجاج»  ،وأيده يف ذلك الشيخ األردبييل(( )192تويف سنة 993ـه)  ،اذلي
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الل َّ صل الل َّ علي ِه وسلم( .مسند اإلمام أمحد ،الكتاب :مسند األنصار،
علي ِه وسلم لِما ير ِض رسول ِ
ابلاب :حديث معاذ بن جبل ،رقم احلديث21000 :؛ الرتمذي ،الكتاب :األحاكم عن رسول اهلل ،رقم:
1249؛ أبو داود ،الكتاب :األقضية ،رقم3119 :؛ ادلاريم ،الكتاب :املقدمة ،رقم)168 :
 191هو نور ادلين عيل بن حسني بن عبد العال الكريك املشهور بـ(عيل بن عبد العايل) واملحقق
اثلاين .ودل يف (كرك) ويه قرية يف قرب بعلبك بلنان .وصف بأنه أفضل املحققني ومروج ذهب
األئمة .من تصانيفه( :جامع املقاصد يف رشح القواعد للعالمة) ،و(رشح إرشاد العالمة رشح اللمعة
للشهيد األول) و(حوايش ىلع رشايع املحقق األول) ،و(الرسالة اجلعفرية) ،و(صيغ العقود واإليقااعت)،
و(أرسار الالهوت يف اجلبت والطاغوت) ،و(رسالة صالة اجلمعة) ،و(السجود ىلع الرتبة احلسينية)
وغري ذلك .من أملع فصول حياته –عند الشيعة -دوره يف نرش التشيع يف إيران وقبوهل ملنصب (شيخ
اإلسالم) يف العهد الصفوي وتصديه ألعمال والية الفقيه يف إجراء احلدود الرشعية وترويج األحاكم
ادلينية ونصب الوالة والقضاء وأئمة اجلمعة واجلاعة وما إىل ذلك من الشؤون االجتماعية .وتويف اعم
940ـه( .الشيخ ادلكتور حمسن احليدري ،والية الفقيه تارخيها ومبانيها( ،بريوت ،دار الوالء ،الطبعة
اثلانية ،2004 ،ص)89-88 :
 192هو أمحد بن حممد األرديبييل األذربيجاين ،عرف بني اإلماميني بأنه اعلم فاضل موفق ،اعبد،
ثقة ،ورع ،عظيم الشأن وجليل القدر ،وأمره يف اثلقة والفضل وانليالة ،والزهد ،وادليانة أشهر من أن
يؤدي ماكنه ،وقدسية ذاته مما يرضب هل األمثال .ذلا لقب باملقدس .هل من املؤلفات( :جممع الفائدة
والربهان يف رشح إرشاد األذهان وزبدة ابليان يف آيات أحاكم القرآن)( ،ورشح اهليات واتلجريد)،
(وتعليقة ىلع رشح املخترص للعضدي) ،و(حديقة الشيعة الفارسية) .واكن بعض امللوك مثل عباس
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كتب تعليقات ىلع خراجية املحقق الكريك(. )193
وبالرغم من قول حممد حسن انلجيف (1266-1200ـه)( )194بدرجة كبرية من الوالية
للفقيه «يف كتابه جواهر الكالم»  ،إال أنه نيف إماكنية انليابة عن اإلمام املهدي يف
اثلورة  ،وتأسيس ادلولة واحلكومات يف كتابه «القضاء» ؛ حيث ذهب إىل أن األئمة
لم يأذنوا للفقهاء  ،يف زمن الغيبة ببعض األمور اليت يعلمون عدم حاجتهم إيلها
كجهاد ادلعوة املحتاج إىل سلطان وجيوش وأمراء وحنو ذلك ،مما يعلمون قصور ايلد
فيها عن ذلك وحنوه  ،وإال ظهرت دولة احلق(. )195
ويكون تأثري فكرة رفض تشكيل احلكومة يف عرص الغيبة ممتدا إىل األجيال
املتأخرين ؛ حيث يعترب الشيخ املريزا حممد تيق األصفهاين (1348ـه) من علماء
الشيعة املتأخرين اذلين انضموا إىل هذه املدرسة الفكرية فيما بعد  ،حيث ذهب
الشيخ أبعد بكثري مما ذهب إيله شيوخه ،فاعترب بيعة شخص آخر غري انليب واألئمة
–سواء من الفقهاء أم غريهم -رشاك  ،ومنازعة اهلل يف سلطانه(. )196
الصفوي ،وطهماسب الصفوي ،يعظمه ويبجله .تويف اعم 993ـه( ،) .رياض العلماء وخياض الفضالء،
املرجع السابق ،ص85-79/1 :
 193تطور الفكر السيايس الشييع ،طبعة دار اجلديد ،ص285 :
 194هو الشيخ حممد حسن بن باقر بن عبد الرحيم بن حممد الصغري انلجيف بن عبد الرحيم
انلجيف .اكن من أكابر فقهاء اإلمامية ونوابغ علماء عرصه .ودل يف انلجف اعم  1200ـهقيل اعم 1192ـه.
من مؤلفاته كتاب (جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم للمحقق احليل) ،واذلي استغرق يف
كتابته طيلة ثالثني سنة ،ومن مؤلفاته أيضا كتاب( :جناة العباد) ويه رسالة عملية ،وكتاب (هداية
انلاسكني) يف مناسك احلج ،و(رسالة يف املوارث) .واكنت هل مآثر اجتماعية مثل فتح انلهر املعروف
باسمه إلرواء انلجف اليت اكنت تعاين من العطش قرونا طويلة .ومن آثاره أيضا ،بناء مئذنة مسجد
الكوفة وروضة مسلم بن عقيل وصحنها وسورها .تويف اعم 1266ـه( .موسوعة طبقات الفقهاء ،املرجع
السابق ،ص)567-565/13 :
 195تطور الفكر السيايس الشييع ،طبعة دار اجلديد ،ص285 :
« 196وال جيوز مبايعة غري انليب واإلمام  ...إذ لو بايع غريه جعل هل رشيكا يف املنصب اذلي
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وقد استدل ىلع ما يقول بعدة روايات منها  :ما روي يف حبار األنوار ويف مرآة
األنوار عن املفضل بن عمر بن الصادق (ع) أنه قال « :يا مفضل لك بيعة قبل ظهور
القائم فبيعة كفر ونفاق وخديعة  ،لعن اهلل املبايع بها واملبايع هل»  .وهذ كما تري
رصيح يف عدم جواز مبايعة غري اإلمام من غري فرق بني كون املبايع هل فقيها أو
غري فقيه  ،ومن فرق بني أن يكون ابليعة نلفسه أو بعنوان انليابة عن اإلمام»(. )197
كما استدل ىلع رأيه ببعض األمور « :منها  :أنه لم يعهد ولم ينقل يف زمان أحد من
اككألئمة تداول املبايعة بني أصحابهم  .ومنها  :أنه لم يرد منهم (ع)  ،إذن يف مبايعة
غريهم من أصحابهم بنيابتهم»(. )198
وبعد هذا االستدالل جزم األصفهاين بأن املبايعة من خصائص انليب واإلمام
فقط  ،ومن ثم ال جيوز القيام ببيعة أي شخص آخر -أيا اكن -نيابة عنهم(. )199
وهكذا فإنه ملا اكن من رشوط اإلمام أن يكون اعملا بالعلم اتلوقييف ال
االجتهادي  ،وال يمكن حصول ذلك إال ىلع األئمة  ،فال جيوز إذن اتلعرض
لتشكيل احلكومة لغري األئمة  .وال سبيل للشيعة إال االنتظار واتلقية ولزوم الصرب
حىت يأيت اهلل بأمره  .وما يكون كذلك إال بسبب تأثري فكرة املهدية السلبية عليهم .
يف الوالية غري عيل« .وقد تبني مما ذكرنا من عدم جواز مبايعة أحد من انلاس من العلماء وغريهم ال
باالستقالل وال بعنوان نيابتهم عن اإلمام يف زمن الغيبة  ،ملا قدمناه من أن ذلك من خصائصه ولوازم
رياسته العامة  ،وواليته املطلقة  ،وسلطنته اللكية ،فإن بيعته بيعة اهلل» (املريزا حممد تيق املوسوي
األصفهاين ،مكيال املاكرم يف فوائد ادلاعء للقائم ،حتقيق السيد عيل اعشور( ،بريوت ،مؤسسة األعليم
للمطبواعت ،الطبعة األوىل1421 ،ـه) ص)238/2 :
 197املرجع السابق ،ص239 :
 198املرجع السابق ،ص240 :
« 199أقول  :فمن مجيع ما ذكرنا وغريه حيصل اجلزم بأن املبايعة من خصائص انليب واإلمام  ،وال
جيوز ألحد اتلصدي ذللك إال من جعله انليب أو اإلمام نائبا هل يف ذلك  ...فإن قلت  :بناء ىلع القول
بثبوت الوالية العامة للفقيه يمكن أن يقال بأن الفقهاء خلفاء اإلمام ونوابه ،فيجوز هلم أخذ ابليعة
من انلاس نيابة عن اإلمام  ،وجيوز للناس مبايتهم  .قلت  :أما أوال  ،فالوالية العامة غري ثابتة للفقيه،
وأما ثانيا ،فإنما يه فيما لم يكن خمتصا بانليب واإلمام  ،وقد ظهر من الروايات  ،ديلال وتأييدا،
اختصاص املبايعة بهما  ،فليس للنائب العام نيابة يف هذا املقام  .وهذا نظري اجلهاد حيث إنه ال جيوز
إال يف زمان حضور اإلمام وبإذنه ،أما يف مثل زماننا هذا فجواز املبايعة ىلع وجه املصافقة مما ال ديلل
هل  ،فيه من ابلدع املحرمة اليت توجب اللعنة وانلدامة» (مكيال املاكرم ،املرجع السابق ،ص)240/2 :
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موقف الفقهاء السليب من اجلهاد االبتدايئ
ومن أهم وأكرب مسئويلات احلاكم يف ظل احلكومة اإلسالمية هو ادلفاع
عنها وحفظها من عدوان املعتدين عليها عن طريق اجلهاد ؛ فاجلهاد هو أداة من
أدوات احلكومة اإلسالمية للحفاظ ىلع كيان املجتمع اإلساليم  ،ذللك حيتل اجلهاد
ماكنة رفيعة يف اإلسالم  ،وهو ذروة سنام اإلسالم وعموده( ،)200وقد رفع اهلل تعاىل
شأن املجاهدين( )201وذم أشذ اذلم القاعدين بل عد الفرار يوم الزحف من الكبائر ،
وال خيتلف يف هذا لك من الشيعة وأهل السنة بل الفرق مجيعا  .فقد أيد هذا املعىن
الطويس يف كتابه «املبسوط»  ،حيث قال « :إن املرابطة يف سبيل اهلل فيها فضل كبري
وثواب جزيل»(. )202
لكن حتول هذا الفضل عند غياب صاحب الزمان إىل عدمه  ،حىت يف حال
انلذر بالقتال  ،وإذا حدث ذلك  ،فال بد من رصفه إىل وجوه اخلري  ،ألن ابلدء بقتال
العدو يف عرص الغيبة حرام  .يقول الطويس « :غري أن الفضل فيها يكون يف حال
كون اإلمام ظاهرا  ...ومىت لم يكن اإلمام ظاهرا لم يكن فيه ذلك الفضل ،فإن نذر
يف حال استتار اإلمام وانقباض يده عن اتلرصف أن يرابط  ،وجب عليه الوفاء ،غري
أن حكمه ما ذكرناه من أنه ال يبدأ العدو بقتال  ،وإنما يدفعهم إذا خاف سطوتهم،
وإن نذر ذلك يف حال انقباض يد اإلمام رصف ذلك يف وجوه الرب»(. )203
وإىل هذا ذهب الشيخ سعد ادلين عبد العزيز بن حترير بن براج الطرابليس
وقال « :إن املرابطة يف حال ظهور اإلمام (ع)  ،فيها فضل كبري  ،ومىت نذر إنسان
املرابطة  ،واإلمام ظاهر  ،وجب عليه الوفاء بذلك  ،فإن نذر ذلك يف حال استتار
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ُ
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ع ُمود اإلسالم َوذ ْر َو ُة َسنَا ِم ِه (مسند أمحد ،كتاب :مسند األنصار ،باب :حديث معاذ بن جبل ،رقم
احلديث) 21036 :
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ف َإ ِ ْن ٌت َن َازْع َت ُم ِ َف ْ ً
خي وأحسن تأوِيل (سورة النساء)95 :
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املبسوط يف فقه اإلمامية ،املرجع السابق ،ص281 :
املرجع السابق ،ص281 :
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اإلمام رصفه يف وجوه الرب وإذا أخذ إنسان شيئا من غريه يلنوب عنه يف املرابطة واكن
اإلمام مسترتا اكن عليه رد ذلك  ،فإن لم جيده رده ىلع ورثته»(. )204
بل أكد الشيخ الطرابليس أن مبارشة القتال مع أئمة الكفر أو مع غري اإلمام
املهدي من اإلثم اذلي يستحق صاحبه العقاب ؛ فإن أصاب اكن مأثوما  ،ولنئ
أصيب لم ينل شيئا من األجر  ،حيث قال « :إن اجلهاد مع أئمة الكفر ،ومع غري إمام
أصيل ،أو من نصبه  ،قبيح يستحق فاعله العقاب ،فإن أصاب اكن مأثوما وأن أصيب
لم يكن ىلع ذلك أجر»(. )205
بل أعترب الشيخ احليل مبارشة القتال مع غري اإلمام األصيل املفروض حرام
كحرمة امليتة وادلم وحلم اخلزنير ؛ وذلك بعد قسمته اجلهاد إىل قسمني  :األول ،
ادلعوة إىل اإلسالم  ،واثلاين  ،ادلفاع عن املسلمني ؛ واشرتط يف األول إذن اإلمام
العادل أو من يأمره اإلمام  .وجوز املرابطة حال استتار اإلمام املهدي  ،لكنه لم جيوز
القتال إال يف حالة ادلفاع عن انلفس وعن اإلسالم  ،ال اجلهاد .
واشرتط يف األلفني أن يكون الرئيس امللكف بقيادة اجلهاد معصوما  ،ألن
اجلهاد فيه سفك ادلماء وإتالف األموال ؛ فال بد من أن يتيقن صحة قوهل  ،وتساءل
باستغراب « :كيف يقاتل وغري املعصوم ال حيصل الوثوق بقوهل فتنتيف فائدة اتللكيف
؟!»(. )206

َّ َّ َ َ ُ َ ُ َ
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َ
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الل َل ُي ُِّب ال ُمعتد َ
ِين)َ(« . )207إنه أمر بالقتال  ،فال بد فيه من نصب
ِ

رئيس  ،إذ القتال من دونه حمال  ،وال بد أن يكون منصوبا من قبل اهلل تعاىل  ،وإال
لزم االختالف واهلرج واملرج وجتاذب األهوية  ،وذلك ضد القتال  ،ألنه موقوف ىلع
االتفاق ورفع الزناع ويستحيل من اهلل تعاىل حتكيم غري املعصوم»( .)208وقال « :القتال
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ابن براج الطرابليس ،املهذب ،املرجع السابق ،ص294-293/1 :
املرجع السابق ،ص294-293/1 :
املرجع السابق ،ص113 :
سورة ابلقرة190 :
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يف سبيل اهلل ال يتم إال باإلمام املعصوم  ،إذ ال يتعني داعؤه إىل اهلل تعاىل إال إذا اكن
معصوما  ،وإن قبول قول غري املعصوم إلقاء بايلد إىل اتلهلكة ،خصوصا يف اجلهاد،
فال جيب»( . )209كما قال بعدم جواز القتال مع غري املعصوم  ،ألن امتثال أوامر غري
املعصوم يف القتال وغريه ال يعلم أنه يف سبيل اهلل وال صوابه  ،واملقطوع به مقدم ىلع
املظنون»(. )210
هكذا فإن فكرة املهدوية واالنتظار واتلقية قد أثرت سلبيا ىلع الشيعة ؛ حيث
منعتهم عن املشاركة الفعالة يف معرتك احلياة االجتماعية والسياسية  ،وبعدتهم عن
واقع احلياة احلقيقية .
العهد اثلاين  :عهد فتح باب االجتهاد وظهور نظرية انليابة العامة املحدودة
عن اإلمام املهدي
سبق أن ذكرنا إن فكرة املهدوية (االنتظار واتلقية) قد أثرت سلبا ىف احلياة
العقلية ؛ إذ حرص اإلماميون اإلخباريون وظيفة العلماء –يف ظل هذه الغيبة -يف
الرواية وانلقل ،دون استنباط األحاكم من انلصوص تلبية ملتطلبات العرص واستجابة
للمسائل املتجددة  .من أجل ذلك اكنوا حيرمون االجتهاد  .كما أثرت سلبا يف احلياة
السياسية ؛ إذ حرموا تشكيل احلكومة اإلسالمية يف ظل الغيبة الكربى  .بل أثرت
هذه الفكرة سلبا ىلع احلياة االجتماعية –كما سنبينه فيما بعد ، -إذ حرموا األمر
باملعروف وانليه عن املنكر اذلي هو بايلد  ،ورصف الزاكة واخلمس  ،وإقامة احلدود
والقضاء  ،وغري ذلك .
هذه احلال من شأنها أن تسهم بقدر كبري يف تكريس الفكرة السلبية  ،واجلمود،
وانتشار فكرة اتلوالك  ،والشعور بالضعف وايلأس دلي اإلمامية من ناحية  ،ومن
ناحية أخرى فإن كرثة انلوازل وحدوث املسائل املتجددة تدعوا بعض العلماء
األصويلني إىل ابلحث وإاعدة انلظر من جديد حول هذه الفكرة واألثر السليب
املرتتب عليها  ،وانتىه بعض منهم أخريا إىل رضورة مقاومتها  .وأول مدخل ملقاومة
209
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هذه السلبيات هو القول جبواز القياس واالجتهاد  .واكن أول من شق هذا الطريق
وقال بذلك يف أواسط القرن الرابع اهلجري هو احلسن بن عقيل العماين(( )211املعارص
لللكيين) ؛ حيث قال عنه انلجايش  ،إنه أول من أبدع أساس االجتهاد يف أحاكم
الرشيعة  .ووصفه الشيخ عباس القيم  ،بأنه أول من هذب الفقه  ،واستعمل انلظر
وفتق عن األصول والفروع يف ابتداء الغيبة الكربى  .واكن يرى القول بالقياس
ويقول باجتهاد الرأي(. )212
ويشارك يف هذا الركب من املدرسة االجتهادية  :حممد بن أمحد بن اجلنيد
اإلساكيف( )213وهو من مشايخ املفيد  ،ووصفه اخلرانساوي  :بأنه «قد عمل رصحيا
بالقياسات احلنفية واعتمد ىلع االستنتاجات الظنية»(. )214
واكنت مستندا هذه املدرسة هما  ،أوال  :احلديث اذلي يرويه احلر العاميل عن
اإلمام الصادق (ع)« :إنما علينا أن نليق إيلكم األصول وعليكم أن تفرعوا»(.)215
وثانيا  :واتلوقيع املشهور اذلي يرويه الصدوق (381ـه) عن اإلمام املهدي « :وأما
احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة أحاديثنا»(. )216
ثم يأيت بعد ذلك الشيخ املفيد (413ـه) يلنضم هو اآلخر إىل هذه املدرسة ؛ فرغم
رفضه االجتهاد يف ابلداية –كما ذكرناه من قبل -برده ىلع ابن اجلنيد اإلساكيف يف رسالة
 211احلسن بن عيل بن أيب عقيل العماين ،فقيه من أعيان فقهاء اإلمامية ،ومتلكم ،اعرص اللكيين
والصدوق ،ومن مؤلفاته( :املتمسك حببل الرسول  ،)-و(الكر والفر)( .رجال الكيش ،قم ،مؤسسة
النرش اإلساليم ،الطبعة اخلامسة1416 ،ـه) ،ص)100/48 :
 212مصطيف مجال ادلين ،االجتهاد( ،د.ن ود.س) ص535 :
 213أبو عيل حممد بن أمحد بن اجلنيد االساكيف ،من أهل الرأي وأكابر اإلمامية ،تويف اعم 381ـه،
وهل حنو مخسني كتابا ،منها( :تهذيب الشيعة ألحاكم الرشيعة) ،و(سبيل الفالح) ،و(تيرصة العارف)،
و(األسفار)( .األعالم ،املرجع السابق ص)312/5 :
 214االجتهاد ،نفس املرجع السابق
 215احلر العاميل ،وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة ،كتاب القضاء ،باب  ،6حديث
( 52-51قم ،مؤسسة آل ابليت إلحياء الرتاث ،الطبعة اثلانية 1414ـه) ( -بريوت ،دار إحياء الرتاث
العريب) ،ص.41/18 :
( 216العاميل ،الوسائل ،ابلاب  ،11من أبواب صفات القايض ،احلديث ) 9؛ اخلميين ،كتاب ابليع،
املرجع السابق ،ص473-472/2 :؛ اخلميين ،احلكومة اإلسالمية ،املرجع السابق ،ص77 :
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هل ،وإنكاره يف «املسائل الصااغنية» ىلع العماين وابن اجلنيد ،بسبب استغاهلما بالرأي
واالستحسان  ،وتأيلفه كتابني يف الرد ىلع أستاذه ابن اجلنيد اذلي اكن حياول ممارسة
االجتهاد  ،إال أنه مارس االجتهاد يف القضايا الفقهية الكثرية  ،مما دفع اإلخباريني إىل
اعتباره من رواد مدرسة االجتهاد(.)217
أما تلميذه السيد مرتيض امللقب بعلم اهلدي(330( )218ـه)  ،فقد خطا خطوات
أكرث تقدمية يف قضية االجتهاد  ،حيث افتتح القول جبواز االجتهاد رسميا  ،مؤسسا
مدرسة أصويلة اجتهادية استمرت حىت ايلوم ،ويعترب كتاب السيد املرتيض « :اذلريعة
إىل أصول الرشيعة»  ،أول كتاب أصويل شييع يقر بمبدأ االجتهاد والقياس( ، )219مما
يمكن اعتبار مرتيض بأنه مؤسس حقييق ملدرسة أصويلة اجتهادية إمامية .
وجاء زميله وتلميذه الشيخ حممد احلسن الطويس (460ـه) يلواصل املسرية
 217أمحد الاكتب ،تطور الفكر السيايس الشييع ،املرجع السابق ،ص327-326 :
 218هو عيل بن احلسني بن مويس بن حممد بن موىس بن إبراهيم بن مويس الاكظم بن جعفر
الصادق ،فقيه إمايم كبري امللقب بالرشيف املرتيض ،وبعلم اهلدي .ودل ببغداد اعم 355ـه .تويف اعم
436ـه .اكن ممن يدعوا إىل فتح باب االحتهاد ،وأسبقهم تأيلفا يف الفقه املقارن ،وأنه اكن واضع األسس
ألصول الفقه عند الشيعة ،وجميل الفروق بينها وبني أصول العقائد دلي الشيعة وسواهم .وأنه يف علم
الكالم اكن قرن القايض عبد اجلبار رأس املعزتلة .هل مؤلفات كثرية بلغ  89كتبا منها( :االنتصار يف
الفقه) ،و(اخلالف يف أصول الفقه) ،و(تزنيه األنبياء واألئمة)( ،والشايف يف اإلمامة) ،و(غور الفوائد
ودرر القالئد املعروف بأمايل السيد املرتيض)( .موسوعة طبقات الفقهاء ،املرجع السابق ،ص-234/5 :
)235
 219فقد عقد املرتيض يف كتابه هذا فصال يسىم «فصل يف القياس واالجتهاد والرأي ما هو ؟
وما معاين هذه األلفاظ ؟» .وهو مما يؤكد ما نذهب إيله( ،من انتمائه إىل املدرسة األصويلة االجتهادية).
ألهمية موقع املرتيض يف قضية االجتهاد والقياس ،باعتباره املؤسس احلقييق هلذه املدرسة دلي
اإلمامية ،ننقل باالسهاب أقواهل يف هذا الكتاب املهم .فيقول فيه« :إن القياس هو إثبات مثل حكم
املقيس عليه للمقيس ،وهل رشوط ال بد منها  ...فأما االجتهاد فموضوع يف اللغة بلذل الوسع والطاقة
يف الفعل اذلي يلحق يف اتلوصل إيله باملشقة ،كمحل اثلقيل وما جري جمراه ،ثم استعمل فيما يتوصل
به إىل األحاكم من األدلة ىلع وجه يشق  ...وليس يمتنع أن يكون قونلا أهل االجتهاد إذا أطلق،
حمموال بالعرف ىلع من عول ىلع الظنون واألمارات يف إثبات األحاكم الرشعية ،دون من لم يرجع إال
إىل األدلة والعلوم( ،هم اإلخباريون) .فأما الرأي فالصحيح عندنا أنه عبارة عن املذهب واالعتقاد،
وإن استند إىل األدلة دون األمارات والظنون»( .املرتيض ،اذلريعة إىل أصول الرشيعة ،حتقيق أبو
القاسم كريج( ،طهران ،انتشارات دانشااكه تطران) ،ص)673-672 :
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االجتهادية  ،فمارس االجتهاد من أوسع أبوابه وكتب يف فقه اإلمامية ىلع أوسع
جماالته .ثم تلتها املدرسة األصويلة احللية واملدرسة األصويلة يف لك من جبل اعمل
وكربالء وانلجف وقم  ،واليت استمرت حىت ايلوم ؛ حيث انضم أيضا يف نهاية القرن
السادس اهلجري ؛ الشيخ حممد بن إدريس احليل (598-543ـه)( )220إىل هذه املدرسة
ثم قال يف فصل جواز اتلعبد بالقياس« :اعلم أنا إذا بينا أن القياس الرشيع يمكن أن يكون
طريقا إىل معرفة األحاكم الرشعية ،فقد جري القياس جمري األدلة الرشعية لكها من نص وغريه ،فمن
منع ،مع ثبوت ذلك ،من أن يدل اهلل تعاىل به كما يدل انلص ىلع األحاكم فهو مقرتح ال يلتفت إىل
خالفه  ...فأما من أحال القياس تلعلقه بالظن اذلي خيطئ ويصيب ،فاذلي يبطل قوهل أن كثريا من
األحاكم العقلية والرشعية تابعة للظنون ...
ومن توهم ىلع من سلك هذه الطريقة أنه قد أثبت األحاكم بالظنون فهو متعد ،ألن األحاكم ال
تكون إال معلومة ،وال تثبت إال من طريق العلم ،إال أن الطريق قد يكون العلم تارة والظن أخرى
( .» ...اذلريعة ،املرجع السابق ،ص)679-675 :
ومع أن املرتيض اعد يلعقد فصال جديدا يف نفس ورود العبادة بالقياس؛ حيث قال فيه« :اعلم
أن العبادة بذلك لو وقعت لاكن عليها ديلل رشيع كسائر العبادات الرشعية ،وإذا كنا قد تأملنا أدلة
الرشع فلم نعرث ىلع ما هو داللة ىلع هذا املوضوع وجب نيف العبادة به ،ويمكننا أن نستدل ىلع نيف
العبادة بالقياس أيضا بامجاع اإلمامية ىلع نفيه وإبطاهل يف الرشيعة ،وقد بينا أن يف أمجاعهم احلجة».
(اذلريعة ،املرجع السابق ،ص ،)697 :إال أنه اعد يلنيف أساس القول يف رفض األدلة الظنية؛ حيث قال:
«وليس جيوز أن يعتمد يف إبطال القياس ىلع ظواهر من الكتاب والسنة تقتيض إبطال القول بغري علم
مثل قوهل تعايل« :وال تقف ما ليس لك به علم» (االرساء( .)36 :اذلريعة ،املرجع السابق ،ص)698 :
ثم اعد يلؤكد قوة حجية القياس قائال« :اعلم أن االجتهاد وإن اكن عبارة عن إثبات األحاكم
الرشعية بغري انلصوص وأدتلها ،بل طريقه األمارات والظنون ،وأدخل يف مجلة ذلك القياس اذلي هو
محل الفروع ىلع األصول بعلة متمزية ،كما أدخل يف مجلته ماال أمارة هل متعينة ،اكالجتهاد يف القبلة،
فقد بينا أن القياس اذلي هو مجل الفروع ىلع األصول بعلة متمزية قد اكن من اجلائز يف العقل أن
يتعبد اهلل به ،لكنه ما تعبد به ،ودللنا ىلع ذلك وبسطنا الكالم فيه .فأمام االجتهاد اذلي ال تتمزي
األمارات فيه وطريقة غلبة الظن اكلقبلة وما شالكها فعندنا أن اهلل تعاىل قد تعبد بذلك زائدا ىلع
جوازه يف العقل»( .اذلريعة ،املرجع السابق ،ص.)692 :
يبدوا من هذا الكالم أن املرتيض يذهب إىل القول برشعية االجتهاد ،بل القول جبواز العمل
بالظنون خارج إطار انلصوص الرشعية ،كما ذهب إىل القول جبواز اتلعبد ببعض العبادات اليت تعتمد
ىلع االجتهاد اذلي ال تتمزي األمارات فيه وطريقة غلبة الظن ،وذلك لرضورة تغطية احلوادث الواقعة
اجلديدة.
 220هو حممد بن إدريس أو حممد بن منصور بن أمحد بن إدريس ،الفقيه اإلمايم يعرف بابن
إدريس .اكن متبحرا يف الفقه ،حمققا ،ناقدا ،متقد اذلهن ،ذا باع طويل يف االستدالل الفقيه وابلحث
األصويل باعثا حلركة اتلجديد فيها .وصنفه اذلهيب يف (سريه) بالعالمة ،رأس الشيعة .وصنف كتبا
منها( :الرسائر ،احلاوي تلحرير الفتاوي ،وخالصة االستدالل( ،ومناسك احلج) ،وخمترص تفسري
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االجتهادية ؛ ودافع طريق االجتهاد فاعتربه جزءا من مصادر الترشيع بعد الكتاب
والسنة  ،إذ قال « :إذا فقدت اثلالثة  ،الكتاب والسنة واالمجاع  ،فاملعتمد عند
املحققني اتلمسك بديلل العقل فيها»(. )221
ثم محل راية هذه املدرسة االجتهادية يف القرن اذلي يليه (القرن السابع) املحقق
احليل جعفر بن احلسن (676-602ـه)( ، )222حيث اضطر إىل أن يناقش اإلخباريني
اذلين يرفضون االجتهاد واتلقليد  ،واخلروج عن دائرة انلصوص احلديثة(. )223
ويف القرن العارش ،تبين زين ادلين بن نور ادلين يلع بن أمحد الطلويس الشايم
العاميل امللقب بالشهيد اثلاين(966-911( )224ـه) يف «الروضة ابلهية يف رشح اللمعة
اتلبيان للطويس) ،تويف سنة 598ـه(موسوعة طبقات الفقهاء ،ص.)250-249/6 :
 221تطور الفكر السيايس الشييع ،املرجع السابق ،ص329 :
 222هو جعفر بن احلسن بن حييي بن احلسن بن سعيد اهلذيل احليل ،املشهور باملحقق احليل ،ودل
يف (602ـه) من أاعظم العلماء اإلمامية فقها ،وأصوال ،وحتقيقا ،وتصنيفا ،ومعرفة بأقوال الفقهاء من
اإلمامية والسنة .من مؤلفاته (رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام) ،املخترص انلافع يف الفقه
اإلمامية)( ،املعترب يف رشح املخترص)( ،نكت انلهاية) ،و(املسلك يف اصول ادلين)( ،املعارج يف أصول
الفقه) .تويف اعم 676ـه( .موسوعة طبقات الفقهاء ،املرجع السابق ،ص.)57-55/7 :
 223يقول املحقق احليل« :األحاكم إما تكون مستفادة من ظواهر انلصوص املعلومة ىلع
القطع ...وإما أن تفتقر إىل اجتهاد ونظر ،وجيوز اختالفه باختالف املصالح»( .املحقق احليل ،معارج
األصول( ،قم ،مؤسسة آل ابليت ،مطبعة سيد السهداء ،الطبعة األوىل ،)1404 ،ص.181 :
ورشح معىن االجتهاد« :االجتهاد هو يف عرف الفقهاء بذل اجلهد يف استخراج األحاكم
الرشعية ،وبهذا االعتبار يكون استخراج األحاكم من أدلة الرشع اجتهادا ألنها تبين ىلع اعتبارات
نظرية ليست مستتفادة من ظواهر انلصوص يف األكرث ،وسواء اكن ذلك ادليلل قياسا أو غريه ،فيكون
القياس ىلع هذا اتلقرير أحد أقسام االجتهاد .فإن قيل« :يلزم ىلع هذا أن يكون اإلمامية من أهل
االحتهاد .قلنا :األمر كذلك ،لكن فيه إبهام من حيث إن القياس من مجلة االجتهاد ،فإذا استثين
القياس كنا من أهل االجتهاد يف حتصيل األحاكم بالطرق الظنية اليت ليس أحدها القياس» ( .املرجع
السابق ،ص)179 :
وقال« :جيوز للعايم العمل بفتوي العالم يف األحاكم الرشعية ،وقال اجلبايئ :جيوز ذلك يف مسائل
االجتهاد دون ما عليه داللة قطعية( .املحقق احليل ،معارج األصول( ،قم ،مؤسسة آل ابليت ،مطبعة
سيد السهداء ،الطبعة األوىل ،)1404 ،ص.197 :
 224هو زين ادلين بن نور ادلين عيل بن أمحد الطلويس العاميل ،ودل يف اعم 911ـه .اكن فقيها
وحمدثا ،ومتلكما ،وحكيما ،جامعا لفنون العلم .من مؤلفاته( :مسالك اإلفهام يف رشح رشائع
اإلسالم) ،و(الروضة ابلهية يف رشح اللمعة ادلمشقية) ،و(رشح األلفية ورشح انلفلية) ،و(اغية املراد
ومنية املريد وأرسار الصالة) ،و(ورسالة وجوب صالة اجلمة والغيبة) .أول من نقل علم ادلراية عند
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ادلمشقية» رشعية االجتهاد ؛ حيث اشرتط ىلع املجتهدين حتقيق الرشوط الستة
ويه  :الكالم  ،واألصول  ،وانلحو  ،واتلرصيف  ،ولغة العرب  ،ورشائط األدلة ،
واألصول األربعة ويه  :الكتاب  ،والسنة  ،واإلمجاع ،وديلل العقل(. )225
كما حاول ابنه الشيخ مجال ادلين حسن بن زين ادلين (1011ـه) أن ينرص اخلط
األصويل بقبول نوع معني من القياس وهو القياس اذلي اكنت علة احلكم فيه
منصوصة ال مستنبطة(. )226
إن بروز اخلط األصويل كما ذكرنا سابقا ال يعين بالرضورة انقراض املدرسة
االخبارية نهائيا  ،فقد نشطت هذه املدرسة جمددا يف القرن احلادي عرش اهلجري يف
إيران والعراق  ،بقيادة املريزا حممد أمني االسرتابادي ( ،تويف سنة 1036ـه)  ،اذلي شن
هجوما عنيفا ىلع املدرسة االجتهادية األصويلة يف كتابه «الفوائد املدنية» .لكن
الوحيد ابلهبهاين (1208-1117ـه)( )227؛ زعيم احلوزة العلمية يف كربالء ،قام باتلصدي
يف نهاية القرن اثلاين عرش للحركة االخبارية بقوة ،مما ساعد ىلع تراجعها وانزوائها
يف بعض ادلوائر العلمية الضيقة  ،وال تزال موجودة إىل ايلوم يف صورة اخلط االخباري
اذلي يرفض عمليات االجتهاد واملجتهدين خارج إطار انلصوص  ،ويتهم املدرسة
األصويلة باتلأثر بالفكر السين واالحنراف عن خط أهل ابليت واتلقليد هلم(. )228
فقصارى القول  :إن علماء اإلمامية انقسموا منذ منتصف القرن الرابع إىل
تيارين متمزيين :أوهلما اتليار اإلخباري ؛ وهم –كما أرشنا إيله فيما سبق -من اإلمامية
اإلمامية .تويف سنة 966ـه( .املريزا عبد اهلل أفندي ،رياض العلماء وحياض الفضالء( ،قم ،مطبعة
اخليام1401 ،ـه) ،ص)385-365/2 :
 225الشهيد اثلاين ،الروضة ابلهية يف رشح اللمعة ادلمشقية( ،قم ،انتشارات داوري ،الطبعة
األوىل1410 ،ـه) ،ص236/1 :
 226مجال ادلين حسن بن زين ادلين ،معالم ادلين ،ص245-244 :
 227هو حممد باقر ابلهبهاين ،ودل يف مدينة أصفهان بإيران اعم 1117هـ1705/م .تليق العلم ىلع
يد وادله حممد تيق ،وهاجر وهو يف ريعان شبابه إىل مدينة كربالء بالعراق طلبا ملزيد من العلم ،جريا
ىلع اعدة كبار علماء ادلين ،ويف رواية أعقاب حلم رآه اإلمام احلسني يف منامه وهو يدعوه لإلقامة يف
كربالء وعدم مبارحتها تلثيبت العقيدة .فمكت فيها ولم يبارحها .وهو عند اإلمامية مؤسسة مدرسة
«األصول» يف الفقه .تويف اعم 1208ـه( .رياض العلماء وحياض الفضالء ،املرجع السابق ،ص)40-39 :
 228تطور الفكر السيايس الشييع ،املرجع السابق ،ص327 :
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اذلين يتمسكون بنظرية املهدوية (االنتظار واتلقية) ومن ثم يرفضون االجتهاد
مكتفني بالرواية وانلقل والرتجيح بينها  .وثانيهما اتليار األصويل وهم اذلين يقولون
باالجتهاد والقياس إستجابة للمسائل املتجددة وتلبية حلاجات العرص  .فبني هذين
اتليارين اختالف ورصاع فكري حاد  ،واكن أثر هذا الرصاع مـمتدا إىل يومنا هذا .
تطور موقف فقهاء اإلمامية من قضية األمر باملعروف وانليه عن املنكر
وإذا اكن موقفهم من االجتهاد هو ذلك املوقف املنغلق والسليب  ،وكذلك
موقفهم من تشلك احلكومة يف عرص الغيبة  ،وذلك بسبب تأثري فكرة املهدوية ىلع
فقهاء الشيعة اإلمامية االثين عرشية عقب الغيبة الكربى  ،فإن عمليه اإلصالح
االجتمايع من األمر باملعروف وانليه عن املنكر ؛ اليت يه جزء من مسئويلة اإلمام
يف داخل ادلولة  ،مما تعرضت أيضا -يف بداية األمر -للتأثري بفكرة املهدوية ؛ حيث
منع فقهاء اإلمامية الشيعة القيام بوظيفة األمر باملعروف وانليه عن املنكر ولزوم
اتلقية واالنتظار .
لكن حدث تطور يف موقفهم من هذه القضية  ،من عدم اجلواز مطلقا إىل
جواز ذلك باللسان  ،وبايلد برشط إذن اإلمام  .فالشيخ املفيد (413ـه) مثال ممن قال
جبواز القيام باألمر باملعروف وانليه عن املنكر بايلد  ،لكنه علق جواز ذلك ىلع إذن
اإلمام املهدي  ،فلما اكن إذن اإلمام غري ممكن حصوهل يف عرص الغيبة بسبب غياب
اإلمام تعني عدم جوازه  ،فال سبيل إىل القيام باألمر باملعروف وانليه عن املنكر إال
عن طريق اللسان والقلب .
يقول املفيد :

«  ...وليس هل القتل واجلراح إال بإذن سلطان الزمان املنصوب تلدبري األنام  ،فإن
فقد اإلذن بذلك لم يكن هل من العمل يف اإلنكار إال بما يقع بالقلب واللسان من
املواعظ  ،بتقبيح املنكر وابليان عما يستحق عليه من العقاب  ،واتلخويف بذلك ،
وذكر الوعيد عليه  ،وبايلد ،مالم يؤدي إىل سفك ادلماء  ،وما تودل من ذلك من إخافة
املؤمنني ىلع أنفسهم والفساد يف ادلين  ،فإن خاف اإلنسان من اإلنكار بايلد ذلك لم
يتعرض هل  ،وإن خاف بإنكار اللسان أيضا ما ذكره أمسك عن اإلنكار به واقترص
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ىلع إنكاره بالقلب»(. )229

ويؤيد هذا الرأي الشيخ الطويس حيث أكد أن األمر باملعروف بايلد واذلي
يستخدم يف بعض األحيان اتلأديب  ،والردع  ،وقتل انلفوس  ،والرضب اذلي يؤدي إىل
اجلراح  ،إال أن هذا الرضب ال جيب فعله إال بإذن سلطان الوقت املنصوب للرياسة ،
(ويقصد اإلمام املعصوم املهدي)  ،فإن فقد اإلذن من جهته اقترص ىلع األنواع اليت
ذكرناها ( ،ويه القلب واللسان)  ،وإنكار املنكر يكون كذلك  ...فأما بايلد فهو
مرشوط باإلذن من جهة السلطان(. )230
وإىل هذا ذهب القايض عبد العزيز بن حترير بن براج الطرابليس(-400( )231
481ـه) فقال يف املهذب باقتصار األمر باملعروف وانليه عن املنكر ىلع اللسان
والقلب  ،وقد يكون بالقتل والردع واتلأديب واجلراح واآلالم ىلع فعله  ،إال أنه
يرى أن هذا الوجه جيوز للملكف اإلقدام عليه –يف رأيه -برشط وجود أمر اإلمام
العادل وإذنه هل يف ذلك  ،أو من نصبه اإلمام  ،فإن لم يأذن هل اإلمام أو من نصبه يف
ذلك  ،فال جيوز هل فعله  ،وجيب عليه جينئذ االقتصار ىلع الوجه اذلي قدمنا ذكره
(وهو اللسان والقلب)  ،وهذا الوجه أيضا ال جيوز فعله يف إنكار املنكر إال بإذن
اإلمام أو من نصبه(. )232
 229املفيد (الشيخ) ،حممد بن انلعمان ،املقنعة( ،قم ،مؤسسة النرش االساليم اتلابعة جلماعة
املدرسني بقم ،الطبعة اثلانية1410 ،ـه) ،ص129 :
 230الطويس ،انلهاية يف جمرد الفقه والفتاوي( ،قم ،انتشارات قدس حممدي ،د.س) ،ص300 :
 231هو أبو القاسم عبد العزيز بن حبر بن عبد العزيز ،ابن الرباج ،فقيه إمايم .قرأ ىلع السيد
املرتيض وويل القضاء بطرابلس (بلنان) عرشين اعما ،تويف اعم 481هـ .1088/من آثاره كتاب
(جواهر الفقه) ،و(املهذب)( .خري ادلين الزريلك ،األعالم ،ص)15/4 :
 232ابن براج الطرابليس ،املهذب ابلارع يف رشح املخترص انلافع ،حتقيق بإرشاف الشيخ
السبحاين( ،قم ،جامعة املدرسني ،)1406 ،ص( 341 :يقول النب الرباج :واعلم أن األمر باملعروف وانليه
عن املنكر يكون بايلد واللسان والقلب  ،فأما وجوب ذلك ىلع امللكف بايلد واللسان فإنما يصح إذا
اكن متمكنا منهما  ،ويعلم أو يغلب يف ظنه أنه ال رضر يلحقه يف ذلك وال غريه من انلاس  ،ال يف حال
األمر وانليه  ،وال فيما بعد هذه احلال من مستقبل األوقات  .فإن علم أو غلب يف ظنه حلوق الرضر
به أو بغريه سقط وجوب ذلك عنه بايلد واللسان ،ووجب ذلك بالقلب وحده  ،فيعتقد وجو األمر
باملعروف  ،أو وجوب االنكار للمنكر  ،وأما األمر باملعروف بايلد فإنما يكون بأن يفعل املعروف
وجتنب املنكر ىلع وجه يتأىس انلاس به  ،وأما باللسان فأن يكون بادلاعء إىل ذلك  ،وتعريف من

٧٨

نظرية والية الفقيه السياسية

ثم حدث تطور ثوري –كما نقل نلا أمحد الاكتب( -)233عند السيد املرتيض  ،حيث
نقل الشيخ الطويس عنه يف كتابه «اإلقتصاد» قوهل جبواز ممارسة القتل واجلرح يف
سبيل األمر باملعروف وانليه عن املنكر يف عرص الغيبة بال حاجة إىل استئذان
اإلمام  .وقد تبعه بعد ذلك محزة بن عبد العزيز ادليليم (سالر)  ،يف كتابه «املراسم»،
حيث أشار إىل تفويض األئمة إىل الفقهاء إقامة احلدود واألحاكم  ،بما فيها القتل
واجلرح  ،وأمرهم لعامة الشيعة بمعونة الفقهاء  .ومع أنه لم يذكر أين فوض األئمة
ذلك إىل الفقهاء ؟ ومىت أمروا الشيعة بمعاونتهم ؟ ويف أي جمال ؟  ...إال أن حديثه
هذا يعترب حماولة األوىل تلفعيل اجلوانب احليوية املعطلة من قانون األمر باملعروف
يؤمر وينيه ماهل ىلع ذلك من مدح وثواب  ،وماهل ىلع تركه واالخالل به إن اكن واجبا من ذم وعقاب
 .وقد يكون األمر باملعروف بايلد أيضا ىلع وجه آخر وهو أن حيمل انلاس بالقتل والردع واتلأديب
واجلراح واآلالم ىلع فعله  ،إال أن هذا الوجه ال جيوز للملكف االقدام عليه إال بأمر اإلمام العادل
وإذنه هل يف ذلك أو من نصبه اإلمام  ،فإن لم يأذن هل اإلمام أو من نصبه يف ذلك فال جيوز هل فعله .
وجيب عليه حينئذ االقتصار ىلع الوجه اذلي قدمنا ذكره  .وهذا الوجه أيضا ال جيوز فعله يف إنكار
املنكر إال بإذن اإلمام أو من نصبه يف ذلك فال جيوز هل فعله  .وجيب عليه حينئذ االقتصار ىلع الوجه
اذلي قدمنا ذكره  .وهذا الوجه أيضا ال جيوز فعله يف إنكار املنكر إال بإذن اإلمام أو من نصبه  .فإن لم
حيصل ذلك وجب عليه أن يقترص ىلع االنكار باللسان والقلب  .فأما باللسان فبالوعظ أو االنذار
والزجر واتلعريف لفاعل املنكر ما يستحقه ىلع فعله من ذم وعقاب  ،وماهل ىلع االخالل به من مدح
وتواب  .وقد يكون إنكار املنكر ىلع وجه آخر برضب من الفعل وهو االعراض عن الفاعل هل ،
وعن تعظيمه وإن يتعمد هجره واالستخفاف به ويستمر ىلع ذلك ،ويفعل منه ما يرتدع به عن املنكر
وال جيوز ألحد من انلاس إقامة حد ىلع من وجب عليه إال اإلمام العادل أو من ينصبه ذللك  ،وقد
رخص يف إقامة حد ذللك ىلع ودله وأهله دون غريهم إذا لم خيف من وصول املرضة إيله من ظالم ،
فميت خاف ذلك  ،وعلمه أو غلب يف ظنه لم جيز هل فعله  .إذا استخلف السلطان اجلائر انسانا من
املسلمني  ،وجعل إيله إقامة احلدود جاز أن يقيمها بعد أن يعقد أنه من قبل اإلمام العادل يف ذلك وأنه
يفعل ذلك بإذنه ال بإذن السلطان اجلائر ،وجيب ىلع املؤمنني مساعدته وتمكينه من ذلك ومعاضدته
عليه ،وهذا إذا لم يتعدي الواجب ،فإن اكن يف ذلك تعد هل لم جيز فعله ،وال مساعدته عليه ،وال
تمكينه منه .فإن محله هذا السلطان ىلع ذلك جاز هل فعله إن لم يبلغ ذلك قتل انلفس ،فإن بلغ ذلك
لم جيز هل فعله وإن قتل بامتناعه من ذلك) (املهذب ،املرجع السابق ،ص)342-340 :
 233أمحد الاكتب :مفكر شييع معارص ،من موايلد العراق ،اكن من أبرز داعة الشيعة ،قام بنرش
الشيعة يف السودان وقد شيع أناسا كثريون من أتباع أهل السنة ،ثم ثار أخريا ىلع املبادئ األصويلة
للشيعة اإلمامية االثين عرشية كمهدوية حممد بن احلسن العسكري ووالدته .من أهم مؤلفاته:
كتاب (تطور الفكر السيايس الشييع من الشورى إىل والية الفقيه) .أحدث هذا الكتاب ضجة كبرية
يف أوساط احلوزات العلمية بقم وانلجف ،حيث قام فقهاء الشيعة بالرد عليه ،واتهمه كثري من فقهاء
الشيعة املعارصين بالتسنن( .باحث)
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وانليه عن املنكر(. )234
فبهذا يمكن اعتبار السيد املرتيض بأنه أول من حاول اخلروج من كهف
الغيبة يف جمال األمر باملعروف وانليه عن املنكر وتبعه يف ذلك سالر وغريه من
الفقهاء األصويلني.
تطور موقف فقهاء الشيعة من إقامة احلدود
ومن مسئويلة احلاكم داخل احلكومة اإلسالمية هو القيام بتطبيق احلدود ،
وهذا املجال مما شمله اتلأثري السليب –يف بداية األمر -بفكرة املهدوية أيضا  ،وذلك
ألن إقامة احلدود جزء من تشكيل احلكومة اإلسالمية  ،فإذا اكن تشكيل احلكومة
غري ممكن يف عرص الغيبة ألنه من وظيفة اإلمام املهدي  ،فال بد أن يأثر ذلك يف
املسئويلات اليت أنيطت باحلاكم ومنها وظيفة إقامة احلدود ؛ حيث علقوها ىلع
ظهور املهدي أو ىلع إذنه بذلك .
يقول الطويس يف كتابه «انلهاية يف جمرد الفقه والفتاوي» بلغة واضحة ال
غموض فيها « :أما إقامة احلدود  ...فليس جيوز ألحد إقامتها إال لسلطان الزمان
املنصوب من قبل اهلل تعاىل  ،أو ممن نصبه اإلمام إلقامتها  ،وال جيوز ألحد سواهما
إقامتها حبال»(. )235
وسلك نفس املسلك مع الطويس حممد بن إدريس احليل (598-543ـه)  ،فقال
بلغة أبلغ مما ذكره الطويس قائال « :أما إقامة احلدود فليس جيوز ألحد إقامتها إال
لسلطان الزمان املنصوب من قبل اهلل تعاىل أو من نصب اإلمام إلقامتها  ،وال جيوز
ألحد سواهما إقامتها ىلع حال»(. )236
ويف حماوتله للرد ىلع شبهة من قال جبواز إقامة احلدود يف ظل سلطان ظالم
 234تطور الفكر السيايس الشييع( ،الطبعة األوىل) ،املرجع السابق ،ص344-343 :
 235الطويس ،انلهاية ،املرجع السابق ،ص284 :
 236ابن إدريس احليل ،الرسائر احلاوي تلحرير الفتاوي ،ابن إدريس احلليب( ،قم ،مؤسسة النرش
االساليم اتلابعة جلماعة املدرسني بقم) ،املرجع السابق ،ص161 :

٨٠
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معتقدا إنما يفعل ذلك بإذن سلطان احلق ؛ حيث قال « :واألوىل يف ادليانة ترك العمل
بهذه الرواية  ،بل الواجب ذلك  .ألن اإلمجاع حاصل متعقد من أصحابنا ومن
املسلمني مجيعا  ،أنه ال جيوز إقامة احلدود  ،وال املخاطب بها إال األئمة  ،واحلاكم
القائمني بإذنهم يف ذلك  ،فأما غريهم فال جيوز هل اتلعرض هلا ىلع حال  ،وال يرجع
االمجاع بأخبار اآلحاد  ،بل بإمجاع مثله أو كتاب أو سنة متواترة مقطوع بها»(.)237
لكن ال يعين هذا االحجام -كما يرى السيد املرتيض -نسخا لرشيعة احلدود ،
فالنسخ يقع يف حالة إذا لم يكن هناك حائل أو مانع من تطبيقها  ،أما إذا حدث فيه
مانع يكون اإلثم ىلع اذلي سبب منع هذا اتلطبيق ال ىلع من أحجم عن تطبيقها .
يقول يف ذلك السيد املرتيض :
«إن ظهر اإلمام واملستحق للحدود باق ،ويه ثابتة عليه بابلينة واإلقرار استوفاها
منه  ،وإن فات ذلك موته اكن اإلثم ىلع من أخاف اإلمام وأجلأه إىل الغيبة ،وليس
ينسخ الرشيعة يف إقامة احلدود  ،ألنه إنما يكون نسخا لو سقط فرض إقامتها مع
اتلمكني وزوال األسباب املانعة من إقامتها ،وأما مع عدمه واحلال ما ذكرنا فال»(. )238
هنا أقر السيد املرتيض بأن الغيبة يه السبب الرئييس يف تعطيل فريضة تطبيق
احلدود اثلابتة ،وذلك بسبب عدم تواجد صاحب احلق أو من أذن هل بذلك  .فتأثري
فكرة املهدية ظاهر يف بلورة فكرة احجام تطبيق هذه الفريضة .
لكن ظهور املدرسة االجتهادية األصويلة ىف الساحة دفع فقهاء الشيعة إىل
أن يتخذ موقفا إجيابيا مما يدعوهم إىل تبين القول جبواز انليابة العامة للفقهاء عن
اإلمام املهدي الغائب يف جمال القضاء  ،واكن الشيخ املفيد (413ـه) هو الرائد ىف هذا
ابلاب ؛ فريى أن اإلمام املنصوب من قبل اهلل هو صاحب احلق يف إقامة احلدود  ،لكنه
أجاز أن يقيمها يف عرص الغيبة للقادرين ىلع ذلك  ،برشط عدم اخلوف من السلطان

 237ابن إدريس احليل ،الرسائر ،نفس املرجع السابق
 238املرتيض ،عيل بن احلسني ،رسائل الرشيف املرتيض (رسالة يف الغيبة) ،حتقيق أبو القاسم
كريج( ،قم 1985م) ،ص298/2 :
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٨١

اجلائر ،داعيا إخوانه املؤمنني –من الشيعة -أن يساعدوا هذا الشخص يف ذلك(.)239
ويبدو أن املفيد يف قوهل هذا ال يشرتط أن يكون الفقهاء هم املتولون منصب
القضاء  ،إنما يرتك املجال مفتوحا جلميع القادرين ىلع ذلك  ،بل لم يضع املفيد
(413ـه)رشطا خاصا هلذه القدرة  .ويتفق القايض ابن براج (481-400ـه)( )240مع املفيد
يف رأيه بعدم لزوم اشرتاط الفقاهة يف تويل هذا املنصب  ،لكنه أضاف رشطا واحدا
ملن تصدي هلذا املنصب هو أن يعتقد هذا املتصدي بأنه مستخلف من قبل املهدي
ال من قبل السلطان اجلائر(. )241
ونالحظ أنه قد حدث تطور ىف موقف الطويس من هذه القضية  .فبينما
اختذ موقفا صارما حيث منع الشيعة القيام بهذه الوظيفة مطلقا من خالل كتابه
«انلهاية» -كما أسلفنا ذكره ، -إجته إىل موقف إجيايب يف كتابه «املبسوط»  ،بل يعترب
هذا املوقف األخري أكرث تقدما نسبيا باملقارنة إىل موقف املفيد (413ـه) وابن الرباج
 239يقول املفيد« :فمن تمكن من إقامتها ىلع ودله وعبده ولم خيف من سلطان اجلور رضرا به
ىلع ذلك فليقمها ،ومن خاف من الظاملني اعرتاضا عليه يف إقامتها أو خاف رضرا بذلك ىلع نفسه أو
ىلع ادلين فقد سقط عنه فرضها» وقال« :وكذلك إن استطاع إقامة احلدود ىلع من يليه من قومه وأمن
بوائق الظاملني يف ذلك فقد لزمه إقامة احلدود عليهم فليقطع سارقهم وجيدل زانيهم ويقتل قاتلهم.
وهذا فرض متعني ىلع من نصبه املتغلب ذللك ىلع ظاهر خالفته هل ،أو اإلمارة من قبله ىلع قوم من
رعيته فيلزمه إقامة احلدود وتنفيذ األحاكم واألمر باملعروف وانليه عن املنكر ،وجهاد الكفار ،ومن
يستحق ذلك وجيب ىلع أخوانه املؤمنني معونته ىلع ذلك إذا استعان بهم ما لم يتجاوز حد ا من حدود
اإليمان أو يكون مطيعا يف معصية اهلل تعاىل من نصبه من سلطان الضالل»( .املفيد ،املقنعة ،املرجع
السابق ،ص.)810 :
 240هو سعد ادلين أبو القاسم عبد العزيز بن حنرير بن عبد العزيز بن براج الطرابليس .ودل
اعم  ،400تلميذ السيد املرتيض وزميل الشيخ الطويس أو تلميذه .املعروف بالقايض ،وبابن الرباج ،فقيه
عرصه وقايض زمانه ،وخليفة الشيخ يف الشامات .أحد الفقهاء األبطال يف القرن اخلامس بعد شيخه
املرتيض والطويس .صاحب كتاب( :املهذب) ،و(املعتمد) و(الروضة) و(املقرب) و(عماد املحتاج يف
مناسك احلاج) .تويف اعم  481ـه(ابن براج الطرابليس ،املهذب ،حتقيق بإرشاف الشيخ السبحاين( ،قم،
جامعة املدرسني بقم1406 ،ـه) ،ص)32-30/1 :
 241يقول ابن براج« :إذا استخلفه السلطان اجلائر إنسانا من املسلمني ،وجعل إيله إقامة احلدود
جاز أن يقيمها بعد أن يعتقد أنه من قبل اإلمام العادل ،يف ذلك ،وأنه يفعل ذلك بإذنه ال بإذن السلطان
اجلائر ،وجيب ىلع املؤمنني مساعدته وتمكينه من ذلك ومعاضدته عليه ،هذا إذا لم يتعدي الواجب،
فإن اكن يف ذلك تعد هل لم جيز فعله ،وال مساعدته عليه ،وال تمكينه منه»( .ابن براج الطرابليس،
املهذب ،املرجع السابق ،ص)342/1 :
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(481ـه) ؛ فبينما اكنا قد أسندا تنفيذ القضاء بشخص يستطيع تنفيذ ذلك  ،فإنه
يذهب هنا إىل إسناد تنفيذ هذا األمر إىل الفقهاء  ،كما يمنع إسناده إىل غريهم يف
حال عدم تمكنهم من تنفيذ األمر بأنفسهم( )242؛ فبذلك بدأ الطويس يقرتب أكرث إىل
نظرية والية الفقيه .
أما أبو الصالح(447-373( )243ـه) املعارص للمرتيض واملفيد ؛ فقد وضع رشوطا
جتوز بها انليابة عن اإلمام  ،ومن ّ
ثم انليابة عنه يف مبارشة مهام القضاء وإقامة احلدود
يف عرص االنتظار واتلقية  .من هذه الرشوط العلم باحلق يف احلكم املردود إيله  .ولم
يقف أبو الصالح عند القول باجلواز وإنما قال بالوجوب  ،أي أن الرجوع إىل الفقهاء يف
إسناد هذا األمر واجب  ،كما أوجب ىلع الشيعة اتلحاكم ومحل حقوق األموال إيله
واتلمكني من أنفسهم حلد أو تأديب تعني عليهم ،وحيرم عليهم الرغبة عنه أو اخلروج
عن حكمه أو خالفه  ،والسبب يف ذلك أنه حكم اهلل اذلي يتعبد به(. )244
ولم يكن رأي حممد بن إدريس احليل (598-543ـه) يف كتابه «الرسائر» بعيدا
عن هذا  .ويالحظ أمحد الاكتب أن احلديث عن جواز إقامة احلدود يف عرص الغيبة،
اكن إىل نهاية القرن السادس اهلجري يدور حول حالة قيام الظالم بإجبار الفقيه أو
غري الفقيه ىلع تطبيقها  ،واكن الرأي االستثنايئ يقوم ىلع جواز وجود ذلك  ،برشط
عقد انلية افرتاضا ىلع انليابة عن إمام األصل املنصوب من قبل اهلل تعاىل وهو اإلمام
 242قال الطويس« :وأما احلكم بني انلاس والقضاء بني املختلفني فال جيوز أيضا إال ملن إذن هل
سلطان احلق يف ذلك ،وقد فوضوا ذلك إىل فقهاء شيعتهم يف حال ال يتمكنون فيه من تويلته بنفوسهم،
فمن تمكن من إنفاذ حكم أو إصالح بني انلاس أو فصل بني املختلفني ،فليفعل ذلك وهل ذلك
األجر واثلواب ،ما لم خيف ىلع نفسه وال ىلع أحد من أهل اإليمان ويأمن الرضر فيه ،فإن خاف شيئا
من ذلك لم جيز هل اتلعرض ذللك ىلع حال»( .طويس ،املبسوط ،املرجع السابق ،ص)284 :
 243أبو الصالح تيق بن جنم بن عبد اهلل ،شيخ اإلمامية ،تلميذ املرتيض ،عالمة يف فقه أهل
ابليت ،متلكما ،جليل القدر ،مصنفا وهل فتاوي تبعه كبار الفقهاء .من مصنفاته( :كتاب ابلداية)
يف الفقه ،وكتاب (الاكيف يف الفقه) .ويف الكالم فله( :تقريب املعارف) ،و(العمدة) ،و(املسألة الاكفية
رشخ اذلخرية للمرتيض) ،و(شبه املالحدة) .تويف يف الرملة 447ـه(.موسوعة طبقات الفقهاء ،ص:
)76-75/5
 244أبو الصالح احلليب ،الاكيف يف الفقه ،حتقيق الشيخ رضا أستادي( ،مكتبة أمري املؤمنني،
أصفهان11403 ،ـه) ،ص424-421 :
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٨٣

املهدي الغائب  .وأن الفقهاء اذلين أجازوا إقامة احلدود ملن يأمره السلطان الظالم
بذلك  ،لم يفعلوا ذلك بصورة أولوية  .أي أنهم لم جيزيوا يف ابلداية -اعتمادا ىلع
نظرية اتلقية واالنتظار اليت اكنوا يلزمونه بها بقوة -إقامة ادلولة يف عرص الغيبة ،
وقالوا بسقوط احلدود يف هذا العرص  ،لكنهم اعدوا فجوزوا إقامة احلدود حتت سلطان
الظاملني لو أمروا بها(. )245
ثم تطورت هذه انلظرية االستثنائية ىلع يد املحقق احليل يف القرن السابع
اهلجري ؛ حيث طرح املحقق فكرة استقالل الفقيه بإقامة احلدود يف عرص الغيبة ،
من دون إشارة إىل تكليف الظالم هل بذلك  ،إال أن اللغة اليت استخدمها املحقق لم
تكن قوية ؛ من حيث إنه استخدم صيغة (قيل)(. )246
وقد تطورت انلظرية يف القرن اثلامن أكرث ىلع يد مجال ادلين مقداد بن عبد
اهلل السيوري( )826( )247؛ حيث قال بوجوب إقامة احلدود مطلقا  ،مستندا ىلع
الروايات العامة الىت تقول ( :إن العلماء ورثة األنبياء) ،ومعلال بأنه ال يوجد أي فرق
بني تطبيق احلدود يف حضور اإلمام أو غيبته  ،وقيام املقتىض ذللك يف الصورتني ،ثم
إن احلكمة من احلدود اعئدة إىل املستحق وليس إىل املقيم).248
وبهذا انتىه علماء اإلمامية إىل القول جبواز إقامة احلدود يف عرص الغيبة مطلقا،
خمرتقني تلك احلدود اليت رسمها الفقهاء القدماء بوجوب لزوم الصرب والكف عن
انلفس يف عرص الغيبة ريثما يأيت حجة الزمان يلفرج عن الشيعة مجيعا من املعاناة
الىت عليهم ايلوم  .لكن ال يعين ذلك سقوط نظرية االنتظار واتلقية وأنصارها من
 245تطور الفكر السيايس الشيىع ،ص339 :
 246املحقق احليل ،رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام ،حتقيق صادق الشريازي( ،طهران،
انتشارات االستقالل ،مطبعة أمري قم ،الطبعة اثلانية1409 ،ـه) ،ص344/1 :
 247هو مقداد بن عبد اهلل بن حممد بن احلسني بن حممد السيوري احليل األسدي :فقيه إمايم.
من تالميذ الشهيد األول حممد بن ميك .وفاته يف انلجف .هل كتب ،منها( :كزن العرفان يف فقه القرآن)
و(إرشاد الطابلني) يف رشح (نهج املسرتشدين يف أصول ادلين) للحسن بن يوسف احليل ،و(األسئلة
املقدادية) ،و(األنوار اجلاليلة يف رشح الفصول انلصريية)( .الزريلك ،األعالم ،املرجع السابق ،ص:
)282/7
248
املقداد السيوري ،كزن العرفان يف فقه القرآن ،املرجع السابق ،ص597 :
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الساحة مطلقا ؛ فقد تتاليق هذه اآلراء  ،ويف بعض األحيان قد تتصارع حىت يومنا
هذا  ،إال أن احلكم األغلب اكن يف صالح املدرسة االجتهادية األصويلة .
تطور موقف الفقهاء من مجع الزاكة واخلمس ورصفها
تعرضت الزاكة –يف ابلداية -للتأثري بفكرة اتلقية واالنتظار (املهدوية) أيضا  ،فلنئ
اكن علماء الشيعة اإلخباريني لم يعطلوا الزاكة نفسها فهم قد عطلوا بعض مصارفها ،
(اليت تتعلق بشئون ادلولة واإلمام)  ،اكملؤلفة قلوبهم ويف سبيل اهلل .
وذهب الشيخ الطويس إىل أن تأيلف قلوب ادلاخلني إىل اإلسالم من جديد
من وظيفة اإلمام  ،فلما اغب اإلمام  ،فليس ىلع الشيعة أداء هذه الوظيفة ومن ثم
سقطت عنهم  .يقول الطويس « :إن لإلمام أن يتألف هؤالء القوم ويعطيهم إن شاء
من سهم املؤلفة قلوبهم  ،وإن شاء من سهم املصالح  ،ألن هذا من فرائض اإلمام
وفعله حجة  ،وليس علينا يف ذلك حكم ايلوم (يف عرص الغيبة)  ... ،فإن هذا قد
سقط  . )249(» ...وقال مثل ذلك عن سهم يف سبيل اهلل من مصارف الزاكة  ،حيث حرص
الطويس سهم الغزاة باإلمام أو اخلليفة(. )250
من أجل ذلك أفىت الطويس بتوزيع الزاكة يف عرص الغيبة يف مخسة أصناف ،
وأسقط سهم املؤلفة قلوبهم وسهم السعاة وسهم اجلهاد  ،ألن هؤالء ال يأخذون إال
مع ظهور اإلمام  ،وألن املؤلفة قلوبـهم إنما يتألفهم اإلمام يلجاهدوا معه  ،والسعاة
(أي العاملون عليها) إنما يكونون من قبله يف مجيع الزكوات  ،واجلهاد أيضا إنما
يكون به أو من نصبه اإلمام  ،فإذا لم يكن اإلمام ظاهرا وال من نصبه فرق فيمن
عداهم»(.)251
وأكد القايض ابن براج ما ذكره الطويس حول املصارف املسقوطة يف ظل فرتة
الغيبة ؛ حيث قال « :من ال يتم إال مع ظهور اإلمام (ع) من نصبه  ،اثلالثة ابلاقية ،
 249الطويس ،املبسوط يف فقه اإلمامية ،صححه وعلق عليه السيد حممد تيق الكشيف( ،املكتبة
املرتضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية.د.س) املرجع السابق ،ص250/1 :
 250املرجع السابق ،ص262/1 :
 251الطويس ،انلهاية يف جمرد الفقه والفتاوي( ،قم ،انتشارات قدس حممدي) ص262 :
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وهم  :العاملون عليها  ،واملؤلفة قلوبهم ،ويف سبيل اهلل  ،ألن وجودها ال ىلع الوجه
اذلي معه يستحقون الزاكة»(. )252
وإىل هنا يمكن نلا القول بأن عدد املصارف املسقوطة يف ظل الغيبة بلغ ثالثة
مصارف  :املؤلفة قلوبهم  ،ويف سبيل اهلل  ،والعاملون عليها  .وال يأيت هذا اتلفسري
إال بسبب اتلأثر بفكرة اتلقية واالنتظار .
إال أن هذه احلالة لم تدم  ،فقد سجل األرديبييل (993ـه)( ، )253وألول مرة يف
تاريخ الفقهاء اإلمامية يف عرص الغيبة  ،مالحظات وانتقادات ىلع سقوط سهم
املؤلفة قلوبهم والعاملني عليها ويف سبيل اهلل  ،ورفض قبول هذا الرأي مطلقا ،
فداع إىل اتلأمل  ،وقال إن احلاجة تغىن عن إذن احلاكم يف عرص الغيبة( . )254ويقصد
األردبييل باحلاكم الفقيه العادل اذلي عرب عنه خبليفة اإلمام(. )255
ومن قبل اكن أبو الصالح احلليب (447-373ـه) رأي أنه جيوز للشيعة دفع الزاكة
إىل الفقهاء  ،إذا تعذر إيصاهلا إىل اإلمام يف عرص الغيبة  ،مع إجازته للمالك توزيعها
بنفسه( . )256واكن املحقق احليل قد أوىص بذلك أيضا  ،لكنه لم يرش إىل موضوع انليابة
العامة للفقهاء  ،بل إكتيف بالقول بأنهم أبرص بمواضعها(. )257
 252ابن براج الطرابليس ،املهذب( ،قم ،مؤسسة النرش اإلساليم ،اتلابعة جلماعة املدرسني بقم)
ص171/1 :
 253هو أمحد بن حممد األرديبييل األذربيجاين ،عرف بني اإلماميني بأنه اعلم فاضل موفق ،اعبد،
ثقة ،ورع ،عظيم الشأن وجليل القدر ،وأمره يف اثلقة والفضل وانليالة ،والزهد ،وادليانة أشهر من أن
يؤدي ماكنه ،وقدسية ذاته مما يرضب هل األمثال .ذلا لقب باملقدس .هل من املؤلفات( :جممع الفائدة
والربهان يف رشح إرشاد األذهان وزبدة ابليان يف آيات أحاكم القرآن)( ،ورشح اهليات واتلجريد)،
(وتعليقة ىلع رشح املخترص للعضدي) ،و(حديقة الشيعة الفارسية) .واكن بعض امللوك مثل عباس
الصفوي ،وطهماسب الصفوي ،يعظمه ويبجله .تويف اعم 993ـه( ،) .رياض العلماء وخياض الفضالء،
املرجع السابق ،ص85-79/1 :
 254املقدس األردبييل ،جممع الفائدة والربهان يف رشح إرشاد األذهان ،حتقيق :أشتهاري،
وعرايق ،ويزدي( ،قم مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية بقم1403 ،ـه) ،ص.201/4 :
 255املرجع السابق ،ص206 :
 256أبو الصالح احلليب ،الاكيف يف الفقه ،املرجع السابق ،ص172 :
 257املحقق احليل ،رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام ،املرجع السابق ،ص164 :
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ثم خطا الطويس بعد ذلك خطوة أخرى إىل األمام ؛ إذ يرى أفضلية دفع الزاكة
إىل الفقهاء يلتولوا هم توزيعها إىل املصارف املقررة  ،ألنهم أعلم انلاس بهذه املواضع،
كما يرى استحباب محل زاكة الفطر إىل اإلمام أو إىل العلماء يلوزعوها حيث يرون(.)258
وقد ذهب إىل مايشبه هذا الرأي لك من العالمة احليل( ،)259واملحقق الكريك (940ـه)
( . )260لكنهم لكهم -مع هذا القول -لم يشريوا إىل موضوع انليابة العامة أو والية
الفقيه .
وقبل هؤالء فقد طرح املفيد (413ـه) أطروحات فكرية تعترب تقدمية وثورية يف
هذا املجال ،إذ لم يكتف بالقول باجلواز أي جواز توزيع الزاكة يف عرص الغيبة عن
طريق الفقهاء املأمونني  ،بل ذهب إىل القول بوجوب محل الزاكة إىل فقهاء الشيعة بدال
من أن يوزعوها بأنفسهم  .واستند املفيد ىف رأيه هذا –كما استند غريه -إىل القول بأن
الفقهاء هم أعرف انلاس بتلك املصارف( . )261وقد أيد ابن براج هذا الرأي يف كتابه
املهذب(. )262
 258الطويس ،املبسوط ،مجل العلم والعمل ،ص127 :
 259يقول العالمة احليل« :ولو تعذر اإلمام فاألوىل رصفها إىل الفقيه املأمون ،وكذا حال الغيبة،
ألنه أعرف بمواقعها ،وألنه نائب اإلمام عليه السالم ،فاكن هل والية ما يتواله»( .احليل ،رشائع اإلسالم
يف مسائل احلالل واحلرام ،املرجع السابق ،ص)164 :
 260املحقق الكريك ،جامع املقاصد يف رشح القواعد ،حتقيق مؤسسة آل ابليت ،قم الطبعة األوىل،
املطبعة املهدية ،قم 1408ـه) ،املرجع السابق ،ص( 37/3 :هو نور ادلين عيل بن حسني بن عبد العال
الكريك املشهور بـ(عيل بن عبد العايل) واملحقق اثلاين .ودل يف (كرك) ويه قرية يف قرب بعلبك بلنان.
وصف بأنه أفضل املحققني ومروج ذهب األئمة .من تصانيفه( :جامع املقاصد يف رشح القواعد
للعالمة) ،و(رشح إرشاد العالمة رشح اللمعة للشهيد األول) و(حوايش ىلع رشايع املحقق األول)،
و(الرسالة اجلعفرية) ،و(صيغ العقود واإليقااعت) ،و(أرسار الالهوت يف اجلبت والطاغوت) ،و(رسالة
صالة اجلمعة) ،و(السجود ىلع الرتبة احلسينية) وغري ذلك .من أملع فصول حياته –عند الشيعة -دوره يف
نرش التشيع يف إيران وقبوهل ملنصب (شيخ اإلسالم) يف العهد الصفوي وتصديه ألعمال والية الفقيه
يف إجراء احلدود الرشعية وترويج األحاكم ادلينية ونصب الوالة والقضاء وأئمة اجلمعة واجلاعة وما
إىل ذلك من الشؤون االجتماعية .وتويف اعم 940ـه( .الشيخ ادلكتور حمسن احليدري ،والية الفقيه
تارخيها ومبانيها( ،بريوت ،دار الوالء ،الطبعة اثلانية ،2004 ،ص)89-88 :
 261يقول املفيد يف كتابه «املقنعة»« :إذا عدم السفراء بني اإلمام وبني رعيته وجب محلها إىل
الفقهاء املأمونني من أهل واليته ،ألن الفقيه أعرف بموضعها من ال فقه هل يف ديايته»( .املفيد ،املقنعة،
املرجع السابق ،ص)41 :
 262ابن براج طرابليس ،املهذب ،املرجع السابق ،ص175/1 :
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٨٧

من هنا يمكننا أن نقول إن قضية املتويل إلخراج الزاكة يف عرص الغيبة  ،أصبحت
قنطرة مهمة اليت عرب من خالهلا الفقهاء من نظرية اتلقية إىل انليابة العامة ووالية
الفقيه ؛ وذلك ألن الفقهاء -حىت هذه املرحلة -أصبحوا مالذا يولك إيلهم تويل دفع
الزاكة ورصفها  ،ومن ثم يشلك هذا اتلطور الفكري خطوة هامة ىلع طريق اخلروج
من نظرية اتلقية واالنتظار  ،وابلدأ يف بناء نظرية والية الفقيه  ،ثم الرشوع بعد ذلك
لتشكيل ادلولة .
تطور موقف الفقهاء يف اتلعامل مع قضية اخلمس
أما موقفهم يف اخلمس واألنفال فقد اكن يف ابلداية يرون أن اخلمس من حق
اإلمام ،وأنه يف عرص الغيبة عري مباح للشيعة ،لكن سجل ابلاحثون حدوث اتلحول
الفكري بعد ذلك خطوة خطوة ؛ إذ سجل نلا الشيخ املفيد حدوث االختالف بني
الفقهاء يف هذا املووضوع حيث «ذهب لك فريق منهم إىل مقال  :فمنهم من يسقط
فرض إخراجه  ،لغيبة اإلمام  ،وما تقدم من الرخص فيه من األخبار  ،وبعضهم يوجب
كزنه ويتناول خربا ورد فيه أن األرض تظهر كنوزها عند ظهور القائم مهدي األنام،
وأنه (ع) إذا قام دهل اهلل ىلع الكنوز فيأخذها من لك ماكن  ،وبعضهم يرى صلة
اذلرية وفقراء الشيعة ىلع طريق االستصحاب  ،وبعضهم يرى عزهل لصاحب األمر،
فإن خيش إدراك املوت قبل ظهوره ويص به إىل من يثق به يف عقله وديانته ليسلم
إىل اإلمام إن أدرك قيامه  ،وإال ويص به إىل من يقوم مقامه يف اثلقة  ،ثم ىلع ىلع هذا
الرشط إىل أن يظهر إمام الزمان»(. )263
ثم قام برتجيح أقوى هذه اآلراء عنده  ،مبينا أن الرأي األخري هو الرأي الراجح
يف رأيه  ،وحجته يف ذلك «ألن اخلمس حق الغائب لم يرسم فيه قبل غيبته رسما
جيب االنتهاء إيله فوجب حفظه إىل وقت إيابه  ،واتلمكن من إيصاهل إيله أو وجود
من انتقل باحلق إيله  ،وجيري ذلك جمري الزاكة اليت يعدم عند حلول مستحقها فال
جيب عند ذلك سقوطها  ،وال جيب اتلرصف فيها ىلع حسب اتلرصف يف األمالك ،
263

٨٨
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وجيب حفظها بانلفس أو الوصية إىل من يقوم بإيصاهلا إىل مستحقها من أهل الزاكة
من األصناف .
وإن ذهب ذاهب إىل ما ذكرناه يف شطر اخلمس اذلي هو خاص لإلمام وجعل
الشطر اآلخر أليتام آل حممد وأبناء سبيلهم ومساكينهم  ،ىلع ما جاء يف القرآن  ،لم
يبعد إصابته احلق يف ذلك  ،بل اكن ىلع صواب»(. )264
ويف آخر كالمه يبني نلا املفيد السبب اذلي من ورائه آل إيله هذا اخلالف وهو
«عدم ما يلجأ إيله من رصيح األلفاظ  ،وإنما عدم ذلك لوضع تغليط املحنة مع إقامة
ادليلل بمقتىض العقل يف األمر  ،من لزوم األصول يف حظر اتلرصف يف غري اململوك،
إال بإذن املالك وحفظ الودائع ألهلها ورد احلقوق»(. )265
ثم تعقب هذا  ،اجتاه ثوري اذلي اختذه الشيخ حسن الفريد (1417-1319ـه) ؛
حيث اعرض الشيخ حسن الفريد اتليار اذلي اكن موجودا يف ذلك الوقت  ،نافيا حق
اإلمام املهدي يف اخلمس يف عرص الغيبة مطلقا  .نعم  ،إن صاحب احلق احلقييق يف
اتلرصف ىف اخلمس هو اإلمام املهدي  ،لكن مادام اإلمام اغئبا  ،فقد انتفت رياسته
مؤقتا ؛ فيف هذه احلالة ال بد من تسليم اخلمس إىل اإلمام اذلي يمسك زمام احلكم
حايلا  ،ألن العربة ال «باحلق االعتباري» يف احلكم وقيادة الشيعة من وراء احلجاب ،
إنما العربة بمن يقودهم اآلن يف الواقع  ،فاحلاكم العادل اذلي حيكم الشيعة بالفعل
هو املولك إيله دفع الزاكة ورصفها ،ال اإلمام الغائب(. )266
 264املرجع السابق ،ص286 :
 265نفس املرجع السابق
 266يقول يف هذا حسن الفريد « :إن مقتىض القاعدة سقوط انلصف اذلي هو لإلمام (ع) إذ
ال ريب أنه إنما استحق ذلك حبق الرئاسة واإلمامة  ،وذلا ينتقل هذا احلق بموته إىل اإلمام اذلي يقوم
بعده باإلمامة ال إىل ورثته  ،فإذا اغب عن انلاس ولم يقم باإلمامة انتفت رئاسته خارجا ،وينتيف حقه
بانتفاء موضوعه»  ،وقال « :إنه إذا اغب عن شيعته واعزتل عن أمر اإلمامة والزاعمة اليت حتتاج إىل
اخلمس لغيبته واعزتاهل عن الزاعمة ؟  ...أو يكون حقه حمفوظا كما اكن؟ وىلع هذا فماذا جيب أن
يصنع به ؟ .
اختلف األصحاب فيما جيب أو جيوز أن يصنع بسهم اإلمام يف عرص الغيبة ىلع أقوال ،ألنهم
لم يقولوا ببعضها ولم ينحطوا بذلك عن شامخ مقامهم ،ويلت املتأخرين لم ينقلوا هذه األقوال يف
مؤلفاتهم ،ولعمري إين أجل فقه الشيعة عن نقل مثل القول بادلفن والوصية فيه».
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وهكذا انتىه الشيخ حسن الفريد إىل القول بانليابة العامة للفقهاء يف تويل
مجع اخلمس ورصفه من باب وظيفة تويل احلاكم العادل احلسبة يف عرص الغيبة ،
فبهذا يضيف موقفا إجيابيا آخرا لإلمامية يف طريقهم حنو اتلحرر من نظرية االنتظار
واتلقية  ،واخلروج بنظرية والية الفقيه املقيدة.
تطور موقف الفقهاء من صالة اجلمعة
صالة اجلمعة –كما ذهب إيله أمحد الاكتب -يه املعقل األخري اذلي تأثر به
الشيعة اإلمامية بنظرية اتلقية واالنتظار( )267؛ حيث يبدو للباحثني أن علماء الشيعة
األوائل ما اكنوا يعلقون أداء صالة اجلمعة ىلع ظهور القائم حجة الزمان  ،واكنوا
يؤدونها كما أدى املسلمون من أهل السنة والزيدية وغريهم من غري اشرتاط اإلمام
العادل  .فالعماين احلسن بن أيب عقيل (املعارص لللكيين) مثال لم يشرتط وجود اإلمام
العادل يف صالة اجلمعة  ،بل يكتيف بالقول « :إذا زالت الشمس صعد اإلمام املنرب،
فإذا عال استقبل انلاس بوجهه  ،فإذا فرغ املؤذن من آذانه قام خطيبا للناس»(. )268
«ما دام أحد األصناف املذكورة يف اآلية الكريمة موجودا ،ال يسقط شئ من اخلمس ،بل يرصف
لكه ىلع هذا الصنف املوجود ،وملا اكن أحد املصارف هو اهلل عز وجل ،فما دام كونه حيا ،وهو يح ال
يموت ،ال يسقط من اخلمس شئ كما ال خييف».
«ال إشاكل يف وجوب إيصال نصف اخلمس اذلي لإلمام (ع) إيله أو إىل وكيله يف زمان احلضور
وبعد غيبته إن قلنا بوالية الفقيه ىلع اإلطالق ،ونيابته العامة عن اإلمام ،اكن للفقيه الوالية ىلع
ذلك ،وإن لم نقل بواليته إال يف باب القضاء واإلفتاء ،فال بد أن يقوم به واحد من باب احلسبة ألنه
من األمور احلسبية الىت ال حميص عن وقوعها يف اخلارج ،ولم يعني للقيام به يف غيبة اإلمام شخص
أو صنف خاص ،وليس من الوظائف اليت يقوم بها آحاد انلاس ،بل من األمور الىت ال بد أن يقوم
بها احلاكم؛ فإن الفقيه اجلامع للرشائط هو اذلي ينبيغ أن يقوم به ،وإنه القدر املتيقن ممن يصح منه
القيام به وتوزيع اخلمس ىلع أهله ،فال بد أن يقوم به الفقيه من باب احلسبة ،وإن شئت قلت :إن
للفقيه الوالية ىلع رصف اخلمس ىلع أهله ،ولكن واليته ىلع ذلك لم تنتفد من الكتاب والسنة
بل من ديلل احلسبة والرضورة  ...يعين أن الرضورة ادلينية يه اليت كشفت كشفا قطعيا عن واليته
ىلع ذلك  ...ومما ذكرنا يمكن أن يستكشف أن هل والية اتلحليل إذا اقتضت الرضورة ،ذلك فيما لم
يشمله أخبار اتلحليل»( .حسن الفريد ،الشيخ ،رسالة يف اخلمس ،ص)83-82 :
 267تطور الفكر السيايس الشييع ،املرجع السابق ،ص311 :
 268رساتلان جمموعتان من فتاوي العلمني ابن بابويه وابن أيب عقيل العماين( ،د.ن ود.س)
ص36 :
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ولم يعرف عن علماء الشيعة حىت القرن اثلالث والرابع قول يف اشرتاط اإلمام
املعصوم لصحة إقامة صالة اجلمعة  ،وإذا اشرتطوا فيها اإلمام العادل أو السلطان
العادل  ،لم ينرصف اتلفسري إىل القول باإلمام املعصوم حجة الزمان  ،كما صنع ذلك
الشيخ املفيد (413ـه)  ،فرغم قوهل بأن من مسئويلات اإلمام املعصوم هو «مجع انلاس
يف اجلمعات» إال أنه لم يشرتط أن يكون املقيم هلا معصوما(. )269
لكن ظهر بعد ذلك اتلفسري اجلديد اذلي محل معىن اإلمام العادل إىل املعصوم
كما صنع السيد املرتيض ؛ وقد الزتم اخلط االخباري –بعد تلك الفرتة -وبعض فقهاء
األصويلني ىلع هذا اللون من اتلفسري حيث اشرتط يف اجلمعة حضور السلطان
العادل  .يقول السيد املرتيض « :اذلي يذهب إيله أصحابنا يف صالة العيدين أنها
فرض ىلع األعيان وتكامل الرشوط اليت تلزم معها صالة اجلمعة من حضور
السلطان العادل»( . )270ثم وضح معىن السلطان العادل بقوهل« :ال مجعة إال مع إمام
اعدل أو من ينصبه اإلمام العادل  ،فإذا عدم ذلك صليت الظهر أربعا ركعات  ،ومن
اضطر إىل أن يصليها مع من ال جيوز إمامته تقية وجب عليه أن يصيل بعد ذلك ظهرا
أربعا»(. )271
وقد نسج الطويس ىلع هذا املنوال اذلي نسج عليه السيد املرتيض  ،فقد عقد
مسألة يف كتابه اخلالف يف الفقه أن «من رشط انعقاد اجلمعة  ،اإلمام أو من يأمره
اإلمام بذلك  ،من قاض أو أمري وحنو ذلك  ،ومىت أقيمت بغري أمره لم تصح»(. )272
وقال يف كتابه املبسوط يف فقه اإلمامية « :فأما الرشوط الراجعة إىل صحة االنعقاد
فأربعة ...السلطان العادل أو من يأمره السلطان»(. )273
وجتيل هذا املوقف أكرث يف الشيخ ابن إدريس احليل يف الرسائر « :صالة اجلمعة
269
270

ص265 :

املفيد ،اإلرشاد ،املرجع السابق ،ص347 :
السيد الرشيف املرتيض علم اهلدي ،مسائل انلارصية( ،طهران ،مؤسسة اهلدي)1997 ،

 271تطور الفكر السيايس الشييع ،املرجع الساق ،ص313 :
 272الطويس ،اخلالف( ،قم ،مؤسسة النرش اإلساليم اتلابعة جلماعة املدرسني بقم) ص626/1 :
 273الطويس ،املبسوط يف فقه اإلمامة ،صححه وعلق عليه السيد حممد تيق الكشيف( ،املكتبة
املرتضوية)  ،ص142/1 :
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فريضة ىلع من لم يكن معذورا بما سنذكره من األعذار برشوط  ،أحدها حضور
اإلمام العادل أو من نصبه اإلمام للصالة  ...ومن اكن يف مرصه واإلمام فيه  ،وجب
عليه اجلمع معه  ،ألنه ليس لإلمام أن يكلها إىل غريه يف بدله مع القدرة واتلمكن،
()274
ومن اكن نائبا عن اإلمام مجع بها مع خلفائه  ،ومع من أذن هل يف اجلمع بانلاس».
وقد نقل العالمة احليل يف كتابه «تذكرة الفقهاء» هذا الرأي مبينا فيه أن رشط
حضور اإلمام املعصوم من إمجاع علمائهم  ،حيث يقول « :رشط السلطان أو نائبه ،
يف وجوب اجلمعة  ،عند علمائنا أمجع  ...وكما ال يصح أن ينصب اإلنسان نفسه قاضيا
من دون إذن اإلمام كذا إمامة اجلمعة  ...وألنه أمجع أهل األعصار  ،فإنه ال يقيم
اجلمعة يف لك عرص إال األئمة»( . )275وقال « :أمجع علماؤنا اكفة ىلع اشرتاط عدالة
السلطان وهو اإلمام املعصوم أو من يأمره بذلك  ،خالفا للجمهور اكفة ألن االجتماع
مظنة اتلنازع  ،واحلكمة تقتيض انتفاع ذلك  ،وال حيصل إال بالسلطان  ،ومع فسقة
ال يزول ألنه تابع يف أفعاهل لقوته الشهوية ال مقتىض الرشع ومواقع املصلحة  ،وليس
()276
حمال لألمانة  ،فال يكون أهال لالستنابة».
ولكما تبلورت فكرة االنتظار واتلقية أكرث  ،تبلور رشط حضور اإلمام املعصوم
يف رأي علماء الشيعة أكرث  ،وهذا الفاضل اهلندي حممد بن احلسن (1062ـه) قال
بكل وضوح يف أن من رشوط صالة اجلمعة هو اإلمام املعصوم( ، )277واعترب من أقام
 274احلليب ،حممد بن منصور بن إدريس ،كتاب الرسائر احلاوي تلحرير الفتاوي( ،قم ،مؤسسة
النرش اإلساليم اتلابعة جلماعة املدرسني بقم) ،ص291-290 :
 275احليل ،يوسف بن عيل بن مطهر ،تذكرة الفقهاء ،حتقيق :مؤسسة آل ابليت إلحياء الرتاث،
(قم ،مؤسسة آل ابليت إلحياء الرتاث ،الطبعة األوىل1414 ،ـه) ،ص19/4 :
 276املرجع السابق ،ص20/4 :
« 277يف رشوط صالة اجلمعة  ...الرشط اثلاين  :السلطان العادل أو من ينصبه أو يأمره بها .
واملراد بالسلطان العادل اإلمام املعصوم  ...فمن الرضوريات  ،عقال ورشاع  ،أنه ال حيسن االقتداء
بمن ال ديلل ىلع إمامته  ،وال ديلل ىلع إمامة غري املعصوم إال إذنه ،بل هو اإلمام واإلمامة منصبه ،فال
جيوز لغريه اإلمامة يف شئ ،وال جيوز نلا االئتمام بغريه يف شئ إال بإذنه واستنابته  ...لكن ال يمكن
االجزتاء بمفردها ىلع اتلرصف يف منصب اإلمام  ،خصوصا مع اإلمجاع الفعيل والقويل ىلع االمتناع
من هذا اتلرصف إال بإذنه اخلاص  ....وملا بلغ الكالم هذا املبلغ ظهر عدم جواز عقدها لغري من
نصب اإلمام خبصوصه  ...فال وجوب عينيا هلا وال ختيرييا» (بهاء ادلين حممد بن احلسن بن حممد
االصفهاين (الفاضل اهلندي) ،كشف اللثام( ،قم ،املنشورات مكتبة السيد املرعيش انلجيف1405 ،ـه)

٩٢

نظرية والية الفقيه السياسية

اجلمعة يف عرص الغيبة من غري إذن املعصوم من املغتصبني حلقه  ،حيث قال ...« :
وإن صلوا اجلمعة قاموا مقام اإلمام وأخذوا منصبه من غري إذنه  ،فانظر إىل الفرق
بني األمرين  ...فما لم حيصل القطع باإلذن  ،كما حصل يف سائر اجلمااعت ،لم جيز
()278
شئ منها كسائر مناصبه  ،وألنه ال رضورة تدعو إيله».
وانتىه أخريا إىل انلتيجة بأنه من األوىل ترك إقامة اجلمعة يف عرص الغيبة ،
حيث قال « :وظاهر األصحاب ورصيح املصنف اإلمجاع ىلع أن اجلمعة إنما جتب
يف الغيبة ختيريا  ،ففعلها مردود بني احلرمة واجلواز  ،ولك أمر تردد بينهما وجب
االجتناب عنه حىت نعلم اجلواز»(. )279
وهكذا فمنذ أواسط القرن اخلامس اهلجري أحجمت الشيعة اإلمامية عن أداء
صالة اجلمعة إىل آخر القرن السادس اهلجري  ،إال أن هذه ادلعوى لم تدم طويال؛
حيث قام كثري من العلماء األصويلني واملجتهدين بنقضها تدرجييا منذ القرن
السابع اهلجري(. )280
واكن أول من حاول اخلروج من هذا االحجام هو املحقق احليل ؛ حيث أجاز
إقامة صالة اجلمعة يف حالة إماكن االجتماع  ،اكرسا حاجز االمجاع املديع ىلع
اتلحريم(. )281
وأيده يف ذلك حممد بن احلسن (771-682ـه)( ، )282وحييي بن سعيد ؛ حيث
قالوا جبواز إقامة صالة اجلمعة هم أيضا يف حالة إماكنية أدائها  .أما يف حالة اتلعذر
ص)244-243 :
 278املرجع السابق ،ص246-245 :
 279نفس املرجع السابق
 280تطور الفكري السيايس الشييع ،املرجع السابق ،ص358 :
 281قال« :إذا لم يكن اإلمام موجودا وأمكن االجتماع واخلطبتان استحب اجلماعة ،ومنعه
قوم» (املحقق احليل ،املخترص انلافع يف الفقه اإلمامية ،حتقيق بإرشاف الشيخ القيم( ،مؤسسة ابلعثة،
طهران1410 ،ـه ،طبعة دار اتلقريب القاهرة) ،ص)26 :
 282حممد بن احلسن احليل ،إيضاح الفوائد يف رشح إشاكالت القواعد ،حتقيق :الكرماين
واالشتهاري ،والربجردي( ،طبع بأمر آية اهلل السيد حممود الشاهرودي ،الطبعة األوىل1378 ،ـه) ص:
119/1
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عن أداءها عليهم صالة الظهر بدال منها( .)283ولم يقولوا إىل هذا الوقت بوجوبها ،
إال الشيخ مجال ادلين مقداد بن عبد اهلل السيوري(826( )284ـه)  ،معتمدا ىلع نظرية
انليابة العامة للفقهاء عن اإلمام املهدي  ،اذلي بدأت يف اتلبلور يف القرن السابع
اهلجري(. )285
واملحطة األخرية يف اتلحرر من نظرية االنتظار واتلقية يف قضية صالة اجلمعة ،
يه املحطة اليت وقف فيها الشهيد اثلاين  ،فقد أسقط أساسا رشط إذن اإلمام املهدي
يف هذا املضمار  ،حارصا هذا االذن يف حال حضوره  ،أما عند غيابه فقد سقط هذا
الرشط تلقائيا  .بل انتقد الشهيد اثلاين يف رسالة خاصة كتبها حول رضورة صالة
اجلمعة  ،شن فيها هجوما عنيفا ىلع اذلين يتهاونون يف صالة اجلمعة  ،واشتيك حبرسة
من القائلني بتحريمها(. )286
 283قال فيه« :ال بأس باجتماع املؤمنني وقت اتلقية ،وال رضر عليهم لصالة اجلمعة خبطبتني،
فإن تعذر صلوا الظهر مجاعة»( .حييي بن سعيد احليل ،اجلامع للرشائع ،حتقيق :جلنة اتلحقيق بإرشاف
الشيخ السبحاين( ،انلارش :مؤسسة سيد الشهداء1405 ،ـه ،املطبعة العلمية ،قم) ،ص)97 :
 284هو املقداد بن عبد اهلل بن حممد بن احلسني ابن حممد السيوري ،احليل ،األسدي .فقيه،
أصويل ،متلكم ،مفرس .آخذ عن الشهيد األول حممد بن ميك ،وتويف بانلجف اعم 826ـه1423/م .من
آثاره( :رشح الرائع يف رشح خمترص الرشائع) ،و(جنريد العرفان يف رشح جتريد ابلالغة) (عمر كحالة،
معجم املؤلفني( ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب) ،ص)318/21 :
 285يقول فيه« :إذا لم يكن اإلمام موجودا وأمكن االجتماع واخلطبتان استحبت اجلمعة،
ومنعه قوم  ...ومبين اخلالف أن حضور اإلمام هل هو رشط يف ماهية اجلمعة ومرشوعياتها ؟ أم يف
وجوبها ؟؛ فابن إدريس ىلع األول وبايق األصحاب ىلع اثلاين ،وهو أويل  ...ألن الفقيه املأمون كما ينفذ
أحاكمه حال الغيبة كذا جيوز االقتداء به يف اجلمعة ،وموضع ابلحث إنما هو استحباب االجتماع ال
إيقاع اجلمعة ،فإنه مع االجتماع جيب االيقاع ويتحقق ابلديلة من الظهر»( .املقداد السيوري ،كزن
العرفان ،املرجع السابق ،ص.)231/1 :
 ...« 286وبعد ...فهذه مجلة تشتمل ىلع بيان حكم صالة اجلمعة يف هذا الزمان اذلي قد مين
فيه بابللبلة أهل اإليمان وخذهلم ببغيه وحسده الشيطان ،حىت هدموا أعظم قواعد ادلين بالشبهة
ال بالربهان ،وها أنا حمقق ملوضع اخلالف ،ومرشد ملن أخرج رقبته من ربقة اتلقليد لألسف ،وسلك
سبيل احلق باالنصاف ،وخاف اهلل تعاىل يف امتثال أمره والوفوف معه ،فإنه أويل من خياف ،مستمدا
من اهلل اتلوفيق واإلهلام للحق فإنه به حقيق.
فأقول :أتفق علماء اإلسالم ،يف مجيع األعصار وسائر األنصار واألقطار ،ىلع وجوب صالة
اجلمعة ىلع األعيان يف اجلملة ،وإنما اختلفوا يف بعض رشوطها..... ،ثم أن األصحاب اتفقوا ىلع
وجوبها عينا مع حضور اإلمام أو نائبه اخلاص ،وإنما اختلفوا فيه يف حال الغيبة وعدم وجود إمجاع
املأذون هل  ....وهم بني مطلق للوجوب ،كما ذكرناه ،وبني مرصح بعدم اعتبار رشط اإلمام أو من نصبه.
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وهكذا  ،فقد ظهرت يف الساحة الفكرية اإلمامية -ىلع األقل -ثالثة آراء
متعلقة باتلعامل مع صالة اجلمعة  :القول بتحريم أدائها يف عرص الغيبة  ،والقول
باتلخيري  ،والقول بالوجوب  ،فبني هذه اآلراء تصارع حىت يومنا هذا  ،لكن ما جيب
أن نالحظته هو أنه قل َم ْن يقول بتحريمها يف عرص الغيبة منذ ذلك العهد (القرن
السابع)  .وبعودة صالة اجلمعة مرة أخرى تكون فكرة انليابة العامة للفقهاء قد
تبلورت  ،ويكون هذا اتلبلور نافذة مهمة لدلخول إىل نظرية والية الفقيه املطلقة .
إذن نستطيع أن نقول إن علماء اإلمامية حاولوا اخلروج واتلحرر من نظرية
اتلقية واالنتظار عن طريق فتح باب االجتهاد اذلي اكن حمكم االغالق عقب
الغيبة الكربى والسماح بإقامة احلدود  ،واألمر باملعروف وانليه عن املنكر ،
وإاعدة فريضة الزاكة واخلمس مرة أخرى  ،ثم إاعدة إقامة صالة اجلمعة  ،واختذوا
هذه اخلطوات حال ملشلكة اجلمود اليت أصابت جمتمع اإلمامية بعد الغيبة الكربى .
إال أن هذه املحاوالت لم تتعرض حلل جذور املشلكة من أساسها ؛ حيث لم حتاول
حبوثهم أن تبحث عن مشلكة اإلمامة من أساسها  ،ومع ذلك قاموا باخرتاع نظرية
جديدة تعترب خطوة مهمة إىل األمام حنو بناء وتشكيل احلكومة أو ىلع األقل حنو بناء
وتبلور نظرية والية الفقيه فيما بعد ،وهذه انلظرية اجلديدة يه (نظرية انليابة العامة
الواقعية) عن اإلمام املهدي الغائب .
هذه انلظرية اليت بدأت يف الظهور يف بداية القرن اخلامس اهلجري تعترب بذور
وبلنات نلظرية سياسية متاكملة بديلة عن نظرية إمامة الغائب واليت ظهرت يف
القرن اثلالث عرش ىلع يد الشيخ الرنايق وتبلورت يف نهاية القرن الرابع عرش ىلع يد
اإلمام اخلميين  ،واليت يطلق عليها اسم نظرية «والية الفقيه املطلقة» .
وربما ذهب بعضهم إىل اشرتاطها جينئذ حيضور الفقيه اذلي هو نائب اإلمام ىلع العموم ،وإال لم
تصح .وذهب قوم إىل عدم رشعيتها أصال حال الغيبة مطلقا .واذلي نعتمده من هذه األقوال وخنتاره
وندين اهلل تعاىل به هو املذهب األول  ...أما القول بوجوب الصالة املذكورة برشط حضور الفقيه
اجلامع الرشائط الفتوي ،وإال لم ترشع .اعلم  ....أن هذا القول لم يرصح به أحد من فقهائنا ىلع وجه
ايلقني ( .» ...الشهيد اثلاين ،روض اجلنان يف رشح إرشاد األذهان( ،مؤسسة آل ابليت1404 ،ـه ،الطبعة
حجرية) ،ص)51 :

املبحث اتلمهيدي :والية الفقيه بني الكالمية والفقهية

٩٥

واكن أول من استخدم هذا املصطلح «انليابة عن اإلمام املهدي» هو أبو الصالح
احلليب(447-373( )287ـه)  ،وذلك يف جمال القضاء واحلدود  ،ثم حاول أن يسحب
موضوع انليابة إىل أبواب الزاكة والفطر واخلمس واألنفال  ،فأوجب اختيارا ىلع من
تعني عليه فرض  .من ذلك اخراج ما وجب عليه إىل الفقيه املأمون يف حالة اتلعذر
من إيصاهلا إىل سلطان اإلسالم كما يف حالة الغيبة .
لكن قبل ذلك بفرتة قام الشيخ املفيد (413ـه) بطرح فكرة تفويض األئمة
للفقهاء خصوصا يف جمال إقامة احلدود  ،ولم يتحدث عن نيابة اإلمام الغائب يف بايق
القضايا مع أنه ادىع أن اإلمام املهدي أرسل هل ثالث رسائل خطية .
وأول من طرح نظرية «انليابة العامة» يف جمال الزاكة هو العالمة احليل (726ـه)،
أما أول من طرح انليابة العامة يف جمال رصف اخلمس هو املحقق احليل جعفر بن
احلسن (676-602ـه)؛ وذلك بعد طرح ابن محزة فكرة تويل الفقيه تقسيم سهم اإلمام
بدال من االحتفاظ به إىل ظهور اإلمام املهدي  .أما الشهيد اثلاين شمس ادلين حممد
بن ميك العاميل اجلزيين (786-732ـه) فاكن أول من طرح فكرة انليابة العامة
للفقهاء يف جمال صالة اجلمعة(. )288
العهد اثلالث -ظهور نظرية املرجعية ادلينية يف ظل انليابة اجلزئية
من األهمية بماكن أن نسجل هنا  ،أنه منذ عهد املحقق احليل (676-602ـه)
وزمرة من فقهاء مدرسة احللة( ، )289وانطالقا من الشعور باحلاجة للحفاظ ىلع وحدة
النسيج االجتمايع والسيايس ألتباع أهل ابليت ووحدة كيان مدرسة اإلمامية
ووحدة قيادتها  ،وما يرتتب ىلع ذلك من ترابط وثيق بني القاعدة والقيادة  ،واليت
 287هو تيق ادلين بن عبيد اهلل احلليب وكنيته أبو الصالح ،ودل اعم 374ـه ،من تالميذ املرتيض،
واكن اعملا مشهودا هل عند الشيعة اإلمامية ،من آثاره( :الاكيف يف الفقه) ،و(رشح اذلخرية) ،و(تقريب
املعارف) .تويف يف حلب اعم447 :ـه( .مقدمة يف كتاب (تزنيل األنبياء للرشيف املرتيض)( ،بريوت،
دار األضواء ،الطبعة اثلانية1409 ،ـه) ،ص)10 :
 288تطور الفكر السيايس الشييع ،املرجع السابق ،ص369-367 :
 289نطور الفكر السيايس الشييع ،املرجع السابق ،ص369 :
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جتسدت –فيما بعد -يف مفهوم (املرجعية ادلينية)( ، )290وذلك بعد أن تكرست الفكرة
دلي فقهاء اإلمامية بأن تشكيل احلكومة اإلسالمية يف ظل الغيبة الكربى أصبح
غري ممكن .
وقد اكن هذا الكيان نواع من احلكومة أو ادلولة ناقصة السيادة  ،وبه يتلخص
الفقه السيايس للشيعة اإلمامية  .ولم تكن األحاكم اخلاصة بهذا الكيان مصنفة
يف باب فقيه مستقل ؛ لعدم شعور الفقهاء باحلاجة إيله  ،أو احليلولة دون تأيلب
احلاكم عليهم  .واستمر هذه احلالة قرونا طويلة ممتدة إىل يومنا هذا  ،اكن الفقهاء
يتمتعون فيها بوضع متمزي يف انلظام االجتمايع الشييع  ،يشلك مزجيا من القيادة
ادلينية واإلدارة االجتماعية  ،لكنهم لم يتصدوا موقعا سياسيا ورئاسة ادلولة  ،حىت
يف ظل ادلول اليت اكن حاكمها ينتمون إىل مدرسة اإلمامية(. )291
ويالحظ أمحد الاكتب أنه من ذلك احلني وإىل ايلوم  ،ظل العلماء يتأرجحون
بني نظرية االنتظار وانليابة العامة  ،ويمارسون أدوارا اجتماعية وشبها سياسيا ،
فيما عرف ذلك باسم «املرجعية ادلينية» واليت ال تصل إىل مستوى «الوالية العامة» .
واكن السيد اكظم الزيدي( 1337( )292ـه1919/م) –فيما يرى أمحد الاكتب -أفضل نموذج
للمرجعية ادلينية اليت تكتيف بإصدار األحاكم الرشعية  ،والقيام ببعض األعمال
االجتماعية  ،حيث أكد السيد الزيدي يف العروة الوثيق ىلع نظرية «انليابة العامة» يف
 290عيل مؤمن ،الفقه والسياسة تطور الفقه السيايس االساليم حىت ظهور انلظريات احلديثة،
(بريوت ،دار اهلادي ،الطبعة األوىل )2003 ،ص.39 :
 291نفس املرجع السابق
 292هو السيد حممد اكظم بن السيد عبد العظيم الزيدي الطباطبايئ احلسيين انلجيف .ودل يف
قرية من قري يزد سنة 1247ـه .فقيه إمايم أصويل حمقق مدقق انتهب إيله املرجعية العامة يف اتلقليد.
نشأ ىلع العمل يف الزراعة مع أبيه ثم عزم ىلع طلب العلم ،أخذ عن الشيخ حممد باقر األصفهان
ابن الشيخ حممد تيق ،والشيخ رايض انلجف واملريزا الشربازي .اكن لغويا متفنا فصحيحا بالعربية
والفارسية ينظم وينرث فيهما .أهم تأيلفاته (العروة الوثيق) و(حاشية ىلع ماكسب الشيخ األنصاري)،
و(كتاب اتلعادل والرتاجع) ،و(رسالة يف اجتماع األمر وانليه) ،و(أجوبة املسائل) وغريها .وهل موقعية
اجتماعية واسعة أهمها موقفه بالنسبة إىل ثورة ادلستور ،وموقفه ضد املستعمرين املعتدين ىلع
ابلدلان اإلسالمية .تويف اعم ( 1919/1337السيد حمسن األمني ،أعيان الشيعة ،ص.)43/10 :
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جمال اخلمس( ، )293وحتدث عن الوالية يف ثبوت هالل رمضان وشوال( ، )294كما حتدث
عن مسألة الزاكة وأحاكمها( ، )295وأصناف املستحقني هلا( ،)296وحتدث عن الوالية يف
انلاكح( ، )297كما حتدث عن أحاكم الوصية( . )298مع ذلك فإن السيد الزيدي لم يتحدث
عن بايق القضايا االجتماعية والسياسية  ،ويبدو أنه لم يكن يعتقد جبواز قيام الفقيه
بها نيابة عن اإلمام املهدي يف عرص الغيبة(. )299
كما يبدو نلا أن هذا املنصب هو اذلي نال قبوال واسع انلطاق –فيما بعد -بني
العلماء وعوام الشيعة  ،ولعل الرس يف ذلك يكمن يف أنه الوحيد اذلي يسلم من
لك االعرتاضات والشبهات  ،خصوصا فيما يتعلق بشبهة اغتصاب حقوق اإلمام
الغائب  .هذا من ناحية  .ومن ناحية أخرى  ،فإن العلماء –مع حمدودية واليتهم يف
هذا املنصب -يستطيعون أن يمارسوا دورهم تمام املمارسة  ،فكأنهم بهذا يشعرون
بأن هذا املنصب هو املنصب الطبييع هلم ال غريه ألنهم يشعرون مع حمدودية هذا
املنصب بأن هلم كمال السيادة عليه .
وملا قوي ماكنة املرجع ادليين أصبحت سلطتهم يف بعض األحيان أقوى من
سلطة امللوك  ،كما حدث ذلك للشيخ حممد حسن الشريازي (1309ـه1891/م) .

 293اكظم الزيدي ،العروة الوثيق( ،بريوت ،مؤسسة األعليم للمطبواعت ،الطبعة اثلانية
1409هـ1988/م) ،ص( 405-404 :فقال « :انلصف من اخلمس اذلي لإلمام (ع)  ،أمره يف زمان
الغيبة راجع إىل نائبه  ،وهو املجتهد اجلامع للرشائط ،فال بد من اإليصال إيله أو ادلفع إىل املستحقني
بإذنه  .وأما انلصف اآلخر اذلي لألصناف اثلالثة  ،فال جيوز للمالك دفعه إيلهم بنفسه  ،لكن
األحوط فيه أيضا ادلفع إىل املجتهد أو بإذنه  ،ألنه أعرف بمواقعه واملرجحات اليت ينبيغ مالحظتها»)
 294املرجع السابق ،ص224/2 :
 295املرجع السابق ،ص323/2 :
 296املرجع السابق ،ص311/2 :
 297املرجع السابق ،ص869/2 :
 298املرجع السابق ،ص888/2 :
 299تطور الفكر السيايس الشييع ،املرجع السابق ،ص389-388 :
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العهد الرابع  :عهد ظهور نظرية انليابة امللكية ثم نظرية امللكية املستقلة
يف ظل اجلدل املحتدم بني فقهاء الشيعة اإلمامية حول نظرية انليابة العامة عن
اإلمام املهدي يف عرص الغيبة  ،شهد تاريخ اإلمامية منذ القرن اثلامن تطورا هاما
بظهور عدد من ادلول انتمت إىل الشيعة عقائديا ويه :
ادلولة األوىل « :ادلولة الرسبدارية»( )300يف خراسان  ،ىلع يد الشيخ حسن
اجلوري اعم  738ـه .واستمرت حىت مخسني اعما ؛ حيث سقطت اعم  782ـه .واكن
آخر ملوكهم الشيخ عيل بن املؤيد ؛ اذلي حاول أن يستديع الشهيد األول (حممد
بن ميك العاميل) (786-734ـه) يلكون مرجعا فقهيا يف دوتله  ،إال أنه رفض هذا
املنصب(.)301
 300قصة تأسيس هذه ادلولة يه أنه يف يوم من األيام دخل أحد اجلنوج املغول اذلين اكنوا قد
اعتادوا ىلع انلهب والسلب ،دار الشيخ حسن اجلوري ،فأخذ يأخذ منها ما حيلو هل والشيخ بنظر إيله
بصمت وحرسة ،وال يفكر بمقاومته إىل أن وقعت عني اجلندي ىلع زوجة الشيخ اجلوري ،فوضع يده
عليها وأراد أن يأخذها مع الغنائم ،فتوسل إيله الشيخ أن يأخذ لك ما يريد ويرتك زوجته ،ولكن
اجلندي أرص ىلع أخذها ،فما اكن من الشيخ إال فقد صربه وسحب سيفه وقتل اجلندي ،وعندما
جاء رفاقه يلنتفموا هل اشتعلت اثلورة بالصفة ،واكتشفت الشيعة يف نيسابور قوتهم وضعف اجلنود
املغول ،فسيطر ىلع املنطقة وأقاموا حكومة شيعية يف خراسان استمرت حاويل مخسني اعما ،من سنة
782-738ـه .واكن آخر ملوكها السلطان عيل بن املؤيد ،اذلي تويل احلكم سنة 766ـه( .تطور الفكر
السيايس الشييع ،املرجع السابق ،ص)371 :
 301جاء يف رسالة املؤيد «بعد اتلحية والسالم :أدام اهلل تعاىل املويل اهلمام العالم العامل الفاضل
الاكمل السالك انلاسك ،ريض األخالق ،ويف األعراف ،عالمة العالم ،مرشد األمم قدوة العلماء
الراسخني ،أسوة الفضالء واحلقني ،مفيت الفرق باحلق ،حاوي الفضائل والعىل وارث علوم األنبياء
واملرسلني ،حميي مراسم األئمة الطاهرين ،رس اهلل يف األرضني ،موالنا شمس امللة وادلين ،مد اهلل
أطناب ظالهل بمحمد وآهل.
من دولة راسية األوتاد ونعمة متصلة االمداد إىل يوم اتلناد .وبعد  ...فاملحب املشتاق ينيه إىل
ذلك اجلانب ،ال زال مرجعا ألويل األبلاب ،أن شيعة خراسان متعطشون إىل زالل وصاهل واالغرتاف
من حبر فضائله وإفاضته ،وأفاضل هذه ادليار قد مزقت جلهم أو لكهم صنوف رصوف الليل وانلهار.
قال أمري املؤمنني (ع)« :ثلمة ادلين موت العلماء» وإنا ال جند فينا من يوثق لعلمه يف فتياه
ويهتدي انلاس برشده وهداه ،فهم يسألون اهلل تعاىل رشف حضوره واالستضاءة بأشعة نوره ،واالقتداء
بعلومه الرشيفة ،واالهتداء برسومه املنيعة ،وايلقني بكرمه العميم أن ال خييب
رجاؤهمْ َ .
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وادلولة اثلانية يه «ادلولة املرعشية» يف مازندران  ،ويه متفرعة من ادلولة
الرسبدارية  ،أسسها تلميذ الشيخ حسن اجلوري هو السيد قوام ادلين املرعيش يف
اعم  795ـه ،وانقرضت اعم 1001ـه.
وادلولة اثلاثلة يه «ادلولة املشعشعية» يف خراسان والعراق  ،والىت أسست
بعد اعم واحد من سقوط ادلولة املرعشية ىلع يد السيد حممد بن فالح احلويزي ،
واستمرت إىل اعم  1117ـه.
هذه ادلول مع انتسابها إىل الشيعة إال أنها تتسم بأنها دولة سياسية حبتة بادلرجة
األوىل  ،وال تمت بالصلة إىل الشيعة من انلاحية العقائدية واأليديولوجية  ،أي أنها
ليست دولة دينية  ،فيه يف بدايتها اكنت حركة صوفية ثم حتولت –فيما بعد -إىل
دولة؛ مما يمكن نلا معه اتلأكيد ىلع أنها ليست هلا عالقة بنظرية انليابة للفقهاء
عن اإلمام الغائب اليت حنن بصدد احلديث عنها.
ثم نشأت عقب سقوط هذه ادلولة دولة جديدة فتية يه ادلولة الصفوية اليت
أسسها الشاه إسماعيل بن صيف ادلين اعم (907ـه)  .فبخالف ادلول السابقة فإن
الصفوية اكنت حريصة ىلع أن جتعل دوتلها دولة عقائدية مرتبطة باألئمة االثنا
عرش بصورة روحية غيبية ؛ فاعتمادا ىلع دعوى الواكلة اخلاصة عن اإلمام املهدي،
ودعوى رؤيته لإلمام عيل يف املنام حاولت احلركة الصوفية أن تتحرر من نظرية
اتلقية واالنتظار للرشوع يف تأسيس ادلولة الصفوية الشيعية االثين عرشية(. )302
القرابة اإليمانية ثم اجلسمانية ،فهما عقدتان ال حتلهما األدوار واألطوار ،بل شبعبتان ال يهدمهما
إعصار األعصار.
وحنن خناف غضب اهلل ىلع هذه ابلالد لفقدان الرشد وعدم اإلرشاد ،واملأمول من إنعام العام،
وإكرامه اتلام ،أ ،يتفضل علينا ويتوجه إيلنا متوكال ىلع اهلل القدير غري متعلل بنوع من املعاذير ،إن
شاء اهلل تعايل .والسالم ىلع أهل اإلسالم املحب املشتاق عيل بن املؤيد
 302فقد ادىع الشاه إسماعيل يوما أنه أخذ إجازة من صاحب الزمان ،باثلورة واخلروج ضد
أمراء الرتكمان اذلين اكنوا حيكمون إيران ،بينما اكم مع جمموعة من رفقائه الصوفية خارجني للصيد يف
منطقة تربيز ،مروا بنهر ،فطابلوهم باتلوقف عنده وعرب هو انلهر بمفرده ودخل كهفا ،ثم خرج متقدلا
بسيف ،وأخرب رفقاءه أنه شاهد يف الكهف صاحب الزمان وأنه قال هل « :لقد حان وقت اخلروج ،وأنه
أمسك ظهره ورفعه ثالث مرات ووضعه ىلع األرض وشهد خرامه بيده وش خنجرا يف خزامه وقال
هل« :اذهب فقد رخصتك»( .تاريخ الشاه إسماعيل( ،مركز حتقيقات فارس إيران وباكستان ،إسالم
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كما حرصت الصفوية أن تكون دوتلهم معززة بالعلماء ومدعمة بالرشعية
من قبلهم ،ألنهم يدركون تمام االدراك أن شئون ادلولة إذا أنيطت إىل غري العلماء ال
خيلو األمر حينئذ عن تعد ىلع كثري من حقوق اإلمام ؛ من أجل ذلك كتب طهماسب
الصفوي إىل الشيخ الكريك طابلا منه أن حيرض إىل إيران من انلجف األرشف يلكون
مرجعا دينيا رسميا هلذه ادلولة وشيخا لإلسالم دلوتله ولقبه الشاه بنائب اإلمام  .ومن
جانبه أعطي الشيخ الكريك الشاه طهماسب إجازة حلكم ابلالد بالواكلة عن نفسه
باعتباره نائبا عن اإلمام املهدي  .فكتب إيله رسالة( )303يف نهاية اعم  939ـه؛ حيث
أصدر بعدها طهماسب فرمانا أيده فيه ىلع ذلك( . )304فبهذا خطا الشاه إسماعيل وابن
طهماسب وأيد بذلك الشيخ الكريك خطوة جديدة مؤسسني بذلك نظرية جديدة
يقىض جبواز حكم ابلالد يف عرص الغيبة نيابة عن اإلمام املهدي  ،حيث يمكننا
تسمية هذه انلظرية بنظرية انليابة امللكية  ،وانتقلت الشيعة من املوقف السليب
واملعارضة إىل سدة احلكم.
أباد ،د.س) ،ص88 :
وادىع بعد ذلك أنه شاهد اإلمام عيل بن أيب طالب (ع) يف املنام ،وأنه حثه ىلع القيام وإعالن
ادلولة الشيعية ،وقال هل باحلرف الواحد ...« :ابين  ...ال تدع القلق يشوش أفاكرك  ...أحرض الفزبلاشية
(وهم ميليشيا الصوفية) ،مع أسلحتهم الاكملة إىل املسجد (يف تربيز) ،وأمرهم أن حيارصوا انلاس ...
وإذا أبدى هؤالء أية معارضة أثناء اخلطبة اسم أهل ابليت فإن اجلنود ينهون األمر»( .رايج سريي،
إيران يف العرص الصفوي( ،د.ن و دس) ص )26
« 303إىل من اختص برتبة أئمة اهلدي (ع) يف هذا الزمان  ...نائب اإلمام  ...بهمة اعيلة ونية
صادقة نأمر مجيع السادات العظام واألاكبر واألرشاف والفخام واألمراء ومجيع أراكن ادلولة أن يقتدوا
باملشار إيله وجيعلوه إمامهم ويطيعوه يف مجيع األمور ،وينقادوا هل ويأتمروه وينتهوا عن نواهيه ،ويعزل
لك من يعزهل من املتصدين لألمور الرشعية يف ادلولة واجليش  ،وينصب لك من ينصبه  ،وال حيتاج
يف العزل وانلصب إىل أي وثيقة أخري»
( 304بسم اهلل الرمحن الرحيم  ...بما أن مؤدي حقيقة حديث اإلمام الصادق (ع) اذلي يقول فيه:
«انظروا من اكن قد روي حديثنا ونظر يف حالنلا وحرامنا وعرف أحاكمنا فارضوا به حكما فإين قد
جعلته عليكم حاكما  ،فإذا حكم حبكم فمن لم يقبله منه فإنما حيكم اهلل استخف وعلينا رد
وهو راد ىلع اهلل وهو ىلع حد الرشك باهلل .
فإن خمالفة حكم املجتهدين ،حفظة رشع سيد املرسلني  ،بدرجة الرشك ،فإن خمالفة خاتم
املجتهدين ،وارث علوم سيد املرسلني نائب األئمة املعصومني ال زال اكسمه العىل عليا اعيلا ،وعدم
متابعته تعترب ملعونا بكل تأكيد ومطرودا من ادلولة وحماسبا ومعاقبا»( .كتبه طهماسب بن شاه
إسماعييل الصفوي املوسوي) .تطور الفكر السيايس الشييع ،املرجع السابق ،ص381 :
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وىلع الرغم من هذا اتلطور الكبري يف الفكر السيايس الشييع (انلظري والعميل)،
فإن املحقق الكريك لم يتخلص تماما من شوائب نظرية اتلقية واالنتظار  ،ولم يؤمن
برشعية ادلولة الصفوية احلائزة ىلع إجازته كفقيه ( نائب اإلمام )  ،بصورة تامة ،
وكأنها دولة اإلمام املعصوم ،وذللك لم يوجب دفع الزاكة إيلها أو إىل الفقيه  ،وإنما
قال بدفعها إىل الفقيه استحبابا ،وأسقط سهم املؤلفة قلوبهم والسايع والغازي حال
الغيبة إال مع احلاجة إىل اجلهاد(. )305
وقال يف اخلمس باتلخيري بني رصف سهم اإلمام أو حفظه إىل حني ظهوره  .ولم
يفت بوجوب صالة اجلمعة بصورة عينية  ،وإنما أجاز للفقهاء إقامتها باعتبارهم نوابا
عن اإلمام املهدي  ،كما لم يفت جبواز اجلهاد يف عرص الغيبة واشرتاط اإلذن اخلاص
من اإلمام املعصوم  ،ولم يطور انليابة العام حىت تشمل مجيع أبواب احلياة املعطلة يف
عرص الغيبة(. )306
وإضافة إىل ذلك  ،فإن نظرية انليابة العامة لم تأخذ طريقها بسهولة بني اعمة
انلاس وأراكن ادلولة الصفوية  ،أصحاب الطريقة الصفوية  ،وذللك فقد ختيل عنها
الشاه إسماعيل اثلاين بن طهماسب بعد وفاة أبيه  ،وابتعد عن العلماء اذلين اتهمهم
باللعب بأبيه  ،وقلص نفوذهم فاتهموه بامليل إىل التسنن( . )307ورغم ذلك  ،ظل بعض
امللوك الصفويني والقاجاريني يستميلون الفقهاء ويأخذون منهم إجازة للحكم
باسمهم حينا بعد حني  ،وقد أصبح بعض العلماء اكلعالمة املجليس شيخ اإلسالم
بدار السلطنة الصفوية بأصفهان  ،ورئيسا فيها بالرياستني ادلينية وادلنيوية  ،وإماما
يف اجلمعة واجلماعة  ،وأرجع السلطان الشاه سليمان أمور املسلمني وأحاكم الرشع
إيله  ،لكنه مع ذلك لكه لم يتخل نهائيا عن نظرية اتلقية واالنتظار  ،ولم يتصد بلعض
األبواب املجمدة يف عرص الغيبة اكجلهاد مثال(. )308
من هنا نعلم أن نظرية اتلحالف بني الفقهاء وامللوك لم تمنح نظام احلكم
305
306
307
308
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رشعية اكملة ؛ حيث ظل أغلبية الفقهاء يعارضونها معارضة شديدة  ،ويرون أن
امللوك اغصبون حلق اإلمامة اخلاص باألئمة املعصومني املعينني من قبل اهلل تعاىل،
حىت هؤالء اذلين تعاونوا مع ادلولة ظلوا متأثرين بنظرية اتلقية االنتظار يف عدة
جوانب  ،وهذا ما أدى الحقا إىل تطورات خمتلفة دلي الفقهاء وامللوك من أجل تطوير
الفكر السيايس الشييع وحل العقدة الرشعية املزمنة يف الفكر السيايس الشييع يف
ظل الغيبة(. )309
ويف خضم هذا اجلدل املحتدم بني أنصار نظرية انليابة العامة واملعارضني
هلا من أنصار نظرية االنتظار واتلقية نفسه  ،ويف وسط ظهور ادلولة الصفوية  ،إذ
طرح السيد حممد باقر السزبواري(1090-1018( )310ـه) يف وقت مبكر نظرية جديدة
ثورية من نوعها  ،ويه نظرية امللكية املستقلة ،وقد بنيت هذه انلظرية ىلع الشعور
باحلاجة املاسة إىل إقامة ادلولة اإلسالمية يف عرص الغيبة  ،حتت حكم ملك أو
سلطان اعدل بغض انلظر عمن سيحكم هذه ادلولة ؛ سواء أكان من الفقهاء أم من
غريهم  ،إنما املهم هو الزتام هذا احلاكم بأداء الوظائف املقررة هل  .فقال يف كتابه
«روضة األنوار» :
«وال خيلو زمان من حجة ولكن يف بعض األوقات يغيب عن أبصار انلاس ألسباب
ومصالح  ،ولكن العالم ليس بعيدا عن ألطافه وبراكته  ...وحنن اآلن يف هذه ادلورة
من الغيبة إذ ال يوجد سلطان اعل وقوي يدير العالم وحيكمه  ،فإن األمور تنتيه إىل
الفويض واهلرج واملرج وتصبح احلياة غري قابلة للتحمل بالنسبة للك شخص ؛ ذللك
ال بد للناس من اخلضوع حتت سيطرة ملك حيكم بالعدل ويتبع سرية وسنة اإلمام .
وإن وظائف هذا امللك عبارة عن اتباع سرية وسنة اإلمام  ،ودفع رش الظاملني  ،وحفظ
الرعية أمانة اهلل القادر املتعال  ،وحفظ لك مواطن بوضعه املناسب  ،ومحاية املؤمنني
من غلبة الكفار واملرتدين  ،وإشاعة ونرش كالم الرشيعة  ،وتقوية املؤمنني واملتدينني ،

 309نفس املرجع السابق
 310هو حممد باقر بن حممد مؤمن اخلراساين السزبواري ،وقد عرف بني اإلمامية بأنه اعلم فاضل
حمقق متلكم حمدث ،ودل يف سزبواري وقطن أصفهان .تصدي ألمامة اجلمعة واجلماعة ومنصب شيخ
اإلسالم زمن الشاه عباس اثلاين .هل تصافيف رائعة منها دخرية املعاد يف رشح اإلرشاد ،ورسائل فقهية
متعددة يف الصوم وصالة اجلمعة وحتريم الغناء ،وغريها ،وهل أيضا كفاية الفقه ،وحاشية ىلع اهليات
الشفاء ،وحاشية ىلع رشح اإلشارات ،وروضة األنوار يف آداب امللوك ،ورشح زبدة األصول للشيخ
ابلهاين ،وجامع الزيارات عباس (بالفارسية) .تويف اعم 1090ـه( .رياض العلماء ،املرجع السابق ،ص:
)45-44/5
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واالجتهاد عن أموال الرعية وما يملكون  ،واألمر باملعروف وانليه عن املنكر  ،وحفظ
أمن الشوارع واحلدود»(. )311

لكن لم تلق مثل هذه انلظرية صدي وقبوال من قبل فقهاء اإلمامية ناهيك
من قبل العامة  .فمهما يكن األمر فإن أغلبية العلماء ال يزالون يعتربون هؤالء
امللوك اغصبني حلق اإلمام املهدي  .فإذا اكن من الصعب عندهم قبول نظرية انليابة
العامة للفقهاء عن اإلمام الغائب  ،فمن املؤكد أن يكون قبول هذه انلظرية (امللكية
املستقلة) ؛ واليت يه يف جوهرها إسناد احلكم إىل احلاكم العدول األقوياء من غري
أن يشرتط فيها الفقاهة  ،عندهم أصعب .
العهد اخلامس  :عهد ظهور نظرية «والية الفقيه املطلقة»
إن انهيار ادلولة الصفوية يف القرن اثلاين عرش اهلجري أو يف القرن السابع
عرش امليالدي  ،أدي إىل ظهور املد اإلخباري بقوة  ،لكن هذه احلالة لم تستمر
طويال ؛ إذ انتعش املد األصويل مرة أخرى يف القرن اثلالث عرش اهلجري  ،ومن ثم
انتعشت نظرية انليابة العامة للفقهاء عن اإلمام الغائب  .وهذه األجواء اإلجيابية
قد دفعت الشيخ أمحد بن حممد مهدي الرنايق(1245( )312ـه) إىل حماولة تطوير «نظرية
انليابة العامة» فألف كتابه الشهري «عوائد األيام يف بيان قواعد األحاكم» ؛ حيث
صاغ نظريته حتت عنوان جديد مثري يسىم «والية الفقيه» بدال من «انليابة العامة».
مما يمكننا االعتبار بأن الرنايق هو أول فقيه إمايم استخدم مصطلح «والية الفقيه»
 311محيد عنايت ،تفكري نوين سيايس إسالم ،ص 239 :
 312هو املويل أمحد بن مهدي بن أيب ذر الاكشاين الرنايق .ودل يف قرية نراق من قري اكشان،
وتتلمذ ىلع وادله املويل حممد مهدي وهل الرواية عن الشيخ جعفر انلجيف الفقيه ،وتتلمذ ىلع يديه
مجع من األاكبر اكلشيخ األعظم األنصاري ،واكن حبرا مؤاجا وأبيا شاعرا من كرباء ادلين وعطماء
املجتهدين ،واك هل جامعية ألكرث العلوم خاصة األصول والفه والرياضيات وانلجوم .وهل تصنيفات
فائقة منها :رشحه ىلع «جتريد األصول» ،ورشحه ىلع «جامع السعادات» كتاب أبيه ،وعوائد األيام،
ومفتاح األحاكم ،وكتاب «املسند» يف الفقه االستداليل ،وهل «رسالة فارسية يف العبادات» ،وكتاب الرد
ىلع الفادري انلرصاين سماه «سيف األمة» ،وهل ديوان شعر كبري «الطاقديس» .تويف يف 1264ـه .يف
قرية نراق( .مريزا حممد باقر املوسوي اخلونساري ،روضات اجلنات ،مؤسسة إسماعيليان ،قم ،ص:
)99-95/1
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ىلع سبيل اإلطالق .
طرح الرنايق يف هذه انلظرية فكرة ثورية حيث ذهب إىل أن والية الفقهاء غري
حمدودة  ،فحدود واليتهم ثماثل حدود والية انليب واألئمة تمام اتلماثل  ،مبينا أن
حدود والية الفقهاء أمران  :أحدهما  :لك ما حتت والية انليب واألئمة  .وثانيهما :
لك أمر متعلق بأمور العباد يف دينهم ودنياهم ال بد من االتيان به وال مفر منه سواء
عقال أو اعدة»(. )313
وقد استدل الرنايق ىلع األول بدعوى ظاهر االمجاع ،وىلع ما رصحت به األخبار
اليت تشري بكل الوضوح واجلالء إىل فضائل العلماء والفقهاء وماكنتهم واليت جتعلها
أقرب إىل املسلمات ؛ ككونهم واريث األنبياء  ،أو أمناء الرسل  ،وخلفاؤهم  ،وحصن
اإلسالم  ،ومثل األنبياء  ،وبمزنتلهم  ،واحلاكم والقضاة واحلجة من قبلهم وأنهم
املراجع يف مجيع احلوادث  ،وأن ىلع يدهم جماري األمور واألحاكم  ،وأنهم الاكفلون
أليتامهم اذلين يراد بهم الرعية « ... ،حبيث ال يشك فيه أحد أن املعصومني املستدل
بها يف مقامات إثبات الوالية واإلمامة املتضمنني انضمام ما ورد يف حقهم أنهم خري
خلق اهلل بعد األئمة  ،وأفضل انلاس بعد انلبيني  ،وفضلهم ىلع انلاس كفضل اهلل
ىلع لك شئ  ،وكفضل الرسول ىلع أدين الرعية ؟»(. )314
وللمزيد من اإليضاح يقدم الرنايق مثاال تقريبيا يلتضح بذلك املقال  ،وذلك
اكلسلطان اذلي يريد أن يرتك ملكه ليسافر إىل ماكن آخر ثم قال هذا السلطان
 313يقول يف ذلك الرنايق« :إن لكية ما للفقيه العادل تويله ،وهل الوالية فيه أمران أحدهما :لك ما
اكن للنيب واإلمام –اذلين هم سالطني األنام ،وحصون اإلسالم -فيه الوالية ،واكن هلم ،فللفقيه أيضا
ذلك ،إال ما أخرجه ادليلل من إمجاع أو نص أو غريهما .وثانيهما :إن لك فعل متعلق بأمور العباد يف
دينهم أو دنياهم ،وال بد من اإلتيان به وال مفر منه ،إما عقال أو اعدة من جهة توقف أمور املعاد
واملعاش لواحد أو مجاعة عليه ،وإناطة انتظام أمور ادلين أو ادلنيا به ،أو رشاع من جهة وروده أمر به،
أو امجاع أو نيف رضر أو إرضار ،أو عرس أو حرج أو فساد ىلع مسلم ،أو ديلل آخر أو ورود اإلذن فيه
من الشارع ولم جيعل وظيفة ملعني واحد أو مجاعة ،وال لغري معني ،أي واحد ال يعينه ،بل علم ال بديّة
اإلتيان به أو اإلذن فيه ،ولم يعلم املأمور به وال املأذون فيه ،فهو وظيفة الفقيه وهل اتلرصف فيه االتيان
به» (أمحد بن مهدي الرنايق ،كتاب عوائد األيام يف بيان قواعد استنباط األحاكم( ،بريوت ،دار اهلادي،
الطبعة األوىل1420 ،ـه2000/م .ص)93/2 :
 314املرجع السابق ،ص94-93/2 :
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جلميع حاشيته وخدمه « :فالن خليفيت وبمزنليت ومثيل وأميين  ،والاكفل لرعييت
واحلاكم من جانيب  ،وحجيت عليكم  ،واملرجع يف مجيع احلوادث لكم  ،وىلع يده
جماري أموركم وأحاكمكم»  .فهل يبيق ألحد شك يف أن هل فعل لك ما اكن للسلطان
يف أمور هؤالء الرعية  ،إال ما استثناه ؟(. )315
وبعد هذا االستدالل املنطيق  ،يرى الرنايق أنه ال يرض إن اكنت تلك األخبار
ضعيفة بعد االجنبار بعمل األصحاب وانضمام بعضها ببعض  ،وورود أكرثها يف
الكتب املعتربة(. )316
أما اثلاين فقد استدل الرنايق عليه بدعوى االمجاع أيضا  ،وبأمرين :
أحدهما  :أنه من باب اللطف للعباد  ،فال بد للشارع الرؤوف الرحيم أن ينصب
عليهم وايلا وقيما ومتويلا  .ولم يكن هناك أي ديلل يدل ىلع أن اهلل خيتار شخصا
أو مجاعة بعينها غري الفقهاء ؛ فقد ورد يف حقهم ما ورد من األوصاف اجلميلة واملزايا
اجلليلة ؛ وتلك األوصاف اكفية يف دالتلها ىلع كونهم منصوبني منه .
وثانيهما  :أن قيام الفقهاء بهذه املهمة أويل من غريهم  ،ألن احتمال ثبوت الوالية
ملن يمكن أن يكون ويلا ومتويلا يدخل فيه الفقهاء العدول واثلقات بالقطع ،
وليس كذلك غريهم  .وأن لك من جيوز أن يقال بواليته يتضمن فيه الفقهاء ،وليس
كذلك غريهم أيضا  .ويزيد هذا القطع بعد تلك األوصاف اليت نسبت إيلهم من
كونهم خري خلق اهلل بعد انلبيني  ،وأفضلهم  ،واألمني واخلليفة واملرجع  ،وبيده
األمور  ،لك ذلك جيعل جواز تويلته وثبوت واليته يقينيا  ،وابلاقون مشكوك فيهم(.)317
وبعد تقديم ذلك االستدالل املنطيق  ،قام يعدد وظائف الفقهاء قائال « :إن
األمور اليت يه وظيفة الفقهاء ومنصبهم وهلم الوالية فيه كثرية»( . )318ثم ذكر
بعضا منها  :فمنها اإلفتاء  ،فلهم واليته  ،وىلع الرعية وجوب اتباعهم يف فتاويهم،
315
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317
318

١٠٦

املرجع السابق ،ص94/2 :
نفس املرجع السابق
نفس املرجع السابق
املرجع السابق ،ص96/2 :

نظرية والية الفقيه السياسية

وتقليدهم يف أحاكمهم  .ويه ثابتة بكل من األمرين اللكيني املذكورين(. )319
ومنها القضاء :فلهم والية القضاء واملرافعات  ،وىلع الرعية الرتافع إيلهم  ،وقبول
أحاكمهم( . )320ومنها احلدود واتلعزيرات( . )321ومنها أموال ايلتايم( . )322ومنها أموال
املجانني والسفهاء( .)323ومنها أموال ّ
الغياب( . )324ومنها األنكحة( . )325فإن للحاكم
والية فيها يف اجلملة إمجااع وإن اختلفوا يف مواردها  .ويه ثابتة للصغار واملجانني
والسفهاء ،وال تكون ثابتة –بعد اتلحقيق -لغريهم( . )326ومنها والية األيتام والسفهاء
يف إجاراتهم  ،واستيفاء منافع أبدانهم  ،مع مالحظة املصالح لإلمجاع  ،وألن يف
انتفائها رضر عليهم  ،وهو منيف من الرشيعة  .ومنها  :اتلرصف يف أموال اإلمام من
نصف اخلمس واملال املجهول مالكه  ،ومال من ال وارث هل  ،وحنو ذلك( .)327ومنها
مجيع ما ثبت مبارشة اإلمام هل من أمور الرعية كبيع مال املفلس  ،وطالق املفقود
زوجها بعد الفحص  ،وحنو ذلك( . )328ومنها لك فعل ال بد من إيقاعه دليلل عقيل أو
رشيع اكتلرصف يف األوقاف العامة  ،واالتيان بالوصايا اليت ال ويص هلا ابتداء  ،وبعد
ممات الويص  ،وعزل األوصياء  ،وغري ذلك(. )329
وإىل هنا  ،وبعد هذا الرسد يمكننا االستنتاج بأن الرنايق أدخل يف والية الفقهاء
مجيع جوانب احلياة  .فإذا اكنت والية الفقهاء يه نفس والية انليب واألئمة  ،واكنت
واليتهم غري حمدودة  ،فوالية الفقهاء بهذا االعتبار ينبيغ أال تكون حمدودة وال
حمصورة أيضا  .وبهذا يتلخص ما ذهب إيله الرنايق هذا يف عبارته اجلامعة « :إن
319
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الفقهاء هم احلاكم يف زمان الغيبة وانلواب من األئمة»  .ومع ما حتمل هذه العبارة من
االعرتاف بانليابة عن األئمة  ،لكن يبدو أنها نيابة مطلقة وغري حمدودة بأي حد.
ومن هنا يظهر موافقة أمحد الاكتب للحق عندما ذهب إىل أن الرنايق يرى
رضورة إقامة ادلولة بصورة مستقلة من غري اعتماد ىلع انليابة العامة عن اإلمام
املهدي بالرضورة  ،والرس يف ذلك هو أن قيام الفقهاء بمهام اإلمامة الكربى  ،ولو
بانليابة يتناقض مع اشرتاط العصمة وانلص يف اإلمام  ،خاصة مع انتفاء ظروف
اتلقية واخلوف اليت جترب اإلمام ىلع االختباء(. )330
ومهما يكن األمر  ،فإن انلظرية جنحت يف طرح قضية اإلمامة والوالية ىلع
بساط ابلحث  ،وتكون موضوع انلقاش واجلدل بينهم حىت انتهوا أخريا إىل اتليارين
األساسني  :أحدهما اتليار املؤيد هلا  ،وثانيهما اتليار املعارض هلا .
ومع هذا القبول من قبل ابلعض  ،فإن الواقع أيضا يقول بأن انلظرية ال تستطيع
أن جتد أرضية مناسبة للتطبيق  ،وذلك لعدة أسباب :
منها أن العلماء مازالوا مأسورين حتت نظرية اتلقية واالنتظار  ،ولم يقدروا ىلع
اتلحرر منها حتررا تاما .
ومنها أن تطبيق نظرية «والية الفقيه» ال يتأيت إال يف ضوء احلكومة اليت تمكن
للفقهاء أن حيكموها بأنفسهم  ،وهذا مما ال يستطيعون حتقيقه حىت تلك الفرتة  ،إال
أنهم من جانب آخر يستطيعون أن يمارسوا دورهم القيادي –مهما اكن حمدودا -من
خالل «املرجعية ادلينية» سواء يف األمور ادلينية أم االجتماعية  .وهلذا السبب ذاع
صيت العلماء اذلين أصبحوا مرجعا دينيا وقويت ماكنتهم  ،وقد وصل األمر إىل أن
أصبحوا أقوى من امللوك والسالطني .
العهد السادس  :عهد ظهور نظرية احلكم املليك ادلستوري وانلضال ادلستوري
يبنما اكن علماء اإلمامية يف القرن اثلاين عرش اهلجري خمتلفني حول والية
330
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الفقيه ؛ منهم املؤيد مثل الرنايق  ،ومنهم املعارض مثل مرتيض األنصاري  ،اكن ملوك
القاجاريني يسعون إىل توسيع أمالكهم بال حدود  ،إىل حد أن الشاه نارص ادلين وقع
اتفاقية حرص بيع ورشاء اتلنباك (اتلبغ) مع رشكة بريطانية  ،ضاربا عرض احلائط
بسلطة العلماء اذلين اكنوا يتمتعون بها منذ أيام الصفوي  ،كما رضب بعرض احلائط
لك االعرتاضات واملطالب الشعبية بإلغاء االتفاقية االستعمارية اليت تؤدي إىل هيمنة
بريطانيا ىلع (عرشين يف املائة) من االقتصاد اإليراين .
ومن هنا جلأ الشعب اإليراين إىل مرجع ذلك العرص ؛ املريزا حممد حسن
الشريازي( ، )331واذلي يتمتع باحرتام واسع من الشعب ؛ علما بأن العلماء يف املجتمع
اإليراين –وباخلصوص بني املجتمع الشييع اإلمايم -حيتلون موقعا روحيا عظيما ،
فيحرتمون فتاواه وأوامره وتعايلمه بدرجة فائقة  .فأفىت الشيخ الشريازي يف سنة
1309ـه1891/م  .حبرمة اتلدخني واستعمال اتلبغ بأية صورة  ،زراعة ورشاء وبيعا
وتدخينا  ،وقال :
«بسم اهلل الرمحن الرحيم  .إن استعمال اتلبغ واتلدخني بأي حنو اكن يف هذا ايلوم
يعترب حماربة ضد اإلمام صاحب الزمان صلوات اهلل وسالمه عليه» .
واكن هلذه الفتوي أثر كبري يف الشعب اإليران اذلين أطاعوه بدقة تامة حىت
زوجة الشاه والعاملون يف القرص املليك  ،مما اضطر الشاه نارص ادلين إىل اخلضوع ،
وإلغاء امتياز الرشكة الربيطانية  ،ودعوة العلماء إىل طهران  ،واتلعهد هلم باالستشارة
معهم يف املستقبل يف مجيع األمور(. )332
هذه املواجهة وانتصار العلماء فيها اكن من شأنه أن يفتح ملفا جديدا عن
 331هو السيد حممد حسن الشريازي ،ودل يف شرياز اعم 1230ـه .نال درجة االجتهاد قبل إكمال
عرشين سنة ،قام بعدة إصالحات اجتماعية واقداات عملية يف وجه االستعمار وحافظ ىلع استقالل
ابلدلان إلسالمية .أهمها إصدار احلكم الرشيع بتحريم اتلبغ اعم 1308ـه .وقد اطلق عليه املجدد
للمذهب الشيعة اإلمامية االثين عرشية ىلع رأس املائة الرابعة عرش .وتويف يف سامراء اعم 1312ـه.
(والية الفقيه تارخيها ومبانيها ،املرجع السابق ،ص)140-139 :
 332د.جودتالقزويين،املرجعيةالعلياعندالشيعةاإلمامية(،بريوت،دارالرافدين،الطيعةاألوىل،
 ،)2005ص225-224 :
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رشعية امللكية املستبدة يف إيران ؛ حيث وجد الفقهاء وغريهم من رجال الفكر
يف هذه الفرتة فرصة مناسبة تلطوير انلظام السيايس اإليراين  ،وبناء ادليمقراطية،
وحتديد صالحيات امللك املطلقة بمجلس الشورى  ،كما طابلوا بتطبيق انلظام
ادلستوري (مرشوطا) بالربملان  .وبعد مخسة أعوام من االتفاقية تويف الشاه نارص
ادلين وتسلم احلكم من بعده ابنه مظفر ادلين ؛ حيث واصل العلماء نضاهلم
االصاليح ىلع رأسهم الشيخ فضل اهلل انلوري (1327ـه)( ، )333واملريزا حسن
األشتياين (1319ـه1901/م)  ،والسيد عبد احلسني الشريازي والشيخ اكظم األخوند
اخلراساين(1255ـه1329-ـه)(. )334
ورغم ما حدث من رصاع بني املؤيدين هلذه املطابلة واملعارضني هلا  ،فإن أنصار
املطابلة بتطبيق ادليمقراطية اإلسالمية أحرزوا جناحا باهرا  ،بعد أن قاموا حبركة
مطابلة بادليمقراطية وحتديد صالحيات السلطان القاجاري  ،وانطلقت املظاهرات
واالعتصامات واالرضابات  ،خصوصا يف العاصمة اإليرانية طهران بقيادة السيد
حممد الطباطبايئ والسيد عبد اهلل ابلهبهاين  ،حىت استطاعوا أن جيربوا الشاه مظفر
 333هو الشيخ فضل اهلل بن املويل عباس انلوري ،ودل يف ناحية كجور من مازندران فهاجر
لطلب العلم إىل انلجف وحرض جملس درس الشيخ رايض انلجيف (1290م)  ،املريزا حبيب رشيت
(1312ـه) وهاجر إىل سامراء تبعا ألستاذه السيد الشريازي (1312ـه) ،وبعد أن بلغ املراتب العليا من
االجتهاد والفقاهة رجع إىل وطنه اعم 1302ـه .فقطن ظهران وأصبح مرجعا دينيا مرموقا .ألف عدة
الكتب منها « :رسالة يف ضمان ايلد» ،ومنها «درر اتلنظيم أرجوزة عربية» حتتوي ىلع  25قاعدة يف
مخسائة بيت ،ومنها «رسالة تذكرة الغافل وإرشاد اجلاهل» .أهم مواقفه السياسية املشاركة يف حتريم
اتلنباك ،واملساندة للثورة املرشوطة ضد االستبداد القاجاري .وقد أعدم شنقا جراء املقاومة ضد
املنحرفني واملستبدين القاجاري ،اعم 1327ـه( .األميين ،شهداء الفضيلة ،ص)517-515 :
 334هو املويل حممد اكظم اخلراساين ودل يف طوس اعم 1255ـه .ودرس املبادئ والسطوح يف حوزة
مشهد وهاجر إىل ظهران يف سن  ،22وبيق فرتة وجزية تلحصيل الفلسفة هناك ،ثم هاجر إىل انلجف
اعم 1287ـه .استفاد حبث الشيخ األنصاري ما يقرب  3سنني ،وبعد وفاته استغل عيل املريزا حممد
حسن الشريازي ،وهاجر معه إىل سامراء .لكنه توقف قليال ورجع إىل انلجف وانتهت إىل رياسة
اإلمامية ومرجعيتها العامة بعد وفاة أستاذه الشريازي .أهم تأيلفاته وأشهرها «كفاية األصول» ،وهو
أشهر كتاب أصويل ،بيق حمورا لدلراسات العليا األصويلة سطحا وخارجا خالل القرن األخري يف مجيع
احلوزات العلمية ،ومن كتابه حاشية ىلع الفرائد واملاكسب والقضاء والشهادات واحلسية ىلع األسفار
واتلكملة للتبرصة .وأهم مواقفه السياسية هو فتواه اجلريئ يف دعم اثلورة ادلستورية .تويف اعم 1329ـه.
(حمسن احليدري ،والية الفقيه تارخيها ومبانيها ،املرجع السابق ،ص)150-149 :
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ادلين ىلع إعالن االنتخابات وإنشاء أول جملس برملاين دستوري يف إيران اعم 1906
م ، .فقد اكن هذا ادلستور عبارة عن مزيج بني عنارص امللكية واملرجعية والشعب.
لكن لم تبق هذه احلالة طويال إذ عندما استعدت احلركة ادليمقراطية اإلسالمية
إلعالن ادلستور وإجراء االنتخابات واكنت تنتظر افتتاح املجلس  ،تويف الشاه مظفر
ادلين  ،فخلفه ودله حممد يلع  ،فاستغل احلركة املضادة لإلصالح ادلستوري إلجهاض
تلك احلركة مستدال بأنها حركة دينية ويه مضادة للحرية ،وأصدر قرارا فيه تعطيل
للمجلس وإلغائه  ،قائال « :إن افتتاح املجلس وحتقري اإلسالم شئ واحد» .
وهذه االجراءات من شأنها أن تثري غضب زعيم احلركة ادليمقراطية الشيخ اكظم
األخوند اخلراساين( .)335كما أصدر الشيخ اكظم اخلراساين واذلي يعترب املرجع األىلع
يف ذلك الوقت بيانا يندد فيه بهذا القرار( .)336وملا رفض الشاه حممد ىلع االنصياع
هلذا انلداء  ،فجر األخويد اخلراساين ثورة جديدة أدت إىل خلعه عن العرش يف اعم
1909م ، .وإقامة جملس الشورى يف إيران .
ويبدو مما سبق أنه حدث تطور جذري يف الفكر السيايس الشييع عن صورتها
القديمة ويه احلكم املليك حيث حيصل هؤالء امللوك ىلع إجازة من العلماء يف
احلكم نيابة عنهم باسم نواب لإلمام املهدي  ،ومن خالل هذه اإلجازة يستطيع
 335وقال« :إنك أنت ،ومعك املجتهدون املرتزقة ،عندما تدعون خمالفة املرشوطة للرشع ،إنما
يتجاهلون احلقيقة ادلينية اليت تقتيض بأن تكون العدالة واجبة ،حىت يف اإلمور اجلزئية ،وحنن
حبسب اطالعنا ىلع ابلالد اليت تطبق فيها ادلساتري ،نعلم أنها تدار وفق قوانني اعدلة ،وحنن نقول
للك رصاحة :ليس يف املرشوطة أية نقطة ختالف ادلين اإلساليم ،بل إنها تتفق مع أحاكم ادلين وأوامر
األنبياء خبصوص ادلالة ورفع الظلم عن انلاس ،فاترك سند الشيطان وانرش بيانا آخر فيه احلرية
للناس ،وإذا حصل تأخر منك عم نطلب فإننا سوف حنرض مجيعا إىل إيران ونعلن اجلهاد ضدك».
(حسن األسدي ،ثورة انلجف ،ص.)72 :
 336قال« :إن قوانني املجلس املذكور يه قوانني مقدسة وحمرتمة  ،وإطاعتها فرض ىلع مجيع
من يف إيران ،وعليهم أن يقبلوا بها وينقذوها ،وعليه نكرر قونلا :إن اإلقدام ىلع مقاومة املجلس
الترشييع املذكور يكون بمثابة اإلقدام ىلع مقاومة أحاكم ادلين احلنيف ،وإن واجب املسلمني أن
يقفوا حائال دون أية حركة ضد املجلس» « .إن األمة ايلوم متحدة اللكمة ىلع وجوب افتتاح املجلس،
ألن هذا املجلس ،ألن هذا املجلس يساعد ىلع حمو االستبداد ،وإزالة العادات الرذيلة ونرش القانون
يف ابلالد ،واخلالصة أن املسلمني ملزمون أن يتبعوا األصول اجلديدة يف احلكم»( .ثورة انلجف،
ص)70 :
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هؤالء امللوك أن حيكموا بصورة مطلقة ،إىل فكرة انليابة العامة واإلجازة املرشوطة
للملوك باحلكم من خالل االلزتام بادلستور (احلكم املليك ادلستوري)  ،وحتت
إرشاف جملس الشورى.
لكن لم تصمد نظرية احلكم املليك ادلستوري اليت أقامها فقهاء اإلمامية
يف إيران طويال  ،فرساعن ما قامت احلرب العاملية األوىل  ،واحتلت القوات الروسية
أجزاء واسعة من إيران  ،ممهدة الطريق أمام الشاه رضا بهلوي اذلي أطاح حبكم
الشاه القاجاري أمحد  ،ونصب نفسه ملاك ىلع إيران  ،دون أن يأخذ أي إذن من
الفقهاء املراجع  ،بل قاد محلة شعواء ضد رجال ادلين  ،وأصبح هو وابنه حممد رضا
بهلوي ولكيلني عن القوي الغربية  ،وهذا ما دفع الفقهاء املراجع إىل مقاومتهما
بشدة.
العهد السابع  :والية الفقيه يف ساحة اتلطبيق
ويف اعم 1963م  .قاد اخلميين انتفاضة ضد الشاه حممد رضا بهلوي  ،مما أدى إىل
تهجريه إىل العراق  ،فهناك بدأ يليق ادلروس يف احلوزات العلمية ىلع طلبته  ،يطور
فيها نظرية سياسية جديدة جتمع بني نظرية انليابة العامة للفقهاء عن اإلمام املهدي
الغائب  ،ونظرية والية الفقيه  .وقد نقل الفكر السيايس الشييع من مرحلة إجازة
الفقهاء للموك للحكم باسمهم وواكلة عنهم  ،إىل مرحلة جديدة يه حكم الفقهاء
املبارش  ،وممارسة مهمات اإلمامة بصورة اكملة ؛ وذلك بعد جناح اثلورة اعم 1979م.
حتت قيادة اإلمام اخلميين .
وإىل هنا وصلت نظرية والية الفقيه إىل قمة نضجها ؛ حيث اكتملت صياغتها
إىل حد كبري ،كما جنحت تطبيقها ىلع أرض الواقع  .يبدو أن ظهور نظرية والية
الفقيه ىلع حزي اتلطبيق قد فتح بابا اجتهاديا ىلع مرصاعيه بني فقهاء الشيعة حول
انلظريات السياسية  ،حيث ظهرت اجتهادات جديدة يف هذا املجال إثر جناح اثلورة،
بلغ –كما أحىص الشيخ كديغر -ىلع أقل تقدير إىل أربع نظريات( ، )337ويه :
337
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نظرية (خالفة األمة وإرشاف املرجعية) واليت طرحت من قبل آية اهلل السيد
حممد باقر الصدر ،ونظرية (الوالية االنتخابية املقيدة للفقيه) واليت طرحها آية اهلل
حسني املنتظري  ،ونظرية (واكلة املالكني الشخصني للمشاع) واليت طرحت من
قبل آية اهلل مهدي حائري  ،ونظرية (ادلولة االنتخابية اإلسالمية) واليت طرحت من
قبل حممد جواد مغنية والشيخ مهدي شمس ادلين ،وقد سيم األخري نظريته املتمزية
باسم (والية األمة ىلع نفسها) .
وهل هذه انلظريات يه نهاية االجتهادات يف الفكر السيايس دلي الشيعة
اإلمامية املعارصة ؟ يبدو أن االرهاصات للحركة االجتهادية دلي الشيعة اإلمامية
عرب اتلاريخ سوف تنيف ذلك تماما يف املستقبل القريب أو ابلعيد .
سوف تتناول صفحات تايلة اإلجابة عن بعض التساؤالت منها  :ماحدود
والية الفقيه  ،وما مبانيها  ،وما صالحيات الويل الفقيه  ،وما موقف املعارضني من
هذه انلظرية وما حجتهم يف ذلك؟ ،وما يه نظرية والية الفقيه كما يتبناها اإلمام
اخلميين ؟ وما يه جتلياتها يف الواقع ؟ كما سوف تتناول بشئ من اتلفصيل نظريات
سياسية شيعية جديدة اليت تظهر عقب تشكيل مجهورية إيران اإلسالمية من قبل
منظرى الشيعة املعارصين .

الشيخ حممد سقري (بريوت ،دار اهلادي ،الطبعة األوىل .)2004 ،نكتيف يف هذا املقام بذكر هذه انلظريات
اليت ظهرت بعد قيام دولة إيران اإلسالمية ،وسوف نبسطها مفصال يف الفصل اثلاين من هذا ابلاب.
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املبحث اثلالث:
األسس اليت بين عليها نظرية والية الفقيه
إذا تتبعنا آراء فقهاء اإلمامية (من أنصار والية الفقيه) يمكننا استنتاج أنهم
سلكوا مسلكني يف طريقة إثبات والية الفقيه  ،لك من الفريقني ينظر إىل قضية
قيادة املجتمع الشييع يف عرص الغيبة من منظور خاص  ،اتفقا يف انلتيجة وإن اختلفا
يف بعض املباحث انلظرية حول تفسري الوالية وطرق إثباتها  .هذان املسلاكن أو
املبنيان هما :
األول  :مسلك انلصب وانليابة
اثلاين  :مسلك تصدي الفقيه من باب احلسبة
األول  :مسلك انلصب العام وانليابة
املقصود من هذا املسلك (عند أنصاره) هو  :أن يف عرص الغيبة الكربى منصبا
معينا من قبل الشارع املقدس لقيادة األمة اإلسالمية (أي الشيعة اإلمامية االثين
عرشية)  ،وهو ما يعرب عنه بمنصب (والية الفقيه)  .وهذا املنصب جعل وتعيني
من قبل األئمة للفقيه اجلامع لرشائط الفتوي واالجتهاد العالم والعادل والشجاع
والقادر ىلع اتلدبري واإلدارة  .هذا الفقيه كما لو أنه معني لإلفتاء والقضاء فهو
انلائب عنهم يف زاعمة شؤون املجتمع(. )338
338
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ويرون أن هذا اجلعل تم باتلوصيف والعنوان ال باتلعيني واالسم ؛ فإن انلصب
–يف رأيهم -تارة يكون خاصا وباالسم كنصب انليب لألئمة وكنصب انليب بلعض
الوالة وانلواب من قبله  ،وكنصب األئمة ملن بعدهم  ،وكنصب بعض األئمة بلعض
نوابهم وسفرائهم  ،وتارة يكون انلصب اعما أي ليس باالسم واتلعيني  .ونصب
الفقهاء يف الغيبة الكربى من هذا القبيل(. )339
ومن هنا يرون أن لزاما ىلع الشيعة أن يبحثوا عن الفقيه اجلامع للرشائط
ويمزيوا مصداقه من بني الفقهاء املوجودين  ،إما مبارشة أو بواسطة أهل اخلربة  ،وبعد
ذلك عليهم أن يلزتموا بطاعته ومساندته حىت حيصل ىلع بسط ايلد واالقتدار ،وىلع
املبسوط ايلد القيام بمهام الوالية تلنجز الواجب الفعيل بالنسبة إيله(. )340
وانطالقا من هذه انلظرية  ،فإن الفقيه قبل بسط ايلد لم تكن هل الوالية
بالفعل ،بل دليه قابليتها ،وبعد االقتدار وتنجزي الواجب تتحقق دليه الوالية الفعلية.
وبهذا جتنبوا حدوث تعارض الواليات وتزامحها بتعدد الفقهاء  ،ألن الوالية الفعلية
ال تتحقق إال عند فقيه واحد  ،وهو اذلي يكون احلاكم الرشيع بالفعل  ،أما
2004ـه) ،ص192 :
 339املرجع السابق ،ص( 193 :ينقسم احلكم –عند الشيعة اإلمامية -إيل عدة تقسيمات ،منها
اتللكييف والوضيع ،واألول :هو اإلنشاء الصادر بدايع ابلعث أو الزجر أو الرتخيص .وتسميته باتللكييف
ألن فيه حبسب أهم مصاديقه لكفة ومشقة وينقسم إيل مخسة مخسة ،ويه الوجوب ،واالستحباب،
واحلرمة ،والكراهية ،واإلباحة .واثلاين :أي احلكم الوضيع ،وهو لك حكم لم يكن حبكم تكلييف
اكمللكية والزوجية وحنوهما وتسميته باحلكم الوضيع لكونه اغبلا موضواع للحكم اتللكييف.
واحلكم الوضيع ىلع أقسام :أحدها :قابل للجعل واالنشاء استقالال اكمللكية واحلجية والقضاوة
واحلاكمية .فإن املالك احلقييق أو االعتباري يمكن أن جيعل شخصا مالاك لشئ أو جيعل الشارع
طريقا كخرب الواحد حجة أو أن الشارع يقول :إين جعلتك قاضيا أو حاكما .فالوالية من هذا القبيل.
وثانيها :قابل لالنزتاع من احلكم اتللكييف اكجلزئية والرشطية ،فإن الشارع إذا حكم تكليفا مثال
بإقامة الصالة ورشطية الطهارة هلا .ثاثلها :ال يقبل هذا وال ذاك كسببية مصالح الصالة مثال لألمر
بها .ألن هذه السببية أمر تكويين .وثاثلها :ال يقبل هذا وال ذاك كسببية مصالح الصالة مثال لألمر
بها .ألن هذه السببية أمر تكويين مقدم ىلع الوجوب فال يعقل جعله ترشيعا وال يمكن أن ينزتع
من اتللكيف ألن اتللكيف متأخر عنه رتبة .نعم السببية االعتبارية مثل سببية دلوك الشمس لوجوب
الصالة يمكن عدها من القسم اثلاين( .والية الفقيه تارخيها ومبانيها ،املرجع السابق ،ص)194 :
 340نفس املرجع السابق
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بقية الشعب حىت الفقهاء منهم َ
ملزمون بطاعة الفقيه املبسوط ايلد يف أحاكمه
الوالئية(. )341
ماذا لو وجد فقيهان جامعان للرشائط أو أكرث مبسويط ايلد ؟  .أجابوا بأن
الفقيه اذلي حصل ىلع بسط يده ابتداءا هو احلاكم  ،واثلاين لو زامحه أعمال الوالية
يسقط عن العدالة فال يكون جامعا للرشائط .
والوالية ىلع هذا املسلك ليست تكليفا حمضا للفقيه الويل  ،بل يه حكم
وضيع ىلع غرار العناوين الوضعية اكمللكية والزوجية  ،وهذا خبالف مسلك احلسبة
فإنه رصف تكليف كفايئ ليس فيه أي منصب كما سيأيت تفصيله(. )342
أدلة والية الفقيه بناء ىلع مسلك انلصب
فقد استدلوا ىلع والية الفقيه بناء ىلع مسلك انلصب وانليابة باألدلة األربعة
اليت يه مصادر الفقه الشييع اإلمايم ويه  :الكتاب والسنة والعقل واالمجاع  .نورد
فيما ييل موجز هذه األدلة اكتلايل :
ادليلل األول  :الكتاب
وقد استدلوا ىلع املسألة بطائفتني من آيات القرآن الكريم :
الطائفة األوىل  :يه اآليات اليت يستفاد منها لزوم احلاكمية والوالية اإلهلية
بني املجتمعات البرشية ىلع طول اتلاريخ من دون اختصاص لزمان دون زمان أو
أمة دون أمة أخري  .ولكن لم يبني فيها مواصفات احلاكم أو الويل  .أما الطائفة
اثلانية  :فيه اآليات اليت يستفاد منها أن اذلين يقومون بتنفيذ األحاكم اإلهلية
وتطبيق الوالية الرشعية هم املنصوبون من قبل اهلل وتستمد رشعيتهم منه .
َ
َّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ُّ ْ َ َ َ
ات ِإ ٰل
َ من أمثلة الطائفة األوىل َ  ،قوهل تعاىل ِ :إن الل َّ يأم ُركم أن تؤدوا المان ِ
ْ َ َ َ َ َ
ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َّ َ َّ َ ُ ُ ْ َّ َ َ َ
ك ْمتُ ْم َب ْ َ
ي َّ
أه ِلها وإِذا ح
الل َّ كن
اس أن تكموا بِالعدل ِإن الل َّ نِ ِعما ي ِعظكم بِه ِإن
انل ِ
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ْ
ْ
ََ َ ُ ْ َ َُ ُ َ
َسم ً
ون ف َ
يعا بَص ً
يل ِالل َّ َوال ُم ْستَض َع ِف َني
ب
س
ريا . 343وقوهل تعاىل  :وما لكم ل تقاتِل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِّ َ َ ِّ َ َ ْ ْ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ ْ ْ َ ْ َ ٰ ْ َ ْ َ َّ
الظالم أَ ْهلُهاَ
الين يقولون ربنا أخ ِرجنا ِمن ه ِذهِ القري ِة
ان ِ
ِِ
ال والنسا ِء وال ِول ِ
ِمن الرج ِ
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ًّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ
ً ()344
واجعل لا ِمن لنك و ِلا واجعل لا ِمن لنك ن ِصريا) .

وفسر الشيخ الطباطبائي معىن األماانت يف اآلية األوىل كالتايل:

«واذلي َّ
وسعنا به معىن تأدية األمانات والعدل يف احلكم  ،هو اذلي يقيض به
ُّ
السياق  ...فال يُ َرد عليه أنه عدول عن ظاهر لفظ األمانة واحلكم  .فإن املتبادر
يف مرحلة الترشيع من مضمون اآلية وجوب رد األمانة املايلة إىل صاحبها  ،وعدل
القايض وهو احلكم يف مورد القضاء الرشيع  ،وذلك إن الترشيع املطلق يتقيد
وجوب رد األمانة ىلع االطالق ووجوب العدل يف احلكم ىلع االطالق  .فما اكن من
ذلك راجعا إىل الفقه من األمانة املايلة والقضاء يف املرافعات راجعه فيه الفقيه  ،وما
اكن غري ذلك استفاده من فن أصول املعارف  ،وهكخذا»(. )345
فال تنحرص معىن األمانات –يف رأي الشيخ الطباطبايئ -هنا ىف األمانات املايلة
فقط إنما تعم املايلة واملعنوية  ،اكلعلوم واملعارف وكذلك احلكومة واإلمامة وقد أمر
اهلل العباد مجيعا يف لك زمان وماكن بذلك  .ثم إن مدار احلكم جيب أن يكون هو
العدل  ،وحيث أن العدل تقوم به السموات واألرض  ،فالبرش حيتاج إىل هذا انلوع
من احلكم يف لك زمان وماكن .
وتأييدا ملعىن عموم األمانات أوإطالقها وشموهلا لإلمامة والوالية  ،أورد صاحب
الربهان يف تفسري القرآن (الشيخ ابلحراين) بعض األحاديث يف تفسريه لآلية  .من
هذه األحاديث ما روي عن زرارة عن أيب جعفر حممد بن ىلع قال زرارة :
َٰ َ ْ
َّ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ُّ ْ َ َ َ
َ
ات إِل أه ِلها»...
«سأتله عن قول اهلل عز وجل «إِن الل َّ يأمركم أن تؤدوا المان ِ
فقال :أمر اهلل اإلمام أن يؤدي اإلمامة إىل اإلمام اذلي بعده  .ليس هل أن يزويها عنه،
 343سورة النساء 58:
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َ َ َ
َ ْ َْ ُ
ك ْم ُت ْم َب ْ َ
ك ُموا بالْ َع ْدل ۚ إ َّن َّ َ
الل نِعِماَّ
ي انلَّ ِ
اس أن ت
أال تسمع قوهل «ِإَوذا ح
ِ ِ
ِ
َّ َّ َ َ َ
َ ُ ُ
ً
َ
ً
َ
صريا» وهم احلاكم يا زرارة  ،خاطب بها
يعِظك ْم بِهِ ۗ إِن الل كن س ِميعا ب ِ
احلاكم»(. )346

فاآلية شاملة لعرص الغيبة أيضا  ،فال بد فيها من حاكم إليه حيكم بالعدل
وال ديلل ىلع إخراج هذا العرص عن العموم الالزماين لآلية .
تقويم ونقد

ْ
ُ َ ْ ُ ُّ
إن تفسري الطباطبايئ لفظ األمانات يف قوهل تعاىل «إ َّن َ
الل َّ يَأ ُم ُرك ْم أن ت َؤدوا
ِ
َ َْ
ََْ َ
ات ِإ ٰل أه ِل َها» بأنها مطلقة وشاملة لإلمامة والوالية  ،وال تقترص ىلع جمرد
المان ِ
األمانة املايلة والقضاء واالفتاء  ،هو تفسري سليم وال غبار عليه  .وهذا اتلفسري يتفق
مع ما ذهب إيله مفرسو أهل السنة .فقد نقل ابن كثري حديثا حول هذه اآلية فيما
رواه اإلمام أمحد وأهل السنن  ،عن احلسن عن سمرة أن رسول اهلل  قال « :أد األمانة
إىل من ائتمنك وال ختن من خانك»  ،وهو يعم مجيع األمانات الواجبة ىلع اإلنسان من
حقوق اهلل عز وجل ىلع عباده من الصالة والزاكة والصيام والكفارات وانلذر وغري
ذلك مما هو مؤتمن عليه ال يطلع عليه العباد  ،ومن حقوق العباد بعضهم ىلع بعض
اكلودائع وغري ذلك مما يأتمنون به  ...؛ فأمر اهلل عز وجل بأدائها  ،فمن لم يفعل ذلك يف
ادلنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة  ،كما ثبت يف احلديث الصحيح أن رسول اهلل  قال:
«تلؤدن احلقوق إىل أهلها حىت يقتص للشاة اجللحاء من القرناء-أداء األمانة»(. )347
واكن هذا االتفاق يف اتلفسري يفيدنا بأن هذا الفهم من اآلية الكريمة هو الفهم
األصيل والسليم واذلي يستند إىل أدلة قوية من األحاديث انلبوية  .أما القول باقتصار
مفهوم األمانات يف أمور معينة  ،ويف زمان معني  ،هو مفهوم قارص دخيل ىلع الفكر
الشييع بسبب تأثري فكرة املهدوية القائلة بلزوم اإلحجام عن مجيع النشاط السيايس
346

السيد هاشم ابلحراين ،الربهان يف تفسري القرآن( ،بريوت ،مؤسسة الوفاء ،)1403 ،ص :
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 347احلافظ عماد ادلين ،أبو الفداء إسماعيل ابن كثري (774ـه) ،تفسري القرآن العظيم ،قدم
هل ادلكتور يوسف عبد الرمحن املرعشيل( ،بريوت-بلنان ،دار املعرفة 1412 ،ـه1992/م) ،ص527/ 1 :
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واالجتمايع والقضايئ إلخ  ،حىت ميجء املهدي  .ومن ثم فإن فكرة املهدوية –حسب
املفهوم الشييع -من األفاكر ادلخيلة ىلع الشيعة واإلسالم .
أما القول بأن املراد من اآلية هو أن اهلل تعاىل أمر أن يؤدي اإلمامة إىل اإلمام
اذلي بعده  ،وهذا معناه جعل وتعيني من قبل اهلل تعاىل  ،هو من اتلفاسري ابلاطنية
ابلاطلة  ،ألنها ال تستند إىل ديلل رشيع صحيح وال برهان عقيل رصيح .
وداللة هذه اآلية ىلع أحقية الفقهاء تلويل منصب اإلمامة أيضا وصريورتها
إيلهم باعتبارها أداء لألمانة يف عرص الغيبة مما ال غبار عليه  ،إن قصد من األحقية
معىن األفضلية  .لكن املشلكة تكمن يف فهمهم اخلاص ملعىن األحقية يلكون حقرا
للفقهاء وحدهم دون سواهم ،وهذا املفهوم فيما ال داللة فيه  .وكون اآلية تشري إىل
معىن اجلعل واتلعيني هلم  ،وهذا املعىن مما ال وجه هل أيضا يف هذه اآلية الكريمة .
ََ َ ُ ْ َ َُ ُ َ
الر َ
ون ف َسبيل الل َّ َوال ْ ُم ْستَ ْض َعف َ
ني ِم َن ِّ
أما عن قوهل تعاىل :وما لكم ل تقاتِل
ال
ج
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِّ َ َ ْ ْ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ ْ ْ َ ْ َ ٰ ِ ِ ْ َ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ََ
الين يقولون ربنا أخ ِرجنا ِمن ه ِذهِ القري ِة الظال ِ ِم أهلها واجعل لا
ان ِ
والن َسا ِء وال ِول ِ
َ
َ
ْ
َ
ْ َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
ً
ِم ْن ُلنك َو ِ ًّلا َواجعل لَا ِمن لنك ن ِصريا(.)348
فإن اآلية –كما يقول بذلك ادلكتور حمسن حيدري -وإن نزلت يف املؤمنني
املستضعفني يف مكة اذلين اكنوا يعيشون حتت وطأة املرشكني اجلناة قبل الفتح  ،إال
أن املورد ال خيصص وال يقيد ،فيه يف مقام رضب قانون اعم وشامل للك زمان .ويعرب
القرآن ىلع لسان أوئلك املستضعفني بأنهم اكنوا يطلبون من اهلل أن جيعل هلم ويلا
النتشاهلم من وضعهم املأساوي  .وفيه تلميح إىل أن الوالية تلزم أن تكون جبعل
إليه ؛ إذ الوالية لو لم تكن إهلية فال بد وأن تكون شيطانية وطاغوتية إذ ال ثالث
ُ َ ُّ َّ َ َ ُ ْ
آمنُوا ي ِر ُج ُه ْم
الين
هلما كما يستفاد ذلك من عدة آيات مثل قوهل تعاىل :الل َّ ول ِ
َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ُ َّ ُ ُ ُ ِ ْ ُ َ ُ ْ َ ُّ َ
َ ُّ ُ َ
ور ِإل
ور و ِ
ِمن الظلم ُ ِٰ
ات ِإل َ انل ِ
الين كفروا أو ِلاؤهم الطاغوت ي ِرجونهم ِمن انل ِ
انلار ُه ْم ف َ
ُّ ُ َ
يها َخ ُ
َ َ ْ َ ُ َّ
الونَ( . )349فأي حاكم ال تستند رشعيته
ِ
ِ
الظلم ِ
ات أولِك أصحاب ِ
إىل اهلل فهو طاغوت وإن قبله مجيع انلاس  .وال شك يف شمول حكم هذه اآلية
348
349
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للعصور املتأخرة عن عرص انليب واملعصومني(. )350
تقويم ونقد
إن القول بوجوب إخراج املستضعفني من حاكم اجلور بغري تقييد بزمان وماكن،
عن طريق تشكيل احلكومة اإلسالمية  ،من الفهم السليم ويتفق مع سياق هذه اآلية
الكريمة  .لكن القول بأن يف اآلية ما يلمح إىل أن الوالية ال بد أن تكون جمعولة
ومعينة من قبل اهلل تعاىل  ،إذ لو لم تكن جمعولة فسوف تكون شيطانية  ،هو كالم
مرفوض تماما ،ألنه ال يلزم أن تكون احلكومة الغري املجعولة إهليا  ،أن تكون
والية شيطانية وطاغوتية ؛ حيث أن معيار الطاغوتية والشيطانية للوالية هو يف عدم
اللجوع واتلحكيم إىل رشع اهلل  ،ال إىل اجلعل واتلعيني اإلليه .
أما األمثلة من الطائفة اثلانية يه اآليات انلازلة يف سورة املائدة من اآلية 44 :
إىل اآلية :)351(50 :
حيث يستفاد من اآليات املذكورة أن اذلين يقومون بتنفيذ األحاكم اإلهلية
 350والية الفقيه؛ تارخيها ومبانيها ،املرجع السابق ،ص198-197 :
َ ُّ َّ َّ َ ُ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َّ َ ُّ َّ َ ُ ُ َ ْ ٌ ُ َ ً ُ َ َ َ ْ َّ ْ َ َ ْ َ َّ 351
ِإنا أنزلا اتلوراة ِفيها هدى ونور يكم بِها انل ِبيون َ ِال َين أسلموا ل ِ ِلين هادوا و َالربا ِنيون
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وتطبيق الوالية الرشعية هم املنصوبون من قبل اهلل وتستمد رشعيتهم منه وهم ىلع
هذا الرتتيب والتسلسل اكتلايل :املرتبة األوىل  :األنبياء  ،املرتبة اثلانية  :األوصياء
(املعصومون)  ،املرتبة اثلايلة  :الفقهاء األمناء(. )352
كما يستفاد منها أن هذا احلكم اعم وشامل ليس فقط يف الرشيعة اإلسالمية
املحمدية بل حىت يف الرشائع السابقة اكملوسوية والعيسوية  .فإن هذه الرشائع ىلع
الرغم من اختصاص لك منها بأحاكم خاصة لكن هناك أحاكم ثابتة وسارية يف لك
زمان ال تتغري  ،ومنها الرتتيب اإلليه للقيادة يف املجتمع(. )353

يستفاد من سياق اآلايت السبع –حسب ما يرى فقهاء الشيعة -عدة نقاط :
 -1أن أنبياء اهلل كموىس وعيىس وحممد عليهم السالم هدفهم واحد وهو الوصول
إىل اهلل وطريقهم واحد وهو سلوك الرشائع انلازلة من قبل اهلل ولك نيب يصدق
من جاء قبله من الكتب املزنلة واألنبياء املرسلة .
 -2أن لك نيب هل منهاج قد خيتلف يف بعض املوارد عن مناهج األبنياء اآلخرين
الختالف بعض الظروف واملقتضيات وال يمكن وضع رشيعة واحدة جلميع
األمم .
 -3هناك بعض القوانني وانلواميس اثلابتة عرب القرون ويف مجيع ابلدلان تشرتك فيها
مجيع رساالت السماء وال يمكن ختصيصها برشيعة دون رشيعة أخري  .مثل
أحاكم القصاص املرصح بها يف اآلية  45من املائدة(. )354
 -4أن حاكمية اهلل من تلك انلواميس اثلابتة واملشرتكة اليت ال يمكن ختصيصها
برشيعة دون رشيعة أخري  ،وقد ركزت عليها اآليات السبع بصورة بيعة .
 -5أن القرآن جعل احلاكمني باتلوراة  ،ككتاب إليه حيتوي ىلع اهلدي يف املعارف
 352والية الفقيه؛ تارخيها ومبانيها ،املرجع السابق ،ص198 :
 353نفس املرجع السابق
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َ
ُ َّ
ه ُم الظال ِ ُمون)
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العقائدية وانلور يف األحاكم العملية ؛ ىلع ثالثة مراتب  :األوىل  :انلبيون ،
واثلانية  :الربانيون ،واثلاثلة  :األحبار  .واملقصود من الربانيني (هم املنقطعون
إىل اهلل علما وعمال  ،أو اذلين إيلهم تربية انلاس بعلومهم بناء ىلع اشتقاق
اللفظ من الرب أو الرتبية)  .كما يمكن أن يراد بهم  ،اذلين علومهم ربانية
أي من دلن اهلل ويؤيد ذلك عطف األحبار عليهم وال شك أن علم األحبار
ليس دلنيا وهذه املرتبة تنطبق ىلع األئمة واألوصياء املعصومني  ويه مرتبة
متوسطة بني األنبياء واألحبار .
واألخبار هم اخلرباء من العلماء  ،وحسب ما هو املروي عن ابن عباس فإن
األحبار هم الفقهاء( . )355والفرق بينهم وبني الربانيني  ،أن الربانيني معصومون
وعلومهم دلنية  ،واألحبار غري معصومني وعلمهم غري دلين ويؤيد هذا اتلفصيل
الروايات املروية عن أهل ابليت .
ونقال عما روي العيايش يف تفسريه عن أيب عمرو الزبريي عن أيب عبد اهلل( :أن
مما استحقت به اإلمامة  ،اتلطهري الطهارة من اذلنوب واملعايص املوبقة اليت توجب
انلار ثم العلم املنور جبميع ما حيتاج إيله األمة من حالهلا وحرامها  ،والعلم بكتابها
خاصة واعمة  ،واملحكم واملتشابه  ،ودقائق وغرائب تأويله  ،وناسخه ومنسوخه .
قلت  :وما احلجة بأن اإلمام ال يكون إال اعملا بهذه األشياء اليت ذكرت ؟
اتل ْو َر َاة ف َ
قال  :قول اهلل فيمن أذن اهلل هلم يف احلكومة وجعلهم أهلها (إنَّا أَن ْ َز ْلَا َّ
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بِآي ِات ثمنا ق ِليل ومن لم يكم بِما أنزل الل َّ فأولِك هم الكفِ ُرون( . )356ولم يقل
بما محلوا منه(. )357
ويستفاد من ظاهر اآلية الرشيفة ومن رصيح احلديث الرشيف أن الفقهاء
355
356
357

القرطيب ،اجلامع ألحاكم القرآن( ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب1405 ،ق) ص189/6 :
جزء من آية  44من سورة املائدة
حممد بن مسعود بن عياش ،تفسري العيايش (طهران ،املكتبة اإلسالمية) ،ص323-322/1 :
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مأذونون باحلكومة بعد األئمة .
 -6أن هذا الرتتيب يف احلاكمية ومنه نصب الفقهاء بعد األوصياء ليس خمتصا
برشيعة موىس واتلوراة بل هو اعم وجار يف لك الرشائع  ،ومنها يف رشيعة اإلسالم
 .ويشهد هلذا عدة أمور :
األول  :عطف عيىس ابن مريم وإجنيله يف اآلية اثلاثلة ىلع مويس وتوراته بمثل
ذلك السياق ثم عطف رسول اإلسالم وقرآنه بمثل ذلك السياق يف اآلية اخلامسة بأنه
مصدق ملا بني يديه من الكتاب.

َ ُْ ْ ُ
َّ
ْ َ
اللِ َو َكنُوا َعلَيْهِ ُش َه َد َ
اء ۚ)
اب
اثلاين  :قوهل سبحانه (بِما استحفِظوا مِن كِت ِ

تعليل لرشعية حاكميتهم فإن األحبار مأذونون باحلكمة ألنهم صاروا خبرباتهم
وفقاهتهم قابلني ألن يستحفظوا كتاب اهلل ويؤخذ منهم امليثاق ىلع حفظه من
اتلحريف اللفظي واملعنوي  ،ولوال ذلك ملا وصلوا إىل هذه الرتبة حبيث يعطفون ىلع
االنبياء والربانيني  .وال ريب أن هذا املالك ليس خمتصا بأخبار ايلهود بل هو جار
يف فقهاء اإلسالم أيضا .
اثلالث  :أن أي حكم ثبت يف األديان السابقة ولم يثبت رده أو نسخه يف رشيعة
اإلسالم فهو اعم وليس خمتصا بتلك الرشائع  .ويمكن استصحابه يف صورة الشك
ببقائه كما ورد يف أصول الفقه استصحاب الرشايع السابقة(. )358

ومن هنا انتىه ادلكتور حمسن احليدري إىل استنتاج  :بأن والية الفقهاء يف
عرص الغيبة أمر قرآين مسلم ال شبهة تعرتيه  .كما يستفاد من عطف األحبار ىلع
الربانيني واألنبياء إطالق حاكميتهم ألن حاكمية انلبيني والربانيني مطلقة كما
يظهر من نفس اآلية ومن األدلة األخري(.)359

358
359
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تعليق ونقد
ونعلق ىلع هذه االستدالالت اكتلايل :
ليس يف هذه الطائفة من اآليات ما يشري إىل وجود تعيني ونصب الفقهاء
اخلاصة بهم رياسة اإلمامة من قبل اهلل تعاىل  .لك ما فيها داللة اعمة ىلع وجوب
إقامة رشع اهلل تعاىل واتلحكيم هل يف مجيع أمور ادلنيا وادلين  .وامللكفون يف ذلك –بعد
وفاة الرسول املصطيف -هم األمة بأرسها يف مقدمتهم أهل االختيار وأهل اإلمامة(.)360
وليس فيها ما يدل ىلع وجود الرتبة اثلانية من األوصياء املعصومني يف ذلك .
أما كون هذا احلكم اعم وشامل ليس فقط يف الرشيعة املحمدية  ،بل حىت
يف الرشائع السابقة اكملوسوية والعيسوية  ،وأن الربانيني (هؤالء دون األنبياء يف
الرتبة) واألحبار (أي العلماء) مأذونون باحلكم يف هذا العرص  ،أيضا مما ال غبار
عليه ،لكن ذلك ال يعين تفردهم باألحقية يف تويل هذا املنصب  ،فضال عن اتلعيني
وانلصب من قبل اهلل تعاىل  .من أين يأيت هذا اتلعيني  ،وقد انقطع الويح منذ وفاة
الرسول (عند أهل السنة)  ،أو منذ انتهاء عرص األئمة يف رأيهم  .فكيف يمكن أن
يقال ذلك نصبا ؟  .إن ما يذهب إيله العيايش حجة ىلع أنصار معاريض نظرية والية
الفقيه  ،وليس حجة ىلع علماء أهل السنة .
من لك ما سبق يتبني نلا أن فقهاء الشيعة لم يكن دليهم أدلة واضحة قاطعة
من القرآن ما يؤيد رأيهم يف والية الفقيه  .واآليات املستدلة بها –كما بينا -سواء من
الطائفة األوىل أو اثلانية ليس فيها ما يشري إىل وجود اتلعيني وانلصب من قبل اهلل
تعاىل  .بل أقوى أدتلهم يف ذلك من السنة والعقل  .كما هو املبسوط بشئ من اإلجياز
يف الصفحات اتلايلة .
ادليلل اثلاين  :السنة
أما استدالهلم اثلاين وهو بالسنة ؛ فمن خالل عدة الروايات اليت تبلغ عند
360

املاوردي ،األحاكم السلطانية ،املرجع السابق ،ص15 ،14 :
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ابلعض عرشون حديثا؛ ويه من حيث السند بني  :صحيحة  ،ومقبولة  ،ومشهورة،
وضعيفة  .لكن فقهاء الشيعة من أنصار والية الفقيه يرون أن ضعف بعضها ال
يرض ،الجنبارها بعمل املشهور أوال  ،وتلضافر جمموعها حبيث يغنيهم عن الفحص
حول إسنادها  .أما من حيث ادلاللة فيه ختتلف رصاحة وظهورا وغموضا  .وبهذا
يمكن تقسيمها إىل طائفتني  :األوىل  :ما تدل ىلع املسألة برصاحة ووضوح  .واثلانية:
ما يمكن االستدالل بعمومها أو إطالقها وإن لم تكن رصاحة يف املقام(. )361

ومن أمثلة الطائفة األوىل األحاديث التالية :
 -1مقبولة عمر بن حنظلة « :عن عمر بن حنظلة قال  :سألت أبا عبد اهلل عن
رجلني من أصحابنا بينهما منازعة يف دين أو مرياث فتحاكما إىل السلطان
وإىل القضاة أحيل ذلك ؟ قال  :من حتاكم إيلهم يف حق أو باطل فإنما حتاكم
إىل الطاغوت وما حيكم هل فإنما يأخذ سحتا وإن اكن حقا ثابتا هل  .ألنه
أخذه حبكم الطاغوت وقد أمر اهلل أن يكفر به قال اهلل تعاىل ( :يريدون أن
يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) – قلت  :فكيف يصنعان ؟
قال  :ينظران إىل من اكن منكم ممن قد روي حديثنا ونظر يف حالنلا وحرامنا
وعرف أحاكمنا فلريضوا به حكما فإين قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم
حبكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف حبكم اهلل وعلينا رد؛ والراد علينا الراد
ىلع اهلل وهو ىلع حد الرشك باهلل»(. )362
 -2ومنها  ،اتلوقيع الرشيف ( :مما نقله الشيخ الطويس يف (كتاب الغيبة)  :وأخربين
مجاعة عن جعفر بن حممد بن قولوية  ،وأيب اغلب الرازي وغريهما  ،عن حممد
بن يعقوب اللكيين عن إسحاق بن يعقوب قال  :سألت حممد بن عثمان العمري
رمحه اهلل أن يوصل يل كتابا قد سئلت فيه عن مسائل أشلكت ىلع فورد اتلوقيع
خبط موالنا صاحب الزمان (ع) « :أما ما سألت عنه –أرشدك اهلل وثبتك -من
أمر املنكرين يل من أهل بيتنا وبين عمنا  ...وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها
361
362
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إىل رواة حديثنا  ،فإنهم حجيت عليكم وأنا حجة اهلل عليكم»(. )363
والطائفة اثلانية  ،يه جمموعة من األحاديث اليت صدرت عن الرسول أو األئمة
وهم يف مقام مدح الفقهاء والعلماء ولم يكن فيها ترصيح بانلصب  ،إال أن عمومها
وإطالقها يشمل إثبات والية الفقيه  .من هذه األحاديث :
 -1ما رواه اللكيين بإسناده عن أيب عبد اهلل قال  :قال رسول اهلل « : من سلك طريقا
يطلب فيه علما سلك اهلل به طريقا إىل اجلنة  ،وإن املالئكة تلضع أجنحتها
لطالب العلم رضا به وأنه يستغفر لطالب العلم من يف السماء ومن يف األرض
حىت احلوت يف ابلحر  ،وفضل العالم ىلع العابد كفضل القمر ىلع سائر انلجوم
يللة ابلدر  ،وإن العلماء ورثة األنبياء  .وأن األنبياء لم يورثوا دينارا وال درهما
ولكن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ حبظ وافر»(. )364
 -2منها ما روي اللكيين بسنده عن أيب عبد اهلل قال  :قال رسول اهلل « : الفقهاء
أمناء الرسل ما لم يدخلوا يف ادلنيا  ،قيل يا رسول اهلل  :وما دخوهلم يف ادلنيا ؟
قال  :اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذرواهم ىلع دينكم»(. )365
ووجه االستدالل أن العلماء أودعوا مجيع ما يرتبط بالرعية من شؤونهم الفردية
 363الصدوق ،كمال ادلين وتمام انلعمة ،ص .483/2 :واملراد ب-رواة احلديث –يف رأي أنصار
والية الفقيه -هم الفقهاء وليسوا املحدثني السذج اذلين ال يعون فقه احلديث .فإن هؤالء ال
ستناسب الرجوع إيلهم مطلقا وجعلهم حججا ىلع العباد من قبل األئمة)( .والية الفقيه؛ تارخيا
ومبانيها ،املرجع السابق ،ص.)210 :
(روي هذا احلديث أيضا ،الصدوق يف كتابه (كمال ادلين) ،ورواه يف آخر (االحتجاج ) عن حممد
بن يعقوب اللكيين ،وقال( :وأنا حجة اهلل) (دراسات يف والية الفقيه وفقه ادلولة اإلسالمية ،الشيخ
املنتظري( ،قم-إيران ،املركز العاليم لدلراسات اإلسالمية ،الطبعة األوىل1408 ،ـه .املرجع السابق ،ص:
)478/1
364
اللكيين ،أصول الاكيف ،ص .34/1 :الرواية بالاكمل اكتلايل( :رواه اللكيين يف الاكيف عن حممد
بن احلسن وعيل بن حممد ،عن سهل بن زياد ،وحممد بن حييي ،عن أمحد بن حممد مجيعا عن جعفر
بن حممد األشعري ،عن عبد اهلل بن ميمون القداح .وعيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن محا بن عييس
عن القداح عن أيب عبد اهلل)( .انظر أيضا دراسات يف والية الفقيه وفقه ادلولة اإلسالمية ،الشيخ
املنتظري ،املرجع السابق ،ص)467/1 :
 365اللكيين ،الاكيف ،املرجع السابق ،ص46/1 :
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االجتماعية حيث أنهم أمناء  ،والوالية من أعظم تلك الشؤون.
 -3ومنها ما رواه الشيخ الصدوق يف آخر الفقيه  ،قال « :قال عيل (ع)  :قال رسول اهلل
 امهلل ارحم خلفايئ –ثالثا -قيل  :يا رسول اهلل  ،ومن خلفاؤك ؟ قال  :اذلين
يأتون بعدي يروون حدييث وسنيت»(. )366
فالعلماء يف هذا احلديث جعلوا خلفاء للرسول (ع)  .واخلليفة هو من يقوم مقام
املخلوف ،ومعناه العريف واضح ومن مجلة مقامات الرسول اليت تقبل االنتقال
من بعده إىل اآلخرين  ،واليته الرشعية  .فالعلماء إذا خيلفون الرسول يف واليته
الرشعية ىلع انلاس  .وأما قوهل (يروون حدييث) فإلخراج من يعتمد يف اجتهاداته
ىلع آرائه القياسية واالستحسانية .
 -4منها ما رواه ابن أيب اجلمهور اإلحسايئ عن الرسول  أنه قال « :علماء أميت
كأنبياء بين إرسائيل»( . )367وروي عن الرضا يف الفقه الرضوي « :إن مزنلة
الفقيه يف هذا الوقت كمزنلة األنبياء يف بين إرسائيل»(. )368

وحيث أن أنبياء بين إسرائيل كانوا يتصدون للوالية الشرعية كلما ساعدهتم
الظروف  ،فالعلماء ينبغي أن يكونوا كذلك .
 366الصدوق ،الفقيه من ال حيرضه الفقيه ،حتقيق :عيل أكرب الغفاري( ،قم ،مجاعة املدرسني،
الطبعة اثلانية1404 ،ـه) باب انلوادر ،احلديث رقم( .5919 :ورواه يف أواخر املعاين عن أبيه عن عيل بن
إبراهيم بن هاشم ،عن أبيه عن احلسني بن يزيد انلوفيل ،عن عيل بن داود ايلعقويب ،عن عييس بن
عبد اهلل بن حممد عمر بن عيل بن أيب طالب ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل بن أيب طالب ،قال( :قال
رسول اهلل (ص)  :امهلل ارحم خلفايئ ،امهلل ارحم خلفايئ ،امهلل ارحم خلفايئ .قبل هل :يا رسول اهلل )...
(معاين األحبار ،ابلاب ( 423باب معىن قول انليب  :امهلل ارحم خلفايئ -ثالثا -ص)437/2 :
ورواه يف املجالس عن احلسني بن أمحد بن إدريس ،قال :حدثنا أيب ،عن حممد بن أمحد بن حييي
بن عمران األشعري ،عن حممد بن حسان الرازي ،عن حممد بن عيل عن عيىس بن عبد اهلل العلوي
العمري ،عن أبيه ،عن آبائه ،عن عيل (ع) قال :قال رسول اهلل (ص) امهلل ارحم خلفايئ –ثالثا -قبل:
يا رسول اهلل ،ومن خلفاؤك ؟ قال( :اذلين يبلغون حدييث وسنيت ثم يعلمونها أميت) (الصدوق ،األماىل،
)109؛ (دراسات يف والية الفقيه ،املرجع السابق ،ص)461/1 :
 367حبار األنوار ،املرجع السابق ،ص22/2 :
 368عيل بن بابويه ،فقه الرضا ،حتقيق :مؤسسة آل ابليت( ،املشهد ،املؤتمر العاليم لإلمام
الرضا1406 ،ـه) ،ص338 :
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 -5وما روي عن أمري املؤمنني أنه قال « :فضل العالم ىلع سائر انلاس كفضيل ىلع
أدناهم»(. )369
 -6وما روي عن أمري املؤمنني أنه قال « :العلماء حاكم ىلع امللوك»( . )370ومنها ما
رواه الكراجيك عن موالنا الصادق أنه قال « :امللوك حاكم ىلع انلاس  ،والعلماء
حاكم ىلع امللوك»(. )371
َّ َ َ
 -7ومنها ما قاهل أمري املؤمنني « :أويل انلاس باألنبياء أعلمهم بما جاءوا به ِ ،إن أ ْول
ْ َ َ َ َّ َ َّ َ ُ ُ َ َ ٰ َ َّ َ َّ
ين َ
الل َّ َو ُّل ال ْ ُم ْؤمن َ
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َّ
لين اتبعوه وهذا انل ُّ
بو
ني )(. )372
ِ
انل ِ
اس بِ ِإبرا ِهيم ل ِ
ِِ
ِ
ِ
 -8ومنها ما رواه يف الاكيف  ،عن حممد بن حيىي  ،عن أمحد بن حمبوب  ،عن عيل بن
أيب محزة  ،قال  :سمعت أبا احلسن موىس بن جعفر (ع) يقول « :إذا مات املؤمن
بكت عليه املالئكة وبقاع األرض اليت اكن يعبد اهلل عليها وأبواب الساء
اليت اكن يصعد فيها بأعماهل وثلم يف اإلسالم ثلمة ال يسدها شئ  ،ألن املؤمنني
الفقهاء حصون اإلسالم كحصن سور املدينة هلا»(. )373

 369الرنايق ،عوائد األيام يف بيان قواعد األحاكم ومهمات مسائل احلالل واحلرام( ،قم ،مكتبة
نصرييت )1408 ،ص186 :
 370الغرر وادلرر ،ص ،137/1 :احلديث ( .506عن أمري املؤمنني (ع) قال( :العلماء حاكم عيل
انلاس) ويف معىن هذا احلديث –حسب الشيخ املنتظري -ثالثة حمتمالت :األول :محل اجلملة ىلع
االخبار ويراد بها فضل العلم والعلماء ،وأن العلماء حبسب األغلب حيكمون ىلع قلوب انلاس،
واثلاين :محلها ىلع اإلنشاء ويراد بها جعل منصب احلكومة والوالية للعلماء ،نظري جعلها ألمري
املؤمنني بقوهل (من كنت مواله فعيل مواله) ،واثلالث :محلها ىلع اإلنشاء أيضا ويراد بها إجياب
انتخاب العلماء للحكومة وتعينهم ذللك حبكم الرشع .فاالستدالل بالرواية ىلع نصب الفقهاء
يتوقف ىلع االحتمال اثلاين( .دراسات يف والية الفقيه ،املرجع السابق ،ص)484-483/1 :
 371املجليس ،حبار األنوار ،املرجع السابق ،ص( 183/1 :ابلاب األول من كتاب العلم ،احلديث
رقم)92 :
 372سورة آل عمران68 :
 373اللكيين ،الاكيف ،كتاب فضل العلم ،باب فقد العلماء ،احلديث رقم ،3 :ص38/1 :؛ دراسات
يف والية الفقيه ،املرجع السابق ،ص475/1 :
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 -9وروي يف حتف العقول عن أيب عبد اهلل احلسني (ع) يف خطبة طويلة خياطب
بها علماء عرصه .قال  :ويروي عن أمري املؤمنني (ع)  ... « :وأنتم أعظم انلاس
مصيبة ملا غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تشعرون  .ذلك بأن جماري
األمور واألحاكم ىلع أيدي العلماء باهلل األمناء ىلع حالهل وحرامه  .فأنتم
املسلوبون تلك املزنلة  ،وما سلبتم ذلك إال بتفرقكم عن احلق واختالفكم
يف السنة بعد ابلينة الواضحة  .ولو صربتم ىلع األذي وحتملتم املؤونة يف ذات
اهلل اكنت أمور اهلل عليكم ترد وعنكم تصدر وإيلكم ترجع  ،ولكنكم
مكنتم الظلمة من مزنتلكم . )374(» ...
ويستفاد من جمموعها أن الفقهاء هلم مزنلة خاصة بني انلاس كما اكنت لألنبياء
ومن مراتب مزنتلهم احلاكمية والوالية فتثبت الوالية للفقهاء كما ثبتت لألنبياء(.)375
تعليق ونقد
ويكفينا للرد ىلع هذه األحاديث اليت اعتمد عليها فقهاء الشيعة من أنصار
والية الفقيه وإلثبات صحتها من مسلك انلصب واتلعيني هو أن تلك األحاديث
عند أغلبية فقهاء الشيعة  ،إن لم حتكم بضعفها فيه لم تصل إىل درجة يقينية  .من
أبلغ من ذهب إىل هذا الرأي الشيخ حممد اكظم اخلاقاين( . )376وإىل هذا ذهب الشيخ
حممد جواد مغنية( )377؛ حيث أيد رأيه بأقوال كبار فقهاء الشيعة اكلشيخ مرتيض
األنصاري يف
 374ابن شعبة احلراين ،حتف العقول عن آل الرسول  ،حتقيق :عيل أكرب الغفاري( ،قم ،مؤسسة
النرش اإلساليم جلماعة املدرسني ،الطبعة اثلانية 1414ـه) ،ص( 237 :ليس املراد بالعلماء باهلل يف هذه
الرواية –حسب الشيخ املنتظري -هم األئمة ،إنما املراد أن جريان األمور جيب أن يكون بيد العلماء
باهلل ،بأن يتحدوا ويتعاونوا مع املسلمني ،فيقيمون دولة اعدلة وبقيادتهم وثورتهم خيرجون الظلمة
من عرضة السياسة واحلكم) (املرجع السابق ،ص)485/1 :
 375والية الفقيه؛ تارخيها ومبانيها ،املرجع السابق ،ص219 :
 376الشيخ اكظم اخلاخاين ،والية الفقيه أم شوري الفقهاء ؟ نقاط الضعف وعوامل القوة( ،جملة
انلبأ ،العدد  ،27السنة الرابعة ،رمضان ) www. annabaa.org/ nba28(.1419
 377حممد جواد مغنية ،اخلميين وادلولة اإلسالمية( ،بريوت ،)1979 ،ص60-59 :
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كتابه «املاكسب»( ، )378واإلمام املريزا انلائيين يف كتابه «منية الطالب»
والشيخ السيد حبر العلوم يف كتابه «بغية الفقيه»(. )380

()379

،

كما ذهب إىل هذا الرأي أيضا الشيخ مهدي شمس ادلين حيث يرى أن ادليلل
اللفظي ىلع «والية الفقيه العامة» غري قطيع  ،بل ظين السند  ،إن لم حيكم بضعفه .
إذ أن الروايات واألحاديث املستدلة بها ىلع «والية الفقيه العامة»  ،اكتلوقيع املشهور
عن اإلمام املهدي  ،ومقبولة (عمر بن حنظلة)  ،وغريهما من الروايات  ،ليست
بنفس قوة ادليلل اللفظي القطيع اذلي يدل ىلع والية املعصوم  .وعليه  ،فإنه ال
يمكن تزنيل الفقيه مزنلة انليب أو املعصوم  ،طاملا أن والية الفقيه حمدودة  ،وال
يثبت هلا إال القدر املتيقن من السلطة يف األمور املنوب عن االمام يف ممارستها(. )381
وسوف نفصل تعليقنا ونقدنا ىلع هذا االستدالل من السنة يف الفصل القادم
من هذا ابلاب عند حديثنا عن والية الفقيه كما يتبناها اخلميين  .لكن ما يهمنا يف
هذا املقام هو اتلطرق الستدالل فقهاء الشيعة ممن يقول إن املسلك اذلي بين عليه
« 378ال ديلل ىلع وجوب طاعة الفقيه اكإلمام  :وربما يتخيل من أخبار واردة يف شأن العلماء –أن
الفقهاء اكألئمة -مثل العلماء ورثة األنبياء  ،وأمناء الرسل  ،وكأنبياء بين إرسائيل  ،وجماري األمور
بيد العلماء باهلل  ،واألمناء ىلع حالهل وحرامه ،وغري ذلك  ،لكن االنصاف بعد مالحظة سياقها أو
صدرها أو ذيلها  ،يقتيض اجلزم بأنها يف مقام ابليان لوظيفة الفقهاء من حيث نرش األحاكم الرشعية،
ال كون الفقهاء اكنليب واألئمة صلوات اهلل عليهم يف كونهم أويل انلاس يف أموال انلاس  ،فلو طلب
الفقيه الزاكة واخلمس من امللكف فال ديلل ىلع وجوب العطاء إيله  ،رشاع  ...وباجلملة فإقامة ادليلل
ىلع وجوب طاعة الفقيه اكإلمام إال ما خرج بادليلل دونهما خرط القتاد».
« 379ال إشاكل يف ثبوت منصب القضاء واإلفتاء للفقيه يف عرص الغيبة  ،وهكذا ما يكون
من توابع القضاء كأخذ الشئ املديع به من املحكوم عليه وحبس الغريم املماطل واتلرصف يف
بعض األمور احلسية كفط مال الغائب والصغري وحنو ذلك  ،وإنما اإلشاكل يف ثبوت الوالية العامة ...
واستدلوا ىلع ثبوتها للفقيه باألخبار الواردة يف شأن العلماء ،لكنك خبري بعدم دالتلها ىلع املديع ،أما
قول انليب (ص)  ،علماء أميت ورثة األبنياء وحنو ذلك فمن املحتمل قريبا أن املراد بالعلماء هنا عليهم
السالم كما يف اخلرب املعروف مداد العلماء كدماء الشهداء»
« 380ال شك يف قصور األدلة عن إثبات أولوية الفقيه بانلاس كما يه ثابتة لألئمة عليهم
السالم» (نفس املرجع السابق)
 381الشيخ حممد مهدي شمس ادلين ،نظام احلكم واإلدارة يف االسالم( ،بريوت ،املؤسسة
ادلويلة لدلراسات والنرش ،واملؤسسة اجلامعية لدلراسات والنرش واتلوزيع ،الطبعة اثلاينة ،)1991 ،
ص417 :
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نظرية والية الفقيه هو مسلك انلصب واتلعيني  .والسؤال اذلي يطرح نفسه هو :
هل يف هذه األحاديث ما يشري إىل ذلك ؟  .إن املتأمل هلذه األحاديث سوف يتوصل
إىل نتيجة مأكدة وهو أنه ليس فيها ما يشري إشارة واضحة إىل انلصب واتلعيني
للفقهاء من قبل اهلل تعاىل تلويل منصب رياسة ادلولة اإلسالمية  .اغية ما يف األمر
أن هذه األحاديث تشري إىل فضل العلم والعلماء وإىل وظيفتهم وماكنتهم العلمية
واالجتماعية كما تشري إىل ماكنتهم الرفيعة عند اهلل تعاىل .
ادليلل اثلالث  :االمجاع
من األدلة اليت استدل عليها الشيعة اإلمامية ىلع والية الفقيه كمنصب إليه،
اداعءهم إمجاع فقهائهم يف ذلك بقسميه  :املحصل واملنقول ؛ فإن فقهاء الشيعة –يف
رأيهم -من قدمائهم إىل متأخريهم واملعارصين منهم  ،أمجعوا ىلع ثبوت والية الفقيه.
واكنت تعبرياتهم حول املسألة وإن اكنت خمتلفة إال أنها تريم إىل هدف واحد  .وقد
قام لك من ادلكتور حمسن احليدري يف كتابه (والية الفقيه ؛ تارخيها-مبانيها)(، )382
والشيخ مالك مصطيف وهيب العاميل يف كتابه (اتفاق اللكمة بني علماء األمة ىلع
والية الفقيه العامة ؛ شهود وشواهد) بإحصاء آرء علماء الشيعة اإلمامية منذ شيخهم
مفيد (413-336ـه) إىل علمائهم املعارصين  ،اكخلميين واخلويئ  ،وانتهيا إىل انلتيجة
بأن علماء الشيعة اإلمامية أمجعوا ىلع ثبوتها  ،بل من فقهاء اإلمامية من اعتربها
 382يقول ( :أن من يسرب آراء فقهاء اإلمامية بسعة وعمق حول مسألة والية الفقيه يصل إيل
هذه انلتيجة القطعية الواضحة بأن مجيع أصحابنا من املتقدمني واملتأخرين واملعارصين اتفقوا ىلع
والية للفقيه يف عرص الغيبة يف اجلملة ،وإن اختلفوا يف سعتها وضيقها وإطالقها ،وكذلك يف الطرق
اليت توصلهم إيل إثبات املسألة ،فبعض منهم سلك اللفظية وبعض منهم اعتمد األدلة العقلية .إال أن
انلتيجة واحدة وال يوجد بني الفقهاء منكر ألصل املسألة كما مر عليك يف الفصل السابق ،حيث
أتينا بمناذج واضحة من اثنني وأربعني فقهيا من فقهاء الشيعة من عرص املفيد القرن الرابع واخلامس
(إيل عرصنا هذا) القرن الرابع عرش واخلامس عرش حبيث لو حذفنا ىلع الفرض هذه الكوكبة عن
قائمة فقهاء الشيعة ،لم يبق شئ يذكر هلم ،ألن تلك الكوكبة هم أئمة الفقه وأساطني املذهب واملعول
عليهم عرب العصور يف األمصار .فلو فرضنا أحدا ينحو حنوا غري ما ينحو هؤالء؛ ال يمكن أن يعترب
فقيها وهو ىلع حد تعبري صاحب اجلواهر لم يذق من طعم الفقه شيئا ،ولم يفهم أمرا من حلن أقوال
األئمة وال رمزا من رموزهم)( .املرجع السابق ،ص)191 :
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من املسلمات ولم يذكروا خمالفا هلا  ،اكلشيخ املفيد يف (املقنعة)  ،والشيخ الطويس يف
(انلهاية)  ،وابن إدريس احليل يف (الرسائر)  ،واملحقق يف (الرشائع)  ،والشهيد األول يف
(ادلروس)  ،والشهيد اثلاين يف (مسالك اإلفهام)  ،واملقدس األردبييل يف (جممع الفائدة
والربهان)  ،واملوسوي العاميل يف (مدارك األحاكم) ،والشيخ جعفر اكشف الغطاء يف
(كشف الغطاء)(. )383
وبعضهم رصح بكونها من املسائل االجتماعية ومورد اتفاق مجيع الفقهاء
اكملحقق اثلاين حيث قال :
«اتفق أصحابنا ىلع أن الفقيه العادل األمني اجلامع لرشائط الفتوي املعرب عنه باملجتهد
يف األحاكم الرشعية نائب من قبل أئمة اهلدي –صلوات اهلل وسالمه عليهم -يف حال
الغيبة يف مجيع ما للنيابة فيه مدخل  .وكذلك السيد حممد جواد العاميل (يف مفتاح
الكرامة)  ،واملال أمحد الرنايق يف (عوائد األيام)  ،واملري فتاح احلسيين املراغري يف
(العناوين)  ،وآقار رضا اهلمداين يف (مصباح الفقيه) ،والسيد حممد حبر العلوم يف (بلغة
الفقيه» (. )384

وقد أضاف ابلعض ىلع كون املسألة اجتماعية أنها من بديهيات فقه الشيعة ،
اكلشيخ حممد حسن انلجيف يف (جواهر الكالم)  ،واحلاج آقا رضا اهلماين يف (مصباح
الفقيه)  ،واإلمام اخلميين حيث قال « :إن والية الفقيه من القضايا اليت يكيف
تصورها للتصديق بها فيه ال حتتاج إىل كثري برهان»(. )385
وهناك طائفة رابعة من الفقهاء أكدوا ىلع أنها معروفة ومشهورة ونسبوها إىل
أكرث العلماء ،اكلعالمة املجليس يف (زاد املعاد)  ،والشيخ األعظم األنصاري يف
(املاكسب) .
وبهذا االعتبار انتهوا إىل القول بأن علماء الشيعية اإلمامية أمجعوا ىلع ثبوت
والية الفقيه يف عرص الغيبة مهما ما فيه من اخلالف يف الوسع والضيق .
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تعليق ونقد
ويكفينا للرد ىلع هذه ادلعوى (أي دعوى االمجاع) ظهور اخلالف حول هذه
القضية بني فقهائهم القدماء واملحدثني  .سواء يف أصل مرشوعيتها أو يف االطالق
واتلقييد  ،أو يف صيغتها  .وهذا يدل داللة واضحة ىلع أن االمجاع القطيع لم حيصل.
مع أن طبيعة االمجاع األصل منها أن تقطع االختالف .
هذا عن أصل والية الفقيه  ،أما عن مبناها  ،فقد أرشنا يف املقدمة إىل أن
فقهاء اإلمامية انقسموا -ىلع أقل تقدير -إىل مسلكني ( :مسلك انلصب واتلعيني
ومسلك اتلعرض عن طريق احلسبة)  .وإذا اكن االمجاع حاصال –كما ادعوا -كيف
حيصل مثل هذا االنقسام واالختالف ؟ .وإذا اكن األمر كذلك كيف يستساغ أن
يكون من املسلمات وابلديهيات –كما اديع بذلك اخلميين ؟ .
ادليلل الرابع  :العقل
ادليلل الرابع ىلع مسلك انلصب وانليابة العامة لوالية الفقيه يف عرص الغيبة
دلي فقهاء اإلمامية هو ديلل العقل  .وهذا ادليلل العقيل اذلي استخدموه إلثبات
والية الفقيه يف حقيقة األمر هو نفس ذلك ادليلل اذلي استخدموه إلثبات انلبوة
واإلمامة ؛ حيث اشتهر هذا ادليلل بما يسيم بقاعدة اللطف أو احلكمة اإلهلية  .مفاد
هذا ادليلل ما ييل :
«أنه ثبت بأدلة اخلاتمية (ختم انلبوة) أنه لن يبعث بعد نيب اإلسالم حممد (ص)
َ َ َ ُ َ َّ ٌ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ٰ ْ َ ُ َ
َ َ
الل َّ َوخات َم
كن رسول ِ
نيب أبدا  .قال سبحانه  :ما كن ممد أبا أح ٍد ِمن ِرجا ِلكم ول ِ
َّ ِّ َ َ َ َ ُ َّ ُ
ك ِّل َ ْ
ً ()386
ش ٍء َع ِليما
انل ِبيني وكن الل بِ

كما ثبت بناء ىلع عقائد اإلمامية أن اإلمام اثلاين عرش صاحب العرص والزمان،
قد اغب عن األنظار وبدأت غيبته الصغري منذ سنة 260ـه .وغيبته الكربى منذ
329ـه .وإىل هذا احلني قد استمرت وسوف تستمر إىل ما شاء اهلل  .ولعلها –كما قال
اإلمام اخلميين -تمتد إىل مئات السنني بل األلوف  .فيف هذه الظروف  ،أي غيبة الويل
386
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اإلليه عن األنظار وعن متناول األيدي  ،هل يمكن أن تقتيض احلكمة اإلهلية أن
يرتك انلاس سدي ومهملني بال ويل إليه حارض بني ظهرانيهم ؟ .
ال ريب أن العقل اذلي حكم باقتضاء قاعدة اللطف  ،بأن يبعث أنبياء هلداية
البرش وأن ينصب أئمة هداة بعد رسول اهلل (ص) هو بنفسه يرى استحالة إهمال
انلاس يف عرص الغيبة ىلع اهلل احلكيم»(. )387
وقد صاغ آية اهلل اخلميين هذا ادليلل العقيل يف كتابه «كتاب ابليع» ما ملخصه:
إن يف الرشيعة اإلسالمية ما عدا األحاكم العبادية أحاكم سياسية  ،وحقوقية
واقتصادية  .وهذه األحاكم خادلة إىل قيام الساعة وغري قابلة للنسخ واتلغيري وال
ريب يف أن تنفيذها يتوقف ىلع إقامة احلكومة مضافا إىل حفظ انلظام من الواجبات
املؤكدة غري قابلة للتعطيل  ،وإن حفظ انلظام ال يمكن طبعا من دون وجود ناظم
وسائس ثم إن حفظ بيضة اإلسالم وادلفاع عنه أمام هجمات أعداء ادلين من
الواجبات العقلية والرشعية ولكن هذا ادلفاع ال يتسين ألحد إال حتت ظالل
قوات عسكرية مناسبة تابعة حلكومة صاحلة .
بعد مالحظة هذه انلقاظ يكون إهمال األمة اإلسالمية وعدم عرض أطروحة
مناسبة لقيادة األمة بتشكيل احلكومة اإلسالمية غري منسجم جدا مع احلكمة
اإلهلية .
ومن هنا نستنتج أن الشارع املقدس ال بد وأن يكون قد عرض أطروحة
مناسبة هلداية األمة يف زمن الغيبة(. )388
وحيث أن احلكمة اإلهلية –كما هو املتفق دلي الشيعة -اقتضت غيبة املعصوم
فالعقل يف –رأيهم -حيكم بأن الصالح هلداية األمة هو أقرب انلاس إىل املعصوم علما
وعمال  .وال شك أن بني املعصوم وغريه بونا ساشعا  ،إال أن العقل يقول  :إن أي شئ
غري قابل للتعطيل إذا لم يتحقق بكل مواصفاته وكماالته املطلوبة يكتيف بادلرجة
387
388
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انلازلة عن ذلك املستوي املنشود  .وإن لم حتصل تلك ادلرجات فادلرجة األنزل منها
وهكذا  ،وال جيوز بذريعة عدم حصول املصداق الاكمل للمطلوب أن يتهاون عن
حتصيل املصداق املمكن وإن اكن ناقصا وذللك قد اشتهر بني العقالء بأنه ال يرتك
امليسور باملعسور .
من هنا يرون أن الفقيه اجلامع للرشائط من العلم والعدالة والشجاعة واتلدبري
وغريها من املواصفات الالزمة يف القائد الصالح -دون شك -هو أقرب انلاس إىل
اإلمام املعصوم  ،والعقل حيكم بأن هذا املصداق هو اذلي ينبيغ أن ينصب من قبل
اهلل(. )389
تعليق ونقد
هذا هو مفاد ديللهم العقيل يف هذا املضمار ونرد عليه اكتلايل :
وإذا اكن من اللطف أال يرتك اهلل تعاىل أمر اإلمامة لألمة بعد وفاة الرسول 
حىت ال حيصل اهلرج واملرج والفويض  ،اكن من اللطف إذن أال يغيب اإلمام ويرتك
الشيعة يف احلرية والشك والريب حول مسريهم .
وحنن نتساءل ما املقصود من قاعدة اللطف ؟ هل معناه أنه جيب ىلع اهلل أن
فهو باطل ىلع اهلل تعاىل  ،إذ ال جيب
يفعل ذلك ويرتك تلك ؟ وإذا اكن املقصود ذلك ،
َ ْ َُ َ ُ ْ َُ َُْ ُ َ ُ ْ
َ
َ
ىلع اهلل تعاىل شئ  ،فهو سبحانه يسأل وال يسأل  ،يأمر وال يؤمر  ،ويعطي وال مانع هل،
َ َُْ
ويمنع وال معطي هل ،وهو ىلع لك شئ قدير  .يقول اهلل تبارك وتعاىل َ :و َر ُّبك يل ُق َما
َ
َ َ ُ َ ََْ ُ َ َ َ َُ ُ ْ ََ ُ ُ ْ َ َ
َ َ َ َ ٰ َ َّ ُ ْ ُ َ
َّ
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شكون( )390وقال تعاىل  :ل
يش َاء ويتار ما كن لهم َ ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ُ َ َْ ُ ُ
()391
ي ُ ْسأل ع َّما يف َعل َوه ْم ي ُ ْسألون
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ويقول اإلمام احلرمني ردا ىلع هذه القاعدة « :وهذا جهل منهم حبقيقة األلوهية،
وذهول عن رس الربوبية  ...فالقديم تعاىل ال يلحقه نفع وال يناهل رضر يعارضه دفع ،
فاعتقاد الوجوب عليه زلل ،فهو املوجب بأمره  ،وال جيب عليه شئ من جهة غريه» (.)392
إن قاعدة اللطف باطلة أصال نقال وعقال  ،ولو اكنت صحيحة ما خلق اهلل
عباده مؤمنني وكفار  ،وما خلق انلار أصال  ،وال يسلط اهلل تعاىل الشيطان ىلع
االنسان  ،وال املرض واملصائب وابلاليا وغري ذلك من القبائح الظاهرة ىلع العيون .
ُ َ َ َ َٰ
َْ ُ
َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ َ ْ
َ َ ْ َ َ َّ َّ
ك ْن َح َّق الق ْول ِم ِّن لملن َج َهن َم ِم َن
:ول ْو ِشئنَا لتينَا ك نف ٍس هداها ول
قال تعاىل
ِ
ْ َّ َ َّ َ
ْ
َ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ
َ
َ
ك ْم أُ َّم ًة َواح َد ًة َولَٰكنْ
اس أج ِعني ( . )393وقال تعاىل  :ولو شاء الل لعل
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ي ِضل من يشاء ويه ِدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون  .فما بين ىلع باطل
فهو باطل .فال يصلح أن يكون لزوم تشكيل احلكومة اإلسالمية مبنيا ىلع هذه
القاعدة ابلاطلة .أما رضورة تشكيلها  ،هو مما أمجع عليها علماء أهل السنة منذ وفاة
الرسول وال يزال كذلك إىل وقتنا احلارض لكن باعتبارها من الرضوريات املدنية
وداخل ضمن قاعدة « :ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب»  ،وليس من باب انلصب
اإلليه أو اللطف اإلليه.
أما قوهلم برضورة أن يكون الفقهاء هم أصلح الفئات لقيادة هذه ادلولة
باعتبارهم أقرب انلاس إىل الصالح (وأقربهم إىل املعصومني علما وعمال)  ،ومن
ثم ينبيغ أن ينصبوا من قبل اهلل تعاىل  ،جنيب عنه بأن الشق األول من اتلقرير
يكون مقبوال وال غبار عليه  ،ويتفق مع انلص الصحيح  ،وأيده لك منطق رصيح،
وصدقته طبيعة برشية سوية ؛ حيث أن احلاكم ال بد أن يكون أصلح انلاس
وأتقاهم وأعلمهم وأعدهلم  ،فقد ورد بعض األدعية (امهلل ول أمورنا خيارنا وال تويل
أمورنا رشارنا)  ،ومن داعء إبراهيم :
ْ ْ ْ
َ َّ َ َ ُ ُ َ
ون َر َّبنَا َه ْ
ب َلَا م ْن أَ ْز َواجنَا َو ُذ ِّر َّياتنَا قُ َّر َة أَ ْع ُ
َ َ ً ()395
ي َواج َعلنَا لِل ُم َّت ِقني ِإماما
الين يقول
و ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
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١٣٧

لكن الشق اثلاين من اتلقرير قد جانبته الصحة ؛ ألننا نتساءل من أين تأيت
هذه العالقة بني كون الفقهاء أصلح انلاس وأقربهم إىل األئمة وبني وجوب انلصب
عليهم من قبل اهلل تعاىل؟  ،وكيف يتم هذا انلصب وما يه آيلاته ؟  .أليس معىن
انلصب هو أال يتدخل فيه رأي برش ؟  .أليس اختيار الويل الفقيه –جبمهورية إيران
اإلسالمية -مآهل إىل االنتخاب املبارش من قبل األمة أو االنتخاب الغري املبارش من
قبل جملس اخلرباء  .وإذا اكنت اإلجابة بـ (بيل) كيف يمكن أن يقال -بعد ذلك-
بأن ذلك تم بانلصب واتلعيني ؟ .
وىف هذا ناقش الشيخ حسني املنتظري هذا املسلك أي مسلك اتلعيني وانلصب
العام ورد عليه  ،مبينا أن إنفاذ حكم الفقهاء سيكون صعبا يف حال وجود فقهاء
كثريين واجدين للرشائط يف عرص واحد  ،ألنها ال حتلوا عن مخسة احتماالت ،
ولكها مردودة عنها  ،اكتلايل :
االحتما األول  :أن يكون املنصوب من قبل األئمة مجيعهم  ،فيكون للك واحد
منهم بانفراده الوالية الفعلية وحق إماهلا مستقال .
ويرد ىلع هذا االحتمال –حسبما يرى الشيخ املنتظري -بأنه قبيح ىلع اهلل  ،فإن
اختالف أنظار الفقهاء اغبلا يف استنباط األحاكم ويف تشخيص احلوادث ايلومية
واملوضواعت املبتىل بها وال سيما األمور املهمة منها مثل موارد احلرب والصلح مع
ادلول واألمم املختلفة مما ال ينكر  .فعىل فرض نصب اجلميع وتعدد الوالة بالفعل لو
تصدى لك واحد منهم للوالية وأراد إعمال فكرة وسليقته لزم اهلرج واملرج ونقض
الغرض  .إذ من األغراض األساسية للحكومة هو حفظ انلظام وتوحيد اللكمة(. )396
االحتمال اثلاين  :أن يكون املنصوب اجلميع كذلك  ،ولكن ال جيوز إعمال
الوالية إال لواحد منهم .
ويرد ىلع هذا االحتمال  :كيف يعني من هل حق اتلصدي فعال ؟ فإن لم يكن
هناك طريق إىل تعيينه صار اجلعل وانلصب لغوا  ،وهو قبيح(. )397
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االحتمال اثلالث  :أن يكون املنصوب واحدا منهم فقط .
ويرد ىلع هذا االحتمال –كما سبق -كيف يعني من جعل هل الوالية الفعلية ؟
فإن لم يكن طريق إىل اتلعيني صار اجلعل لغوا وهو قبيح  .فإن قيل  :تتعني الويل
لألعلم منهم  .قال املنتظري  :يمكن وجود شخصني أو أشخاص متساوين يف العلم
والفضيلة  .وإن انلاس وكذا أهل اخلربة كثريا ما خيتلفون يف تشخيص األعلم  ،فيلزم
تعدد الوالة بالفعل يف عرص واحد ملنطقة واحدة  ،فال حتصل الوحدة واالنسجام بل
خيتل انلظام(. )398
االحتمال الرابع  :أن يكون املنصوب اجلميع  ،ولكن يتقيد إعمال الوالية للك
واحد منهم باالتفاق مع اآلخرين .
واالحتمال اخلامس  :أن يكون املنصوب للوالية هو املجموع من حيث
املجموع  ،فيكون املجموع بمزنلة إمام واحد وجيب إطباقهم ىف إعمال الوالية .
ومآل هذين االحتمالني إىل واحد .
يرد املنتظري ىلع هذين االحتمالني األخريين بأنه خمالف لسرية العقالء
واملترشعة ومما لم يقل به أحد  .ويظهر باتلأمل أن إدارة شؤون األمة وال سيما يف
املواقع احلساسة املهمة تتوقف ىلع وحدة مركز القرار واتلصميم  .واتلعدد يوجب
اغبلا تعطل أكرث املصالح  .يقول اإلمام عيل أن (الرشكة يف امللك تؤدي إىل االضطرب)
(. )399
وبعد هذا انتىه الشيخ املنتظري إىل القول بأن نصب األئمة للفقهاء يف عرص
الغيبة حبيث تثبت الوالية الفعلية بمجرد انلصب بمحتمالته اخلمسة قابل للحدش
ثبوتا  .وإذا لم يصح حبسب مقام اثلبوت فال تصل انلوبة إىل ابلحث فيه إثباتا  .مبينا
أنه ال مناص من اختاذ االنتخاب كوسيلة عملية إىل اختيار الويل بالفعل  ،ويقوم
الشارع مقام الرتشيخ حىت ال حتوم األمة حول غريهم  ،بل يلتفون إيلهم وينتخبون
398
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واحدا منهم ويفوضون إيله الوالية فيصري باالنتخاب واالختيار وايلا بالفعل(. )400
وىلع هذا  ،فإن هذا املسلك كما يكون ضعيفا من حيث بنيانه انلظري ،
يكون مشكال للرتمجة إىل أرض الواقع .
اثلاين  :مسلك تصدي الفقيه من باب احلسبة
املسلك اثلاين اذلي اعتمد عليه بعض فقهاء اإلمامية للقول بوالية الفقيه هو
مسلك تصدي الفقه من باب احلسبة  .ومن علماء اإلمامية اذلين اشتهروا بتبنيهم
هذا الكالم  :الشيخ مرتيض األنصاري والشيخ اخلويئ من املعارصين .
ومقصودهم من احلسبة يف هذا ابلاب هو أن يف املجتمع الشييع –يف رأيهم -أمورا
اجتماعية وشؤونا خاصة أو اعمة  ،قطعوا بعدم رضا الشارع املقدس بإهماهلا وعدم
القيام بها  ،ألن انلظام املعييش أو ادليين يتوقف ىلع القيام بها نظري تنفيذ احلدود
الرشعية  ،كتويل شؤون األيتام واملجانني الفاقدين للويل الرشيع نظري األب أو اجلد
أو وصيهما  ،وحفظ أموال الغيب  ،وإجياد انلظام واحلفاظ ىلع املصالح العامة(. )401
وقد عرب أحد فقهاء اإلمامية املعارصين بقوهل « :واذلي نقول به هو أن الوالية
ىلع األمور احلسبية بنطاقها الواسع  ،ويه لك ما علم أن الشارع يطلبه ولم يعني
هل ملكفا خاصا  ،ومنها بل أهمها إدارة نظام ابلالد وتهيئة املعدات واالستعدادات
لدلفاع عنها  ،فإنها ثابتة للفقيه اجلامع للرشائط»(. )402
وقد استدلوا ىلع هذا املسلك أي مسلك تصدي الفقهاء والية الفقيه من باب
احلسبة بديلل عقيل فلسيف  ،مفاده كما ييل :
«إن األمور احلسبية حيث لم يثبت تعيني فرد أو جهة خاصة تلصديها من قبل
الشارع كما ثبت يف مثل والية الصغري ىلع عهدة األب واجلد  ،ومثل االفتاء والقضاء
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حيث ثبت تفويضهما إىل الفقهاء  ،وقد اتفق علماءنا من جانب آخر عدم رضا
الشارع بإهماهلا  ،فتصديها:
إما أن يكون مفوضا إىل اعمة امللكفني من الفقهاء العدول وغريهم من الفقهاء
غري العدول وغري الفقهاء من عدول املؤمنني وفساقهم  ،وإما أن يكون اتلصدي
خاصة بغري الفقهاء العدول من اكفة أصناف امللكفني  ،وإما أن يكون خاصا
بالفقهاء العدول  .فهنا شقوق ثالثة :
أما األول  ،فليس بصحيح عقال الستلزامه الفويض  ،واهلرج واملرج  ،وباتلايل
يوجب نقض الغرض  .أما اثلاين  ،كذلك ألنه يستلزم الرتجيح بال مرجح وتفويض
األمور احلسبية إىل اجلهال أو الفساق  .واجلهال ال بصرية هلم فيها والفساق غري
مأمونني  .فال يبيق إال الشق اثلالث .
فالقدر املتيقن فيمن جيوز هلم اتلصدي لألمور احلسبية هم الفقهاء العدول،
وال جيوز ألحد أن يتصدي هلا بدون إذنهم  ،وىلع اجلميع مساعدتهم ىلع إجنازها
والقيام بها ىلع وجه صحيح حىت ال يلزم إهماهلا»(. )403
لكن مع هذا الرأي يذهب هذا الفريق إىل جواز تويل غري الفقهاء العدول
يف حالة فقدان املجتهد العادل يف املجتمع الشييع  ،حيث يأيت دور العدول من
املؤمنني  ،ويف حالة فقدانهم يأيت دور الفساق من املؤمنني  .وهذا ما يطلق عليه
أحيانا يف أدبياتهم «بتسلسل الوالية» ؛ فالوالية ال يمكن القول بتعطيلها أبدا ويف
مجع الظروف(. )404
وىلع ضوء هذا ابليان  ،فاتلصدي لألمور احلسبية –يف رأي أنصار هذا االجتاه-
يه وظيفة رشعية وواجب كفايئ كسائر الواجبات الكفائية  .إذا قام به من به
الكفاية ولم حيتج إىل مساعدة اآلخرين يسقط الواجب عنهم وإال فاللك يطابلون
به ويؤاخذون عليه عند اهلل يوم القيامة  .وإذا ثبت إن اتلصدي للحسبة تكليف
رصف ووظيفة رشعية حمضة فال يعترب –عند هؤالء -منصبا وحكما وضعيا حتت
403
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عنوان الوالية للفقيه كما ال يصح إطالق انليابة عليه إال جمازا .
تعليق وتقويم
هذا هو –باختصار -مفاد أدلة القائلني باملسلك اثلاين يف إثبات والية الفقيه وهو
مسلك اتلصدي من باب احلسبة  .ونلا يف ذلك مالحظات نوجزها اكتلايل :
 -1ضمن حماوالت فقهاء اإلمامية للخروج من مأزق فكرة املهدوية  ،يمكننا اعتبار
هذه األطروحة املقدمة من بعض فقهاء اإلمامية املعارصين بأنها حل وسطي،
حيث استطاع أصحاب هذا املسلك أن خيرجوا به من املأزق اذلي عليه
فقهاء اإلمامية من أنصار االجتاه األول القائلون بلزوم قيام فقهاء املجتهدين
اجلامعني للرشوط بتشكيل احلكومة اإلسالمية من باب انلصب وانليابة ،
معتمدين يف قوهلم هذا بانلصوص غري قطعية اثلبوت فضال عن قطعية ادلاللة،
من األحاديث املختلفة عليها يف صحتها  .أومعتمدين ىلع انلصوص القرآنية
القطعية اثليوت لكن دالالتها ظنية بل متحاملة يف أكرث األحيان  ،وهذا مما ال
يرتضيه كثري من فقهائهم  .كما استطاع أصحاب هذا املسلك أن خيرجوا من
املأزق اذلي عليه االخباريون القائلون بلزوم االنتظار واتلقية حىت يأيت حجة
الزمان مهما اكنت الظروف  ،وهذا مما استبعده العقل والواقع.
فأنصار هذا املسلك يبقون فكرة اإلمامة واملهدوية كما اكنت  ،ثم يضعون
قضية رضورة تشكيل احلكومة وقيام الفقهاء بإدارتها يف موضع الفروض الكفائية
اليت إذا لم يقم أحد من املسلمني (الشيعة) أثموا مجيعا  ،ومن ثم فيه من األمور
احلسبوية  ،أي من األمور اليت ال يسع املسلمون تركها  ،ملا سيؤدي ذلك –يف رأيهم -إىل
رضر أكرب ؛ من ضياع الرشيعة وسيادة األحاكم الطاغوتية وإىل غري ذلك  .وهذا مما ال
يرتضيه الشارع املقدس  .فبهذا اتفق هذ املسلك بقدر كبري أيضا مع األساس اذلي
بين عليه فكر السيايس السين  ،وهو ( :ماال يتم الواجب إال به فهو واجب) .
ومن هنا نقول إن أصحاب هذا املسلك مهما حاولوا لم يستطيعوا أن يتحرروا
نهائيا من فكرة اإلمامية واملهدوية  ،لكنهم رغم هذا استطاعوا أن خيففوا حدة فكرة
١٤٢
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انلص والوصية وانليابة العامة يف نظريتهم حول والية الفقيه  ،مما يتيح هلم االتلقاء
واتلقارب األكرث إىل فكر أهل السنة السيايس .
 -2ومما يمزي هذا املسلك هو اتسامه باملرونة  ،حيث ال يلزم أن يكون الفقهاء هم
أصحاب احلق الوحيد يف تشكيل احلكومة اإلسالمية وإدارتها  ،إنما يأيت ذلك
من باب األفضلية  ،حيث يمكن أن تتنازل األمة إىل حكومة غري الفقهاء
العدول يف حالة عدم توفر هذه الطائفة املتمزية يف األمة  .بل يمكن اتلنازل
إىل من هم أقل من هؤالء ان اقتضت الظروف والرضورة يف ذلك  .فاتفقت هذه
السمات من املرونة أيضا مع الفكر السيايس السين يف هذه اجلزئية .
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املبحث الرابع:
حدود والية الفقيه
املطلب األول  :حدود والية الفقيه عند اإلمامية
سبق أن أرشنا من قبل إىل نشأة نظرية والية الفقيه وتطورها اتلارييخ دلي
الشيعة اإلمامية اإلثين عرشية ؛ فقد تضمنت تلك اإلشارة حبثا عن آراء فقهاء
الشيعة اإلمامية االثين عرشية حول حدود والية الفقيه  .وسوف نقوم بعرض هذه
القضية يف هذا املبحث بشئ من اتلفصيل اكتلايل :
من خالل تتبعنا آلراء فقهاء اإلمامية السابقة وغريها من اآلراء اليت سنذكرها
فيما بعد  ،جند أن آراءهم يف هذا املوضوع -أي موضوع حدود والية الفقيه، -
يمكن تصنيفها إىل ثالثة اجتاهات :
االجتاه األول  :املانعون
وهم اذلين يمنعون أن يكون للفقيه والية يف عرص الغيبة منعا مطلقا  .اجته
إىل هذا املذهب مجيع فقهاء اإلخباريني وباخلصوص القدماء منهم اذلين يعيشون
إثر حدث الغيبة الكربى  ،وبعض املعارضني نلظرية والية الفقيه ؛ فذلك ألن أسس
أفاكرهم –كما أرشنا إىل ذلك فيما سبق -يه وجوب االنتظار واتلقية يف عرص الغيبة
الكربى  ،وتعليق مجيع النشاط السيايس واالجتمايع إىل ظهور املهدي املنتظر ؛ فال
جمال لإلجتهاد  ،وال للرشوع يف تشكيل احلكومة  ،وال إلقامة احلدود  ،وإال إلقامة
صالة اجلمعة واألعياد  ،وال جلمع الزاكة ورصفها  ،وال للخمس وال إلعالن اجلهاد
املبحث اتلمهيدي :والية الفقيه بني الكالمية والفقهية

١٤٥

سواء االبتدايئ أم ادلفايع  ،وال للبيعة يف عرص الغيبة الكربى .
من أنصار هذا االجتاه من علماء الشيعة القدماء  :انلعماين والصدوق ؛ فانلعماين
يرى أنه ال جيوز للشيعة نصب اإلمام يف عرص الغيبة ؛ حيث أدرج فاعليه يف الظاملني
واملنافقني املستحقني للنار .
قال انلعماين « :إن أمر الوصية واإلمامة بعهد من اهلل تعاىل وباختياره  ،ال من
خلقه وال باختيارهم  ،فمن اختار غري خمتار اهلل وخالف أمر اهلل سبحانه  ،ورد مورد
الظاملني واملنافقني احلالني يف ناره»(. )405
هذا يعين أنه ال جيوز أن يكون للفقهاء وال لغريهم والية يف عرص الغيبة  ،ألن
الوالية احلقيقية حق لإلمام املهدي فحسب  ،ألنه وحده اذلي حاز ىلع اختيار من
اهلل تعاىل .
أما الصدوق  ،فقد منع أن يكون هنالك قائما يف عرص الغيبة غري املهدي ،
ولو طالت هذه الغيبة ،فالواجب ىلع الشيعة يف هذه الفرتة االنتظار واتلقية  .واكن
موقف الصدوق من املخالفني هلذا اتلعليم أكرث تشددا من انلعماين ؛ حيث حكم
بكفرهم .
قال الصدوق :

«ال جيوز أن يكون القائم غريه  ،بيق يف غيبته ما بيق غيبته عمر ادلنيا  ،ولم يكن
القائم غريه  ،ألن انليب واألئمة عليهم السالم دلوا عليه باسمه ونسبه وبه نصوا»(.)406
وقال« :اعتقادنا يف اتلقية أنها واجبة  ،من تركها اكن بمزنلة من ترك الصالة»( )407وقال:
«واتلقية واجبة ال جيوز رفعها إىل أن خيرج القائم عليه السالم  ،فمن تركها قبل
 405انلعماين ،كتاب الغيبة ،املرجع السابق ،ص57 :
 406الصدوق ،االعتقادات يف دين إلمامية( ،د.ن و د.س)  ،ص( 95 :ابلاب اخلامس واثلالنون).
ومثل هذا قال الصدوق يف اهلداية( :وجيب أن يعتقد أن ال جيوز أن يكون القائم غريه ،بيق يف غيبته
ما بيق (ولو بيق يف غيبته عمر ادلنيا) لم يكن القائم غريه ،ألن انليب واألئمة صلوات اهلل عليهم
باسمه ونسبه وبه برشوا)( .الصدوق ،اهلداية ،حتقيق مؤسسة اإلمام اهلادي( ،قم ،مؤسسة اإلمام اهلادي،
الطبعة األوىل1418 ،ـه) ،ص45-44 :
 407االعتقادات ،املرجع السابق ،ص( 82 :ابلاب اتلاسع واثلالثون) .ومثل هذا قال الصدوق يف
اهلداية( :اتلقية واجبة علينا يف دولة الظاملني ،فمن تركها فقد خالف دين اإلمامية وفارقه .وقال الصادق:
(لو قلت إن تارك اتلقية كتارك الصالة ،لكنت صادقا)( .الصدوق ،اهلداية ،املرجع السابق ،ص51 :
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خروجه فقد خرج عن دين اهلل تعاىل ودين اإلمامية  ،وخالف اهلل ورسوهل واألئمة
عليه السالم»(. )408

هذا املوقف السليب من الغيبة الكربى  ،يؤدي بالرضورة إىل رفض وجود أي
والية سواء للفقهاء أم لغريهم ؛ كيف ال  ،وقد جعل مجيع الواليات للمهدي مهما
اكن اغئبا ،ومهما استمرت هذه الغيبة إىل آخر عهد هلذه ادلنيا .
وعندما اضطر بعض العلماء  ،يف القرن اخلامس اهلجري اكملفيد واملرتيض
والطويس  ،إىل فتح باب االجتهاد يف عرص الغيبة اعترب ذلك اإلخباريون أو اإلماميون
القدماء خروجا عن اخلط اإلمايم ألنه يهدم ركنا رئيسيا من أراكن نظرية اإلمامية
اليت تشرتط العلم اإلليه يف أحاكم ادلين  ،وحترص عملية الترشيع واإلفتاء يف اإلمام
املعصوم العالم من اهلل(. )409
ويف منتصف أيام ادلولة الصفوية  ،اعدت احلركة االخبارية ىلع يد الشيخ حممد
أمني األسرتابادي (تويف سنة 1036ـه)  ،تلدعو إىل اتلمسك الشديد باألخبار  ،ورفض
اتلطورات اليت تمت حتت ظل العقل واألصول  ،ومن هنا رفضت عملية االجتهاد
واملجتهدين  ،وتعترب ذلك بدعة يف ادلين  ،كما رفضت تقسيم األمة إىل جمتهدين
ومقدلين  ،وباتلايل ترفض االعرتاف بأية والية للفقهاء واعتربتهم منحرفني
عن خط أهل ابليت (ع)  ،كما رفضت أيضا عملية اتلقليد وال جتزيه إال لألئمة
املعصومني(. )410
قال الشيخ االسرتابادي :

«إن املجتهد يف نفس أحاكمه تعاىل إن أخطأ كذب ىلع اهلل وافرتي  ،وإن أصابه لم
يؤجر ،وإنه ال جيوز القضاء وال االفتاء إال بقطع ويقني  ،ومع فقده جيب اتلوقف  ،وإن
ايلقني املعترب فيهما قسمان  :يقني متعلق بأن هذا حكم اهلل يف الواقع  ،ويقني متعلق
بأن هذا ورد عن معصوم  ،فإنهم (عليهم السالم) جوزا نلا العمل به قبل ظهور القائم
(عليه السالم) وإن اكن وروده يف الواقع من باب اتلقية ولم حيصل نلا منه ظن بما هو

408
409
410

االعتقادات ،املرجع السابق ،ص( 108 :ابلاب اتلاسع واثلالثون)
تطور الفكر السيايس الشييع ،املرجع السابق ،ص389 :
املرجع السابق ،ص390 :

املبحث اتلمهيدي :والية الفقيه بني الكالمية والفقهية

١٤٧

حكم اهلل تعاىل يف الواقع  ،واملقدمة اثلانية متواترة معىن عنهم»(. )411

أما املريزا حممد تيق املوسوي األصفهاين( ، )412فقد جزم بأن املبايعة من خصائص
انليب واإلمام فقط؛ حيث قال :
«ال جيوز مبايعة غري انليب واإلمام  ...إذ لو بايع غريه جعل هل رشاك يف املنصب
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الين ِمن قب ِلك ل ِئ أشكت لَحبطن عملك َو َلكونن ِمن ال ِِ
روايات بأن املراد  :لنئ أرشكت يف الوالية غري عيل .
وقد تبني من ذكرنا عدم جواز مبايعة أحد من انلاس من العلماء وغريهم  ،ال
باالستقالل وال بعنوان نيابتهم عن اإلمام يف زمن الغيبة  ،ملا قدمناه آنفا من أن ذلك
من خصائصه ولوازم رياسته العامة وواليته املطلقة وسلطته اللكية  ،فإن بيعته بيعة
اهلل»(. )415
فبهذا سد لك الطريق املؤدي إىل تقديم الوالية للفقهاء ؛ إذ الوالية العامة –اليت
جعلها بعض العلماء علة جلواز أخذ ابليعة من الفقهاء -يف رأي األصفهاين غري
ثابتة هلم  ،حيث قال :
 411حممد أمني االسرتابادي ،الفوائد املدنية ،ص48-47 :
 412هو املريزا افتخار ادلين أبو عبد اهلل حممد تيق بن عبد الرزاق بن عبد اجلواد بن حممد مدي
املوسوي األصفهاين ،ودل يف األصفهان اعم 1301ـه .وتويف بأصفهان أيضا اعم 1348ـه .من نؤلفاته:
(تفسري القرآن الكريم) ،و(تذكرة الطابلني يف ترمجة آداب املتعلمني) ،و(أبواب اجلنات يف آداب
اجلمعات) ،و(بساتني اجلنان يف املعاين وابليان) و(آداب صالة الليل) ،و(وظيفة األنام يف زمن غيبة
اإلمام) ،و(نور األبصار يف فضيلة االنتظار)( ،كزن الغنائم يف فضل ادلاعء للقائم) ،و(حماسن األديب يف
دقائق األاعريب) ،وكتاب (مكيال املاكرم يف فوائد ادلاعء للقائم)( .مريزا حممد تيق األسفهاين ،مكيال
املاكرم ،حتقيق السيد ىلع اعشور( ،بريوت ،مؤسسة األعليم ،الطبعة األوىل 1422ـه) ،ص)10-5 :
 413سورة األحزاب36 :
 414سورة الزمر65 :
 415املريزا حممد تيق املوسوي األصفهاين ،مكيال املاكرم يف فوائد ادلاعء للقائم ،املرجع السابق،
ص139/2 :
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«أقول  :من مجيع ما ذكرنا وغريه حيصل اجلزم بأن املبايعة من خصائص انليب واإلمام ،
وال جيوز ألحد اتلصدي ذللك إال من جعله انليب أو اإلمام نائبا هل يف ذلك  ...فإن قلت:
بناء ىلع القول بثبوت الوالية العامة للفقيه يمكن أن يقال بأن الفقهاء خلفاء اإلمام
ونوابه  ،فيجوز هلم أخذ ابليعة من انلاس نيابة عن اإلمام وجيوز للناس مبايعتهم.
قلت :أما أوال  ،فالوالية العامة غري ثابتة للفقيه  ،وأما ثانيا ،فإنما يه فيما لم يكن
خمتصا بانليب واإلمام  ،وقد ظهر من الروايات ديلال وتأييدا  ،اختصاص املبايعة بهما ،
فليس للنائب العام نيابة يف هذا املقام .وهذا نظري اجلهاد حيث إنه ال جيوز إال يف زمان
حضور اإلمام وبإذنه  ،أما يف مثل زماننا هذا فجواز املبايعة ىلع وجه املصافقة مما ال
ديلل هل  ،فيه من ابلدع املحرمة اليت توجب اللعنة وانلدامة»(. )416

تلك يه آراء أنصار االجتاه األول املانعني أن يكون للفقهاء والية يف عرص
الغيبة وقبل ظهور اإلمام املهدي .
االجتاه اثلاين  :املقيدون
وهم اذلين يرون أن للفقيه والية مقيدة وحمدودة ؛ فهؤالء بني املضيقني
واملوسعني  .واملوسعون هم اذلين يذهبون إىل أبعد احلدود ؛ حيث تشمل حدود والية
الفقيه –يف رأيهم -واليات كثرية وواسعة  ،لكنهم لم يقولوا بالوالية املطلقة مع تلك
الوالية الواسعة املمنوحة للفقهاء  .من أنصار هذا االجتاه املفيد (413ـه)  ،والطويس
(460ـه) ،وحممد بن إدريس احليل (598ـه)  ،واحلسن بن يوسف بن املطهر األسدي
احليل (العالمة احليل املويف سنة 726ـه)  .زين ادلين عيل بن أمحد العاميل اجلبيع
(الشهيد اثلاين 966ـه)  ،وجعفر بن حرض (اكشف الغطاء 1228ـه)  ،حممد حسن بن
باقر انلجيف (صاحب اجلواهر 1266ـه) ،حممد حبر العلوم (1326ـه)  ،وغريهم .
فلنأخذ بعض األمثلة من أقوال هؤالء العلماء اليت تدل ىلع أن للفقهاء –يف
رأيهم -واليات واسعة اكتلايل :
ذهب املفيد إىل أن للفقيه والية يف األموال  ،ويه تليق أموال الزاكة ورصفها ،
بعلة األعرفية ؛ حيث يقول :
« ...فلما وجد انليب ( )اكن الفرض محل الزاكة إيله  ،وملا اغبت عينه من العالم بوفاته
صار الفرض محل الزاكة إىل خليفته  .فإذا اغب اخلليفة اكن الفرض محلها إىل من
416

املرجع السابق ،ص240/2 :
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نصبه من خاصته لشيعته  .فإذا عدم السفراء بينه وبني رعيته وجب محلها إىل الفقهاء
املأمونني من أهل واليته ،ألن الفقيه أعرف بموضعها ممن ال فقه هل يف ديانته»(. )417

يف حني أن الفقهاء لم يتفقوا ىلع هذا الرأي  .يقول الشيخ مالك مصطيف وهيب
العاميل( )418معلقا ىلع هذا انلص « :فهو (أي املفيد) إذن ينظر إىل الفقهاء املأمونني
ىلع أنهم املعنيون يف استالم الزاكة مع غيبة األئمة (ع) واملنصوبون من قبلهم  .وحنن
نعلم أنه ال يوجد أي ديلل خاص ىلع أن للفقيه استالم الزاكة  ،وهو لم يرصح بكون
الفقهاء منصوبني الستالم الزاكة وإنما استدل عليه باعتبارهم األعرف بموضع
رصفها .وهذه األعرفية حمل حبث بني العلماء والكثري ال يوافقون عليها»( .)419فما
دام الكثري من فقهاء الشيعة ال يوافقون ىلع هذا الرأي  ،يمكننا اعتبار الشيخ املفيد
بأنه من الفقهاء اذلين توسعوا يف تقديم الوالية إىل الفقيه يف جمال تليق الزاكة ورصفها
باعتبار األعرفية .
وإىل جانب ذلك ذهب املفيد إىل أن للفقهاء والية يف جمال إقامة احلدود(،)420
وإقامة صالة اجلماعة واجلمعة واألعياد والكسوف واخلوف  ،فإن وظيفة إقامة
احلدود –يف رأيه -مفوضة إىل سلطان اإلسالم املنصوب من قبل اهلل تعاىل (األئمة)،
ويف حالة الغيبة يمكن تفويضه إىل الفقهاء إذا سمحت الظروف بذلك  .كما أن
للفقهاء مجع إخوانهم يف الصلوات اخلمس واألعياد والكسوف واالستسقاء  ،والقيام
بنصب القضاء إذا تمكنوا إىل ذلك سبيال( .)421وللفقيه أن يقوم مقام اإلمام يف حال
 417املفيد ،املقنعة ،املرجع السابق ،ص252 :
 418من فقهاء الشيعة املعارصين ،مؤلف كتاب (الفقيه والسلطة واألمة) ،وكتاب (اتفاق اللكمة
بني علماء األمة ىلع والية الفقيه العامة؛ شهود وشواهد) (باحث)
 419مالك مصطيف وهيب العاميل ،اتفاق اللكمة بني علماء األمة ىلع والية الفقيه العامة؛ شواهد
وشهود( ،بريوت ،دار اهلادي ،الطبعة األوىل ،)2006 ،ص21 :
 420قال املفيد « :فأما إقامة احلدود فهو إىل سلطان اإلسالم املنصوب من قبل اهلل تعاىل ،وهم أئمة
اهلدي من آل حممد (ع) ،من نصبوه ذللك من األمراء واحلاكم ،وقد فوضوا انلظر فيه إىل فقهاء شيعتهم
مع اإلماكن»( .املقنعة ،املرجع السابق ،ص 810 :وما بعدها)
 421وللفقهاء من شيعة األئمة (ع) أن جيمعوا بإخوانهم يف الصوات اخلمس ،وصلوات األعياد
واالستسقاء ،والكسوف ،واخلسوف ،إذا تمكنوا من ذلك بني املختلفني يف ادلاعوي عند عدم
ابلينات ،ويفعلوا مجيع ما جعل إىل القضاة يف اإلسالم ،ألن األئمة (ع) قد فوضوا إيلهم ذلك عند
تمكنهم منه بما ثبت عنهم فيه من األخبار ،وضح به انلقل عند أهل املعرفة به من اآلثار  ...وممن تأمر
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غيبته  ،يف الفصل بني املختلفني وبيان املسرتشدين  ،ويف كونه مرجعا يرجع إيله لك
املتنازعني  .يقول املفيد :
«فإن قال  :إذا اكن اإلمام عندكم اغئبا  ،وماكنه جمهوال  ،فكيف يصنع املسرتشد ؟،
وىلع ماذا يعتمد املمتحن فيما يزنل هل من حادث ال يعرف هل حكما ؟  ،وإىل من يرجع
املتنازعون  ،ال سيما واإلمام إنما نصب ملا وصفناه ؟ قيل هل  :هذا السؤال مستأنف ال
نسبة هل بما تقدم  ،وال وصلة بينه وبينه  ،وقد ميض السؤال األول يف معىن اخلرب وفرض
املعرفة وجوابه ىلع انتظام  ،وحنن جنيب عن هذا املستأنف بموجز ال خيل بمعىن اتلمام
منقول وباهلل اتلوفيق ؛ إنما اإلمام نصب ألشياء كثرية  :أحدها  :الفصل بني املختلفني.
اثلاين  :بيان احلكم للمسرتشدين هلذين دو غريهما من مصالح ادلنيا وادلين  ،غري أنه
إنما جيب عليه القيام فيما نصب هل مع اتلمكن من ذلك واالختيار  ...إىل أن يقول :
فأما املمتحن حبادث حيتاج إىل علم احلكم فيه  ،فقد وجب عليه أن يرجع يف ذلك إىل
العلماء من شيعة اإلمام  ،ويلعلم ذلك من جهتهم ولم يكن فيه حكم منصوص ىلع
حال فيعلم أنه ىلع حكم العقل  ،ألنه لو أراد اهلل أن يتعبد فيه حبكم سميع لفعل
ذلك  ،ولو فعله لسهل السبيل إيله  .وكذلك القول يف املتنازعني  ،جيب عليهم رد ما
اختلفوا فيه إىل الكتاب والسنة عن رسول اهلل من جهة خلفائه الراشدين من عرتته
الطاهرين وتستعينون يف معرفة ذلك بعلماء الشيعة وفقهائهم»(.)422

ومع هذه الوالية الواسعة املمنوحة للفقهاء  ،إال أننا لم جند للمفيد قوال اذلي
يشري إىل أن للفقيه ما للنيب واإلمام  ،بل لم جند هل القول جبواز إعالن اجلهاد االبتدايئ.
وهذا إن دل ىلع شئ فإنما يدل ىلع أن املفيد اكن من املوسعني يف تقديم الوالية للفقيه
دون الوالية املطلقة .
كذلك موقف صاحب «اجلواهر» حممد حسن بن باقر انلجيف( )423من والية
ىلع انلاس من أهل احلق بتمكني ظالم هل ،واكن أمريا من قبله يف ظاهر احلال ،فإنما هو أمري احلقيقة من
قبل صاحب األمر اذلي سوغه ذلك وأذن هل فيه ،دون املتغلب من أهل الضالل .وإذا نمكن انلاظر
من قبل أهل الضالل ىلع ظاهر احلال من إقامة احلدود ىلع الفحار ،وإيقاع الرضر املستحق ىلع أهل
اخلالف ،فليجتهد يف إنفاذ ذلك فيهم ،فإنه من أعظم اجلهاد .ومن لم يصلح للوالية ىلع انلاس جلهل
باألحاكم ،أو عجز عن القيام بما يستند إيله من أمور انلاس ،فال حيل هل اتلعرض ذللك اتللكف هل،
فإن تكلفه فهو اعص غري مأذون هل فيه من جهة صاحب األمر اذلي إىل الواليات» (نفس املرجع
السابق)
422
املفيد ،رسائل يف الغيبة ( ،بريوت ،دار املفيد ،الطبعة اثلانية1414 ،ـه) ص14/1 :
 423هو الشيخ حممد حسن بن باقر بن عبد الرحيم بن حممد الصغري بن عبد الرحيم انلجيف.
اكن من أكابر فقهاء اإلمامية ونوابغ علماء عرصه .ودل يف انلجف حايل  1200وقيل 1192ـه .من
مؤلفاته( :كتاب جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم للمحقق احليل) ،وكتاب جناة العباد) ،و(هداية
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الفقيه  ،فمع أنه من القائلني بالوالية الواسعة جدا إال أنه أنكر جواز إعالن اجلهاد
االبتدايئ  ،ويرى أن ذلك من خمتصات املعصوم كما هو املشهور بني العلماء  ،كما
أنه لم يذهب إىل القول بأن للفقيه ما للنيب واإلمام سواء بسواء وهو ما ذهب إىل إيله
أصحاب الوالية املطلقة للفقيه(. )424
وأما املضيقون واملتحفظون  ،فهم اذلين يذهبون إىل أن للفقيه والية إال أنها
حمدودة يف أمور معينة .وهؤالء أمثال  :املرتيض 436ـه ، .وأبو جعفر حممد بن عيل بن
محزة الطويس(( )425ابن محزة 560ـه) ،أاغ رضا اهلمداين(( )426املحقق اهلمداين 1322ـه) ،
غريهم كثري  .ومن املعارصين السيد أبو القاسم اخلويئ .
وقد رفض السيد أبو القاسم اخلويئ –مثال -يف (اتلنقيح يف رشح العروة الوثيق)
من كتاب (االجتهاد واتلقليد)  ،نظرية والية الفقيه املطلقة املبنية ىلع نظرية انليابة
العامة  ،وقال :
«إن ما استدل به ىلع الوالية املطلقة يف عرص الغيبة غري قابل لإلعتماد عليه ،
انلاسكني) ورسالة يف املوارث) .اكن هل مآثر اجتماعية مثل فتح انلهر املعروف باسمه إلرواء انلجف
اليت اكنت تعاين من العطش قرونا طويلة .تويف اعم ( .1266موسوعة طبقات الفقهاء ،املرجع السابق،
ص)567-565/13 :
 424يقول ابن محزة( :اجلهاد فرض من فرائض اإلسالم وهو فرض ىلع الكفاية ،إذا قام به من
يكيف سقط عن ابلاقني ،وإنما جيب بثالثة رشوط :أحدها ،حضور إمام اعدل أو من نصبه اإلمام
للجهاد  ...وال جيوز اجلهاد بغري اإلمام وال مع أئمة اجلور( .ىلع أصغر مرواريد ،ينابيع الفقهية( ،مؤسسة
فقه الشيعة-ادلار اإلسالمية) ،ص)159/9 :
 425هو حممد بن عيل بن محزة ،عماد ادلين أبو جعفر الطويس املشهدي املعروف بابن محزة،
وبأيب جعفر املتأخر ،تلأخره عن الشيخ الطويس .من كبار فقهاء الشيعة ،واكن متلكما وواعظا .صنف
كتبا منها( :الوسيلة إىل نيل الفضيلة) ،و(ثاقب املناقب) ،و(الواسطة) ،و(الرائع يف الرشائع) ،و(مسائل
يف الفقه) .وكتابه (الوسيلة إىل نيل الفضيلة) كتاب فقيه فتوايئ نقل عنه لك من تأخر عن عرصه.
(موسوعة طبقات الفقهاء ،املرجع السابق ،ص)284/6 :
 426هو أقا رضا بن األقا حممد هادي اهلمداين .ودل يف همدان اعم 1250ـه ،ودرس املبادئ
والسطوح فيها ثم هاجر إىل انلجف األرشف .هل من املصنفات الفقهية واألصويلة ،منثل( :مصباح
الفقيه) ،و(ذخرية األحاكم يف مسائل احلالل واحلرام واهلداية) ،و(الوجزية) ،و(الفوائد املرتضوية) ويه
يف تعليقات ىلع فوائد األصول لشيخه األنصاري ،وتقريرات استاذه املريزا الشريازي ،واحلاشية
ىلع املاكسب واحلاشية ىلع الرياض وغري ذلك .تويف اعم 1322ـه( .األقا بزرگ الطهراين ،اذلريعة إىل
تصانيف الشيعة( ،بريوت ،دار األضواء1403 ،ـه) ،ص)115/21 :
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ومن هنا قلنا بعدم ثبوت الوالية هل إال يف موردين هما الفتوي والقضاء»(. )427
ثم قال ردا ىلع أدلة القائلني بالوالية املطلقة :
«وتفصيل الكالم يف ذلك أن ما يمكن االستدالل به ىلع الوالية املطلقة للفقيه
اجلامع للرشائط يف عرص الغيبة أمور :
األول  :الروايات  ،اكتلوقيع املروي عن كمال ادلين  ،والشيخ الطويس يف كتاب الغيبة،
والطربيس يف االحتجاج « :وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا فإنهم
حجيت عليكم وأنا حجة اهلل»  ،نظرا إىل أن املراد برواة حديثنا هو الفقهاء دون
من ينقل احلديث فحسب  .وقوهل (« : )جماري األمور واألحاكم بيد العلماء باهلل
األمناء ىلع حالهل وحرامه»؛ وقوهل (« :)الفقهاء أمناء الرسل» وقوهل (« )امهلل ارحم
خلفايئ ثالثا ؛ قيل  :يا رسول اهلل  :ومن خلفاؤك ؟ قال  :اذلين يأتون بعدي يروون
حدييث وسنيت»  .وغريها من ا لروايات .وقد ذكرنا يف الكالم ىلع والية الفقيه  ،من
كتاب املاكسب أن األخبار املستدل بها ىلع الوالية املطلقة قارصة السند وادلاللة .
نعم يستفاد من األخبار املعتربة أن للفقيه والية يف موردين هما الفتوي والقضاء  ،وأما
واليته يف سائر املوارد فلم يدنلا عليها رواية تامة ادلاللة والسند.

اثلاين  :أن الوالية املطلقة للفقهاء يف عرص الغيبة إنما تستفاد من عموم اتلزنيل
وإطالقه؛ حيث ال كالم من أحد يف أن الشارع قد جعل الفقيه اجلامع للرشائط قاضيا
وحاكما  ...وأما كونه متمكنا من نصب القيم واملتويل وغريهما  ،أعين ثبوت الوالية هل
 ،فهو أمر خارج عن مفهوم القضاء لكية  ،وال داللة لصحيحة أيب خدجية بوجه  ،ىلع
أن هل الوالية ىلع نصب القيم واحلكم بثبوت اهلالل وحنوه  ...ودعوي أن الوالية من
شؤون القضاء عرفا ممنوع بتاتا ،بل الصحيح أنهما أمران  ،وتعلق اجلعل بكل منهما
مستقال.
واثلالث  :أن األمور الراجعة إىل الوالية مما ال مناص من أن تتحقق يف اخلارج  ...ومعه
ال مناص من أن ترجع األمور إىل الفقيه اجلامع للرشائط  ،ألنه القدر املتيقن ممن
حيتمل أن يكون هل الوالية يف تلك املوارد لعدم احتمال أن يرخص الشارع فيها لغري
الفقيه  ،كما ال حيتمل أن يهملها  ،ألنها ال بد من أن تقع اخلارج فمن اتلمكن من
القضية ال حيتمل الرجوع فيها إىل الغري  ...واملتحصل أن للفقيه الوالية املطلقة يف عرص
الغيبة ألنه القدر املتيقن .
واجلواب عن ذلك أن األمور املذكورة  ،وإن اكنت حتمية اتلحقق يف اخلارج ويه
املعرب عنها باألمور احلسبية اليت ال مناص من حتققها خارجا  ،كما أن للفقيه هو
القدر املتقن  ،كما مر ،إال أنه ال يستكشف بذلك أن الفقيه هل الوالية املطلقة يف
عرص اكلوالية اثلابتة للنيب (ص) واألئمة (ع) حيت يتمكن من اتلرصف يف غري مورد
427

اخلويئ ،اتلنقيح يف رشح العروة الوثيق ،املرجع السابق ،ص419 :
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الرضورة وعدم مساس احلاجة إىل وقوعها ...
فيستنتج بذلك أن الفقيه هو القدر املتيقن يف تلك اتلرصفات  ،وأما الوالية فال  ،ولو
عربنا بالوالية فيه والية جزئية تثبت يف مورد خاص  ،أعين األمور احلسبية اليت ال
بد من حتققها يف اخلارج  ،ومعناها نفوذ ترصفاته فيها بنفسه أو بوكيله .
ومن هنا يظهر أن الفقيه ليس هل احلكم بثبوت اهلالل  ،وال نصب القيم أو املتويل من
دون انعزاهلما بموته  ،ألن هذا لكه من شؤون الوالية املطلقة  ،وقد عرفت عدم ثبوتها
بديلل  ،وإنما اثلابت أن هل اتلرصف يف األمور اليت ال بد من حتققها يف اخلارج»(.)428

هذا هو رأي الشيخ اخلويئ حول والية الفقيه  ،وتلك يه آراء أنصار املضيقني
لوالية الفقيه .
واالجتاه اثلالث  :املطلقون
وهم اذلين يذهبون إىل أن للفقيه والية مطلقة  ،ال حيدها حد  ،وال يقيدها
قيد ،فواليته كوالية انليب ( )واألئمة  .ومن أبرز املمثلني هلذا االجتاه –كما سبق أن
ذكرناه -أمحد حممد الرنايق( ،. )429ويتبين هذه الفكرة بعده اإلمام اخلميين( ، )430وأيد
 428اخلويئ ،اتلنقيح يف رشح العروة الوثيق ،املرجع السابق ،ص423-419 :
( 429أمحد الرنايق ،عوائد األيام يف بيان فوائد األحاكم ،املرجع السابق ،ص )93/2 :راجع املبحث
اثلاين من الفصل األول من ابلاب اثلاين
 430اخلميين ،كتاب ابليع( ،قم ،مؤسسة اسماعيليان) ،املرجع السابق ،ص497-496/2 :؛
احلكومة اإلسالمية ،املرجع السابق ،ص .49 :راجع املبحث األول من الفصل اثلاين من ابلاب اثلاين
(وقد اكنت رسالة اخلميين إىل رئيس مجهورية إيران اإلسالمية السيد عيل اخلامنيئ حيث رد
اخلميين ىلع خطبة اجلمعة اليت ألقاها عيل اخلامنيئ  10مجادي األوىل 1408ـه .أدان فيها توسع وزير
العمل االستفادة من إجازة اإلمام اخلميين هل ،يه األخري ديلل ىلع أنه من أنصار الوالية املطلقة
للفقيه يقول اخلميين فيها :
«اكن يبدو من حديثكم يف صالة اجلمعة ،ويظهر أنكم ال تؤمنون أن احلكومة اليت تعين
الوالية املخولة من قبل اهلل إىل انليب األكرم ( )مقدمة ىلع مجيع األحاكم الرشعية اإلهلية.
إن استشهادكم بقويل إن صالحية احلكومة يف إطار األحاكم اإلهلية خيالف بصورة لكية ما
قلته .ولو اكنت صالحيات احلكومة حمصورة يف إطار األحاكم الفرعية اإلهلية لوجب أن تليغ أطروحة
احلكومة اإلهلية ،والوالية املطلقة املفوضة إىل نيب اإلسالم ( )وأن تصبح دون معىن ...
ال بد أن أوضح «إن احلكومة شعبة من والية رسول اهلل ( )املطلقة وواحدة من األحاكم األويلة
لإلسالم ،ومقدمة ىلع مجيع األحاكم الفرعية حيت الصالة والصوم واحلج  ...ولو اكنت صالحيات
احلكومة حمصورة يف إطار األحاكم الفرعية اإلهلية لوجب أن تليغ أطروحة احلكومة اإلهلية والوالية
املطلقة املفوضة إىل نيب اإلسالم ( )وأن تصبح دون معىن ...
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ىف ذلك الشيخ املنتظري ؛ حيث ذهب إىل أن الويل الفقيه يف عرص الغيبة يكون
قائدا ومرجعا للشؤون ادلينية والسياسية واثلقافية وادلفاعية كما اكن انليب  . قال
الشيخ املنتظري :
«إن اإلمام واحلاكم اإلساليم (الويل الفقيه) قائد ومرجع للشؤون ادلينية
والسياسية معا  ،وليس ادلين منفاك عن السياسة ىلع ما ربما يسمع من بعض نواعق
االستعمار وأبواقه .)431(» ...
وقال « :وكيف اكن فباجلمع بني الشؤون ادلينية والسياسية يف الروايات املذكورة
يعرف أن إمام املسلمني هو املرجع هلم يف دينهم وثقافتهم وسياستهم وادلفاع عنهم ،
كما اكن كذلك انليب . )432(» 
ولكن هذا ال يعين –حسب ما يرى الشيخ املنتظري -أن اإلمام ال بد أن يتوىل
هذه املسؤويلة بنفسه  ،إنما جيوز هل أن يستعني باآلخرين  ،إن احتاج األمر إىل ذلك .
يقول الشيخ املنتظري « :نعم  ،ليس معىن ذلك أن اإلمام بنفسه يتصدي جلميع
الشؤون باملبارشة  .بل لكما اتسع نطاق امللك وزادت اتلاكيلف تكرثت ادلوائر
واملؤسسات واألجهزة  ،وتوجد قهرا سلطات ترشيعية وتنفيذية وقضائية ىلع أساس
احلاجة  ،وحيال لك أمر إىل مؤسسة تناسبه»(. )433
وإن باستطاعة احلاكم أن يعطل املساجد عند الرضورة ،وأن خيرب املسجد اذلي يصبح
كمسجد رضار ،وال يستطيع أن يعاجله بدون اتلخريب .وتستطيع احلكومة أن تليغ ،من طرف واحد،
االتفاقيات الرشعية اليت تعقدها مع الشعب إذا رأتها خمالفة ملصالح ابلدل واإلسالم .ونستطيع أن
يقف أمام أي أمر عبادي أو غري عبادي إذا اكن مرضا بمصالح اإلسالم ما دام كذلك.
إن احلكومة تستطيع أن تمنع مؤقتا ،ويف ظروف اتلناقض مع مصالح ابلدل اإلساليم ،إذا رأت
ذلك –أن تمنع من احلج اذلي تعترب من الفرائض املهمة اإلهلية .وما قبل حيت اآلن ،وما قد يقال ناشئ
من عدم معرفة الوالية املطلقة اإلهلية .وما قيل من أنه قد أشيع عن إلغاء املزارعة واملضاربة مع
صالحيات ادلولة اجلديدة ،صالحيات احلكومة ،وهناك أمور أكرث مها ال أريد أن أزعجكم هلا».
(صحيفة كيهان اإليرانية ،العدد ،1613223 :مجادي األوىل).)1408 ،
 431املنتظري ،دراسات يف والية الفقيه ،املرجع السابق ،ص24/2 :
 432املرجع السابق ،ص25/2 :
 433نفس املرجع السابق
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١٥٥

فمزنلة الويل الفقيه بهذا االعتبار أقرب إىل كونها مزنلة إرشافية ومرجعية ال
تنفيذية  .يقول يف ذلك الشيخ املنتظري « :ولكن اإلمام واحلاكم بمزنلة املخروط
حييط جبميعها ويرشف ىلع اجلميع إرشافا تاما  ،فهو املسؤول وامللكف»(. )434
وبعد حديثه عن وظائف احلاكم اإلساليم اخلمسة عرش
املنتظري :

()435

قال الشيخ

«واجلامع جلميع هذه العناوين هو األمور املتعلقة بمجتمع املسلمني بما هوجمتمع
أي بنحو العام املجمويع ال االستغرايق  ...وىلع هذا فيكون املتصدي هلا من يتمثل
فيه املجتمع  ،أعين احلاكم املنتخب من قبل اهلل تعاىل أو من قبلهم  .ولعل قول
أمري املؤمنني (ع) ىلع ما يف نهج ابلالغة « :إال أن أقيم حقا أو أدفع باطال» باختصاره
وجامعيته يعم مجيع ما ذكرنا  ،وإن شئت فعرب «حراسة ادلين وسياسة ادلنيا»(. )436

ويفصل الشيخ نارص ماكرم الشريازي حدود وصالحية والية الفقيه يف املقامات
السبعة ويه :
املقام األول  :الوالية ىلع أموال القرص والغيب من الصغار اذلين ال ويل هلم من
 434نفس املرجع السابق
 435هذه الوظائف يه -1 :مجع أمر املسلمني وحفظ نظامهم ،ومنع اثلغور واألطراف ،وادلفاع
عنهم وقتال مقاتليهم وابلغاة عليهم -2 .اإلصالح يف ابلالد وإجياد األمن فيها ويف السبل -3 .أن يضع
عنهم إرصهم واألغالل اليت اكنت عليهم من الرسوم والقيود والعادات واتلقايلد ابلاطلة -4 .أن
يعلمهم الكتاب والسنة وحدود اإلسالم واإليمان ويبني هلم احلالل واحلرام وما ينفعهم ويرضهم.
ويعم اتلعليم والرتبية وبث املعلمني فيهم وتأيلف انلاس مجيعا لريغبوا يف تعلم ادلين واتلفقه فيه.
 -5إقامة فرائض اهلل وشعائره من الصالة واحلج وغريهما ،وتأديب انلاس ىلع األخالق الفاضلة-6 .
إقامة السنة وإماتة ابلدع ،واذلب عن دين اهلل وحفظ الرشائع والسنن عن اتلغيري واتلأويل والزيادة
وانلقصان -7 .األمر باملعروف وانليه عن املنكر بمفهومهما الواسع ،أعين السيع يف إشاعة املعروف
وبسطه ،وماكفحة أنواع املنكر والظلم والفساد -8 .منع الظلم وإحقاق حقوق الضعفاء من األقوياء
وإعمال الشدة يف قبال الظاملني -9 .القضاء بالعدل وإقامة حدود اهلل وأحاكمه -10 .رد ما غصب من
بيت املال واألموال العامة ،وإحراء املساواة يف حكم اهلل وماهل ،ورفع اتلبعيضات الظاملني وسيف
املظلومني -11 .حباية اليفء والصدقات ىلع حنو ما أمر اهلل به وتوفريها ىلع مستحقيها من األشخاص
واملصارف العامة -12 .تتابع الوعظ واتلذكري واإلنذار واتلبشري -13 .اتلميزي بني األخبار من انلاس
واألرشار منهم بإكرام اخلري واإلحسان إيله ،وتأنيب الرش وجمازاته -14 .إعمال الرفق والعفو يف غري
ترك احلق ،فيكون للرعية اكلوادل الرحيم -15 .حسن العالقة مع سائر األمم واملذاهب بالسلم والرب
والقسط وحفظ احلقوق املتقابلة يف انلفوس وامللة واألرايض واألموال إذا لم يقاتلوا املسلمني ولم
خيرجوهم من ديارهم ،ال بأن يتخذهم الوايل بطانة أو جيعل هلم سبيال ىلع املسلمني وشؤونهم.
 436املرجع السابق ،ص23/2 :
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األب واجلد والويص وبعض املجانني والسفهاء  ،أي من ال يتصل جنونهم وسفههم
بالصغر ىلع قول مشهور  ،بل وكذلك من يتصل ىلع احتمال  ،وكذا الغائبني اذلين
تكون أمواهلم يف خطر ال بد من حفظها حسبة  ،وشبه ذلك من األوقاف اخلاصة .
املقام اثلاين  :الوالية ىلع أخذ اخلمس والزاكة واألوقاف العامة ورصفها يف مواردها
ىلع ما ذكرها يف أبواب اخلمس والزاكة .
املقام اثلالث  :الوالية ىلع إجراء احلدود اخلارجة عن منصب القضاء .
املقام الرابع  :الوالية ىلع األمر باملعروف وانليه عن املنكر فيما يتوقف ىلع
رضب أو جرح أو قتل أحيانا  ،فقد ذكروا يف كتاب األمر باملعروف أن هل مراتب  ،فما
لم يبلغ إىل هذا احلد اكن من وظائف عموم املؤمنني  ،وإذا بلغ هذا املبلغ لم جيز إال
بإرشاف احلاكم .
املقام اخلامس  :الوالية ىلع احلكومة والسياسية  ،وتنظيم ابلالد وحفظ اثلغور
وادلفاع يف مقابل األعداء ولك ما يرتبط بنظام املجتمع واملصالح العامة اليت يتوقف
عليها وسيأيت أنها يه العمدة يف عرصنا هذا يف أمر احلكومة اإلسالمية .
املقام السادس  :الوالية ىلع األموال وانلفوس مطلقا ولو اكن خارجا عما حيتاج
إيله للمراحل السابقة .
املقام السابع  :الوالية ىلع الترشيع بأن يكون هل حق وضع القوانني وترشيعها
حبسب ما يراه من املصالح(. )437
ويمكن أن نستنتج -بعد هذا العرض -أن فقهاء اإلمامية خيتلفون يف حتديد
حدود والية الفقيه بني املانعني  ،واملقيدين  ،واملطلقني  .وقد اكن هذا اخلالف
قديما واستمر إىل يومنا هذا  .ولكننا نستطيع أن نقول إن جناح اثلورة اإلسالمية
الشيعية اإلمامية وتشكيل مجهورية إيران اإلسالمية إثر هذه اثلورة املبنية ىلع
أساس نظرية «والية الفقيه املطلقة»  ،اكد أن يقطع هذا اخلالف  ،وإن لم يكن قطعا
نهائيا ،فقد قام خبفض أصوات وآراء االجتاهات األخري  ،فأصبحت آراءهم خافتة
437

نارص ماكرم الشريازي ،والية الفقيه وحدودها( ،د.ن ود.س) ،ص8 :
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ال تكاد تسمع  .فبهذا خرج أنصار نظرية والية الفقيه املطلقة منترصين يف هذا
الرصاع الفكري املحتدم  ،يلبيق أنصار االجتاهات األخري منعزلني وبعيدين عن
ديناميكية احلياة واحلضارة  ،واكنت آراءهم تلك ،مغروسة يف بطون الكتب واملؤلفات
ال خترج إىل الواقع .
املطلب اثلاين  :رأي علماء أهل السنة حول حدود والية الفقهاء
لم يتحدث علماء أهل السنة واجلماعة عن موضوع «والية الفقيه» كمصطلح
ذا معزى خاص أو معىن معني ؛ سواء يف حبوثهم الفقهية أوالكالمية أوالفلسفية
أو السياسة الرشعية  ،ومن أجل ذلك لم يكن هذا املصطلح معهودا دليهم  .إنما
كرث استخدام مصطلح «الوالية» عند الفقهاء يف حبوثهم الفقهية  .ويعنون بذلك:
«سلطة رشعية بموجبها يكون للويل ىلع املويل عليه والية انلفس واملال معا ،أو
انلفس فقط أو املال فقط  ،بغرض احلفظ والصيانة املرشوعة»( . )438أو بمعىن « :سلطة
رشعية يتمكن بها صاحبها من إنشاء العقود واتلرصفات وتنفيذها  ،أي ترتيب
اآلثار الرشعية عليها»( . )439ويه  :إما اعمة وإما خاصة ؛ والعامة يه والية السلطة
 438نرص فريد واصل ،الواليات اخلاصة؛ الوالية ىلع انلفس واملال يف الرشيعة اإلسالمية( ،دار
الرشوق ،القاهرة ،الطبعة األوىل ،)2002 ،ص( 9 :ويعرف السنهوري الوالية نقال عن أقوال الفقهاء بأنها
«سلطة ىلع الغري بمقتضاها يلزم الغري بالقرارات الصادرة من صاحب الوالية دون احلاجة ملوافقته».
فقه اخلالفة ،وتطورها تلصبح عصبة أمم رشقية( ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل ،)2001 ،ص:
.)159
439
وهبة الزحييل ،الفقه اإلساليم وأدتله( ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة اثلامنة ،)2005 ،ص:
( 2983/4فالوالية عند فقهاء أهل السنة ال خترج من كونها :والية ذاتية أو أصلية ،ووالية غري ذاتبة
أو انليابية.
الوالية ذاتية :يه معروفة عند الفقهاء بالوالية القارصة ،ويه اليت تكون ىلع ذات اإلنسان
ونفسه معا أو ىلع ماهل فقد أو ىلع نفسه فقط ،وتسيم هذه الوالية بالوالية غري املتعدية ألنها تقترص
ىلع ذات اإلنسان فقط يف نفسه وماهل معا ،أو يف نفسه فقط أو ماهل فقط .فيه ال تتعدي إىل الغري،
وهلذا سميت قارصة أو غري متعدية أو والية ذاتية.
والوالية غري اذلاتية :يه الوالية ىلع غري نفس اإلنسان وماهل  ،ويه أيضا قارصة واكملة.
فالقارصة يه اليت تكون ىلع انلفس فقط أو املال فقط .وأما الاكملة ،فيه اليت تكون ىلع االثنني
معا انلفس واملال .والوالية الاكملة تسيم والية ىلع الغري متعدية ،وتشمل انلفس واملال ،والوالية
غري الاكملة ىلع الغري تسيم والية غري متعدية ،ويه تشمل انلفس فقط أو املال فقط وتسيم والية
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العامة والواليات املنبثقة عنها  ،أما اخلاصة  :يه املتعلقة بآحاد انلاس وأفرادهم
أصال .
والوالية العامة تشمل اإلمارة ىلع انلاس  ،ومصدر هذه الوالية هو عقد رشيع
اعم  ،وهو عقد املبايعة بني انلاس لواحد منهم يلتوىل اإلمارة عليهم تلنفيذ األحاكم
الرشعية فيما بينهم يف أمور ادلنيا وادلين معا(. )440
أما الوالية اخلاصة ،فمصدرها العقد اخلاص وهو يتحقق بانليابة الرشعية اخلاصة
فيما بني انلاس بعضهم بعضا  ،وال تتحقق إال مع اكميل األهلية بني طريف العقد وهما
انلائب واألصيل أو املولك والوكيل  ،وهذه الوالية تشمل الواكلة والوصاية( . )441ولم
يشرتط الفقهاء هلذا انلوع من الوالية  :إال كمال أهلية الوجود واألداء  ،ولم يكن
هناك اعلم واحد اشرتط الفقاهة( )442يف هذا انلوع من الوالية اخلاصة .
وكذلك الواليات العامة اكإلمامة والوزارات واإلمارات وغري ذلك من الواليات
العامة  ،لم يتحدثوا عنها كما أنها مناصب خمتصة بالفقهاء دون غريهم  .ومن هنا
لم يعهد علماء أهل السنة استخدام مصطلح «والية الفقيه» يف حبوث السياسة
واإلمامة ،بل األلفاظ الشائعـة يف حبوثهم السياسيـة يـه « :اإلمام»  ،و«اخلليفة» ،
و«أمري املؤمنني» ،و«احلاكم»  ،و«السلطان» وغري ذلك ؛ وذلك ألنهم لم يشرتطوا
ملن يتوىل منصب اإلمامة أن يكون من الفقهاء دون غريهم من انلاس  ،خبالف
الشيعـة اإلماميـة  ،فإنهم يرون أن رئاسة احلكومة بل مجيع الواليات يف عرص
الغيبة –كما أسلفنا اذلكر -ال بد أن تسند إىل الفقهاء ؛ والسبب ىف ذلك أنهم يرون أن
متعدية قارصة).
 440وقد بني هذا املعىن السنهوري بقوهل« :توصف سلطة احلكومة (اخلليفة) بأنها والية اعمة.
يقابلها اللواليات اخلاصة اليت تمنحه للقضاة أو حاكم األقايلم وغريهم من أعوان احلكومة .ومن
انلاحية القانونية تعترب هذه الوالية ذاتية بمعىن أن من يمارسها إنما يستمدها مبارشة من األمة ،يف
حسن أن أصحاب الواليات اخلاصة تكون واليتهم مستمدة من الغري ،وهو رئيس ادلولة (اخلليفة)».
املرجع السابق ،ص390 :
 441الواليات اخلاصة ،املرجع السابق ،ص12-10 :
 442الفقه اإلساليم وأدتله ،املرجع السابق ،ص2986/4 :
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صاحب احلق يف اإلمامة هو صاحب الزمان املهدي  ،فيكون أويل انلاس بانليـابة
عنه هم الفقهاء دون سواهم .
ّ
نعم  ،اشرتط علماء أهل السنة أن يكون اإلمام أو اخلليفة اعملا بلغ حد
االجتهاد  ،مستجمعا صفات املفتني  ،كما يذهب إىل ذلك لك من اإلمام اجلويين(،)443
وابن خدلون ،واملاوردي وغريهم من العلماء  ،لكنهم -مع هذا االشرتاط من العلم
والفقاهة واالجتهاد -ال يستبعد أن يتوىل –يف بعض األحيان -غري املجتهد منصب
اإلمامة  .فيف هذه احلالة ال يمنعون أن يكون واحد من هؤالء إماما رشيطة أن يرجع
إىل العلماء .
يقول اإلمام اجلويين « :فأما الصفات املكتسبة املرعية يف اإلمامة فالعلم والورع.
وسنلحق بهما بعد حتقيق القول فيهما صفة ثاثلة  .فأما العلم  :فالرشط أن يكون
اإلمام جمتهدا بالغا مبلغ املجتهدين مستجمعا صفات املفتني  ،ولم يؤثر يف اشرتاط
ذلك خالف»( . )444وقال « :فأما القول يف فقد رتبة االجتهاد فقد مىض أن استجماع
صفات املجتهدين رشط االمامة»(. )445
واكنت حجة اإلمام اجلويين يف ذلك يه أن معظم أمور ادلين تتعلق باألئمة  ،أما
ما خيص بالوالة وذوي األمر فال شك يف ارتباطه باإلمام أيضا  ،وما عداه من أحاكم
الرشع فقد يتعلق به من جهة انتدابه لألمر باملعروف وانليه عن املنكر  ،فلو لم
يكن اإلمام مستقال بعلم الرشيعة  ،الحتاج إىل مراجعة العلماء يف تفاصيل الوقائع
 443أبو املعايل عبد امللك ،اجلويين( ،تويف اعم 478ـه1047/م) :فقيه شافيع ومتلكم .ابن السابق.
وقف حياته للتعليم .نشأ يف نيسابور ،رحل إىل بغداد وجاور يف مكة واملدينة حيث أفيت ولقب بأمام
احلرمني .اتبع مذهب األشعري .وملا اعد إىل نيسابور بين هل نظام امللك (املدرسة انلظامية) فانرصف
إىل اتلعليم .من كتبه (العقيدة انلظامية يف األراكن اإلسالمية) ،و(الربهان) ،و(نهاية املطالب يف دراسة
املذهب) و(الشامل) ىلع مذهب األشاعرة) و(اإلرشاد) يف أصول ادلين ،و(الورقات) يف أصول الفقه،
و(غياث األمم يف تبات الظلم) يف السياسة الرشعية وغري ذلك( .املنجد يف األعالم ،ص)208 :
 444اجلويين ،عبد امللك بن عبد اهلل ،غياث األمم يف اتلياث الظلم ،حتقيق ودراسة ادلكتور
مصطيف حليم ،وادلكتور فؤاد عبد املنعم أمحد( ،االسكندرية ،دار ادلعوة ،الطبعة اثلانية، )1991 ،
ص94 :
445
غياث األمم ،نفس املرجع السابق
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وذلك يشتت رأيه  ،وخيرجه عن رتبة االستقالل(. )446
ثم أثار اجلويين تساؤالت  ،مفادها  :ملاذا ال بد من رشط االجتهاد ؟  ،أليس
من املمكن أال يكون اإلمام جمتهدا  ،ثم يراجع العلماء واملفتني  ،كما يراجع
أفراد الشعب إذا حلت هلم املشلكة ؛ سواء اكنت هذه املشلكة متعلقة بالشعب  ،أو
بادلولة ؟( . )447أجاب اجلويين عن ذلك ،بأنه حمال  ،ألن الوقائع اليت ترفع إىل اإلمام
يف اخلطوب اجلسام واألمور العظام  ،ال تتناىه كرثة ،إذ هو رشف العاملني  ،ومطمح
أعني املسلمني ؛ وقد ال جيد عند رفع واقعة إيله أعلم علماء القطر وانلاحية  ،فيرتدد
ويتبدل  ،ويبطل أثره يف منصب االستقالل  ،ولو جاز ذلك لساغ أال يكون اإلمام ذا
كفاية واستقالل  ،ثم يراجع الكفاءة ويستشري ذوي األحالم وادلهاة  ،وهذا ال قائل
به(. )448
فاإلمامة –حسب ما يرى اجلويين -ليست بماكنة هينة ؛ إنما يه زاعمة ادلين
وادلنيا  ،فوجب ىلع اإلمام استقالهل بنفسه يف تدبري األمور ادلنيوية  ،كما جيب
استقالهل بنفسه يف األمور ادلينية (.)449
ثم أثار تساؤال ثانيا مفاده  :أليس أصحاب رسول اهلل  إذا وقعت واقعة وأملت
به ملمة استشاروا ولم يأنفوا من املراجعة واملراودة ؟  .ألم يشعر هذا من اعدتهم بأن
استقالل اإلمام ليس رشطا يف اإلمامة ؟(. )450
أجاب اجلويين عن ذلك بأنه ال منافاة بني بلوغ املرتبة العليا يف العلوم  ،وبني
اتلناظر والتشاور يف املعضالت( )451؛ فاإلمام املستجمع صفات الكمال ابلالغ مبلغ
االستقالل - ،حسب ما يرى اجلويين -أن ال يغفل االستضاءة يف األمور وأحاكم
الرشع بعقول الرجال  ،فإن صاحب االستبداد ال يأمن احليدة من سنن السداد  ،ومن
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وفق االستمداد من علوم العلماء اكن حريا باالستداد ولزوم طريق االقتصاد  ،ورس
اإلمامة استتباع اآلراء ومجعها ىلع رأي صائب  ،ومن رضورة ذلك استقالل اإلمام .
ثم هو حمثوث ىلع استقاء مزايا القرائح وتلىق الفوائد والزوائد منها ؛ فإن يف لك
عقل مزية ولكن اختالف اآلراء مفسدة إلمضاء األمور  ،فإذا حبث عن اآلراء إمام
جمتهد وعرضها ىلع علمه الغزير  ،ونقد بالسرب والفكر األصوب من وجوه الرأي ،اكن
جابلا إىل املسلمني ثمرات العقول  ،ودافعا عنهم اغئلة اتلباين واالختالف  ،فكأن
املسلمني يتحدثون بنظر اإلمام وحسن تقديره وفحصه  ،وال بد ىلع لك حال من
كون اإلمام متبواع غري تابع»(. )452
وبعد هذا العرض يستخلص اجلويين قائال « :ولو لم يكن جمتهدا يف دين اهلل ،
للزمه تقليد العلماء واتباعهم وارتقاب أمرهم ونهيهم وإثباتهم ونفيهم وهذا يناقض
منصب اإلمامة ومرتبة الزاعمة»(. )453
كما ذهب إىل هذا الرأي أيضا ابن خدلون ؛ حيث حدد رشوط تويل منصب

اإلمامة يف أربعة  ،يه :العلم  ،والعدالة  ،والكفاية  ،وسالمة احلواس  ،واألعضاء .
ويشرتط يف العلم أن يكون جمتهدا .

وسبب هذا االشرتاط –حسب ما يرى ابن خدلون -ألن املرأ إن لم يبلغ درجة
االجتهاد ال بد أن يكون مقدلا  ،فاتلقليد نقص  ،بينما اكنت اإلمامة تستديع أن
يكون اإلمام صاحب الكمال يف مجيع األوصاف واألحوال .
قال ابن خدلون « :أما رشوط هذا املنصب فيه أربعة  :العلم  ،العدالة ،
والكفاية ،وسالمة احلواس واألعضاء  ،مما يؤثر يف الرأي والعمل  .واختلف يف رشط
خامس وهو النسب القرييش  .فأما إشرتاط العلم فظاهر ؛ ألنه إنما يكون منفذا
ألحاكم اهلل تعاىل إذا اكن اعملا بها ،وما لم يعلمها ال يصح تقديمه هلا  .وال يكيف
من العلم إال أن يكون جمتهدا  ،ألن اتلقليد نقص ؛ واإلمامة تستديع الكمال يف
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األوصاف واألحوال.)454(» .....
ويذهب املاوردي إىل هذا الرأي أيضا  ،حيث حدد رشوط تويل منصب اإلمامة
يف سبعة  ،منها  :العلم املؤدي إىل االجتهاد  ،وهذا يعين أنه ال يمكن أن يتصدي
ملنصب اإلمامة –حسب ما يرى املاوردي -إال العالم املجتهد  .يقول يف ذلك املاوردي:
« أما أهل اإلمامة فالرشوط املعتربة فيهم سبعة  :أحدها  :العدالة ىلع رشوطها اجلامعة،
واثلاين  :العلم املؤدي إىل االجتهاد يف انلوازل واألحاكم  ،واثلالث  :سالمة احلواس من
السمع وابلرص واللسان يلصح معها مبارشة ما يدرك بها  ،والرابع  :سالمة األعضاء من
نقص يمنع عن استيفاء احلركة ورسعة انلهوض  ،واخلامس  :الرأي املفيض إىل سياسة
الرعية وتدبري املصالح  ،والسادس  :الشجاعة وانلجدة املؤدية إىل محاية ابليضة وجهاد
العدو  ،والسابع  :النسب وهو أن يكون من قريش لورود انلص فيه وانعقاد اإلمجاع
عليه»(. )455

إال أن علماء أهل السنة –كما تمت اإلشارة إيله -مع هذا االشرتاط من العلم
والفقاهة واالجتهاد ،ال يستبعدون أن يكون من يتوىل منصب اإلمامة غري
املجتهدين  ،أو من العلماء اذلين لم يبلغوا درجة املجتهدين  ،مثل ما إذا توىل اإلمامة
صاحب الغلبة؛ ذو جندة واستقالل وكفاية ودراية  ،أو عندما لم يوجد العلماء اذلين
دليهم كفاءة قيادية اكفية تؤهله لقيادة األمة  ،فيتوىل هذا املنصب شخص لم يبلغ
درجة االجتهاد  ،مع توفر بايق رشوط القيادة  .يف هذه احلالة ال يمنعون أن يكون
اإلمام من غري العلماء املجتهدين.
فقد تنبأ بهذا اإلمام اجلويين  ،حيث عرض نلا احتماالت واقعية صادقة تايلة :
«فلو لم جند من يتصدى لإلمامة يف ادلين ؛ ولكن صادفنا شهما ؛ ذا جندة وكفاية
واستقالل بعظائم األمور ىلع ما تقدم وصف الكفاية  ،فيتعني نصبه يف أمور ادلين
وادلنيا  ،وينفذ أحاكمه كما ينفذ اإلمام املوصوف خبالل الكمال املرعية يف منصب
اإلمام  ،وأئمة ادلين وراء إرشاده وتسديده  ،وتبني ما يشلك يف الواقعات من أحاكم
الرشع  ،والعلم وإن اكن رشطه يف منصب اإلمامة معقوال  ،ولكن إذا لم جند اعملا ،
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فجمع انلاس عليه اكف  ،ويستفىت فيما يسنح ويعن هل من املشكالت  ،أوىل من تركهم
سدى متهاوين ىلع الورطات  ،متعرضني للتغالب واتلواثب ورضوب اآلفات»(.)456

فاالحتمال األول -يف رأي اجلويين -هو أن ال يوجد يف قطر من أقطار العالم
املتصدي لإلمامة  ،مع وجود شهم ذو جندة وكفاية واستقالل بعظائم األمور ؛ فيف
هذه احلالة ال بأس من أن يتوىل هذه الشخصية هذا املنصب  ،ثم يستفيت العلماء فيما
واجهه من املشكالت  ،فهذا أويل من ترك املجتمع يف حالة الفويض بسبب غياب
القيادة .
واالحتمال اثلاين  ،أن ال يوجد يف قطر من األقطار ذو شهامة قد استظهر بالعدد
واألنصار ،واعضدته مواتاة األقدار  ،لكن لم يكن دليه من العلم ىلع مرتبة
االجتهاد واالستقالل  .يف هذه احلالة ال بأس من أن يتوىل هذا املستظهر قيادة األمة،
برشط مراجعة العلماء .
«ومن األرسار يف ذلك أنه إذا وجد يف الزمان اكف ذو شهامة  ،ولم يكن من العلم
ىلع مرتبة االستقالل  ،وقد استظهر بالعدد واألنصار  ،واعضدته مواتاة األقدار  :فهو
الوايل وإيله أمور األموال واألجناد والواليات  ،ولكن يتحتم عليه أن ال يبت أمرا دون
مراجعة العلماء»(.)457

إذا اكن األمر كذلك  ،ملاذا ال حيزم األمر بأن يكون اعلم الزمان هو الوايل ،وىلع
ذو انلجدة اتباعه واإلذاعن حلكمه  ،واإلقرار ملنصب علمه ؟  .أجاب ذلك اجلويين
بقوهل :
«قلنا  :إن اكن العالم ذا كفاية وهداية إىل عظائم األمور  ،فحق ىلع ذي الكفاية
العري عن رتبة االجتهاد  ،أن يتبعه إن تمكن منه  ،وإن لم يكن العالم ذا دراية
واستقالل بعظائم األشغال  ،فذو الكفاية الوايل قطعا  ،وعليه املراجعة واالستعالم يف
مواقع االستبهام وموضع االستعجام  ،ثم إذا اكنت الوالية منوطة بذي الكفاية واهلداية
فاألموال مربوطة بواليته  ،ومجعه وتفريقه وراعيته  ،فإن عماد ادلولة الرجال  ،وقوامهم
األموال  ،فهذا منتيه القول يف ذلك»(. )458

هذا هو رس عدم تمكن تويل العلماء والفقهاء منصب اإلمامة يف مجيع احلاالت،
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إذ أمر القيادة واإلمامة ال يتوقف ىلع العلم والفقه فقط دون سواه  ،فالقيادة يتطلب
منها ادلراية واالستقالل بعظائم األشغال جبانب العلم والفقه  .بمعىن آخر  ،قد يوجد
اعلم فقيه ولم تكن دليه مؤهالت القيادة  ،وقد تكون دلي ابلعض مؤهالت
القيادة  ،وال يكون دليه العلم والفقاهة الاكفية ؛ فالفقه من غري فن القيادة فوىض ،
أما فن القيادة من غري علم وفقه احنراف وضالل وفساد .
فعلماء أهل السنة  ،مع هذا اتلعظيم للعلماء املجتهدين  ،حيث وصفهم اجلويين
بأنهم « :قدوة األحاكم وأعالم اإلسالم  ،وورثة انلبوة  ،وقادة األمة  ،وسادة امللة ،
ومفاتيح اهلدى ومصابيح ادليج  ،وهم ىلع احلقيقة أصحاب األمر استحقاقا»(، )459
إال أنهم ال يستبعدون أن يكون اإلمام يف وقت من األوقات ولسبب من األسباب
من غري املجتهدين  .ويف هذه احلالة ال بد أن يرجع إىل العلماء  .يقول اجلويين « :وذووا
انلجاة (أى احلاكم) مأمورون بارتسام مراسمهم  ،واقتصاص أوامرهم  ،واالنكاف
عن مزاجرهم»( . )460وقال :
«فأما إذا اكن سلطان الزمان (أى احلاكم) لم يبلغ مبلغ االجتهاد  ،فاملتبوعون العلماء
والسلطان جندتهم وشوكتهم وقوتهم  ،فعالم الزمان يف املقصود اذلي حناوهل والفرض
اذلى نزاوهل كنيب الزمان  .والسلطان مع العالم كملك يف زمان انليب  ،مأمورون
باالنتهاء إىل ما يُنهيه إيله انليب  ،والقول الاكشف للغطاء املزيل للخفاء  ،أن األمر هلل
وانليب منهيه  ،فإن لم يكن يف العرص نيب وتغاير  ،فالعلماء ورثة الرشيعة  ،والقائمون
يف إنهائها مقام األنبياء  .ومن بديع القول يف مناصبهم أن الرسل يتوقع يف دهرهم تبدييل
األحاكم بالنسخ  ،وطوارئ الظنون ىلع فكر املفتني  ،وتغاير اجتهاداتهم يغري أحاكم اهلل
ىلع املستفتني  ،فتصري خواطرهم يف أحاكم اهلل تعاىل حالة ما تبدل من قضايا أوامر اهلل
تعاىل بالنسخ . )461(»...

وقال « :فإذا شغر الزمان عن اإلمام وخيل عن سلطان ذي جندة واستقالل وكفاية ودراية،
 459غياث األمم ،املرجع السابق ،ص246 :
 460نفس املرجع السابق
 461املرجع السابق ،ص .347-246 :وعلق ادلكتور حممد سليم العوا هذا القول ( :ويف تقديرنا أن
اجلويىن قد ركب منت املبالغة حد الشطط يف تصوير دور العلماء .وأنه لو اقترص ىلع بيان مهمتهم يف
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فاألمور مولكة إىل العلماء  ،وحق ىلع اخلالئق ىلع اختالف طبقاتهم أن يرجعوا إىل علمائهم،
ويصدروا يف مجيع قضايا الواليات عن رأيهم  ،فإن فعلوا ذلك فقد هدوا إىل سواء السبيل  ،وصار
علماء ابلالد والة العباد . )462(» ...

وقصارى القول يف هذا األمر  ،إن علماء أهل السنة يشرتطون أن يكون اإلمام
اعملا جمتهدا ،وهذا يستديع أن يكون اإلمام اعملا بالكتاب والسنة واألصول والفقه
واللغة  ،قادرا ىلع االجتهاد والرتجيح بني األدلة وغري ذلك  ،وهذا ما ال يتوافر يف اإلمام
اغبلا  ،وذلا فإن املقصود بالعلم ما ذهبت إيله من معرفة اإلمام باألحاكم الرشعية ،
وأن يكون خبريا بالسياسة وترصيف شئون ادلولة  ،واالطالع ىلع أحوال ادلولة
واملمالك ،ويستطيع االستعانة بأهل العلم واخلربة ،واملختصني يف الشئون املختلفة ،
يلظل ىلع ويع اكمل  ،ودراية مستمرة  ،ومتابعة بصرية بكل شئون ادلولة  ،فيكون
قادرا ىلع ترصيف األمور  .ذللك فقد جوز بعض العلماء أن يكون اإلمام اعملا
غري جمتهد (أي مقدل)  ،وذلك تلهاون األمة بالعلم الرشيع  ،وقالوا جبواز االستعانة
باملفتني والعلماء العاملني  ،واملختصني بمختلف العلوم والفنون(. )463
وهذا عكس ما يراه فقهاء الشيعة اإلثين عرشية (من أنصار والية الفقيه) اذلين
جعلوا للفقهاء والية مطلقة واسعة كوالية انليب واألئمة  ،فهم يتولون مجيع شئون
ابلالد والعباد يف عرص الغيبة الكربى  ،ويف املقابل خالف ما يرى به فقهاء الشيعة
(من أنصار معاريض والية الفقيه)  ،واذلين منعوا أن يكون للفقهاء والية مطلقة
كوالية انليب واألئمة يف عرص الغيبة  .فلك من هؤالء أو أوئلك متأثر بفكرة اإلمامة .
فرأي علماء أهل السنة وسط بني رأي أنصار (الوالية املطلقة للفقهاء)  ،ورأي
أنصار املانعني ،حيث يرون أنه من األفضل أن يتوىل العلماء املجتهدون منصب
رياسة اإلمامة أو ادلولة إن توفر ذلك ،وإال يتوىل غري املجتهدين ممن تتوفر هلم بايق
رشوط اإلمامة  ،ويرجعون إىل العلماء املجتهدين واخلرباء يف لك قضية من القضايا
اليت واجهتها ادلولة  ،حيت يكونوا ىلع بصرية من أمرهم .
 462غياث األمم ،املرجع السابق ،ص252-251 :
 463د .عبد العزيز عزت اخلياط ،انلظام السيايس يف اإلسالم؛ انلظرية السياسية ونظام
احلكم( ،القاهرة ،دار السالم ،الطبعة األوىل ،)1999 ،ص161-160 :
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نظرية والية الفقيه السياسية

الفصل اثلاين
جتليات معارصة نلظرية والية الفقيه
املبحث األول

 :والية الفقيه كما يتبناها اخلميين

املبحث اثلاين

 :اتلطبيقات املعارصة لوالية الفقيه

املبحث اثلالث  :والية الفقيه ومعارضوها
املبحث الرابع

 :نظريات ادلولة أخرى يف ضوء الفكر السيايس

الشييع املعارص
األول

املبحث اخلامس  :والية الفقيه بني اإلمامة واملرجعية ادلينية املبحث

املبحث اتلمهيدي :والية الفقيه بني الكالمية والفقهية
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والية الفقيه كما يتبناها اخلميين
امللطب األول  :األدلة العقلية عيل والية الفقيه
املقدمة األويل  :رضورة استمرار تنفيذ األحاكم الرشعية
املقدمة اثلانية :رضورة تشكيل احلكومة تلنفيذ األحاكم الرشعية

املقدمة اثلاثلة :لزوم إسناد هذه املهمة إيل الفقهاء وحدهم
املقدمة الرابعة  :لزوم السمع والطاعة هلم
املطلب اثلاين :األدلة انلقلية (الروائية) عيل والية الفقيه
املطلب اثلالث :والية الفقيه وحدود سلطتها
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املبحث األول
والية الفقيه كما يتبناها اخلميين
مما ال جدال فيه  ،أن اخلميين هو اذلي حول نظرية والية الفقيه من حزي
اتلنظري إىل حزي اتلطبيق العميل  .فهو إذن املؤسس احلقييق وراء قيام مجهورية إيران
اإلسالمية بصيغتها احلايلة ،فبهذا قطع اخلميين اخلالف الواقع بني فقهاء الشيعة
اإلمامية االثىن عرشية املعارصين حول والية الفقيه  .وىلع هذا االعتبار نضع
آراءه-ىلع وجه اخلصوص -موضع ابلحث وادلراسة يف رساتلنا هذه .
لقد اعتمد اخلميين يف قوهل بوالية الفقيه ىلع األدلة العقلية الفلسفية واألدلة
انلقلية  ،نبينها بشئ من اتلفصيل يف املطالب اتلايلة :
املطلب األول  :األدلة العقلية لوالية الفقيه
بين اخلميين نظريته عن «والية الفقيه» ىلع جمموعة من املقدمات العقلية بيانها
اكتلايل :
املقدمة األوىل :
إن تنفيذ األحاكم الرشعية اكن مستمرا  ،ألن اإلسالم قد جاء ال لفرتة حمدودة ،
وال ملاكن معني  ،وال جلنس معني  ،وال لعرص دون عرص  ،فااللزتام بنظرية االنتظار
واتلقية حرفيا وسلبيا ،معناه تعطيل مفعويلة تنفيذ هذه األحاكم الرشعية إىل أجل
غري مسىم  ،وهذا يعين تعطيل اإلسالم نفسه .
وبيان هذا ادليلل حسب ما يرى اخلميين اكتلايل :
املبحث اتلمهيدي :والية الفقيه بني الكالمية والفقهية
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إنه قد مرت ىلع مدة الغيبة الكربى إىل ايلوم أكرث من ألف اعم  ،وقد تمر آالف
السنني األخرى اذلي ال يعرف مداها إال اهلل ؛ فااللزتام بهذه العقيدة يعين ترك
هذه األحاكم معطلة  ،وترك انلاس حمكومني باألحاكم الاكفرة  ،كما أن ذلك يعين :
السماح بوقوع اهلرج واملرج والفوىض يف املجتمع  ،لك هذا يتعارض مع رضوريات
العقائد اإلسالمية .
يقول يف ذلك اخلميين :

«بدييه  ...أن رضورة تنفيذ األحاكم لم تكن خاصة بعرص انليب  بل الرضورة
مستمرة  ...واعتقاد أن اإلسالم قد جاء لفرتة حمدودو  ،أو ملاكن حمدود  ،خيالف
رضوريات العقائد اإلسالمية  .وبما أن تنفيذ األحاكم بعد الرسول  وإىل األبد من
رضوريات احلياة  ،ذلا اكن وجود حكومة فيها مزايا السلطة املنفذة املدبرة رضوريا ،
إذ لوال ذلك لساد اهلرج واملرج  ...فقد ثبت برضورة الرشع والعقل أن ما اكن رضوريا
أيام الرسول  ،ويف عهد اإلمام أمري املؤمنني (ع) ،من وجود احلكومة  ،ال يزال رضوريا
إىل يومنا هذا»(.)464

ويذهب اخلميين إىل أن األحاكم اإلهلية وتنفيذها يف مجيع نوايح احلياة  ،املزنلة
من قبل اهلل تعاىل إىل نبينا حممد  ،لم تنسخ بعد وفاته ووفاة األئمة  ،بل تبيق إىل
يوم القيامة وتستمر إىل أن يرث األرض ومن عليها  .يقول اخلميين :
«وبعد ما عرفت ذلك نقول  :إن األحاكم اإلهلية سواء األحاكم املربوطة باملايلات،
أو السياسيات  ،أو احلقوق  ،لم تنسخ ؛ بل تبيق إىل يوم القيامة»( . )465ويقول « :إذا
كنا نعتقد أن األحاكم اليت ختص بناء احلكومة اإلسالمية ال تزال مستمرة . )466(»...
وتلوضيح ما يريد أن يتوصل إيله اخلميين قدم تساؤالت وجيهة  ،مفادها  :إذا
اكن استمرار مدة غيبة املهدي ال يعلمه إال اهلل  ،فقد مرت يه يف املايض أكرث من
ألف اعم ،فيف خالل هذا االنتظار  ،ماذا اكنت حال األحاكم الرشعية  ،هل اكنت
معطلة إىل أجل ال يعلمه إال اهلل ؟  ،فهل ريض الشيعة حبدوث اهلرج واملرج بسبب
هذا اتلعطيل  ،وهل يرضون أن خيرس اإلسالم لك شئ بسبب هذا اتلعطيل؟ .
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اخلميين ،احلكومة اإلسالمية( ،إعداد وتقديم ،د .حسن حنيف ،الطبعة األوىل  ،)1979 ،ص25 :
اخلميين ،كتاب ابليع( ،مؤسسة إسماعيليان للطباعة واتلوزيع ،قم) ،ص461/2 :
احلكومة اإلسالمية ،املرجع السابق :ص48-47 :
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يقول اخلميين :

«وتلوضيح ذلك أتوجه إيلكم بالسؤال اتلايل  :قد مر ىلع الغيبة الكربى إلمامنا املهدي
أكرث من ألف اعم  ،وقد تمر عليه ألوف السنني قبل أن تقتيض املصلحة قدوم اإلمام
املنتظر  ،ويف طول هذه املدة املديدة هل تبيق أحاكم اإلسالم معطلة يعمل انلاس خالهلا
ما يشاؤون ؟  ،أال يلزم من ذلك اهلرج واملرج ؟  .القوانني اليت صدع بها نيب اإلسالم
(ص) وجهد يف نرشها وبيانها وتنفيذها طيلة ثالثة وعرشين اعما  ،هل اكن لك ذلك
ملدة حمدودة ؟  ،وهل حدد اهلل عمر الرشيعة بمائيت اعم ؟  ،هل ينبيغ أن خيرس اإلسالم
من بعد الغيبة الصغرى لك شئ ؟»(. )467

فاإلجابة «بنعم» عن هذه التساؤالت –حسب ما يرى اخلميين -أسوأ من القول
بأن اإلسالم منسوخ ؛ ألن اإليمان باهلل وايلوم اآلخر يقتيض اإليمان بأن ادلفاع عن
ثغور اإلسالم واجب  ،وأن دفع الزاكة واخلمس (عند الشيعة) واجب  ،وأن القانون
اجلزايئ يف اإلسالم ماض إىل يوم القيامة  ،وأن تنفيذ أحاكم القصاص وغريها من
األحاكم اجلنائية يف اإلسالم واجب إىل يوم القيامة ؛ فالقول خبالف ذلك –بأن يقال:
إن هذه األحاكم معطلة تعطيال مؤقتا ريثما جييئ املهدي املنتظر ،أو القول بأن اجلهاد
لدلفاع عن اإلسالم غري واجب خالل فرتة االنتظار ،-هو القول بهدم اإلسالم نفسه؛
ألن هذه األمور املذكورة من صميم تعايلم اإلسالم.
يقول اخلميين :

«اذلهاب إىل هذا الرأي أسوأ يف نظري من االعتقاد بأن اإلسالم منسوخ  ،فال يستطيع
أحد يؤمن باهلل وايلوم اآلخر أن يقول إنه ال جيب ادلفاع عن ثغور اإلسالم والوطن ،أو
إنه جيوز االمتناع عن دفع الزاكة واخلمس وغريهما  ،أو يقول بتعطيل القانون اجلزايئ يف
اإلسالم  ،وجتميد األخذ بالقصاص وادليات»(. )468

املقدمة اثلانية :
إذا اكن تنفيذ هذه األحاكم املذكورة مستمرا فإنها متوقفة ىلع وجود احلكومة
اإلسالمية العادلة ،فتشكيل احلكومة اإلسالمية يف عرص الغيبة إذن واجب  ،ومن ثم
فإن القول بعدم وجوب تشكيلها –بسبب تأثري اإليمان باملهدي املنتظر -معناه ادلعوة
إىل تعطيل أحاكم اإلسالم وجتميدها  ،وباتلايل إنكار شمويلة اإلسالم وخلوده .
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يقول اخلميين « :إذا  ،فإن لك من يتظاهر بالرأي القائل بعدم رضورة تشكيل
احلكومة اإلسالمية  ،فهو ينكر رضورة تنفيذ اإلسالم  ،ويدعوا إىل تعطيل أحاكمه
وجتميدها  ،وهو باتلايل ينكر شمول وخلود ادلين اإلساليم احلنيف»(. )469
أما األدلة ىلع رضورة تشكيل احلكومة اإلسالمية العادلة  ،فتتلخص فيما ييل :
أوال  :أنه ال يمكن تنفيذ تلك األحاكم الرشعية إال عن طريق املؤسسات
اتلنفيذية ،ثانيا  :أن األحاكم الرشعية شاملة جلميع نوايح احلياة  ،وثاثلا  :أن ادلفاع
عن احلكومة الراشدة اليت حرفها الظاملون  ،رضوري  ،ورابعا  :أن الوحدة اإلسالمية
أيضا رضورة من رضوريات هذه األمة  ،خامسا  :أن إنقاذ املظلومني واملحرومني
رضوري وواجب ىلع األمة اإلسالمية  .سادسا :أن املحافظة ىلع بقاء تلك األحاكم
اإلهلية  ،وضمان سيادة القانون اإلليه  ،أيضا رضوري  .فإذا اكنت هذه الرضوريات
والواجبات ال تتم وال يمكن حتققها إال عن طريق احلكومة اإلسالمية انلافذة ،
يكون تشكيل احلكومة اإلسالمية إذن رضوريا وواجبا ىلع املسلمني يف عرص
الغيبة .
فيما ييل عرض هلذه األدلة بشئ من اتلفصيل :
األول  :رضورة املؤسسات اتلنفيذية
يرى اخلميين أن جمموعة القوانني ال تكيف إلصالح املجتمع  ،وليك يكون
القانون مادة إلصالح وإسعاد البرش  ،فإنه حيتاج إىل السلطة اتلنفيذية  ،وذللك فإن
اهلل تعاىل جعل جبانب القوانني يف األرض  ،حكومة وجهاز تنفيذ وإدارة(. )470
ويذهب اخلميين إىل أن الرسول  ليس جمرد مبلغ لألحاكم املزنلة من قبل
اهلل تعاىل إىل أمته ،إنما اهتم بتنفيذها أيضا  ،وذلك عن طريق تشكيل احلكومة
اإلسالمية  ،والىت من خالهلا نفذت األحاكم اجلنائية واألحوال الشخصية ؛ فقام
بقطع يد السارق  ،وباجلدل والرجم  .فقد شهد بطون اتلاريخ بذلك ؛ حيث َّ
تزعم إدارة
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املرجع السابق ،ص27-26 :
احلكومة اإلسالمية ،املرجع السابق ،ص23 :
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املجتمع وأرسل الوالة كما جلس للقضاء بني انلاس فيما اختلفوا فيه  ...إلخ .
يقول اخلميين :

«الرسول األعظم ( )اكن يرتأس مجيع أجهزة اتلنفيذ يف إدارة املجتمع اإلساليم .
وإضافة إىل مهام اتلبليغ وابليان وتفصيل األحاكم واألنظمة  ،اكن قد اهتم بتنفيذها،
حىت أخرج دولة اإلسالم إىل حزي الوجود  .يف حينه اكن الرسول  ال يكتيف بترشيع
القانون اجلنايئ مثال  ،بل اكن يسىع إىل تنفيذه  ،اكن يقطع ايلد وجيدل  ،ويرجم»(. )471

ويقول :

«نستفيد من سنة الرسول ( )وسريته رضورة تشكيل احلكومة  .أما أوال  :فألنه هو
بدوره قد شلك احلكومة واتلاريخ يشهد بذلك واكن قد تزعم إدارة املجتمع  ،وأرسل
الوالة ،وجيلس للقضاء بني انلاس فيما اختلفوا فيه  ،ويرسل إىل أحناء ابلالد من يقيض
بني انلاس بالعدل  .واكن يرسل السفراء إىل خارج حدود دوتله  ،إىل رؤساء القبائل ،
وإىل امللوك  ،واكن يعقد املعاهدات  ،ويقود احلروب  ،وباتلايل اكن هو ينفذ مجيع أحاكم
اإلسالم»(. )472

ومن بعد الرسول اكنت مهام اخلليفة –حسب ما يرى اخلميين -ال تقل عن مهام
الرسول  ،ولم يكن تعيني اخلليفة من بعده بليان األحاكم فحسب  ،إنما تلنفيذها
أيضا  ،هذا اتلنفيذ هو اذلي يعطي للخالفة ثقال وأهمية :
يقول اخلميين :

«ومن بعد الرسول  اكنت مهام اخلليفة ال تقل عن مهام الرسول  ولم يكن تعيني
اخلليفة بليان األحاكم فحسب ،وإنما تلنفيذها أيضا ،وهذا اهلدف هو اذلي أضيف ىلع
اخلالفة أهمية وشأنا»( .)473وقال « :فقد استخلف الرسول بأمر من اهلل من يقوم من بعده
ىلع هذه املهام  ،وهذا االستخالف يدل بوضوح ىلع رضورة استمرار احلكومة من بعد
الرسول األكرم  وبما أن هذا االستخالف اكن بأمر من اهلل ،فاستمرار احلكومة
بأجهرزتها وتشكيالتها  ،لك ذلك بأمر من اهلل أيضا»(.)474

أضف إىل ذلك أن املسلمني يف ذلك العهد –كما يرى ذلك اخلميين -اكنوا
مايزالون حدييث العهد باإلسالم  ،فاملجتمع اذلي هذا حاهل هو يف ّ
أمس احلاجة إىل
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من ينفذ القوانني وحيكم بأمر اهلل من أجل ضمان سعادتهم ادلنيا واآلخرة(. )475
ويف احلقيقة لم تأت هذا الكالم من فراغ ؛ فالقوانني وكذلك األنظمة
االجتماعية حباجة إىل منفذ ؛ فيف لك دول العالم ال ينفع الترشيع وحده  ،وال يضمن
سعادة البرش ،بل ينبيغ أن تعقب سلطة الترشيع سلطة اتلنفيذ  ،فيه وحدها اليت
تنيل انلاس ثمرات الترشيع العادل  .وهلذا قرر اإلسالم إجياد سلطة اتلنفيذ إىل
جانب سلطة الترشيع  ،فجعل لألمر ويلا للتنفيذ إىل جانب تصديه للتعليم والنرش
وابليان( . )476وهذه السلطة اتلنفيذية تتجسد يف احلكومة اإلسالمية.
اثلاين  :شمويلة تعايلم اإلسالم
أن اإلسالم –حسب ما يرى اخلميين -ليس عبارة عن األحاكم العبادية
واألخالقية فحسب ،إنما هو نظام شامل جلميع نوايح احلياة االجتماعية  ،والسياسية،
واثلقافية  ،واملايلة  ،والقضائية  ،واجلهادية  ،وادلفاعية  ،واملعاهدات بني ادلول ،
والعالقات ادلويلة وغريها  ،فشمويلة هذه اتلعايلم تقتيض وجود احلكومة .
يقول اخلميين يف كتابه «كتاب ابليع»  ...« :أن اإلسالم ليس عبارة عن األحاكم
العبادية واألخالقية فحسب  . )477(» ...ويقول :
«...حىت يظهر أن اإلسالم قام تلأسيس حكومة اعدلة فيها قوانني مربوطة باملايلات
وبيت املال  ،وأخذها من مجيع الطبقات ىلع نهج اعدل  ،وقوانني مربوطة باجلزائيات
قصاصا  ،وحدا  ،ودية  ،يوجه لو عمل بها لقلت اجلنايات لو لم تنقطع  ،وانقطع بذلك
املفاسد املرتتبة عليها  ... ،وقوانني مربوطة بالقضاء واحلقوق ىلع نهج عدل وسهل
من غري إتالف الوقت واملال كما هو املشاهد يف املحاكم الفعلية  ،وقوانني مربوطة
باجلهاد ،وادلفاع  ،واملعاهدات بني دولة اإلسالم وغريها»(. )478

هذه الشمويلة جلميع نوايح احلياة اإلنسانية – ،يف رأي اخلميين -تكون ديلال
آخر ىلع رضورة تشكيل احلكومة ،حيث يقتيض بموجب وجود هذه القوانني الشاملة
تكوين ادلولة واحلكومة وما فيها من اإلدارة واملؤسسات وأدواتها اتلنفيذية  .وبما
475
476
477
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أن تلك القوانني واألحاكم حتتاج بالرضورة إىل أدوات اتلنفيذ  ،فال يكون ذلك إال
عن طريق تشكيل احلكومة  .يقول يف كتابه «احلكومة اإلسالمية» :
«وماهية قوانني اإلسالم ديلل آخر ىلع رضورة تشكيل احلكومة ،فيه تدنلا ىلع أنها
جاءت تلكوين دولة ،تكون فيها إدارة ،ويكون فيها اقتصاد سليم وثقافة اعيلة»(.)479
اثلالث  :رضورة اثلورة السياسية
إن اثلورة السياسية لدلفاع عن نظرية احلكم اإلساليم الصحيح الراشد ؛ اليت
حرفها األمويون والعباسيون من بعدهم وكذلك بايق حكومات الطاغية –يف رأي
اخلميين -من أوىل واجبات املسلم ،كما أن اثلورة ىلع مثل هذه احلكومات أيضا من
أوىل واجباتهم  ،وال يتم لك ذلك إال عن طريق تشكيل احلكومة اإلسالمية العادلة .
وقد بني اخلميين هذا ادليلل يف قوهل :

«يف صدر اإلسالم سىع األمويون ومن يسايرهم  ،ملنع استقرار حكومة اإلمام عيل ابن
أيب طالب (ع) مع أنها اكنت مرضية هلل وللرسول  ،وبمساعيهم ابلغيضة  ،تغري أسلوب
احلكم ونظامه واحنرف عن اإلسالم ؛ ألن براجمهم اكنت ختالف وجهة اإلسالم
يف تعايلمه تماما  ،وجاء من بعدهم العباسيون ،ونسجوا ىلع نفس املنوال ،وتبدلت
اخلالفة ،وحتولت إىل سلطنة وملكية موروثة ،وأصبح احلكم يشبه حكم أكارسة
فارس  ،وأباطرة الروم  ،وفراعنة مرص  ،واستمر ذلك إىل يومنا هذا»(.)480

إزاء هذه الظاهرة  ،فإن الرشع والعقل –حسب ما يرى اخلميين -يفرضان ىلع
الشيعة اثلورة ىلع مثل هذه احلكومات الطاغية  ،والقيام بإطاحتها  ،وذلك لعدة
أسباب :
السبب األول  :أن تمادي هذه احلكومات يف غيها يعين تعطيل نظام اإلسالم
وأحاكمه  .والسبب اثلاين  :أنه قد توافرت انلصوص الكثرية اليت تصف لك نظام غري
إساليم بأنه رشك  ،واحلاكم أو السلطة فيه طاغوت ؛ فيف هذه احلالة اكن الشيعة
مسؤولني عن إزالة آثار الرشك من جسد جمتمعهم  ،وإبعادها تماما عن حياتهم .
والسبب اثلالث  :أن الشيعة مسئولون عن تهيئة ِّ
اجلو املناسب لرتبية وتنشئة جيل
479
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مؤمن فاضل حيطم عروض الطواغيت ويقيض ىلع السلطات الغري الرشعية  ،ألن
الفساد واالحنراف ينمو ىلع أيديهم(. )481
وتأكيدا ملا جيب ىلع الشيعة من إزالة وحمو مثل هذه احلكومات الطاغية
الفاسدة بثورة اعرمة قاضية قال اخلميين :
«وهذا الفساد ينبيغ إزاتله وحموه وإنزال العقوبة الصارمة بمسببيه  ،وقد وصف اهلل
يف كتابه املجبد فرعون بأنه (اكن من املفسدين)  ،ويف ظل حكم فرعوين يتحكم يف
املجتمع ويفسده وال يصلحه  ،ال يستطيع مؤمن يتيق اهلل أن يعيش ملزتما وحمتفظا
بإيمانه وهديه  .وأمامه سبيالن ال ثالث هلما  :إما أن يفرس ىلع ارتكاب أعمال مردية،
أو يتمرد ىلع حكم الطاغوت وحياربه  ،وحياول إزاتله  ،أو يقلل من آثاره ىلع األقل .
وال سبيل نلا إال اثلاين  ،وال سبيل نلا إال أن نعمل ىلع هدم األنظمة الفاسدة املفسدة ،
وحنطم رمز اخلائنني واجلائرين من حاكم الشعوب  .وهذا واجب يكلف به املسلمون
مجيعا أينما اكنوا  ،من أجل خلق ثورة سياسية إسالمية ظافرة منترصة»(. )482

ثم قدم اخلميين نماذج من جهود األئمة وقيامهم بهذه اثلورة  ،اليت قوبل
باالستهزاء والسخرية  ،واألذي وابلالء  ،إال أنهم صربوا ولم ييئسوا ؛ فما زال األمل
يمأل جواحنهم ،ومازال عدد الشيعة يف ازدياد حىت وصلوا إىل مائيت مليون  ،وال تتأيت
هذه احلالة إال بسبب هذه الروح من اثلورة السياسية ( ، )483ولن يتحقق هذا العمل
إال عن طريق احلكومة اإلسالمية .
الرابع  :رضورة الوحدة اإلسالمية
إن الوطن اإلساليم قد جزأه االستعمار  ،وحول املسلمني إىل شعوب( ، )484فال
سبيل إىل إاعدة هذه الوحدة واملحافظة عليها –يف رأي اخلميين -إال عن طريق تشكيل
 481املرجع السابق ،ص34-33 :
 482احلكومة اإلسالمية ،املرجع السابق ،ص34 :
 483املرجع السابق ،ص131 :
 484احلكومة اإلسالمية ،املرجع السابق ،ص( 35-34 :وحىت عندما ظهرت ادلولة العثمانية
كدولة موحدة فإن املستعمرين حاولوا يف تفتيتها  ،وقد حتالف ألجل هذا اهلدف لك من الروس
واالنكلزي  ،وحلفاؤهم إلسقاط العثمانيني  ،وتفتيتهم ثم تقاسموا الغنائم  ،ومع أن ما يف ادلولة
العثمانية من الفساد ونفصان األهلية والكفاءة –يف بعض األحيان -فإن االستعمار خيافون اغية اخلوف
يف أن يتسلم ذووا الصالح واألهلية هذا الرصح  ،هلذا ما بلثت احلرب العاملية األوىل أن انتهت حىت
قسموا ابلالد إىل دويالت كثرية  ،وجعلوا ىلع لك دويالت عميال هلم)
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احلكومة اإلسالمية.
يقول يف ذلك اخلميين :

«وحنن ال نملك الوسيلة إىل توحيد األمة اإلسالمية وحترير أراضيها من يد املستعمرين،
وإسقاط احلكومات العميلة هلم إال أن نسىع إىل إقامة حكومتنا اإلسالمية ،وهذه
بدورها سوف تتلكل إعماهلا بانلجاح يوم تتمكن من حتطيم رؤؤس اخليانة  ،وتدمر
األوثان واألصنام البرشية والطواغيت اليت تنرش الظلم والفساد يف األرض .

وتشكيل احلكومة إذن تريم إىل االحتفاظ بوحدة املسلمني بعد حتقيقها  ،وقد
ورد يف خطبة السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم  ... :وطاعتنا نظاما للملة  ،وإمامتنا
أمانا من الفرقة.)485(»...
اخلامس  :رضورة إنقاذ املظلومني واملحرومني
ثم إن املستعمرين –حسب ما يرى اخلميين -قد استعانوا بعمالئهم يف ابلالد
اإلسالمية من أجل تنفيذ مآربهم اإلقتصادية اجلائرة  .وقد نتج عن هذا وجود مئات
املاليني من انلاس جيااع يفتقدون أبسط الوسائل الصحية واتلعليمية  ،ويف مقابل
يوجد أفراد ذووا ثراء فاحش وفساد عريض  ،واجلياع من انلاس يف كفاح مستمر
من أجل حتسني أوضاعهم  ،وختليص أنفسهم من وطأة جور حاكمهم املعتدين(،)486
فتحت هذه األوضاع املحزنة  ،فإن الشيعة ملكفون بإنقاذ املحرومني املظلومني،
وذلك عن طريق تأسيس حكومة إسالمية .
فلبيان ذلك يقول اخلميين :

«أما حنن فملكفون بإنقاذ املحرومني املظلومني  ،حنن مأمورون بإاعنة املظلومني
ومناوأة الظاملني كما ورد ذلك يف وصية أمري املؤمنني (ع) لودليه « :وكونا للظالم خصما
وللمظلوم عونا»  .وعلماء اإلسالم ملكفون بمناضلة املستغلني اجلشعني ئلال يكون
يف املجتمع سائل حمروم مقابل مرفه جشع أصابه بطر»(. )487

وبعد هذا يتساءل اخلميين « :وكيف يسوغ نلا ايلوم  ،أن نسكت عن بضعة
485
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احلكومة اإلسالمية ،املرجع السابق ،ص36 :
نفس املرجع السابق

املبحث اتلمهيدي :والية الفقيه بني الكالمية والفقهية

١٧٧

أشخاص من املستغلني واألجانب املسيطرين بقوة السالح  ،وهم حرموا مئات
املاليني من االستمتاع بأقل قدر من مباهج احلياة ونعمها»(. )488
يلنتيه اخلميين إىل االستنتاج بأن ىلع العلماء ومجيع املسلمني أن يضعوا حدا
هلذا الظلم  ،وأن يسعوا من أجل إسعاد املاليني من انلاس  ،يف حتطيم احلكومات
اجلائرة وإزاتلها  ،وذلك عن طريق تأسيس حكومة إسالمية اعملة خملصة .
هذه يه عمدة أدلة اخلميين العقلية الفلسفية يف قوهل برضورة تشكيل احلكومة
اإلسالمية  ،ثم رشع بعد ذلك يؤيد هذا القول برواية عن اإلمام الرضا اليت هلا داللة
عقلية ىلع رضورة تشكيل احلكومة اإلسالمية حايلا.
فهذه الرواية حوت األسباب اليت من أجلها يكون تشكيل احلكومة اإلسالمية
رضوريا يف عرص اإلمام الرضا  ،فمادامت هذه األسباب موجودة يف لك زمان  ،وجبت
أن يكون تشكيل احلكومة رضوريا يف وقتنا احلارض.
هذه األسباب –كما ورد يف رواية اإلمام الرضا -يه :
أوال  :أن اخللق لن ينصاع لألحاكم واحلدود  ،إال مع وجود األمني اذلي يمنعهم
عن جتاوز تلك األحاكم  ،أو يأمهم لالمتثال هلا ؛ وثانيا  :أنه لن توجد -حسب هذه
الرواية -فرقة من الفرق وال ملة من امللل بقوا من غري القيم الرياسية  .ثاثلا  :أن
عدم وجود احلكومة اإلسالمية يكون سببا الندراس ادلين وذهابه  ،وتغيري األحاكم
والسنن ،وانتشار ابلدع واملبتدعني  ،ونقض امللحدين هلا  ،ففسد اخللق واخلالئق
أمجعني  .ومعىن ذلك فإن تشكيل احلكومة اإلسالمية يف لك وقت حىت يف زمن
الغيبة الكربى ،من الرضوريات البرشية(. )489
 488نفس املرجع السابق
« 489نص رواية عن اإلمام الرضا اذلي ذكره اخلميين هو اكتلايل« :عبد الواحد بن حممد بن
عبدوس انليسابوري العطار ،قال حدثين أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن قتيبة انليسابوري،
قال :قال أبو حممد الفضل ابن شاذان انليسابوري :إن سأل سائل فقال :أخربين هل جيوز أن يكلف
احلكيم  ...فإن قال قائل :ولم جعل أوىل األمر ،وأمر بطاعتهم ؟ قيل لعلل كثرية:
منها :أن اخللق ملا وقفوا ىلع حد حمدود ،وأمروا أال يتعدوا تلك احلدود ،ملا فيه من فسادهم ،لم
يكن يثبت ذلك ،وال يقوم إال بأن جيعل عليهم فيها أمينا يأخذهم بالوقف عندما أبيح هلم ويمنعهم
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وبعد هذا العرض يقول اخلميين « :فأنتم ترون أن اإلمام يستدل بوجوه عدة
ىلع رضورة وجود ويل األمر اذلي يقوم حبكومة انلاس  ،وتلك العلل السابقة ذكرها
موجودة يف لك زمان ،ويرتتب ىلع ذلك رضورة تشكيل احلكومة يف لك وقت»(. )490
وهذه العلل كما ورد يف حتليل اخلميين لرواية اإلمام الرضا ويه حدوث اتلعدي
ىلع حدود اهلل والسيع وراء الذلة الشخصية ونرش الفساد يف األرض  ،وهضم حقوق
الضعفاء  .لك هذه العلل موجودة يف لك زمان  ،وليس يف زمان دون زمان  ،فاقتضت
حكمة اهلل أن يعيش انلاس يف جو من العدل والسعادة يف احلدود اليت حددها اهلل
هلم  .وهذه احلكمة مستمرة وأبدية(. )491
ومن أجل ذلك  ،فإن وجود ويل األمر القائم ىلع انلظم والقوانني اإلسالمية
رضوري ؛ وذلك كما يبني اخلميين :
«ألنه يمنع الظلم واتلجاوز والفساد ويتحمل األمانة  ،ويهدي انلاس إىل رصاط احلق،
ويبطل بدع امللحدين واملعاندين  .ألم تكن خالفة أمري املؤمنني قد انعقدت ألجل
هذا ؟ تلك العلل والرضورات اليت جعلت اإلمام عليا يتوىل انلاس  ،يه اآلن موجودة
بفارق واحد هو أن اإلمام منصوص عليه باذلات  ،بينما حددت شخصية احلاكم
()492
الرشيع يف أيامنا هذه بتحديد ماهيته وصفاته ومؤهالته حتديدا اعما»

عن اتلعدي ىلع ما خظر عليهم؛ ألنه لو لم يكن ذلك لاكن أحد ال يرتك ذلته ومنفعته لفساد غريه،
وإنا ال جند فرقة من الفرق ،وال ملة من امللل بقوا واعشوا إال بقيم ورئيس ،ملا ال بد هلم منه يف أمر
ادلين وادلنيا ،فلم جيز يف حكمة احلكيم أن يرتك اخللق ملا يعلم أنه ال بد هلم منه ،وال قوام هلم إال به،
فيقاتلون به عدوهم ويقسمون به فيئهم ،ويقيمون به مجعهم ومجاعتهم ،ويمنع ظاملهم من مظلومهم.
ومنها أنه لو لم جيعل هلم إماما قيما أمينا حافظا مستوداع دلرست امللة ،وذهب ادلين وغريت
السنن واألحاكم ،ولزاد فيه املبتدعون ،ونقض منه امللحدون ،وشبهوا ذلك ىلع املسلمني ،إذ قد وجدنا
اخللق منقوصني حمتاجني غري اكملني مع اختالفهم واختالف أهوائهم وتشتت حاالتهم ،فلو لم جيعل
قيما حافظا ملا جاء به الرسول األول ،لفسدوا ىلع حنو ما بيناه ،وغريت الرشائع والسنن واألحاكم
واإليمان ،واكن يف ذلك فساد اخللق أمجعني»( .احلكومة اإلسالمية ،املرجع السابق ،ص)38-37 :
 490احلكومة اإلسالمية ،نفس املرجع السابق
 491احلكومة ٍاإلسالمية ،املرجع السابق ،ص39-38 :
 492نفس املرجع السابق
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املقدمة اثلاثلة  :وإذا اكن تشكيل احلكومة رضوريا  ،وواجب ىلع املسلمني ايلوم
(يف عرص الغيبة) ،فإنه يف حال وجود هذه احلكومة يشرتط ملن يتوىل هذه احلكومة
أن جيمع يف نفسه العلم بالقانون أو (الفقاهة) والعدالة وال يكون ذلك إال ىلع
يد الفقهاء جاميع رشوط االجتهاد والفتوي ،متصفني بالعدالة ،واتلقوي والورع؛
فالفقهاء وحدهم هم املسؤولون واملؤهلون تلويل هذه املهمة .
يقول يف ذلك اخلميين :

«ايلوم يف عرص الغيبة ال يوجد نص ىلع شخص معني يدير شئون ادلولة  ،فما هو
الرأي ؟ هل نرتك أحاكم اإلسالم معطلة ؟ أم نرغب بأنفسنا عن اإلسالم ؟ أم نقول إن
اإلسالم جاء يلحكم انلاس قرنني من الزمان فحسب يلهملهم بعد ذلك ؟ أو نقول
إن اإلسالم قد أهمل أمور تنظيم ادلولة ؟ وحنن نعلم أن عدم وجود احلكومة يعين
ضياع ثغور املسلمني وانتهاكها ،ويعين ختاذنلا عن حقنا وأرضنا  ،هل يسمح بذلك
ديننا ؟ أليست احلكومة رضورة من رضورات احلياة ؟ وبالرغم من عدم وجود نص
ىلع شخص من ينوب عن اإلمام (ع) حال غيبته  ،إال أن خصائص احلاكم الرشيع
«القايض» ال يزال يعترب توفرها يف أي شخص مؤهال إياه يلحكم يف انلاس  ،وهذه
اخلصائص اليت يه عبارة عن  :العلم بالقانون  ،والعدالة موجودة يف معظم فقهائنا يف
هذا العرص  ،فإذا امجعوا أمرهم اكن يف ميسورهم إجياد وتكوين حكومة اعدلة اعملية
منقطع انلظري»(. )493

واعتمادا ىلع احلديث « :الفقهاء أمناء الرسل»  ،يرى اخلميين أن هؤالء الفقهاء
العدول فقط هم املؤهلون تلنفيذ أحاكم اإلسالم وإقرار نظمه  ،وإقامة حدود اهلل
وحراسة ثغور املسلمني يف حكومة إسالمية اعدلة  ،وليسوا الفقهاء ادلاخلني يف
ادلنيا  .ومعىن هذا أنه إذا وجد هؤالء الفقهاء العدول يف الساحة فهم أوىل انلاس
يف محل مسئويلة تشكيل احلكومة  ،فتكون هلم الوالية يف عرص الغيبة  ،كما اكن
لألنبياء والية  ،فكما أن األنبياء ملكفون بتطبيق األحاكم فكذلك الفقهاء .
يقول اخلميين :

«احلديث السابق اذلي يؤتمن فيه الفقهاء من قبل الرسل  ،يشرتط ىلع الفقهاء أال
يدخلوا يف ادلنيا  ،ألن الفقيه إذا اكن همه أن جيمع احلطام  ،لم يكن اعدال  ،ولم
يعد مؤتمنا للرسول  ،ومنفذا ألحاكم رشيعته  ،فالفقهاء العدول هم وحدهم املؤهلون
493
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تلنفيذ أحاكم اإلسالم وإقرار نظمه  ،وإقامة حدود اهلل  ،وحراسة ثغور املسلمني»(. )494

املقدمة الرابعة :
ينتيه اخلميين بعد لك ذلك إىل القول  ،بأنه إذا تم تشكيل احلكومة اإلسالمية
العادلة ىلع يد فقيه اعدل  ،جيب ىلع انلاس أن يسمعوا هل ويطيعوه  ،ومعىن هذا أن
األحاكم االجتماعية اليت يصدرها الفقيه احلاكم ملزمة ألفراد األمة  ،وهذا يعين
أن هل والية عليهم .
«إذا نهض بأمر تشكيل احلكومة فقيه اعلم اعدل  ،فإنه ييل من أمور املجتمع ما
اكن يليه انليب  منهم ،ووجب ىلع انلاس أن يسمعوا هل  ،ويطيعوا»(. )495
اإلسالمية الفعلية املفروض تشكيلها يف زمن الغيبة
«وقد فوض اهلل احلكومة ٍ
نفس ما فوضه إىل انلبيب  ،وأمري املؤمنني من أمر احلكم  ،والقضاء  ،والفصل يف

املنازاعت  ،وتعيني الوالة  ،والعمال ،وجباية اخلراج  ،وتعمري ابلالد»(. )496
تعقـيب ونقـد

 -1إن هذه السلسلة من املقدمات من األدلة العقلية يف حقيقة أمرها ليست لكها
أدلة عقلية خالصة  ،إنما بنيت هذه األدلة ىلع املرتكزات اإلسالمية األساسية
حيث أن للنصوص فيها دورا كبريا.
 -2إن هذه السلسلة من املقدمات من األدلة العقلية لتشكيل احلكومة ومن ثم
لوالية الفقيه ،وباخلصوص املقدمة األوىل واثلانية  ،املتعلقة بلزوم استمرار
تنفيذ األحاكم الرشعية  ،ورضورة تشكيل احلكومة اإلسالمية  ،من وجهة نظر
أهل السنة واجلماعة سليمة وصحيحة وال غبار عليها  ،ولكنها من وجهة نظر
الشيعة تتعارض مع أبسط أساسيات عقيدة الشيعة االثىن عرشية يف الغيبة ،
واملهدوية ومن ثم وجوب اتلقية ولزوم االنتظار .
494
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وبيان ذلك  :أنه إذا اكن تشكيل احلكومة اإلسالمية العادلة واجبا  ،هل وجب
ذلك بعد الغيبة مبارشة أم ال ؟ وإن اكنت اإلجابة (بنعم) ما جدوي هذه الغيبة
واملهدوية أصال ؟ وملاذا يذهب مجهور الفقهاء إىل القول بوجوب االنتظار (املهدوية)،
ولم تشلك احلكومة اإلسالمية منذ ذلك العهد ؟  .وإذا اكنت االجابة (ب-ال)  ،فلماذا
يكون اإلحلاح اآلن بوجوب تشكيل احلكومة اإلسالمية ؟  .إن القول بوجوب
تشكيل احلكومة اإلسالمية ورضورته اآلن -يف رأينا -هو نفس القول بذلك يف أي
وقت من األوقات منذ وفاة الرسول . 
وإزاء هذه اإلشاكيلة الصعبة حاول اخلميين اخلروج من هذا املأزق  ،عن طريق
توجيه انلقد إىل موقف مجهور فقهاء الشيعة اإلمامية االثىن عرشية السليب جتاه
الغيبة الكربى ال إىل الغيبة الكربى أو إىل املهدوية نفسها  .بمعىن آخر أنه ال يقصد
من هذا انلقد إنكار املهدي املنتظر نفسه وال صحة هذا االعتقاد  ،إنما يوجه انلقد
إىل موقف الشيعة وعلمائهم السليب خالل فرتة الغيبة الكربى ؛ حيث أن معظم
علماء الشيعة أفىت بوجوب اللزوم يف ابليت واالحجام عن ممارسة مجيع النشاط
ّ
السيايس واالجتمايع  .وإال فإن نقد املهدوية ذاتها معناه هدم ابلنيان الفكري
والعقائدي للشيعة اإلمامية  .فاإليمان بوجود املهدي املنتظر وهو اإلمام اثلاين عرش
وهو أحد األئمة اإلثنا عرش ، -يف رأي اخلميين ثابت وراسخ رسوخ اجلبال ؛ حيثنستطيع أن نرى ذلك واضحا يف نص خطبته بمناسبة عيد والدة املهدي املنتظر(.)497
 497نص اخلطبة اكآليت :
(يقول اخلميين« :لقد جاء األنبياء مجيعا من أجل إرساء قواعد العدالة يف العالم ،لكنهم لم
ينجحوا ،حىت انلىب حممد خاتم األبنياء اذلى جاء إلصالح البرشية ،و تنفيذ العدالة ،وتربية البرش
لم ينجح يف ذلك .وأن الشخص اذلى سينجح يف ذلك ويرىس قواعد العدالة يف مجيع أحناء العالم يف
مجيع مراتب إنسانية اإلنسان وتقويم االحنراف هو املهدي املنتظر...
فاإلمام املهدي اذلى أبقاه اهلل سبحانه وتعاىل دخرا من أجل البرشية سيعمل ىلع نرش العدالة
يف مجيع أحناء العالم وسينجح فيما أخفق يف حتقيقه األنبياء ....
إن السبب اذلى أطال-سبحانه وتعاىل-من أجله عمر املهدي عليه السالم وهو أنه لم يكن
بني البرش من يستطيع القيام بمثل هذا العمل الكبري حىت األنبياء وأجداد اإلمام املهدي عليه
السالم لم ينجحوا يف حتقيق ما جاؤوا من أجله .» ...
إذن فإن هذا املهدي يف زعمه يستطيع حتقيق مااليستطيع األنبياء حتقيقه وأن األنبياء أيضا قد
أخفقوا يف حتقيق األمانة الىت أنيط ألجله ،حىت لو اكن هذا انلىب هو حممد صىل اهلل عليه وسلم ،وىه
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ال شك أن تلك اللكمات تدل داللة واضحة ىلع إيمانه الوثيق وثباته الراسخ
بعقيدة املهدي املنتظر ،فوجه االنتقاد هو املوقف السليب من هذا اإليمان  ،بمعىن
أن اإليمان باملهدوية –حسب ما يرى اخلميين -ال يعين الوقوف سلبا يف اتلعامل
مع احلياة االجتماعية والسياسية واثلقافية واحلضارية  ،عن طريق االحجام والقول
بعدم رضورة تشكيل احلكومة اإلسالمية  ،إنما هذا االيمان ال بد أن حيرك وال حيجر
إقامة العدالة اإلجتماعية يف مجيع أحناء العالم .ثم قال أيضا ردا ىلع قول بعض انلاس بوفاة املهدي
وخبرافية وجوده وبيان رس إبقاء اهلل دخرا:
«ولو اكن اإلمام املهدي عليه السالم قد اتلحق إىل جوار ربه  ،ملا اكن هناك أحد بني البرش
إلرساء العدالة وتنفيذها يف العالم  .....فاإلمام املهدي املنتظر عليه السالم قد أبىق دخرا ملثل هذا
األمر  ،وذللك فإن عيد ميالده-أرواحنا فداه -أكرب أعياد املسلمني وأكرب عيد ألبناء البرشية  ،ألنه
سيمأل األرض عدال و قسطا »...
من هنا اكن االحتفال بميالد املهدي -يف رأيه -أعظم من االحتفال بميالد انلىب : 
«وذللك جيب أن نقول  :إن عيد ميالد اإلمام املهدي عليه هو أكرب عيد للبرشية بأمجعها ...
عند ظهوره فإنه سيخرج البرشية من اإلحنطاط  ،ويهدى اجلميع إىل الرصاط املستقيم ويمأل األرض
عدال بعد ما ملئت جورا .إن ميالد اإلمام املهدي عيد كبري بالنسبة للمسلمني يعترب أكرب من عيد
ميالد ّ ّ
انلب حممد  ،وذللك علينا أن نعد أنفسنا من أجل جمئ اإلمام املهدي عليه السالم ....
إنىن ال أتمكن من تسميته بالزعيم ،ألنه أكرب وأرفع من ذلك ،وال أتمكن من تسميته بالرجل
األول ،ألنه ال يوجد أحد بعده وليس هل ثان ،وذللك ال أستطيع وصفه بأى كالم سوى املهدي
املنتظر املوعود ،وهو اذلى أبقاه اهلل سبحانه وتعاىل ذخرا للبرشية وعلينا أن نهيئ أنفسنا لرؤياه يف
حالة توفيقنا بهذا األمر ،ونكون مرفوىع الرأس .ىلع مجيع األجهزة يف بالدنا  ...ونأمل أن تتوسع
يف سائرادلول  ،أن تهيأ نفسها من أجل ظهور اإلمام املهدي عليه السالم وتستعد لزيارته ( »...نهج
اخلميين يف مزيان الفكر اإلساليم ،جمموعة من الكتاب( ،عمان-األردن ،دار عمار ،الطبعة األوىل،
 ،)1985ص.)44-43 :
انظر ما وصل إيله اخلميين من الغلو يف اتلفكري واالعتقاد؛ حيث رفع درجة إمامه املهدي
اذلي لم يكن موجودا أصال إىل درجة فوق درجة انلبوة .فال عجب إن استنكر علماء أهل السنة
(كرابطة العالم اإلساليم بمكة املكرمة ،ووزارة األوقاف والشئون اإلسالمية يف اململكة املغربية،
ومفيت تونيس الشيخ حبيب بلحوجة ،ورابطة العلماء يف القطر العرايق ،وكذلك اجلماعة اإلسالمية
بالهور باكستان وغريهم كثري) هذه اخلطبة اليت تعترب مناقضا ألصل العقيدة اإلسالمية ،وطعنا
لشخصية الرسول  وإنكارا إلمجاع األمة؛ فالرسول  هو خاتم اإلنبياء واملرسلني ،وهو املصلح
األعظم للبرشية مجعاء؛ حيث أرسل بأكمل الرساالت وأتمها مصداقا لقوهل تعاىل( :ايلوم أكملت
لكم دينكم وأتممت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا)(.سورة املائدة )3 :ومصداقا
لقوهل ( :تركتكم ىلع حمجة ابليضاء يللها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك) (اخرجه ابن ماجة،
الكتاب :املقدمة ،باب :اتباع اخللفاء الراشجني املهديني ،رقم .)43 :وهو بذلك قد أدى األمانة ونصح
األمة وكشف اهلل به الغمة.
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وحيجم  ،ويدفع وال يمنع .
إال أننا نرى أن هذه اإلجابة وهذه املحاولة للخروج من هذا املأزق غري اكفية
إلزاحة االشاكيلات املوجودة والعالقة عند كثري من معارضيه ويه غري مقبولة أصال
عند أهل السنة واجلماعة .
 -3أما عن املقدمة اثلاثلة اليت تثبت أحقية الفقهاء وحدهم لقيادة احلكومة
اإلسالمية  ،فإنها حمجوج عنها  ،ألن اغية ما يف األمر أنه يشرتط ملن يتوىل أمر
املسلمني أن يكون دليه الكفاءة اإلدارية وأن يتحاكم إىل رشع اهلل وحيكم
املسلمني به  ،وهذا ال يشرتط فيه العلم بدقائق مسائل الرشيعة  ،إذ من اإلماكن
أن يستعني يف ذلك بالفقهاء املجتهدين يف حال عدم كون اإلمام جمتهدا.
وبعبارة أخرى  :إن لزوم كون احلاكم اإلساليم جمتهدا واعملا بدقائق الرشيعة
وتفاصيلها  ،مدفوع عنه يف حال إذا استعان احلاكم العادل بفقهاء يساعدونه يف
تطبيق الرشع  ،وحل املعضالت ادلينية اليت تعرتضه أثناء قيادته لدلولة اإلسالمية.
فهو بهذا يكون قد أقام ادلولة  ،وعمل ىلع حفظ ادلين  ،وساس ادلنيا به  ،وهو
املطلوب  ،مع أنه ليس بفقيه .
املطلب اثلاين  :األدلة انلقلية (الروائية)
وبعد أن صاغ اخلميين أدتله املنطقية حبججها  ،بدأ يؤيدها باألدلة انلقلية من
القرآن الكريم واألحاديث انلبوية  ،سنعرض هذه األدلة بشئ من اتلفصيل ثم نقدم
تعقيبا عليها .
أوال  :األدلة من القرآن
ْ
َّ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ُّ ْ َ َ َ
استدل اخلميين ىلع والية
ات
الفقيه بقوهل تعاىل :إِن الل َّيأم ُركم أن تؤدوا المان ِ
َ ٰ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َّ َ َّ َّ َ ُ ُ
ك ْم به ۗ إ َّن اللََّ
إل أهلها وإذا حكمتم بي انل
اس أن تكموا بِالعد ِل ۚ إِن الل نِ ِعما ي ِعظ
ِِ ِ
ِ َ َ َ ِ ً ِ َ ً َ َ ُّ َ َّ َ ِ َ ُ َ
َ َ َ ُ َّ ُ َ َ ُ
َْْ ْ ُ
ُ
كم ْۖ
ول الم ِر ِمن
الين آمنوا أ ِطيعوا الل َّ وأ ِطيعوا الرسول وأ
كن س ِميعا ب ِصريا .يا أيها ِ
َ ِْ َ ْ ْ
َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ُّ ُ َ
َٰ َ
ْ ُ ُْ ْ ُْ ُ َ
ُ
َّ
َ
الل َّ والومِ ال ِخ ِر ۚ ذلِك
ف ِإن تنازعتم ِف ش ٍء فردوه إِل ِ
ول إِن كنتم تؤ ِمنون بِ ِ
الل َّ والرس ِ
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َ ٌْ ََ ْ َ ُ َْ ً
خي وأحسن تأ ِويل
َ
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َٰ َ ْ
ْ ُ َ ُّ ْ َ َ َ
َ
مستندا إىل
ات إِل أهل ِها- ،حسب ما
فقوهل أن تؤدوا المان ِ
يرى َ
اخلميينُ َ َ ُ -
َ ُ َّ
ُ
َ
َ
َّ
ول
ْما َورد يف ْ احلديث يعين إىل (األئمة)  .أما قوهل (أطِيعوا الل وأطِيعوا الرسول وأ ِ
ْ
ُ ْ
الم ِر مِنكم) خطاب اعم للمسلمني أن يطيعوا اهلل ورسوهل وبأن يتبعوا أويل األمر
أي (األئمة)  ،ويأخذوا عنهم اتلعايلم ويطيعوا أوامرهم(.)499

ثم بني اخلميين أن املقصود من طاعة اهلل هو اتباع أمره يف لك األحاكم الرشعية
العبادية وغريها  ،واملقصود من طاعة الرسول هو اتباع أوامره لكها  ،مما يتعلق بتنظيم
املجتمع وتنسيقه وتهيئة القوي املعنوية واملادية لدلفاع عن كيانه .
فكما أن اهلل أمر املؤمنني من أن يأخذوا ما أتاه الرسول و ينتهوا عما نهاه عنه،
أمر املؤمنني أن يأخذ من أويل األمر اذلين هم األئمة  ،فطاعة الرسول وطاعة أويل
األمر يه طاعة هلل  ،ألن إطاعتهم امتثال ألمر اهلل إياهم باتباعهم(. )500

ْ
َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ُّ ُ َ َّ
اللِ َو َّ
الر ُسو ِل إِن
وه إِل
اآلية ْ :فإِن تنازعتم ف شء فرد
وتعليقا ملا يف ذيل
ْ
َٰ َ َ ِْ ٌ َ َ ٍْ َ ُ َ ْ ً
ُ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ َّ
كنتم تؤمِنون بِاللِ َوالَ ْو ِم الخ ِِر ۚ ذل ِك خي وأحسن تأوِيل) يبني اخلميين أن

األمر بالرجوع إىل الرسول يف لك الزناع  ،أمر بالرجوع إىل األئمة من بعده ،ومن ثم
الرجوع إىل الفقهاء من بعدهم .
يقول اخلميين :

«والزناع بني انلاس قد يكون ىلع أمور حقوقية  ،يعمل فيها القايض بموجب
ابلينات واأليمان  ،وقد ال يكون ذلك الزناع اختالفا ىلع شئ حقويق  ،بل القضية
قضيةجزائية ...فالقرآن يأمرنا برد لك هذه القضايا حقوقية اكنت أم جزائية إىل الرسول
باعتباره رئيس ادلولة  ،وهو بدوره مأمور أن حيق احلق ويبطل ابلاطل  ،ومن بعده
األئمة (ع) ومن بعده الفقهاء العدول»(. )501

أما معىن األمانة الوارد يف اآلية  -حسب ما يرى اخلميين -فإنها ال تقترص ىلع
 498سورة النساء58 :
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األمانة يف انلقل أو الرواية أو اإلفتاء فحسب  ،إنما تشمل األمانة يف العمل واتلطبيق
واتلنفيذ ؛ فالرسول  وكذلك اإلمام ىلع يقوالن ويعمالن  ،وإذا اكن اهلل قد ائتمنهما
يف رساتله  ،فقد ائتمن الرسل الفقهاء ىلع أن يقولوا ويعملوا ويقيموا الصالة ويؤتوا
الزاكة  ،ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر  ،فاإلسالم يعترب القانون آلة ووسيلة
تلحقيق العدالة يف املجتمع  ،وسبيال إىل تهذيب اإلنسان خلقيا وعقائديا وعمليا ،
فاكنت مهمة األنبياء يه جتسيد القانون واحلكم بني انلاس فيما اختلفوا فيه  ،وأن
يسوسهم ويقودهم إىل ما فيه سعادتهم يف ادلنيا واآلخرة  ،فيكون مهمة هذه لكها تناط
ىلع الفقهاء(. )502
تعقـيب ونقـد
 -1إن تفسري اخلميين لفظ األمانات يف قوهل تعاىل (إن اهلل يأمركم أن يؤدوا األمانات)
بأنها تشمل األمانة يف العمل واتلطبيق واتلنفيذ  ،وال تقترص ىلع جمرد أمانة
انلقل واالفتاء  ،يتفق مع ما ذهب إيله مفرسو أهل السنة واألحاديث انلبوية.
فقد نقل ابن كثري حديثا حول هذه اآلية فيما رواه اإلمام أمحد وأهل السنن،
عن احلسن عن سمرة أن رسول اهلل  قال ( :أد األمانة إىل من ائتمنك وال
ختن من خانك)  ،وهو يعم مجيع األمانات الواجبة ىلع اإلنسان من حقوق اهلل
عز وجل ىلع عباده من الصالة والزاكة والصيام والكفارات وانلذور وغري ذلك
مما هو مؤتمن عليه ال يطلع عليه العباد  ،ومن حقوق العباد بعضهم ىلع بعض
اكلودائع وغري ذلك مما يأتمنون به من غري إطالع بينة ىلع ذلك ؛ فأمر اهلل عز
وجل بأدائها فمن لم يفعل ذلك يف ادلنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة  ،كما ثبت يف
احلديث الصحيح أن رسول اهلل  قال ( :تلؤدن احلقوق إىل أهلها حىت يقتص
 502املرجع السابق ،ص72-71 :
(يقول اخلميين « :معلوم أن األمانة ال تقترص ىلع األمانة يف انلقل أو الرواية أواالفتاء فحسب
وإنما تشمل األمانة يف العمل واتلطبيق واتلنفيذ  ،وإن اكنت أمانة انلقل واإلفتاء ذات شأن كبري ،
وقد اكن الرسول  وأمري املؤمنني (ع) يقوالن ويعمالن  ،وقد ائتمنهما اهلل ىلع رساتله  ،وقد ائتمن
الرسل الفقهاء  ،ىلع أن يقولوا ويعملوا ويقيموا الصالة  ،ويؤتوا الزاكة  ،ويأمروا باملعروف وينهوا عن
املنكر ،ويسريوا يف انلاس بالقسم  ...واكنت مهمة األنبياء يه جتسيد القانون واحلكم بني انلاس فيما
اختلفوا فيه ،وأن يسوسهم ويقودهم إىل ما فيه سعادتهم يف ادلنيا واآلخرة»
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للشاة اجللحاء من القرناء-أداء األمانة)(. )503
 -2أما تفسري قوهل تعاىل (أهلها) باألئمة  ،فهو تفسري بعيد وغريب  ،كما أنه تفسري
باطين ال أساس فيه من الصحة لعدم استناده إىل مصادر موثوقة سواء من
القرآن أو األحاديث انلبوية الصحيحة  ،إنما استند إىل أساس باطل أصال وهذا
األساس هو اإلمامة وعصمة األئمة  .ويبدوا أن هذا انلوع من اتلفسري مما تأثر
بها اخلميين  .أما تفسري قوهل تعاىل (أهلها) من وجهة نظر أهل السنة هو أصحاب
من ائتمن عليهم من احلقوق  ،كما ذهب إىل ذلك صاحبا تفسري اجلاللني(.)504
 -3ومثل ذلك تفسري اخلميين قوهل تعاىل (أويل األمر) باألئمة  .الصواب أن معىن
(أويل األمر) هو الوالة  ،كما ذهب إىل ذلك صاحبا تفسري اجلاللني  ،حيث
قال ( :أويل) أي أصحاب و(األمر) أي الوالة( ، )505أو أهل الفقه وادلين (الفقهاء
املجتهدون) كما ذهب إىل ذلك عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس  ،أو العلماء
كما ذهب إىل ذلك جماهد وعطاء واحلسن ابلرصي وأبو العايلة  ،أما ابن كثري
فقد مجع بني هذه اآلراء حيث ذهب إىل أن معىن (أويل األمر) هم األمراء
والعلماء  ،إذ قال ( :والظاهر واهلل أعلم أنها اعمة يف لك أويل األمر من األمراء
والعلماء)(. )506
 -4ومن هنا يتبني نلا أن األمر بطاعة (أويل األمر) وهم األمراء والعلماء هو األمر
بطاعتهم مبارشة يف حال عدم وجود انليب  ، برشط أال تتعارض هذه الطاعة
مع طاعة اهلل ورسوهل  .فإن القاعدة اثلابتة عند أهل السنة يه أنه (ال طاعة
ملخلوق يف معصية اخلالق)  .هذا من ناحية  .ومن ناحية أخري ليس هناك أي
داللة ىلع أحقية الفقهاء وحدهم يف حق الطاعة  ،ويف حق تويل احلكومة  ،إنما
 503إسماعيل ابن كثري (774ـه) ،تفسري القرآن العظيم( ،بريوت ،دار املعرفة ،الطبعة = 1412ـه)،
ص527/1 :
 504جالل ادلين السيويط وجالل ادلين املحيل (911ـه) ،تفسري اجلاللني (مذيال بكتاب بلاب
انلقول يف أسباب الزنول) ،قدم هل وراجعه األستاذ مروان سوار( ،بريوت ،دار املعرفة) ،ص111-110 :
 505تفسري اجلاللني ،املرجع السابق ،ص111 :
 506تفسري القرآن العظيم ،املرجع السابق ،ص530/1 :
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معىن هذه اآلية أن ىلع املسلم أن يطيع احلاكم يف أمور سياسية واجتماعية
وتنظيم املجتمع  ،ما لم يكن يف هذه الطاعة معصية هلل تعاىل  ،وأن يرجع إىل
العلماء املجتهدين يف أمور دينهم  .فاآلية املذكورة ليس فيها ما يؤيد صحة والية
الفقيه  ،بمعىن أحقية الفقهاء وحدهم يف تويل منصب اإلمامة أو احلكومة ،ألن
الفقاهة ليست من الرشوط املتفق عليها دلي العلماء والفقهاء مجيعا  ،اغية
ما يف األمر كما قلنا أن حيكم احلاكم برشع اهلل  ،وليس بالرضورة أن يتوىل
ذلك الفقهاء وحدهم دون سواهم  ،حيث من املمكن أن يتحقق عن طريق
االستعانة بالعلماء املجتهدين يف حال إذا اكن احلاكم لم يكن جمتهدا .
اثلاين  :األدلة من األحاديث
أما األدلة من األحاديث فكثرية جدا  ،خنتار بعضا منها  ،ثم نعلق عليه  ،اكتلايل:
احلديث األول :
ما أرسله يف (الفقيه من ال حيرضه الفقيه) قال  :قال أمري املؤمنني عليه السالم :
قال رسول اهلل « :امهلل ارحم خلفايئ  ،قيل  :يارسول اهلل ومن خلفاؤك ؟ قال  :اذلين
يأتون من بعدي يروون عين حدييث وسنيت»(. )507
ويف رواية زيادة يف آخره « :فيعلمونها انلاس من بعدي»  ،ويف رواية « :ثم
يعلمونها»  ،ويف رواية زيادة يف آخره « :أوئلك رفقايئ يف اجلنة»(.)508
واخلليفة –حسب ما يرى اخلميين -أمر معهود ليس فيه إبهام  ،هلا دالتلها ىلع
الوالية واحلكومة  .كما لم يكن معىن اخللفاء منرصفا إىل األئمة  ،ألن اتلعبري عن
األئمة برواية األحاديث غري معهود  ،بل هم خزان علمه تعاىل  ،ولو اكن املقصود من
اخللفاء أشخاصهم املعلومني  ،لقال  :ىلع وأوالده املعصومني ال العنوان العام الشامل
جلميع العلماء  .كما لم يقصد من اخللفاء الرواة واملحدثني دون الفقهاء  ،ألن شغل
الرواة واملحدثني ليس تعليم انلاس –كما هو الواضح يف زيادة الرواية -إال إذا اكن
 507كتاب ابليع ،املرجع السابق ،ص( 467/2 :الوسائل ،ابلاب  ،8من أبواب صفات القايض،
احلديث  )53؛ احلكومة اإلسالمية ،املرجع السابق ،ص 56 :وما بعدها
 508كتاب ابليع ،املرجع السابق ،ص468/2 :
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فقيها  ،مثل اللكيين والصدوق وغريهما  .فيتعني املقصود من اخللفاء إذن الفقهاء(. )509
تعقـيب ونقـد
 -1هذا احلديث  ،كما يبدوا من كالم اخلميين (ما أرسله يف الفقيه)  ،فإنه حديث
مرسل أورده الشيخ الصدوق (أبو جعفر الصدوق حممد بن عيل بن احلسني بن
بابويه القيم) يف كتابه «الفقيه من ال حيرضه الفقيه»  .واحلديث املرسل عند
الشيعة هو ما أورده عن املعصوم عليه السالم من لم يدركه  .واملراد باإلدراك
هنا اتلاليق  ،بأن رواه عنه بواسطة  ،فإن لفظ (أدركه) بمعىن اجتماعه به وحنوه.
وبهذا املعىن يتحقق إرسال الصحايب عن انليب ( )بأن يروي احلديث عنه ()
بواسطة صحايب آخر .
وحكم حجية املرسل عند علماء الشيعة –حسب ما يرى ميح ادلين املوسوي
الغرييف -؛ من املعارصين –خمتلف فيه  :حيث اختار الربيق ووادله من اإلمامية
حجيته مطلقا إذا اكن املرسل ثقة  ،سواء اكن صحابيا أم جليال أو غريهما  ،وسواء
سقط واحد من السند أو أكرث  .واديع الشيخ الطويس (شيخ الطائفة) العمل
باملراسيل ،إذا لم يعارضها املسانيد الصحيحة  ،كعملها باملسانيد  ،والقول حبحية
املرسل مطلقا برشط عدم معارضة املسند الصحيح  .إال أن املشهور عدم حجيته ،
وهو املنسوب إىل املحقق والعالمة والشهيد األول وسائر من تأخر عنهم من فقهاء
اإلمامية  ،وجعله الشهيد اثلاين أصح األقوال لألصويلني واملحدثني مستدال عليه
بقوهل« :وذلك للجهل حبال املحذوف  ،فيحتمل كونه ضعيفا ويزداد االحتمال بزيادة
الساقط  ،فيقوي احتمال الضعف  ،وجمرد روايته عنه ليس تعديال  ،بل أعم»  ،فوثاقة
الراوي –حسب ما يرى العرييف -أو حسنه رشط يف قبول روايته(. )510
 -2لم يتفق فقهاء الشيعة املعارصين ىلع معىن واحد للخالفة  ،منهم من يذهب إىل
أن معىن االستخالف الوارد يف الرواية هو االستخالف يف رواية احلديث والسنة
–كما هو الظاهر من لفظ احلديث (يأتون من بعدي يروون حدييث وسنيت) ،
509
510

نفس املرجع السابق
حممد مال اهلل ،نقد والية الفقيه( ،دار الصحوة اإلسالمية ،د.س) ،ص47-46 :
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أو اخلالفة يف اتلعليم واتلبليغ (كما هو الظاهر يف الرواية األخرى (فيعلمونها
انلاس) ال مطلق االستخالف  .يقول اخلويئ ( :فإن الظاهر من ذلك خالفتهم
–أي الفقهاء -يف نقل الرواية واحلديث  ،كما قال  : ويروون حدييث وسنيت  ،ال
أن املراد من اخلالفة يف اتلرصف يف أموال انلاس وأنفسهم  ،فيه أيضا خارجة
ن املقام)(. )511
 -3ولو اكن املراد من احلديث كما يفهمه اخلميين وأنصار والية الفقيه  ،أن انليب
أراد يف هذا احلديث تعيني الفقهاء خلفاء هل يف لك شئ حىت يف قيادة احلكومة
اإلسالمية  ،فسوف يتنايف هذا مع عقيدة الشيعة القائلة بأن انليب عني اإلمام
عيل واألئمة من بعده .
 -4ولو سلمنا جدال صحة احلديث  ،وصحة معىن اخللفاء –كما ذهب إىل ذلك
اخلميين -فإنه لم يوجد هناك ما يشري إىل أن للفقهاء وحدهم األحقية دون
غريهم يف تويل قيادة احلكومة اإلسالمية  .وهذا احلديث أشبه ما يكون حبديث
(إن العلماء هم ورثة األنبياء)( ، )512حيث ال يوجد فيه ما يدل ىلع هذه األحقية
ُّ
اتلوح ِديِّة  ،اغية ما يف احلديث -كما استنتج بذلك ابن ماجه -هو بيان فضل
العلماء واحلث ىلع طلب العلم ،أو لزوم تصدي أو مبارشة الفقهاء لألمور
السياسية من باب األفضلية ال من باب األحقية اتلوحدية .

 511اخلويئ (1413ـه) ،مصباح الفقاهة( ،انلجف ،املطبعة احليدرية ،الطبعة األوىل  ،1954وقم،
الطبعة اثلانية ،مطبعة سيد الشهداء) ،ص291/3 :
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ً ْ َ َ َّ ْ َ
َ
ْ
( َ 512احلديث رواه َابن ماجهَ ،عن ك ِث ِري ب ْ ِن قي ٍس قال كنت جالِسا ِعند أ ِب ادلردا ِء ِف مس ِج ِد
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احلديث اثلاين  :احلديث اثلاين اذلي اعتمد عليه اخلميين يف قوهل بوالية الفقيه
هو احلديث عن حممد بن حييي  ،عن أمحد بن حممد  ،عن ابن حمبوب  ،عن عيل بن أيب
محزة قال « :سمعت أبا احلسن مويس بن جعفر عليه السالم يقول  :إذا مات املؤمن
بكت عليه املالئكة  ،وبقاء األرض اليت اكن يعبد اهلل عليها  ،وأبواب السماء
اليت اكن يصعد فيها بأعماهل ،وثلم يف اإلسالم ثلمة ال يسدها شئ  ،ألن املؤمنني
الفقهاء حصون اإلسالم كحصن سور املدينة هلا»( .)513ويف نفس ابلاب يف كتاب
الاكيف رواية أخري « :إذا مات املؤمن الفقيه»(. )514
ووجه االستدال –حسب ما يرى اخلميين -هو :

«أن الفقيه ال يكون حصنا لإلسالم كسور املدينة هل إال بأن يكون حافظا جلميع
الشئون من بسط العدالة  ،وإجراء احلدود  ،وسد اثلغور  ،وأخذ اخلراجات  ،واملايلات،
ورصفها يف مصالح املسلمني ونصب الوالة يف االصقاع  ،وإال فرصف األحاكم ليس
بإسالم .
بل يمكن أن يقال  :اإلسالم هو احلكومة بشئونها  ،واألحاكم قوانني اإلسالم  ،ويه
شأن من شئونها  ،بل األحاكم مطلوبات بالعرض  ،وأمور آيلة إلجرائها وبسط العدالة،
فكون الفقيه حصنا لإلسالم كحصن سور املدينة هلا ال معىن هل إال كونه وايلا هل
حنو ما لرسول اهلل ولألئمة صلوات اهلل عليهم أمجعني من الوالية ىلع مجيع األمور
السلطانية»( . )515وقال « :وإذا اعزتل الفقيه انلاس وأمورهم  ،وقبع يف زاوية من داره ،
ولم حيافظ ىلع قوانني اإلسالم  ،ولم ينرشها  ،ولم يعمل يف إصالح شؤون املجتمع  ،ولم
يهتم باملسلمني  ،فهل يمكن اعتباره حصنا لإلسالم أو سورا هل ؟»(.)516

تعقـيب ونقـد
 -1هناك إشاكالت يف سند هذا احلديث ؛ حيث أن الرواية منقطعة اإلسناد ألن ابن
حمبوب وهو احلسن بن حمبوب متهم يف الرواية عن ابن أيب محزة  ،فيذكر نلا
الكيش يف رجاهل ( :قال نرص بن الصباح :إن حمبوب لم يكن يروي عن ابن
 513كتاب ابليع ،املرجع السبابق ،ص( 470/2 :أصول الاكيف ،باب فقد العلماء ،احلديث ، 3-2
ص)38/1 :؛ احلكومة اإلسالمية ،املرجع السابق ،ص 62 :وما بعدها
 514احلكومة اإلسالمية ،املرجع السابق ،ص62 :
 515كتاب ابليع ،املرجع السابق ،ص472-471/2 :
 516احلكومة اإلسالمية ،املرجع السبابق ،ص63 :
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فضال  ...وأصحابنا يتهمون ابن حمبوب يف روايته عن ابن أيب محزة) .ويقول أبو
القاسم اخلويئ يف «معجم رجال احلديث»  :أقول  :مقتيض ما ذكره الكيش  :إن
احلسن بن محبوب ودل بعد وفاة الصادق عليه السالم  ،وهذا ينايف روايته كثريا
عن أيب محزة املتويف يف زمان الصادق عليه السالم(.)517
أما عيل بن أيب محزة فاملشهور بني علماء رجال احلديث الشيعة ضعفه  ،كما أنه
غري موثق ومن عمد الواقفة( ، )518كما ذهب إىل لك من الطويس ؛ حيث قال عنه بأنه
(واقيف هل كتاب)  ،وانلجايش ؛ حيث قال (بأنه أحد عمد الواقفة)  .بل لعنه ابن دواد
حيث قال ( :هو أشد اخللق عداوة للمويل بعد أيب إبراهيم) (. )519
إذن هناك إشاكالت يف هذا احلديث من حيث السند  ،مما جعله ال يرتيق إىل
درجة الصحة.
 -2أما من حيث املنت  ،أيضا ال يدل ىلع أحقية الفقهاء وحدهم يف تويل منصب
اإلمامة  ،ألنه يمكن فهم كون الفقهاء حصونا لإلسالم هو كونهم محاة هل من
حيث استنباط األحاكم واتلبليغ  ،ودفع الشبهات  ،ودحض االفرتاءات  ،وفض
املؤامرات الفكرية اليت حتاك ضد اإلسالم يلل نهار  ،وال يعين هذا حتمية تويل
الفقيه مقايلد األمور  ،وال يعين أيضا أن غري الفقهاء ال يصلحون تلويل هذا
املنصب  ،إنما هذا اتلويل من باب األفضلية  ،بمعىن أنه إذا وجد الفقيه اذلي
يتمتع بالكفاءة الالزمة هلذا األمر  ،وارتضت األمة به فهو بال شك أحق انلاس
بتويل هذا املنصب .
احلديث اثلالث :
اتلوقيع املنسوب إىل صاحب األمر  ،نقله الصدوق عن حممد بن عصام عن
اللكيين عن إسحاق بن يعقوب قال  :سألت حممد بن عثمان العمري أن يوصل يل
 517حممد مال اهلل ،نقد والية الفقيه ،املرجع السبابق ،ص68 :
 518املنتظري ،دراسات يف والية الفقيه ،املرجع السبابق ،ص471/1 :
 519د .أمحد السيد أمحد عيل ،والية الفقيه عند الشيعة االثىن عرشية وموقف اإلسالم فيها،
(االسماعيلية ،مكتبة اإلمام ابلخاري ،الطبعة األوىل  ،)2007 ،ص365 :
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كتابا قد سألت عن مسائل أشلكت ىلع فورد اتلوقيع خبط موالنا صاحب الزمان
عجل اهلل فرجه :
«أما ما سألت عنه أرشدك اهلل وثبتك –إىل أن قال : -أما احلوادث الواقعة فارجعوا
فيها إىل رواة حديثنا  ،فإنهم حجيت عليكم  ،وأنا حجة اهلل  ...الخ» .
وعن الشيخ (قده) –أي نقل هذا احلديث أيضا الشيخ الطويس -روايته يف كتاب
الغيبة بسنده إىل حممد بن يعقوب ،والرواية من جهة إسحاق بن يعقوب غري معتربة(.)520
ووجه االستدالل –حسب ما يرى اخلميين -فمن ناحيتني :
األوىل  :من ناحية القول نفسه  ،وهو (( :أما احلوادث الواقعة)) ؛ فإنه ال يراد منه
أحاكمها  ،ألنه من املعروف دلي الشيعة أن السؤال عن أحاكم احلوادث إىل الفقهاء،
فيكون السؤال هنا حتصيال للحاصل  ،إنما يراد منه نفس احلوادث أي تنظيمها
وإدارتها ،فلك هذه األشياء مرجعها إىل رواة أحاديث اإلمام أي الفقهاء(. )521
أما اثلانية  :فمن ناحية اتلعليل هلذا القول (األمر بالسؤال إىل رواة األحاديث)
ويه ألنهم (رواة األحاديث أي الفقهاء) حجة اإلمام ىلع انلاس مجيعا  ،وأنه (أي
اإلمام) حجة اهلل  :وليس معىن احلجة هو املرجع بليان األحاكم فقط  ،إنما املراد
أنهم حجج اهلل ىلع العباد بوجودهم وسريتهم وأعماهلم وأقواهلم ىلع العباد يف مجيع
شؤونهم  ،منها العدل يف مجيع شئون احلكومة  ،كما أن املراد بذلك أنه ال جيوز للعباد
أن يرجعوا إىل غريهم مع وجودهم بني أظهرهم  .ويكون املعىن من ذلك أيضا أن لك
ما اكن يل من قبل اهلل ،هلم من قبيل(. )522
520

كتاب ابليع ،املرجع السابق ،ص( 473-472/2 :الوسائل ،ابلاب  ،11من أبواب
صفات القايض ،احلديث ) 9؛ احلكومة اإلسالمية ،املرجع السابق ،ص77 :

 521كتاب ابليع ،املرجع السابق ،ص475-474/2 :
 522املرجع السابق ،ص( 475-474/2 :يقول اخلميين( :وأخري من ناحية اتلعليل بأنهم حجيت
عليكم وأنا حجة اهلل ،وتقريبها بأن كون املعصوم حجة اهلل ليس معناه أنه مبني األحاكم فقط،
فإن زرارة وحممد بن مسلم وأشباههما أيضا أقواهلم حجة  ،وليس ألحد ردهم وترك العمل برواياتهم،
وهذا واضح .
بل املراد بكونه وكون آبائه الطاهرين عليهم السالم حجج اهلل ىلع العباد أن اهلل تعاىل
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تعقـيب ونقـد
 -1نقل هذا احلديث لك من الصدوق يف كتابه (كمال ادلين وتمام انلعمة)  ،واحلر
العاميل يف (وسائل الشيعة)  ،وكذلك الطويس يف (الغيبة)  ،والطربيس يف كتابه
(االحتجاج) .
وهو من حيث السند ضعيف  ،والسبب يف ذلك أن يف سند هذه الرواية إسحاق
بن يعقوب وهو جمهول احلال  ،إذ لم يعرف منه الرواية إال هذه الرواية( . )523كما أن فيه
ابن عصام  ،لم يذكر يف كتب الرجال بمدح أو توثيق  ،إنما ذكر –ىلع أكرث تقدير -أن
هل نوادر(. )524
 -2أما من حيث املنت  ،فيفهم من ذلك أن األمر بالرجوع إىل (رواة احلديث) أي إىل
الفقهاء ،ال يعين أكرث من الرجوع إيلهم بما هم رواة ألحاديث أهل ابليت  ،ويف
األمور اليت ختتص بالرجوع إىل الروايات ال إىل لك شئ  .وهذا يعين االرجاع
إيلهم يف األحاكم والفتاوي ،وهو غري الوالية العامة  ،وعليه فال جيب حتميل
انلص أكرث من معناه  ،ألن الرواية ال تدل ىلع الوالية العامة للفقهاء .نعم يشري
احلديث إىل ماكنة الفقهاء وفضلهم  ،ويه احلالة اليت تدعوا إىل أفضلية تويل
هؤالء الفقهاء منصب رئاسة احلكومة ٍاإلسالمية  ،لكنه ال يدل بالرضورة ىلع
أحقية الفقهاء وحدهم يف ذلك.
حيتج بوجودهم وسريتهم وأعماهلم وأقواهلم ىلع العباد يف مجيع شئونهم  ،ومنها العدل يف مجيع شئون
احلكومة ... ،فأمري املؤمنني حجة ىلع العباد جبميع شئونه ،وكذا سائر احلجج ،وال سيما ويل األمر اذلي
يبسط العدل يف العباد ،ويمأل األرض قسطا وعدال وحيكم فيهم حبكومة إهلية.
وأنهم حجج اهلل عل العباد أيضا بمعىن أنه لو رجعوا إيل غريهم يف األمور الرشعية واألحاكم
اإلهلية من تدبري املسلمني وتمشية سياستهم وما يتعلق باحلكومة اإلسالمية ال عذر هلم يف ذلك مع
وجودهم.
 ...وعليه فيستفاد من قوهل عليه السالم« :أنا حجة اهلل وهم حجيت عليكم» أن املراد أن ماهو
يل من قبل اهلل تعاىل هلم من قبيل  ،ومعلوم أن هذا يرجع إىل جعل أليه هل عليه السالم وجعل من قبله
للفقهاء  ،فال بد لإلخراج من هذه اللكية من ديلل خمرج فيتبع)
 523نقد والية الفقيه ،املرجع السابق ،ص116 :؛ والية الفقيه عند الشيعة االثين عرشية،
املرجع السابق ،ص348 :
 524الفهرست للطويس ،ص ،283 :رقم 912 :
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احلديث الرابع :
مقبولة عمر بن حنظلة قال  :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن رجلني من
أصحابنا بينهما منازعة يف دين أو مرياث فتحاكما إىل السلطان أو إىل القضاة أحيل
ذلك ؟ قال  :من حتاكم إيلهم يف حق أو باطل فإنما حتاكم إىل الطاغوت  ،وما
حيكم هل فإنما يأخذ سحتا وإن اكن حقا ثابتا هل  ،ألنه أخذه حبكم الطاغوت وقد
أمروا أن يكفربه ،قال تعاىل  :يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن
يكفروا به .قلت  :فكيف يصنعان ؟ قال  :ينظران من اكن منكم ممن قد روي
حديثنا ونظر يف حالنلا وحرامنا وعرف أحاكمنا فلريضوا به حكما  ،فإين قد جعلته
عليكم حاكما  ،فإذا حكم حبكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف حبكم اهلل وعلينا
رد  ،والراد علينا الراد ىلع اهلل  ،وهو ىلع حد الرشك باهلل(. )525
وجه االستدالل :
أن أبا عبد اهلل منع اتلحاكم يف ادلين واملرياث إىل السلطان اجلائر  ،واعتربه
الطاغوت  ،واهلل قد أمر بكفر الطاغوت  ،فاتلحاكم إيلهم إذن اتلحاكم إىل
الطاغوت فهو حمرم .
فيف هذه احلالة ىلع الشيعة اتلحاكم والرجوع إىل رواة احلديث وهؤالء الرواة
املقصودون –حسب ما يرى اخلميين -هم الفقهاء  .فقد عني اإلمام هؤالء الفقهاء
يلكونوا حاكما يف حالة عدم وجود األئمة ،وهلم حق السمع والطاعة ؛ فألنهم معيننني
من قبل اإلمام  ،واإلمام معينني من قبل اهلل ،فالرد عليهم أو اخلروح عن حكمهم
خروج عن اإلمام وعن اهلل وهذا هو حمض الرشك  .وهنا يشري إىل أن للفقهاء والية
مطلقة ىلع األمة يف عرص الغيبة .
يقول اخلميين :
«وقوهل عليه السالم « :فلريضوا به حكما» تعيينا للحاكم يف اتلنازع ،
525
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فليس لصاحب احلق الرجوع إىل والة اجلوز وال إىل القضاة  ،ولو توهم من قوهل (ع)
«فلريضوا» اختصاصه بمورد تعيني احلكم فال شبهة يف عدم إرادة خصوصه  ،بل
ذكر من باب املثال  ،وإال فالرجوع إىل القضاة اذلي هو املراد حزما ال يعترب فيه الرضا
من الطرفني .
فاتضح من مجيع ذلك أنه يستفاد من قوهل عليه السالم « :فإين قد جعلته حاكما»
أنه عليه السالم قد جعل الفقيه حاكما فيما هو من شؤون القضاء وما هو من شؤون
الوالية  ،فالفقيه ويل األمر يف ابلابني وحاكم يف القسمني  ،سيما مع عدوهل عليه
السالم عن قوهل « :قاضيا» إىل قوهل «حاكما» فإن األوامر أحاكم  ،فأوامر اهلل ونواهيه
أحاكم اهلل تعاىل « :بل ال يبعد أن يكون القضاة أعم من قضاء القايض وأمر الوايل
َ ْ
َ َ َ ْ
ُ َ َ ُ ُُ َ ْ َ ْ ُ َ
َ َ َ
ول أم ًرا أن يَكون
«و َما كن ل ِ ُمؤ ِم ٍن َول ُمؤ ِمنَ ٍة ِإذا قض الل َّ ورس
وحكمه  ،قال تعاىل :
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َ
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َ
َ
َ
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ْ
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َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
ي ُة ِم ْن أَ ْمرهم ۗ َومن يعص َ
ال َ َ
الل َّ َورس ُ
ول فقد ضل ضلل م ِبينا»( )526وكيف اكن
له ُم ِ
ِِ
ِ
ال ينبيغ اإلشاكل يف اتلعميم»(. )527
تعقـيب ونقـد
 -1هناك إشاكل من ناحية السند  ،حيث ذهب جمموعة من علماء الرجال من الشيعة
إىل ضعف احلديث  ،بسبب وجود شخص عمر بن حنظلة.
من هؤالء القائلني باتلضعيف صاحب كتاب حبوث يف فقه الرجال  ،حيث قال:
«نسب للمشهور من األصحاب عدم توثيق عمر بن حنظلة وال االعتداد به»(. )528
ومنهم أيضا الشيخ حسن -وهو جنل الشهيد اثلاين -يف املنتيق  :ردا ىلع رأي
وادله الشهيد اثلاين  ...« :واحلال أن احلديث اذلي أشار إيله ضعيف الطريق  ،فتعلقه
526
527
528

ص213 :
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به يف هذا احلكم  ،مع ما علم من انفراده به غريب  .ولوال الوقوف ىلع هذا الكالم،
لم خيتلج يف اخلاطر أن االعتماد يف ذلك ىلع هذه احلجة»(.)529
وممن ذهب إىل تضعيف احلديث الشيخ اخلويئ  ،حيث قال يف كتابه االجتهاد
واتلقليد « :إن الرواية ضعيف السند بعمر بن حنظلة  ،إذ لم يرد يف حقه توثيق وال
مدح  ،وإن سميت روايته هذه باملقبولة  ،وكأنها مما تلقته األصحاب بالقبول  ،وإن لم
يثبت هذا أيضا»(.)530
فمهما قال بعض علماء الشيعة بصحته  ،إال أن بعضا منهم قال بضعفه  ،فعليه،
يكون احلديث خمتلفا فيه بينهم مما جيعله مشكال وال يرتيق إىل درجة القبول
املطلق .
 -2أما من ناحية املنت  ،فإن الظاهر من احلديث أنه ورد خاصا بمسألة القضاء ،
وليس فيه ما يشري إىل مسألة احلكم فضال عن والية الفقيه املطلقة  ،ومن ثم
أحقية الفقهاء فقط يف تويل هذا املنصب .
ذهب إىل هذا الرأي اخلوانساري  ،حيث قال « :املقبولة ظاهرة يف خصوص باب
القضاء  ،وال أقل من عدم ظهور يف املديع بعد مالحظة الصدر واذليل منها  ،اغية
األمر ظهورها يف ثبوت ما هو من شؤون قضاة العامة»(. )531
وعليه فإن االستدالل بهذا احلديث للقول بوالية الفقيه املطلقة ومن ثم
أحقيتهم فقط يف تويل منصب رئاسة احلكومة اإلسالمية حتميل احلديث ماال طاقة
هل به .
احلديث اخلامس :
صحيحة القداح عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال « :قال رسول اهلل  عليه
 529أبو اهلدي اللكبايس ،سماء املقال يف علم الرجال ،حتقيق :حممد احلسيين القزويين( ،قم،
مؤسسة ويل العرص لدلراسات اإلسالمية ،الطبعة األوىل 1419 ،ـه) ،ص146-145/2 :
 530اخلويئ ،االجتهاد واتلقليد( ،قم ،دار اهلادي1403 ،ـه) ،ص143 :
 531اخلونساري ،جامع املدارك( ،طهران ،مكتبة الصدوق ،الطبعة اثلانية1355 ،ـه) ،ص100/ 3 :
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وآهل :من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك اهلل به طريقا إىل اجلنة  ،وأن املالئكة
تلضع أجنحتها لطالب العلم رضاء به  ،وأنه ليستغفر لطالب العلم من يف السماء
ومن يف األرض حىت احلوت يف ابلحر  ،وفضل العالم ىلع العابد كفضل القمر ىلع
سائر انلجوم يللة ابلدر  ،وإن العلماء ورثة األنبياء  ،وإن األنبياء لم يورثوا دينارا وال
درهما  ،ولكن ورثوا العلم  ،فمن أخذ منه أخذ حبظ وافر»(( )532وقريب منها رواية
أيب ابلخرتي مع اختالف يف اتلعبري)(. )533
تعقيب ونقد
اغية ما يف هذا احلديث وأمثاهل أنه يشري إىل فضائل العلماء وماكنتهم بني اهلل
واملالئكة وانلاس مجيعا  ،وليس فيه ما يدل داللة قاطعة ىلع والية الفقهاء والية
مطلقة ىلع انلاس  .ومن أبلغ من ذهب إىل هذا الرأي الشيخ حممد اكظم اخلاقاين
حيث قال:
«أوال  :إن هذه الروايات اليت اعتمد عليها املحقق الرنايق -ومن بعده اخلميين -جلها
ضعيفة السند  ،ألنها روايات الفقه الرضوي وجامع األخبار وحتف العقول  .ثانيا:

 532الاكيف( ،باب ثواب العالم واملتعلم) ،ص24/1 :
 533كتاب ابليع ،املرجع السابق ،ص482/2 :؛ احلكومة اإلسالمية ،ص( 94 :رواية ابلخرتي عن
حممد بن حيىي عن أمحد بن حممد بن عيىس  ،عن حممد بن خادل  ،عن أيب اتلخرتي  ،عن أيب عبد اهلل
(ع) يه « :إن العلماء ورثة األنبياء  ،وذك أن األنبياء لم يورثوا درهما وال دينارا  ،وإنما أورثوا أحاديث
من أحاديثهم  ،فمن أخذ بشئ منها فقد أخذ حظا وافرا  ،فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه  ،فإن
فينا أهل ابليت يف لك خلف عدوال ينفون عنه حتريف الغالني ونتحال املبطلني  ،وتأويل اجلاهلني«
وبعد هذا ،قام اخلميين برسد بعض األحاديث املؤيدة لصحة ما قال مهما لم تكن هذه
األحاديث –يف رأيه -صحيحة إنما تنفع للمؤيدات ،من هذه األحاديث  :كما ورد يف عوائد الرنايق عن
الفقه الرضوي  «:مزنلة الفيه يف هذا الوقت كمزنلة األنبياء يف بين إرسائيل « .وحديث آخر يف جامع
األخبار عن انليب (ص)  « :افتخر يوم القيامة بعلماء أميت  ،وعلماء أميت كسائر األنبياء قبيل « .ثم
نقل رواية مطولة من حتف العقول اذلي حتت عنوان « :جماري األمور واألحاكم ىلع أيدي العلماء
« القسم األول منها ينقل ينقل اإلمام احلسني عليه السالم عن أبيه أمري املؤمنني ما قاهل يف األمر
باملعروف وانليه عن املنكر  ،والقسم اثلاين خطاب وجه سبد الشهداء عليه السالم إىل انلاس يف
(مين) يف شأن والية الفقيه وواجباته يف حماربة الظلمة ودوهلم  ،والقضاء عليها وإحالل احلكومة
اإلسالمية الرشعية حملها  ،وذكر فيه أسباب إعالنه اجلهاد ضد ادلولة األموية اجلائرة  .انظر احلكومة
اإلسالمية ،ص106-103 :
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بأن أكرث هذه الروايات وردت يف بيان فضيلة العلم  .ثاثلا  :بأن اذلي يرثه الوارث
ليس هو مجيع شؤون املوروث  .بل ال يرث إال ما اكن يصلح للوراثة واملناسب ههنا
بمناسبة املقام هو تبليغ األحاكم وبيان الرشعية  .رابعا  :بأن وجود الوالية املطلقة يف
املزنل عليه غري معلومة وهم األنبياء بنحو اإلطالق جلميعهم فضال عن املزنل وهو
الفقيه والعلماء ؛ ألن لفظ األنبياء يشمل بإطالقه األنبياء السابقني مجيعا  ،يف حني
أن الظاهر هو عدم ثبوت الوالية هلم بما نعتقده يف انليب (ص) وأهل بيته الكرام إال
بلعض األنبياء  ،ىلع اختالف مراتب الوالية كنوح وإبراهيم وموىس وعيىس وداود
مثال عليهم الصالة والسالم  ،وإال فعامة األنبياء ما اكن هلم غري اتلبلغ لألحاكم .وإذا
لم يثبت إطالق الوالية يف املزنل عليه  ،فكيف يمكن دعوي ثبوتها يف املزنل وهو
الفقيه  .خامسا  :بأن هذه الروايات مذيلة اغبلا بأن األنبياء ال يرثون ماال  ،املفهوم منه
أن ذلك ليس من شأنهم (ع) وإنما ال اهتمام هلم باملال وادلنيا ال أنهم ال يرثون مطلقا
ملخالفة ذلك نلص الكتاب والسنة  .فإذن يه بصدد بيان وراثة العلم اذلي هو من شأن
األنبياء وما هو من شأن العلماء من ورثة العلم وسرية األنبياء يف مقابل الطواغيت
والظلمة .

وباجلملة ليست الوراثة إال األخذ بعلومهم وسريتهم عليهم السالم  ،وكذا
كونهم حاكما ىلع امللوك وتفضيلهم ىلع اكفة اخللق ال يستوجب جعل الوالية املطلقة
هلم ثبوت الوالية هلم»(. )534
املطلب اثلالث  :الوالية االعتبارية وحدود سلطاتها
هذه األهلية املقدمة للفقهاء يف عرص الغيبة  ،ما نوعها ؟  ،وهل تتعارض مع والية
الرسول واألئمة أو ما تسيم بالوالية اتلكوينية ؟  .وإىل أي مدى اكن حدود سلطاتها؟.
هذه األسئلة طرحناها بسبب ظهور االشاكالت إزاء هذه انلظرية فيما يتعلق حبق
اإلمام املهدي ؛ فنظرية والية الفقيه يف عرص الغيبة -كما طرح بذلك معارضوها من
اإلخباريني واملحافظني -حتمل يف طياتها شبهة الغصب حلق اإلمام املهدي  ،كما
حتمل شبهة اتلعارض بني الوالية اتلكوينية ووالية الفقيه اليت يه الوالية االعتبارية.
فكأن اخلميين نفسه حيس بوجود هذه االعرتاضات  ،وذللك قال :
«وال ينبيغ أن يساء فهم ما تقدم  ،فيتصور أحد أن أهلية الفقيه للوالية ترفعه
 534الشيخ حممد اكظم اخلاخاين ،والية الفقيه أم شوري الققهاء ؟ نقاط الضعف وعوامل القوة.
جملة انلبأ العدد  ،28السنة الرابعة ،رمضان1419
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إىل مزنلة انلبوة أو إىل مزنلة األئمة املعصومني»(. )535
فيجيب عن هذه التساؤالت  ،بأن هذه الوالية املقدمة للفقهاء يف عرص الغيبة
دارجة فيما يسيم بالوالية االعتبارية  ،ويه ختتلف عن الوالية اتلكوينية أو اذلاتية ؛
إذ الوالية اتلكوينية خاصة للرسل واألئمة  ،فالكالم عن الوالية االعتبارية ال ترفعها
إىل درجة انلبوة واألئمة املعصومني  ،إذ الكالم هنا ليس عن املزنلة واملرتبة  ،إنما
حول الوظيفة العملية .
وإذا اكنت الوالية –حسب ما يرى اخلميين -تعين حكومة انلاس  ،وإدارة ادلولة،
وتنفيذ أحاكم الرشع  ،وسياسة ابلالد ويه مهمة شاقة  ،ووظيفة عملية ذات خطورة
بالغة  ،ينوء بها من هو أهل هلا إال أنها ال ترفعه فوق مستوي البرش( ، )536فوالية الفقيه
يه أمر اعتباري جعله الرشع  ،كما يعترب الرشع شخصا ما قيما ىلع الصغار  ،فيف
هذه القيمومة تساوت بني قيمومة انليب  ىلع األمة مجيعا يف عرص انلبوة  ،وبني
قيمومة الفقهاء ىلع األمة يف عرص الغيبة .
يقول اخلميين :

«والية الفقيه أمر اعتباري جعله الرشع  ،كما يعترب الرشع واحدا منا قيما ىلع الصغار،
وإذا فرضنا الين  أو اإلمام (ع) قيما ىلع صغار فإن مهمتهما يف هذا املجال ال ختتلف
كما وال كيفا عن أي فرد اعدي آخر إذا عني للقيمومة ىلع نفس أوئلك الصغار،
وكذلك قيمومتهما ىلع األمة بأرسها من انلاحية العملية ال ختتلف عن قيمومة أي
فقيه اعلم اعدل يف زمن الغيبة»(. )537

فحدود والية الفقهاء احلاكم يف عرص الغيبة –حسب ما يرى اخلميين -إذن يه
نفس حدود والية انليب  ؛ فيملك هؤال الفقهاء احلاكم بهذا االعتبار لك ما يملكه
انليب واألئمة من الوالية واإلدارة والراعية والسياسة للناس  .ويكون الفرق بينهما
املاكنة واملراتب والفضائل واملناقب  ،لكنها ال حتول دون مساواتهما يف الوالية .
يقول اخلميين :
535
536
537

٢٠٠

احلكومة اإلسالمية ،املرجع السابق ،ص49 :
احلكومة اإلسالمية ،املرجع السابق ،ص50:
نفس املرجع السبابق

نظرية والية الفقيه السياسية

«وإذا نهض بأمر تشكيل احلكومة فقيه اعلم اعدل  ،فإنه ييل من أمور املجتمع ما
اكن يليه انليب  منهم ووجب ىلع انلاس أن يسمعوا هل ويطيعوا .
ويملك هذا احلاكم من أمر اإلدارة والراعية والسياسة للناس ما اكن يملكه الرسول
 وأمري املؤمنني (ع) ىلع ما يمتاز به الرسول واإلمام من فضائل ومناقب خاصة ؛ ألن
فضائلهما لم تكن ختوهلما أن خيالفا تعايلم الرشع أو يتحكما يف انلاس بعيدا عن أمر
اهلل»(.)538

وقال أيضا :

«وإذا فرض فقيه اعدل متمكن من إقامة احلدود  ،فهل يقيمهما ىلع غري الوجه اذلي
اكنت تقام عليه أيام الرسول  وىلع عهد اإلمام أمري املؤمنني (ع) هل اكن انليب 
جيدل الزاين غري املحصن أكرث من مائة جدلة ؟ وهل ىلع الفقيه أن ينقص منها مقدارها
يك يثبت تفاوتا بينه وبني انليب  كال ! ألن احلاكم نبيا اكن أو إماما أو فقيها اعدال
ليس إال منفذا ألمر اهلل وحكمه»(. )539

وأيد اخلميين رأيه يف عدم وجود اتلفاوت بني وظيفة الرسول وفقهاء هذا العرص
احلاكم ،بمثال تطبييق ،وهو  :إذا قام انليب جبباية الرضائب من اخلمس والزاكة واخلراج،
فإنه جيب ىلع الفقهاء القيام بها أيضا ؛ إذ ما فوضه اهلل من احلكومة اإلسالمية
الفعلية املفروضة تشكيلها يف زمن الغيبة هو نفس ما فوضه إىل انليب  واألئمة .
يقول اخلميين :

«والرسول  اكن جييب الرضائب  :اخلمس والزاكة واجلزية واخلراج ،هل هناك تفاوت
بني ما جيبيه انليب وما جييبه اإلمام (ع) أو فقيه العرص ؟»( . )540وقال « :وقد فوض اهلل
احلكومة اإلسالمية الفعلية املفروض تشكيلها يف زمن الغيبة نفس ما فوضه إىل انليب
 وأمري املؤمنني (ع) من أمر احلكم والقضاء والفض يف املنازاعت وتعيني الوالة
والعمال وجباية اخلراج وتعمري ابلالد  ،اغية األمر أن تعيني شخص احلاكم اآلن
مرهون بمن مجع يف نفسه العلم والعدل»(. )541

وبعد هذا ابلحث الطويل مع ذلك الرسد من األدلة العقلية وانلقلية  ،انتيه
اخلميين إىل القول بأن ما ثبت للرسول (ص) واألئمة فهو ثابت للفقيه  ،بمعىن آخر أن
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حدود والية الفقهاء يه مطلقة كحدود والية انليب واألئمة .
ولكن ال يعين ذلك –حسب ما يرى اخلميين -أن لويل الفقيه سلطة فوق سلطة
القانون اإلساليم (الرشع)  ،ألن حكومة اإلسالم يه حكومة القانون  ،وال جيوز
للفقيه احلاكم أن خيرج عن أحاكم الرشع  ،وإال جمرما يستحق العزل  .يقول يف
ذلك اخلميين :
«وبما أن حكومة اإلسالم يه حكومة القانون ؛ فالفقيه هو املتصدي ألمر احلكومةل
ال غري  ...وحيكم بما أنزل اهلل  ...وإذا خالف الفقيه أحاكم الرشع –والغياذ باهلل -فإنه
ينعزل تلقائيا عن الوالية  ،النعدام عنرص األمانة فيه  .فاحلاكم األىلع يف احلقيقة هو
القانون  ،واجلميع يستظلون بظله  ،وانلاس أحرارا من يوم يودلون فيه . )542(» ...

املطلب الرابع  :مسئويلة الفقهاء يف عرص الغيبة
لم يقف اخلميين عند حد احلديث عن مفهوم والية الفقيه وأدتلها العقلية
وانلقلية وحدودها ،وإنما فكر وحاول يف تطبيقها يف أرض الواقع  ،حيث محل هذه
املسئويلة للفقهاء يف عرص الغيبة .وتلحقيق هذه املهمة  ،ىلع الفقهاء :
 -1العمل والسيع إلقامة هذه احلكومة فرادى أو جمتمعني  ،حيث يقول « :ىلع الفقهاء
أن يعملوا فرادى أو جمتمعني من أجل إقامة حكومة رشعية»( . )543ويقول :
«فإذا أمجعوا أمرهم اكن يف ميسورهم إجياد وتكوين حكومة اعدلة منقطعة
انلظري»(. )544
 -2نرش الفكرة وإفهام انلاس هذه القضية  .حيث يقول :

«حنن ملكفون حبفظ اإلسالم  ،وهذا من أهم الواجبات ولعله ال يقل أهمية عن الصالة
والصوم  ،وهذا هو الواجب اذلي أريقت يف سبيل أدائه دماء زكية  ،فليس أزىك من دم
احلسني (ع) وقد أريق يف سبيل اإلسالم  ،علينا أن نفهم هذا  ،ونفهمه للناس ،أنتم
تكونون خلفاء الرسول  إذا علمتم انلاس وعرفتموهم باإلسالم ىلع واقعه ،ال تقولوا
ندع ذلك حىت ظهور احلجة عليه السالم !! فهال تركتم الصالة بانتظار احلجة ؟ ال
542
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تقولوا كما قال ابلعض :ينبيغ إشاعة املعايص يك يظهر احلجة (ع) بمعىن أن الفواحش
إذا لم تنترش فإن احلجة لن يظهر !!! ال تكتفوا باجللوس هنا للتناحث يف أمور خاصة،
بل تعمقوا يف دراسة سائر األحاكم  ،انرشوا حقائق اإلسالم  ،اكتبوا ،وانرشوا  ،فذلك
سيؤثر يف انلاس بإذن اهلل ،وقد جربت ذلك بنفيس»(. )545

 -3ىلع املجامع واهليئات ادلينية والعلمية أن تفكر يف جتهزي نفسها بأجهزة وإماكنات
وظروف يمكن اإلسالم من أن يصون أحاكمه وعقائده وأنظمته  ،كما حافظ
بذلك انليب  واألئمة  .يقول اخلميين :
«فقوهل (ع) «الفقهاء حصون اإلسالم» يعين أنهم ملكفون حبفظ اإلسالم بكل ما
يستطيعون  ،وحفظ اإلسالم من أهم الواجبات بال قيد وال رشط  ،وهذا مما جيب
ىلع املجامع واهليئات العلمية ادلينية أن تفكر يف شأنه طويال تلجهز نفسها بأجهزة
وإماكنات وظروف حيرس فيها اإلسالم ويصان وحيفظ أحاكما وعقائد وأنظمة  ،كما
حافظ عليه الرسول األعظم  واألئمة اهلداة (ع)»(. )546

هذه يه أهم أطروحة اخلميين يف والية الفقيه واخلطوط العريضة اليت وضعها
تلحقيق هذا اهلدف  .يبدوا أن شخصية اخلميين –املهندس احلقييق وراء قيام مجهورية
إيران اإلسالمية -ليس جمرد فيلسوف طرح فكرة وهو جالس ىلع الكريس  ،وليس
جمرد واعظ اكتيف باتلبليغ واإلرشاد  ،إنما جبانب ذلك لكه اكن جماهدا ومناضال ،
حرك الشعب  ،وثار وناضل معهم  ،واليق من أجل حتقيق ذلك معاناة كثرية  ،حيث
سجن وطرد وهجر  ،وانتيه هذا املرشوع بانلجاح ابلاهر  ،حيث أقيمت احلكومة
اإلسالمية ىلع مذهب الشيعة اإلمامية  ،وبنيت عليها نظرية والية الفقيه املطلقة
اعم 1979م .

تعقيب اعم
هذا هو جممل نظرية والية الفقيه كما يتنباها اخلميين  .وقد تعرضت هذه
انلظرية لكثري من االنتقادات والردود الشديدة –كما سنشري إيلها فيما بعد -من قبل
علماء الشيعة بداخل جملس اخلرباء واذلي يعترب خماض هذه انلظرية  ،ومن خارجه،
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ومن علماء أهل السنة  ،كما حتظى هذه انلظرية –يف املقابل -بالقبول واالعجاب من
قبل أنصارها ومعجبيها ومؤيديها  ،سواء يف داخل مجهورية إيران اإلسالمية أو من
خارجها .
ومن أكرب معاريض هذه انلظرية من الشيعة من خارج جملس اخلرباء هم  :آية
اهلل حسن طباطبايئ القيم  ،وحممد جواد مغنية  ،وآية اهلل رشيعتمداري  ،وادلكتور
مويس املوسوي  ،والشيخ حممد شمس ادلين  ،وأمحد الاكتب .
لكن احلقيقة اليت ال بد من تسجيلها  ،يه أن ما طرحه اخلميين يف كتابه
«احلكومة اإلسالمية» يف اعم  1389ـه1969/م (عرش سنوات قبل اثلورة اإليرانية)
ومن قبل يف كتابه «ابليع» حتت العنوان «والية الفقيه»  ،ثم طبقته مجهورية إيران
اإلسالمية يف دستورها  ،تعترب خطوة تقدمية  ،واخرتاقا جريئا ىلع الفكر السيايس
الشييع اتلقليدي «انلص والوصية»  .بل وصف ادلكتور توفيق حممد الشاوي انلظرية
بأنها حتمل يف طياتها طابعا جتديديا هاما يف الفقه الشييع اإلمايم  ،وذلك –يف رأيه -
لعدة األسباب :
األول  :أن انلظرية –حسب ما يرى ادلكتور الشاوي -أدخل «اإلرادة الشعبية»
أساسا الختيار الفقيه احلائز ثلقة األغلبية لوالية األمر يف حالة الغيبة ؛ وبذلك جتاوز
مبدأ «انلص والوصية» اذلي جعله الفقه الشييع أساسا لوالية األئمة من آل ابليت،
واذلي لم يطبق يف فرتة الغيبة اليت ما زلت مستمرة  .وىلع ذلك فإن اختيار الفقيه
للوالية يف فرتة الغيبة موضوع اجتهادي .
اثلاين  :أن انلظرية فتحت باب اتلقريب بني فقه الشيعة وفقه السنة يف تأسيس
والية احلكم ىلع مبدأ ابليعة احلرة بدال من الوصية أو الوراثة(.)547
اثلالث  :أن انلظرية تساهم يف تمكني املبادئ اإلسالمية (ىلع مذهب اإلمامية)
من تفجري الطاقة اثلورية دلي مجاهري الشعب اإليراين للقضاء ىلع حكم اجلور
 547وباألحري تقريب وتعديل نظرية احلكم دلي الشيعة –حيث الوصية والوراثة اليت قد
احنرفت كثريا عن اهلدي انلبوي والراشدي -إىل نظرية احلكم دلي أهل السنة ،حيث ابليعة احلرة
أو الشورى.
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باعتباره أداة يف يد القوي األجنبية لبسط سيطرتها ىلع الشعب اإلساليم( )548ثم
إقامة مجهورية إيران اإلسالمية ماكنها  .هذا انلجاح ىلع مستوى الكفاح الشامل
هلذه األمة اإلسالمية بل ىلع مستوى الكفاح ألجل القيم اإلنسانية العاملية بمثابة
انتصار نسيب هلا .
مع ذلك لم تكن هذه انلظرية –كما أرشنا إيله من قبل -جديدة يف حال من
األحوال  ،إذ لم تكن آراء اخلميين يف هذا املضمار أكرث من كونها امتدادا آلراء
السيد أمحد الرنايق  .اجلديد يف األمر أنه جنح يف حتويل هذه انلظرية من حزي اتلنظري
إىل حزي اتلطبيق العميل الواقيع  ،فيقطع -بنسبة كبرية -اخلالف ادلائر بني فقهاء
الشيعة اإلمامية املؤيدين هلذه انلظرية وبني املعارضني هلا ،مهما لم يكن القطع
نهائيا .
ال بد من االعرتاف بكل انصاف بأن اخلميين جنح يف إقناع مجهور الشيعة
اإلمامية برضورة إقامة احلكومة اإلسالمية يف عرص الغيبة الكربى ومن ثم تطبيق
واقيع هلا ؛ األمر اذلي عجز عنه فقهاء الشيعة قديما وحديثا القيام به  .ويمكن نلا
أن نتصور مدى صعوبة املهمة عندما نتصور –كما الحظنا يف املباحث السابقة -كيف
أن فكرة «املهدية» قد تبلورت وتمكنت يف أعماق نفوس الشيعة وأفاكرهم يف قرون
متطاولة  ،وىلع حسب تعبري اخلميين «أكرث من ألف اعم» ؛ وذلك منذ إعالن بداية
الغيبة الكربى –يف بداية قرن الرابع اهلجري إىل قرن الرابع عرش اهلجري.
ومن ذاكء اخلميين أنه بدأ يف طرح مرشوعه إلقناع مجهور الشيعة بشئ اعطيف
شعوري اتفق عليه مجهور الشيعة ؛ فقهاءهم واعمتهم ؛ إذ هو أمر واقيع معروض
عليهم  ،وهو الشعور بتطاول غياب صاحب الزمان  .فيف هذه الفرتة الطويلة العمد
من الغيبة  ،ىلع الشيعة أن جييبوا عن كثري من التساؤالت اليت تطرح نفسها ،
مفادها :ماذا عن وضع الرشيعة اإلسالمية  ،وماذا عن تعايلم اإلسالم  ،إن لم تكن
إقامة احلكومة اإلسالمية مسموحة ،بينما يتوقف كثري من تطبيق الرشيعة اإلسالمية
 548د .توفيق حممد الشاوي ،فقه احلكومة اإلسالمية بني السنة والشيعة ،قراءة يف فكر اثلورة
اإليرانية( ،منشورات العرص احلديث ،الطبعة األوىل 1415/1995ـه ،).ص20-19 :
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وتعايلمها ىلع تشكيل تلك احلكومة اإلسالمية ؟ .
فلما اكنت رضورة تشكيل احلكومة اإلسالمية –يف رأي اخلميين -يقتيض القيام
بإسقاط حكم الطغاة ؛ حيث ال يمكن أن يتم هذا التشكيل إال به  ،هاج الشيعة
وثاروا ىلع الطايغ شاهنشاه بثورة اعرمة  ،فأسقطوه .
فمرشوع اخلميين الفكري اذلي يقدمه بني يدي مجهور الشيعة اإلمامية االثىن
عرشية باثلورة ليس فقط ضد انلظام القديم اجلائر ؛ إنما ضد األفاكر اتلقليدية
يف احلوزات العلمية الشيعية أيضا ؛ فهو بذلك يبيغ تغري الشعب من خالل تغري
احلكم ،كما انتهج األفغاين( ، )549وليس تغيري احلكم من خالل تغيري الشعب كما
انتهج بذلك اإلمام حممد عبده(. )550
فبعد سقوط هذا احلاكم اجلائر  ،اكنوا أمام سؤال يطرح نفسه  ،مفاده  :من
اذلي سيقوم بإدارة هذه احلكومة نيابة عن اإلمام صاحب الزمان يف فرتة الغيبة
الكربى ؟  .هنا خيطو اخلميين خطوة تايلة ويه حماولة إقناع مجهور الشيعة بأن أنسب
من ينوب اإلمام صاحب الزمان يف حال غيابه هو الفقيه اجلامع لرشائط الفتوي
واحلكم  ،العادل الورع اتليق  .هنا يأيت دور نظرية والية الفقيه .
وبعد جناح اثلورة اإليرانية اعم 1979م  .حرص اخلميين ىلع أن تكون هذه
انلظرية أساسا إيديولوحيا جلمهورية إيران اإلسالمية  ،وتلحظي بقبول الشعب
اإليراين أجري استفتاء اعم يف 30 :من مارس اعم 1979م  .فأقروه  ،فبذلك أصبحت
نظرية والية الفقيه أساسا نلظام احلكم يف مجهورية إيران اإلسالمية منذ ذلك
الوقت وال يزال كذلك حىت ايلوم  .ويه خطوة ذكية  ،حىت حتصل هذه انلظرية ىلع
 549هو مجال ادلين األفعاين ( :)1897-1838فيلسوف اإلسالم يف عرصه .نشأ يف اكبل .جال يف
الرشق والغرب .داع إىل الوحدة اإلسالمية .هل (إبطال مذهب ادلهريني) .أصدر هو وحممد عبده جملة
(العروة الوثيق) يف باريس ( .1884املنجد يف األعالم ،الطبعة  ،)27ص57 :
 550هو الشيخ حممد عبده ،)1905-1849( ،سيايس مرصي .من علماء املسلمني ادلاعني إىل
اتلجديد واإلصالح ،تلميذ األزهر .حرر جريدة (الوقائع املرصية) .ناوأ االنكلزي فنيف .أصدر يف
باريس مع مجال ادلين األفغاين جريدة (العروة الوثيق) ثم اعد إىل بريوت فاشتغل باتلدريس واتلأيلف.
مفيت ادليار املرصية اعم  .1899من مؤلفاته (رسالة اتلوحيد) و(رشح مقامات ابلديع اهلمداين) و(رشح
نهج ابلالغة) ،و(تفسري القرآن) (املنجد يف األعالم ،املرجع السابق ،ص)369 :
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رشعية مجاهريية وترضب جذورها عميقا داخل األرض  ،وبهذا ال يكون انزتاعها
سهال ميرسا .
ومن هذا املنطلق سنليق الضوء ونظرة اعمة ىلع أطروحة اخلميين الفكرية
السابقة  ،وتقييمها من وجهة نظر املراجع واملبادئ اإلسالمية (الشيعية والسنية) ،
والسياسة الرشعية وبعض ما توصل إيله علم السياسة احلديث  ،يف انلقاط اتلايلة :
األوىل  :اخلميين وعالقته بنظرية اإلمامة اتلقليدية (انلص والوصية)
ليس دلي اخلميين والفقهاء املجتهدين اذلين زاملوه وتابعوه يف اثلورة الشيعية
اإليرانية احلديثة جديد فيما يتعلق بنظرية اإلمامة ؛ فهم الشيعة االثىن عرشية
اتلقليديون  ،خيلو فكرهم من رؤية نقدية لرتاث الشيعة القائل (بانلص والوصية) من
اهلل لألئمة اإلثنا عرش باإلمامة  .يقول اخلميين :
«إن الرسول  ،وقد استخلفه اهلل يف األرض يلحكم بني انلاس  ،فد لكمه اهلل وحيا أن
يبلغ ما أنزل إيله فيمن خيلفه يف انلاس  ،وحبكم هذا األمر فقد اتبع ما أمره به  ،وعني
أمري املؤمنني عليا للخالفة»( . )551وقال « :واكن تعيني خليفة من بعده  ،ينفذ القوانني
وحيميها وعدل بني انلاس  ،عمال متمما ومكمال لرساتله ولوال تعيينه اخليلفة من بعده
لاكن غري مبلغ رساتله»(. )552

بل إن اخلميين يذهب يف تقديره ملقام (األئمة) ذلك املذهب اتلقليدي الغايل
عند الشيعة  ،واذلي يراه لك من عداه أنه مغرق يف الغلو  ،ألنه مذهب يفضل فيه
أصحابه (األئمة) ىلع (الرسل واألنبياء) ! ،وذلك ألنهم وإن قاسوا (اإلمامة) ىلع
(انلبوة) إال أنهم قالوا  :إن انلبوة والية خاصة  ،النقضاء زمنها  ،أما (اإلمامة) فيه
والية اعمة  ،الستمرار زمنها .
وعن مقام (األئمة) يقول اخلميين :

«إن ثبوت الوالية واحلاكمية لإلمام ال تعين جترده عن املزنلة اليت يه هل عند اهلل ،
وال جتعله مثل من عداه من احلاكم  .فإن لإلمام مقاما حممودا ودرحة سامية وخالفة
تكوينية ختضع لواليتها وسيطرتها مجيع ذرات هذا الكون  ،وإن من رضورات
551
552

اخلميين ،احلكومة اإلسالمية( ،إعداد وتقديم ،د .حسن حنيف ،)1979 ،ص43-42 :
املرجع السابق ،ص23 :
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مذهبنا أن ألئمتنا مقاما ال يبلغه ملك مقرب ،وال نيب مرسل !  .وبموجب ما دلينا من
الروايات واألحاديث فإن الرسول األعظم واألئمة اكنوا قبل هذا العالم أنوارا  ،فجعلهم
اهلل بعرشه حمدقني  ،وجعل هلم من املزنلة والزليف ما ال يعلمه إال اهلل»(.)553

إذن ليس دلي اخلميين جديد فيما يتعلق بقضية اإلمامة ؛ حيث انلص والوصية،
فهو شييع تقليدي ال خيلو تفكريه من الغلو واتلطرف يف انلظر إىل األئمة .
اجلديد يف األمر أن اخلميين ذهب إىل القول بوجوب ورضورة تشكيل احلكومة
اإلسالمية يف حال الغيبة الكربى حتت قيادة فقيه جامع لرشائط االجتهاد  ،اعدل
ورع  ،األمر املبين ىلع نظرية والية الفقيه العامة  ،فهو بهذا خالف أغلبية فقهاء
الشيعة القدماء واملعارصين (بعد الغيبة) يف قوهلم بوجوب إحجام تشكيل احلكومة
اإلسالمية حىت ظهور املهدي  ،كما أنه بهذا انضم إىل قول األغلبية العظيم من األمة
اإلسالمية يف القول بوجوب تشكيل احلكومة اإلسالمية يف لك زمان ؛ فهو رأي أهل
السنة مجيعا  ،ورأي املرجئة مجيعا  ،ورأي املعزتلة إال نفرا قليال  ،ورأي اخلوارج
ما عدا انلجدات ورأي الشيعة (قبل الغيبة) مجيعا( ،)554اذلين يرون رضورة تشكيل
 553املرجع السابق ،ص52 :
 554حممد ضياء ادلين الريس ،انلظريات السياسية اإلسالمية( ،القاهرة ،دار الرتاث ،الطبعة
السابعة) ،ص .129-128 :أما األقلية اذلين قالوا بأن حكم إقامة احلكومة اإلسالمية هو اخلواز هم:
املحكمة األوىل (هم طلبعة اخلوارج عندما انفصلوا عن عيل) ،وانلجدات من اخلوارج (أتباع جندة
هو عطية بن اعمر احلنيف) ،وفريق من املعزتلة ىلع رأسهم أبو بكر األصم ،وهشام بن عمرو الفويط،
وعباد بن سليمان ،تلميذ هشام( ،ص)143 ،؛
يقول الشيخ املنتظري ( :اعلم أن من أهم األمور الرضورية للبرش وجود انلظام االجتمايع
واحلكومة العادلة احلافظة حلقوق املجتمع  ...فما عن األصم من عدم االحتياج إىل احلكومة إذا
تناصفت األمة ولم تتظالم ،وما عن ماركس من عدم االحتياج إيلها بعد حتقق الكمون الرتيق وارتفاع
االختالف الطبيق واضح الفساد) (املنتظري ،دراسات يف والية الفقيه وفقه ادلولة اإلسالمية ،املرجع
السابق ،ص)4-3/1 :
ثم نقل الشيخ املنتظري أقوال عملماء الشيعة وأهل السنة واملعزتلة اليت تعاضد هذا الرأي،
منهم ىلع سبيل املثال قول آية اهلل العظيم الربوجردي( :اتفق اخلاصة والعامة ىلع أنه يلزم يف حميط
اإلسالم وجود سائس وزعيم يدبر أمور املسلمني ،بل هو من رضوريات اإلسالم وإن اختلفوا يف
رشائطه وخصوصياته وأن تعيينه من قبل رسول اهلل (ص) أو باالنتخاب العمويم) .ونقل من علماء
أهل السنة أقوال املاوردي يف األحاكم السلطانية( :اإلمامية موضوع خلالفة انلبوة يف حراسة ادلين
وسياسة ادلنيا .وعقدها ملن يقوم بها يف األمة واجب باإلمجاع وإن شد عنهم األصم) .وابن حزم يف
الفصل( :اتفق مجيع أهل السنة ومجيع الشيعة ومجيع اخلوارج ىلع وجوب اإلمامة  .)..وابن خدلون يف
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احلكومة اإلسالمية يف لك ظرف .
إن دل هذا ىلع شئ فإنما يدل ىلع أن فكرة رضورة تشكيل احلكومة اإلسالمية
يف لك ظرف وعرص ،من األفاكر اإلسالمية األصيلة اليت ذهب إيلها مجهور املسلمني،
وأن فكرة «االنتظار واملهدية» واليت توجب إحجام مجيع النشاط االجتمايع
والسيايس يف عرص الغيبة من األفاكر ادلخيلة ىلع الشيعة االثىن عرشية .
وإذا اكنت فكرة «االنتظار واملهدية» من األفاكر ادلخيلة ىلع الفكر اإلساليم،
وما يه إال إفرازات نلظرية «انلص والوصية»  ،يمكننا القول بكل اتلأكيد بأن
فكرة «انلص والوصية» يه األخرى دخيلة ىلع الفكر اإلساليم األصيل  ،فالشيعة
اكنوا يتمثلون يف حزب اإلمام عيل بن أيب طالب يف مقابل حزب معاوية األموي ،
وأنهم يف القرن األول اهلجري  ،لم يعرفوا نظرية اإلمامة اإلهلية القائمة ىلع «العصمة
وانلص» ؛ حيث يؤمنون فقط بأولوية وأحقية أهل ابليت يف اخلالفة  .ويف القرن
اثلاين اهلجري ومن بني عباسيني  ،وطابليني  ،وعلويني  ،وكيسانيني  ،وحسينيني،
وإسماعيليني ،وموسويني ،نشأ من الشيعة فريق يؤمن حبق خط معني منهم ،هو
اخلط العلوي احلسيين املوسوي ،باإلمامة واخلالفة إىل يوم القيامة .ولكن هذه
انلظرية وصلت إىل طريق مسدود  ،مع وفاة اإلمام احلسن العسكري  ،سنة  260ـه
للهجرة ،دون خلف يرثه يف اإلمامة  ،مما سمح للتيارات الشيعية األخرى :الزيدية،
واإلسماعيلية أن تواصل معركتها ضد اخللفاء العباسيني ،وتنجح يف إقامة دول هلا
يف ايلمن وطربستان وأفريقيا واحلجاز ،حىت اكدت أن تقيض ىلع ادلولة العباسية يف
بغداد  ،يف منتصف القرن اخلامس اهلجري .
واكن من املحتمل جدا أن يطوي اتلاريخ هذا اتليار ،لوال مبادرة بعض أراكنه إىل
مقدمته( :ثم إن نصب اإلمام واجب ،قد عرف وجوبه يف الرشع بإمجاع الصحابة واتلابعني ،ألن
أصحاب رسول اهلل (ص) عند وفاته بادروا إىل بيعة أيب بكر وتسليم انلظر إيله .وكذا يف لك عرص
من بعد ذلك .ولم يرتك انلاس فويض يف عرص من األعصار ،واستقر يف ذلك امجااع داال ىلع وجوب
نصب اإلمام) .من قول ابن أيب حديد املعزتيل ( :وقال املتلكمون :اإلمامة واجبة إىل ما حييك عن أيب
بكر األصم من قدماء أصحابنا أنها غري واجبة إذا تناصفت األمة تتظالم  ...فأما طريق وجوب طريق
اإلمامة ما يه ؟  ...وقال ابلغداديون وأبو عثمان اجلاحظ من ابلرصيني وشيخنا أبو احلسني :إن العقل
يدل ىلع وجوب الرياسة ،وهو قول اإلمامية)( ،دراسات يف والية الفقيه ،ص)87-86/ 1 :
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اختالق قصة وجود ودل مستور واغئب لإلمام العسكري ،وتأيلف انلظرية االثىن
عرشية يف القرن الرابع اهلجري  ،مما سمح هلا بابلقاء يف أذهان فريق من الشيعة ،وظل
ينتظر خروج ذلك اإلمام أكرث من ألف اعم ولم جين ذلك الفريق من انتظاره لإلمام
الغائب سوى الزلة واتلاليش واالنكفاء والغيبة عن مرسح احلياة .
واضطر هؤالء الشيعة يف نهاية األمر إىل اثلورة ىلع نظرية االنتظار اليت اكنت
تكبلهم وتمنعهم من النشاط السيايس  ،وتأيلف نظرية جديدة يه فرضية «انليابة
العامة للفقهاء» عن اإلمام املهدي الغائب وتطويرها فيما بعد إىل نظرية «والية
الفقيه»( ، )555بداية من عهد مويل الرنايق واليت بلورها اخلميين فيما بعد .
اثلانية  :األدلة الروائية ومدى قوتها ؛ رؤية نقدية
اعمتد اخلميين يف نظريته ىلع األدلة العقلية –يف املقام األول -واألدلة انلقلية.
فبأن األدلة العقلية متينة ابلنيان وقوية احلجة  ،يبدو أنها نالت القبول ليس فقط من
مجهور فقهاء الشيعة ،وتوافقت مع رأي مجهور األمة اإلسالمية أيضا ،بل لم خيالف
هذا الرأي يف العرص احلديث –فيما نعلم -إال ما شذ عن الشيخ عيل عبد الرازق  ،يف
كتابه «اإلسالم وأصول احلكم»  ،وزمرة من العلمانيني .
إذن لم يكن موضع اخلالف بينه وبني بعض فقهاء الشيعة أنفسهم عن رضورة
تشكيل احلكومة أصال  ،وإنما عن رضورة تشكيل هذه احلكومة اإلسالمية يف زمن
الغيبة ،فاخلميين وأنصاره يقولون بلزوم تشلكيها يف زمن الغيبة  ،أما بايق الفقهاء
يقولون بلزوم االنتظار  .ومن ناحية أخري لم يكن اخلالف بينه وبني أهل السنة
وبعض علماء الشيعة أيضا عن رضورة تشكيل هذه احلكومة ،إنما عمن يقوم بتويل
منصب هذه احلكومة ؛ فاخلميين وأنصاره يرون رضورة أن تكون الوالية والقيادة
بيد الفقهاء ،أما بايق فقهاء الشيعة اكلشيخ حممد مهدي شمس ادلين وعلماء أهل
السنة ،فإنـهم ال يرون رضورة ذلك  ،نعم يرى بعض منهم أولوية ذلك  ،ولكنهم ال
555
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يرون رضورة ووجوب ذلك  ،فاألمة هم اجلهة الوحيدة اليت تعني من يصلح تلويل هذا
املنصب .
أما األدلة انلقلية وباخلصوص من السنة اليت اعمتد عليها اخلميين إلثبات
صحة نظرية والية الفقيه ،فيه عند أغلبية فقهاء الشيعة ،إن لم حتكم بضعفها،
فلم تصل إىل درجة يقينية  .من أبلغ من ذهب إىل هذا الرأي الشيخ حممد اكظم
اخلاقاين( . )556وإىل هذا ذهب الشيخ حممد جواد مغنية( )557؛ حيث أيد رأيه بأقوال
كبار فقهاء الشيعة اكلشيخ مرتيض األنصاري يف كتابه «املاكسب»( ،)558واإلمام
املريزا انلائيين يف كتابه «منية الطالب»( ،)559والشيخ السيد حبر العلوم يف كتابه «بغية
الفقيه»(.)560
كما ذهب إىل هذا الرأي أيضا الشيخ مهدي شمس ادلين حيث يرى أن ادليلل
اللفظي ىلع «والية الفقيه العامة» غري قطيع  ،بل ظين السند  ،إن لم حيكم بضعفه .
إذ أن الروايات واألحاديث املستدل بها ىلع «والية الفقيه العامة»  ،اكتلوقيع املشهور
 556الشيخ اكظم اخلاخاين ،والية الفقيه أم شوري الفقهاء ؟ نقاط الضعف وعوامل القوة( ،جملة
انلبأ ،العدد  ،27السنة الرابعة ،رمضان .1419
 557حممد جواد مغنية ،اخلميين وادلولة اإلسالمية( ،بريوت ،)1979 ،ص60-59 :
« 558ال ديلل ىلع وجوب طاعة الفقيه اكإلمام  :وربما يتخيل من أخبار واردة يف شأن العلماء –أن
الفقهاء اكألئمة -مثل العلماء ورثة األنبياء  ،وأمناء الرسل  ،وكأنبياء بين إرسائيل  ،وجماري األمور
بيد العلماء باهلل  ،واألمناء ىلع حالهل وحرامه ،وغري ذلك  ،لكن االنصاف بعد مالحظة سياقها أو
صدرها أو ذيلها  ،يقتيض اجلزم بأنها يف مقام ابليان لوظيفة الفقهاء من حيث نرش األحاكم الرشعية،
ال كون الفقهاء اكنليب واألئمة صلوات اهلل عليهم يف كونهم أوىل انلاس يف أموال انلاس  ،فلو طلب
الفقيه الزاكة واخلمس من امللكف فال ديلل ىلع وجوب العطاء إيله  ،رشاع  ...وباجلملة فإقامة ادليلل
ىلع وجوب طاعة الفقيه اكإلمام إال ما خرج بادليلل دونهما خرط القتاد».
« 559ال إشاكل يف ثبوت منصب القضاء واإلفتاء للفقيه يف عرص الغيبة  ،وهكذا ما يكون
من توابع القضاء كأخذ الشئ املديع به من املحكوم عليه وحبس الغريم املماطل واتلرصف يف
بعض األمور احلسية كفط مال الغائب والصغري وحنو ذلك  ،وإنما اإلشاكل يف ثبوت الوالية العامة ...
واستدلوا ىلع ثبوتها للفقيه باألخبار الواردة يف شأن العلماء ،لكنك خبري بعدم دالتلها ىلع املديع ،أما
قول انليب (ص)  ،علماء أميت ورثة األبنياء وحنو ذلك فمن املحتمل قريبا أن املراد بالعلماء هنا عليهم
السالم كما يف اخلرب املعروف مداد العلماء كدماء الشهداء»
« 560ال شك يف قصور األدلة عن إثبات أولوية الفقيه بانلاس كما يه ثابتة لألئمة عليهم
السالم» نفس املرجع السابق
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عن اإلمام املهدي  ،ومقبولة (عمر بن حنظلة)  ،وغريهما من الروايات  ،ليست
بنفس قوة ادليلل اللفظي القطيع اذلي يدل ىلع والية املعصوم  .وعليه  ،فإنه ال
يمكن تزنيل الفقيه مزنلة انليب أو املعصوم  ،طاملا أن والية الفقيه حمدودة  ،وال
يثبت هلا إال القدر املتيقن من السلطة يف األمور املنوب عن إالمام يف ممارستها(. )561
لك هذا يشري إيل أن األدلة انلقلية اليت استند عليها اخلميين يف قوهل «بوالية
الفقيه» حسب رأي معظم فقهاء الشيعة فضال عن علماء السنة ومفكريهم ،
ضعيفة ال ترىق إىل درحة يقينية  ،ومن ثم فإن انلظرية يف حد ذاتها ضعيفة ابلنيان
غري متينة السند من حيث أنها تنبين ىلع األدلة الضعيفة .
هذا االعتماد ىلع «املنقول» املختلف فيه بني الفقهاء ،بعد اعتماده ىلع «املعقول»
املتفق عليه  ،هو اذلي جعل هذه انلظرية موضع انتقاد من قبل ابلعض ؛ فاستخدام
املنهج انليص –يف بعض ابلاحثني -يف هذا املضمار هل عيوب كثرية :
منها  :الرجوع إىل اخلالفات القديمة بني السنة والشيعة يف تضعيف الروايات
ووضع األحاديث وتعارضها والرتجيح بينها وتضييع املشلكة الرئيسية يف اخلالفات
بني الرواة تعديال أو خترجيا .
منها  :أيضا إضعاف املعقول اذلي يقبله لك انلاس من مجيع املذاهب واذلي
ال يمكن اخلالف حوهل  ،خاصة إذا علمنا أن العقل أساس انلقل عند بعض فرق
السنة والشيعة  ،فرضورة تشكيل احلكومة االسالمية ال حتتاج إىل االعتماد ىلع
األحاديث كما أن والية الفقيه ال حيتاج إثباتها إىل االعتماد ىلع األحاديث  ،وكالهما
ثابت بالقرآن حىت ال يأيت أحد فيضعف األحاديث أو يشك فيها(. )562
لكن هذه املبالغة يف رفض املنهج انليص أو األدلة انلقلية واتلحفظ عليه ،
أيضا ال يمكن االعتماد عليه ؛ إذ أن األدلة انلقلية من القرآن والسنة يف رأي أهل
السنة واجلماعة من املصادر األساسية قبل لك شئ  ،فانلقل ال بد أن يكون مقدما
ىلع العقل .
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الشيخ مهدي شمس ادلين ،نظام احلكم واإلدارة ،املرجع السابق ،ص417 :
د .حسن حنيف ،اتلقديم لكتاب احلكومة اإلسالمية ،)1979( ،ص26 :
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مهما اكنت قوة األدلة العقلية  ،فإن انلظرية ال قيمة هلا ما لم تستند إىل األدلة
انلقلية ؛ فماكنة اخلميين كمرجع أىلع للشيعة ال يمكنه االستغناء عن األدلة انلقلية
عند كالمه عن قضية من القضايا  .فاالستدالل باألدلة انلقلية من الرضوريات
اذلي ال مفر منها  ،ال سيما إذا أخذنا بعني االعتبار أن اخلميين أراد اقناع العلماء
املوقنني خبالف ما ذهب إيله .
واذلي يمكن أن ننتيه إيله يف هذه القضية هو أننا نرى مدى اإلشاكالت اليت
تواجهها الشيعة أمام قضية اإلمامة يف العرص احلديث  ،فهم بني انلارين  :نار «نظرية
اإلمامة اتلقليدية»  ،املبنية ىلع لزوم انلص والوصية  ،ومن ثم االنتظار والسلبية إىل
ظهور املهدي اذلي ال يعلم مداه إال اهلل  ،ونار (تشكيل احلكومة اإلسالمية) والىت
يتودل منه االصطدام بشبهة الغصب حلق املهدى وخرق ثوابت املذهب .
فلما اختار اخلميين اخليار اثلاين  ،فال بد أن يكون ذلك ىلع حساب نظرية
«االنتظار واملهدوية» ما يدفعه اضطرارا إىل االعتماد ىلع األدلة انلقلية جبانب األدلة
العقلية  ،مهما ذهاب مجهور علمائهم ىلع ضعفها  ،بما يدعوه إىل رضورة االعرتاف
بمصداقية نظرية االختيار احلر واالحتاكم إىل إرادة األمة يف اختيار الويل الفقيه .
اثلاثلة  :نظرية والية الفقيه يف مزيان انلظرية السياسية احلديثة
 -1يبدو أن ما طرحه اخلميين يف كتابه «احلكومة اإلسالمية» لم يكن أكرث من
َُ
«رأ ْي»  ،ولم يرق إىل مستوى «انلظرية السياسية» املقدم
كونه جمرد «أطروحة» أو
ىلع شلك مرشوع متاكمل  .وديللنا ىلع ذلك أن األطروحة لم تصغ ىلع شلك
مرشوع متاكمل  ،حيث لم نزل جندها خايلة من بعض ابلحوث األساسية
للنظرية السياسية  ،مثل  :كيفية اختيار احلاكم  ،وكيفية حماسبته  ،وكيفية
العزل والعقاب  ،وضمانات حسن اتلطبيق وعدم الشطط واالحنراف وغريها .
فعن كيفية اختيار احلاكم الفقيه مثال يكتيف اخلميين بالقول :
«اغية األمر أن تعيني شخص احلاكم اآلن مرهون بمن مجع يف نفسه العلم
املبحث اتلمهيدي :والية الفقيه بني الكالمية والفقهية
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والعدل»  .ويقول أيضا« :الفقهاء يف الوالية متساوون من ناحية األهلية»( . )563ويقول:
«وهذه اخلصائص اليت يه عبارة عن :العلم بالقانون والعدالة موجودة يف معظم
فقهائنا يف هذا العرص»(. )564
معىن هذا أن اخلميين يشرتط يف احلاكم أن يكون «فقيها» و«اعملا» و«اعدال»،
وهذه اخلصائص يف نظره موجودة يف معظم فقهاء الشيعة ايلوم  ،والفقهاء عنده
متساوون يف األهلية ويف الوالية  ،ويسكت اخلميين بعد ذلك عن السؤال اذلي
يفرض نفسه هنا  :من خنتار إذن للوالية وللحكم من بني هؤالء الفقهاء ومعظمهم
تتوافر فيهم رشوطها ؟! وكيف يتم االختيار؟ وما الطريقة املثيل ليك يتم هذا االختيار
بالعدل يف ظل جو تكافئ الفرص واملساواة بالنسبة للجميع ؟ هنا لم يأت اخلميين
باجلواب(. )565
وكذلك عن كيفية عزل احلاكم الفقيه  ،فقد اكتيف اخلميين بالقول « :وإذا
خالف الفقيه أحاكم الرشع –والعياذ باهلل -فإنه ينعزل تلقائيا عن الوالية النعدام
عنرص األمانة فيه»(. )566
هذا الكالم –حسب ما يرى ادلكتور فاروق عبد السالم -ماكنه الطبييع
موضواعت اإلنشاء واتلعبري يف اللغة  ،وال حمل هل يف حبث من حبوث علم القانون
ادلستوري وانلظم السياسية ؛ فلفظ «تلقائيا» ! يومئ بشئ من الغموض وعدم
املنهجية ؛ إذ مىت ويف أي زمان وماكن وقع هذا العزل اتللقايئ ؟!(. )567
لكن يبدو للباحث أن اخلميين لم يقصد من إلقائه هلذه انلظرية تأسيس
نظرية سياسية متاكملة ،بقدر ما يقصد من ذلك -،بادلرحة األوىل  -اتلنبيه وااليقاظ
الفكري واملشاعري لرضورة تشكيل احلكومة اإلسالمية يف عرص الغيبة  ،وحتريك
563
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الشارع اإليراين ضد احلكم االستبدادي ؛ إذ ال تزال بالد إيران عندئذ حتت حكم
مستبد وحاكم جائر  ،وبناءا عليه لم يتعرض يف أطروحاته للبحدث عن انلظم
السياسية ىلع وجه اتلفصيل  .ويوم أن جنحت اثلورة ضد هذا احلكم االستبدادي
قام اخلميين باستدراك ما فاته  ،عن طريق تكوين جلنة متخصصة تضم العلماء
واخلرباء إلعداد دستور مجهورية إيران اإلسالمية .
 -2كما أن املتأمل تللك األطروحات اليت قدمها اخلميين يف كتابه احلكومة اإلسالمية،
يرى جبالء أن اخلميين ال ينتهج نهجا حقيقيا للفصل بني السلطات؛ الترشيعية
واتلنفيذية والقضائية  ،إذ يرتبع فوق هذه السلطات شخص واحد هو الويل
الفقيه  ،هذا الفقيه هو املسؤول احلقييق عن مجيع األمور يف ادلولة وأوامره
نافذة يف اجلميع  ،وإيله يرجع تعيني القضاة والوالة ومراقبتهم وعزهلم إذا اقتىض
ذلك  ،وهو بذلك فوق السلطات اثلالث  ،فلم يكن هذا الفصل من السلطات
إال صوريا  .يقول اخلميين :
«فاهلل جعل الرسول ( )ويلا للمؤمنني مجيعا  ،وتشمل واليته الفرد اذلي سيخلفه ،
ومن بعده اكن اإلمام (ع) ويلا ومعىن واليتهما أن أوامرهما الرشعية نافذة يف اجلميع،
وإيلهما يرجع تعيني القضاة والوالية ومراقبتهم وعزهلم إذا اقتيض األمر  .نفس هذه
الوالية موجودة دلي الفقيه. )568(»...

بهذا  ،يمكننا القول بأن صورة ادلولة واحلكومة اإلسالمية يف ظل والية الفقيه،
إذا فرض وسلم بوجود سلطات ثالث ؛ ترشيعية قضائية وتنفيذية  ،فإنما يسلم بذلك
فقط من باب تقسيم العمل بني اجلهات اثلالث بكونها أعوان للويل  .فبذلك يكون
الفقيه احلاكم يف نهاية أمره ال يرأس ويرشف ىلع سلطة أو جهة اتلنفيذ وحدها ،
وإنما يرأس السلطات اثلالث  ،حيث حيال إيله تعيني القضاة والوالة وعزهلم  ،فهو
رفض واضح ملا يسيم ايلوم –حبصانة القاىض وعدم قابليته للعزل ، -كما أنه بهذا يضع
نفسه فوق القانون .
واخلميين يرجع إىل الفقيه احلاكم حق تعيني مجيع الوالة والعمال وعزهلم
وتفويضه مجيع ما فوض احلق تبارك وتعاىل نلبيه عليه أفضل الصالة والسالم –أي
568
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أن اخلميين يرفض ما يعرف ايلوم حبق السلطة الترشيعية يف سحب اثلقة من الفقيه
احلاكم وإسقاطه مقابل حق حكومته يف حل الربملان أي السلطة الترشيعية
واالحتاكم إىل الشعب من جديد  .كما يرفض حق ممثيل الشعب يف توجيه االتهام
إىل الفقيه احلاكم ورضورة مثوهل أمام سلطة القضاء ملقاضاته واحلكم عليه !! .
مع هذه الصالحية الواسعة املقدمة للفقيه احلاكم إال أن اخلميين يف بعض
األحيان يناقض نفسه بنفسه  ،إذ بينما يرجع إىل الرسول واإلمام وكذلك الفقيه حق
تعيني الوالة وعزهلم  ،جند يف ماكن آخر ويف نفس دروسه الفقهية عن «والية الفقيه»،
ينسب إىل اإلمام وأمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عدم استطاعته عزل «رشيخ»
القايض  ،وأن ذلك ليس من حقه  ،ألن من قبله قد نصبه  ،فيقول باللفظ الواحد
حتت عنوان « :ممن تناط مهمة القضاء» .
«واكن رشيح هذا قد شغل منصب القضاء قرابة مخسني اعما  ،واكن متملقا ملعاوية
يمدخه ويثين عليه ويقول فيه ما ليس هل بأهل  ،واكن موقفه هذا هدما ملا تبنيه
حكومة أمري املؤمنني (ع) إال أن عليا (ع) لم يستطع عزهل ألن من قبله قد نصبه  ،ولم
يكن عزهل بسبب ذلك يف متناول أمري املؤمنني إال أنه (ع) اكتيف بمراقتبه وردعه عن
الوقوع فيما خيالف تعايلم الرشع»(. )569

الرابعة  :نربة اتلعصب الطائيف
نرى يف أطروحة اخلميين بعض املالمح العصبية  .من هذه املالمح :
 -1أن أحالمه وآماهل اتلوسعية املعربة عنها يف كتابه ختتص باملد الشييع فقط  ،فيقول
اخلميين بعد رفع شعار (اعشوراء جديد) حتت عنوان املقاومة ىلع املدى الطويل
« :وبسبب من مواقف األئمة وشيعتهم من نظرية احلكم واإلدارة يف اإلسالم
ناهلم وال يزال يناهلم ما تعرفون من األذي وابلالء والعناء  ،ولكنهم لم ييأسوا
فما زال األمل يمأل جواحنهم  ،وما زال عدد الشيعة يف ازدياد حىت أنهم ايلوم يف
حدود املائيت مليون شييع»(. )570
569
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 -2أن اخلميين اكتىف يف االستشهاد باإلمام عيل فقط  ،وتغاىض عن االستشهاد بما
وقع وتم إجنازه يف عهود اخلالفة الراشدة ؛ عهد أيب بكر وعمر وعثمان  .من
ابلديهية أن والية اخللفاء الراشدين أيب بكر وعمر وعثمان قد امتدت زهاء
ربع قرن من الزمان بينما خالفة اإلمام عيل تمتد أربع سنوات فقط –أي أن
عرص أيب بكر وعمر وعثمان يمثل ىلع وجه اتلحديد مخسة أسداس عمر
اخلالفة الراشدة  ،وهذا االمتداد الزمين يمثل ثروة علمية وجتربة اغيلة يمكن
االستفادة منها .
لكن اخلميين حيكمه ويتحكم يف حبثه بمذهبه الشيعة االثىن عرشية فقط ،
وانلتيجة احلتمية من ذلك أن خيرج ابلحث يف انلهاية معربا عن وجهة نظر الشيعة
فقط  ،وعن نظام والية الفقيه الشييع  ،ونظام احلكم الشييع بصفة خاص وليس
اإلساليم بصفة اعمة .
ومن هنا أصبح حتما ىلع فقهاء الشيعة أن يواصلوا هذا املسري من حركة
االجتهاد واملراجعة املستمرة لرتاثهم الفكري ادلخيل ىلع الفكر الشييع  ،ويستدرك
ما فاته اخلميين من األفاكر  ،فيساهمون بذلك يف بناء احلضارة اإلسالمية .
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تمهيد
مما تمزيت به هذه انلظرية عن غريها  ،أنها لم تكن جمرد نظرية حبتة  ،بل يمكننا
أن نرى جبانبها (أي جبانب تلك انلظرية) تطبيقا واقعيا حيا يتمثل يف نظام مجهورية
إيران ٍاإلسالمية  .فهذه اجلمهورية اليت أسست بعد جناح اثلورة اإليرانية قصد منها
أن تكون صورة واقعية وحية تللك انلظرية اليت نادي بها اخلميين وأعوانه .
وتلحقيق هذا الغرض رأوا أنه ال بد أن تدخل هذه انلظرية يف ادلستور ويكون
روحه اليت ترسي يف مجيع مواده  ،وذلك بعد حصوهلا ىلع اتلأييد الشعيب عن طريق
االستفتاء العام  .فدستور مجهورية إيران اإلسالمية يعترب ترمجة واقعية نلظرية والية
الفقيه .
فقد نصت املادة اخلامسة من ادلستور قبل اتلعديل :

«يف زمن غيبة اإلمام املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه  ،تعترب والية األمر وإمامة األمة
يف مجهورية إيران اإلسالمية بيد الفقيه العادل اتليق ابلصري بأمور العرص  ،الشجاع
القادر ىلع اإلدارة واتلدبري ممن أقرت هل أكرثية األمة وقبلته قائدا هلا  ،ويف حالة عدم
احراز أي فقيه هلذه األكرثية فإن القائد أو جملس القيادة املكون من الفقهاء احلائزين
ىلع الرشوط املذكورة أعاله يتولون هذه املسؤويلة  ،وذلك وقفا للمادة السابعة بعد
املائة»(. )572

بعد جناحهم يف ادخال هذه املادة وأصبحت جزءا من ادلستور ،أصبحت نظرية
والية الفقيه روحا ترسي يف جسد هذه اجلمهورية ودما ترسي يف جسد نظام تلك
ادلولة انلاشئة ؛ حيث تربع يف قمة سلطتها الويل الفقيه يدير من خالهلا مجيع شئون
اإلمامة واألمة ،وتكون بـايق السلطات واهليئات والرجال أياديه وعماهل .يمكننا
أن نرى ذلك واضحا يف اهليلك اتلنظييم جلمهورية إيران اإلسالمية؛ حيث يرتبع
يف قمة هرم السلطة الويل الفقيه أو املرشد األىلع ،ويكون يف جانبه جملس اخلرباء
وهو عبارة عن هيئة تعيني وعزل املرشد األىلع املختارون من قبل الشعب ،أما بايق
 572املادة اخلامسة من ادلستور( ،الفقهاء حاكم ىلع امللوك ،املرجع السابق ،ص( )500 :نص املادة
اخلامسة بعد اتلديل اكتلايل :يف زمن غيبة اإلمام املهدي (عجل اهلل تعاىل فرجه) تكون والية األمر
وإمامة األمة يف مجهورية إيران اإلسالمية بيد الفقيه العادل ،اتليق ،ابلصري بأمور العرص ،الشجاع
ً
القادر ىلع اإلدارة واتلدبري وذلك وفقا للمادة (.)107
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السلطات فيه أعوانه وأياديه؛ حيث تقع حتت الويل الفقيه بعض اهليئات اكلشباكت
ادلينية ،واإلذاعة واتلليفزييون ،واحلرس اثلوري والقوات املسلحة  ،وحتت هذا اهلرم
تقع السلطة القضائية  ،والسلطة اتلنفيذية (رئيس اجلمهورية) ،والسلطة الترشيعية
(املجلس الشورى واذلي يفوقه جملس صيانة ادلستور) ،ويكون الرئيس مسؤوال
عن مكتب املزيانية  ،واألمن القويم ونوابه  ،ويف درك هذا اهلرم اتلنظييم يقع جملس
الورزاء .لك هذه اهليئات تعترب أعوان الويل الفقيه يف تنفيذ مهمته يف قيادة األمة
وإمامة الشعب.
فيما ييل بيان ذلك بشئ من اتلفصيل:
أوال :املرشد األىلع أو الويل الفقيه
يتمزي انلظام السيايس اإليراين عن سائر انلظم السياسية العاملية بمزية دستورية
فريدة  ،ويه وجود مؤسسة اسمها (الويل الفقيه) أو (املرشد األىلع) تربع ىلع قمة هرم
السلطة وخيول إيله ادلستور اإليراين صالحيات واسعة .
(أ) -من هو الويل الفقيه
«الويل الفقيه» أو «املرشد األىلع» لفظان مرتادفان مرتبطان بانلظرية السياسية
اليت قال بها اخلميين ويه والية الفقيه .وقد نشأت نظرية والية الفقيه املطلقة –كما
أرشنا إيله يف املباحث السابقة -ىلع يد الشيخ أمحد الرنايق مؤلف كتاب « :عوائد
األيام يف بيان قواعد األحاكم» يف أصول الفقيه واملتويف اعم 1829م ، .وطبقها اخلميين
ألول مرة اعم 1979م.
وقد شلكت انلظرية تطورا كبريا يف نظام املرجعية ادلينية اذلي نشأ عند الشيعة
اإلمامية يف عرص غيبة اإلمام اثلاين عرش وطيلة مقاطعتهم لألنظمة السياسية
اإلسالمية املختلفة .وتقوم انلظرية ىلع انليابة العامة للفقهاء عن املهدي املنتظر
اذلي –إن اعد حسب ما يرى أتباع الشيعة -سيمأل األرض عدال بعدما ملئت جورا.
وبموجب والية الفقيه املطلقة صارت املرجعية ادلينية مصدر االفتاء واألحاكم،
وتطورت من مهمة اإلرشاد الرويح إىل شلكها املعارص املتمثل يف املرشد األىلع للثورة
٢٢٠
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اإلسالمية اذلي يهيمن بسلطاته اجلمة ىلع مؤسسات ادلولة لكها .
(ب) -سلطات الويل الفقيه ومؤهالته
نصت املادة اخلامسة من ادلستور اإليراين ىلع أن والية األمة يف ظل استتار
اإلمام تؤول إىل أعدل وأتيق رجل يف األمة وأبرصهم بأمور العرص( )573؛ يلدير شؤون
ابلالد وفق ما جاء يف املادة ( )107من ادلستور ؛ وذلك عن طريق حصول أحد
الفقهاء اجلامعني لرشائط االجتهاد والفتوى ىلع إقرار واعرتاف الشعب -باألكرثية
الساحقة ، -أو عن طريق جملس اخلرباء املنتخبني من قبل الشعب ،فبعد انتخاب
أعضاء جملس اخلرباء من قبل الشعب حبثوا وتشاوروا حول اكفة األشخاص اذلين
هلم صالحيات املرجعية والقيادية  ،فإذا وجدوا مرجعا واحدا يملك امتيازا خاصا
للقيادة فإنهم يعرفونه للشعب ،وإن لم جيدوا يعينون ثالثة أو مخسة مراجع من
جاميع رشائط القيادة يعرفونهم إىل الشعب باعتبارهم أعضاء ملجلس القيادة(.)574
ونصت املادة اثلانية عرشة بعد املائة (قبل اتلعديل) واملادة اتلاسعة بعد املائة (بعد
اتلعديل) ىلع تساوي املرشد مع اعمة الشعب أمام القانون(. )575
 573املادة اخلامسة من ادلستور ،نفس املرجع السابق
 574املادة السابعة بعد املائة ( :إذا عرفت وقبلت األكرثية الساحقة من الشعب بمرجعية وقيادة
الفقهاء جاميع الرشائط املذكورة يف املادة اخلامسة من هذا ادلستور؛ كما هو حادث بالنسبة للمرجع
ادليين الكبري  ،قائد اثلورة اإلسالمية ،آية اهلل العظيم اإلمام اخلميين ،تكون هلذا القائد والية األمر،
واكفة املسؤويلات انلاشئة عنها ،ويف غري هذه احلالة فإن (اخلرباء) املنتخبني من قبل الشعب يبحثون
ويتشاورون حول اكفة اذلين هلم صالحية املرجعية والقيادة ،فإذا وجدوا أن مرجعا واحدا يملك مزية
خاصة للقيادة فإنهم يعرفون باعتياره قائدا للشعب ،وإال فإنهم يعينون ثالثة أو مخسة مراجع جاميع
الرشائط باعتبارهم أعضاء يف (جملس القيادة) ويعرفونهم للشعب( .املرجع السابق ،ص)535 :
أصبحت املادة بعد اتلعديل اكتلايل( :بعد املرجع املعظم والقائد الكبري للثورة اإلسالمية
العاملية ومؤسس مجهورية إيران اإلسالمية سماحة آية اهلل العظىم اإلمام اخلميين (قدس رسه) اذلي
اعرتفت األكرثية الساحقة للناس بمرجعيته وقيادته ،تولك مهمة تعيني القائد إىل اخلرباء املنتخبني
ً
من اجلامعني للرشائط املذكورة يف املادتني اخلامسة ،واتلاسعة بعد املائة ،ومىت ما شخصوا فردا
منه باعتباره األعلم باألحاكم واملوضواعت الفقهية ،أو املسائل السياسية واالجتماعية ،أو حيازته
تأييد الرأي العام ،أو تمتعه بشلك بارز بإحدى الصفات املذكورة يف املادة اتلاسعةبعد املائة انتخبوه
ً
للقيادة ،وإال فإنهم ينتخبون احدهم ويعلنونه قائدا ،ويتمتع القائد املنتخب بوالية األمر ويتحمل لك
املسؤويلات انلاشئة عن ذلك .ويتساوى القائد مع لك أفراد ابلالد أمام القانون).
 575املادة اثلانية عرشة بعد املائة( :القائد أو أعضاء جملس القيادة متساوون أمام القانون مع
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أما مؤهالت املرشد –وفق ما ورد يف ادلستور -يه :
الصالحية العلمية ،واتلقوي ،الالزمتني لإلفتاء واملرجعية ،والكفاءة السياسية
واالجتماعية ،والشجاعة  ،والقدرة  ،واإلدارة الاكفية للقيادة(.)576
ويهدف وضع هذه القوائم الصعبة وادلقيقة من املؤهالت كما بني يف ديباجة

هذا ادلستور حتت عنوان (والية الفقيه العادل)  ،ضمان صيانة األجهزة املختلفة
عن االحنراف عن وظائف ادلولة اإلسالمية األصيلة(. )577
(ج) -وظائف وصالحيات الويل الفقيه
يفصل ادلستور وظائف وصالحيات القيادة ىلع انلحو اتلايل :

تعيني السياسات العامة نلظام مجهورية إيران اإلسالمية بعد التشاور مع جممع
تشخيص مصلحة انلظام  ،واإلرشاف ىلع حسن إجراء السياسات العامة للنظام ،
وإصدار األمر باالستفتاء العام  ،والقيادة العامة للقوات املسلحة  ،وإعالن احلرب
والسالم وانلفري العام  ،وحل االختالفات وتنظيم العالئق بني السلطات اثلالث ،
وحل مشكالت انلظام اليت ال يمكن حلها بالطرق العادية من خالل جممع تشخيص
مصلحة انلظام ،وإمضاء حكم تنصيب رئيس اجلمهورية بعد انتخابه من قبل
الشعب( ،)578وعزل رئيس اجلمهورية مع مالحظةمصالح ابلالد وذلك بعد صدور
سائر أفراد الشعب( .املرجع السابق ،ص.)537:
 576املادة اتلاسعة بعد املائة :رشوط وصفات القائد وأعضاء جملس القيادة يه -1 :الصالحية
العلمية ،واتلقوي الالزمتني لإلفتاء واملرجعية -2 ،الكفاءة السياسية ،واالجتماعية ،والشجاعة،
والقدرة ،واالدارة الاكفية للقيادة( .املرجع السابق ،ص.)536 :
فقد طرأت هذه املادة تعديل مهم حيث ألىغ هذا اتلعديل رشط املرجعية يف الويل الفقيه،
واكتىف برشط االجتهاد ،فأصبحت اكتلايل :املادة اتلاسعة بعد املائة :الرشوط الالزم توفرها يف
القائد وصفاته يه -1 :الكفاءة العلمية الالزمة لإلفتاءيف خمتلف أبواب الفقه -2 .العدالة واتلقوى
الالزمتان لقيادة األمة اإلسالمية -3 .الرؤية السياسية الصحيحة ،والكفاءة االجتماعية واإلدارية،
واتلدبري والشجاعة ،والقدرة الاكفية للقيادة .وعند تعدد من تتوفر فيهم الرشوط املذكورة يفضل من
ً
اكن منهم حائزا ىلع رؤية فقهية وسياسية أقوى من غريه.
 577والية الفقيه العادل:
ً
اعتمادا ىلع استمرار والية األمر واإلمامة  ،يقوم ادلستور بإعداد الظروف املناسبةتلحقيق
ً
قيادة الفقيه جامع الرشائط واذلي يعرتف به انلاس باعتباره قائدا هلم (جماري األمور بيد العلماء
باهلل  ،األمناء ىلع حالهل وحرامه)  ،وبذلك يضمن ادلستور صيانة األجهزة املختلفة من االحنراف
عن وظائفها اإلسالمية األصيلة.
 578أما بالنسبة لصالحية املرشحني لرئاسة اجلمهورية من حيث توفر الرشوط املعينة يف هذا
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حكم املحكمة العليا بتخلفه عن وظائفه القانونية أو بعد رأي جملس الشورى
اإلساليم بعدم كفاءته السياسية  ،ىلع أساس من املادة اتلاسعة واثلمانني  ،العفو أو
اتلخفيف من عقوبات املحكوم عليهم يف إطار املوازين اإلسالمية بعد اقرتاح رئيس
السلطة القضائية  ،ونصب وعزل وقبول استقالة لك من :فقهاء جملس صيانة ادلستور
 ،وأىلع مسؤول يف السلطة القضائية  ،ورئيس مؤسسة اإلذاعة واتللفزيون يف مجهورية
إيران اإلسالمية  ،ورئيس أراكن القيادة املشرتكة  ،والقائد العام لقوات حرس اثلورة
والقيادات العليا للقوات املسلحة وقوى األمن ادلاخيل  .ويستطيع القائد
اإلسالمية ً ،
()579
أن يولك شخصا آخر أداءبعض وظائفه وصالحياته .

(د) -انتخابه واهليئات اتلابعة هل
يتم انتخاب املرشد األىلع –كما أرشنا إيله قبل قليل -من قبل جملس اخلرباء
(املنتخب من قبل الشعب)  ،إال يف احلالة األوىل اليت انتخب فيها اإلمام اخلميين
بسبب حصوهل ىلع ثقة األغلبية الساحقة من الشعب  .واكن اإلمام اخلميين أول
من أنيطت به والية الفقيه إىل أن توىف اعم 1989م ، .فتوىل املرشد احلايل السيد ىلع
خامنيئ هذا املنصب  .واكن من املفرتض أن يكون آية اهلل العظىم حسني عيل
منتظري خليفة اخلميين  ،إال أن انتقاداته لإلعدامات اليت قامت بها احلكومة
اإليرانية  1988و  1989جعلت اخلميين يدفعه إىل االستقالة يف مارس آذار 1989م(.)580
ادلستور فيهم فيجب أن تنال قبل االنتخاب موافقة جملس صيانة ادلستور ،ويف ادلورة األوىل تنال
موافقة القيادة.
 579املادة العارشة بعد املائة من ادلستور املعدل.
 580ويرى د .مصطيف اللباد ،أن السبب من وراء إطاحة آية اهلل حسني منتظري من منصبه
متعلقة بالرصاع السيايس ىلع السلطة يف إيران .أما األسباب املعلنة لإلطاحة من منصبه فريى
بأنه اعدت إىل أسباب اعئلية حمضة ،استخدمت هذه األسباب تلربير إبعاده عن السلطة .واستخدم
خصوم منتظري حتفظت ىلع شخص السيد مهدي هاشيم ،شقيق السيد حممد هاشيم زوج ابنة آية
اهلل منتظري .وقدم مهدي هاشيم للمحاكمة بتهمة العمالة للوالية املتحدة األمريكية وأعدم يف
حماكمة رسيعة .واستخدم هذا االعدام الحقا للنيل من ماكنة منتظري ،وباتلايل تربير إبعاده عن
السلطة ،باعتبار أن سمعته الشخصية والعائلية لم تعد فوق الشبهات .ويف اعم  1986كشفت سلطة
األمن ببمطار جدة يف اململكة العربية السعودية  50كيل جرام من مادة سيمتكس الشديدة االنفجار
خمبأة يف أمتعة حجاج إيرانيني ،اتهمت وزارة األمن اإليرانية اليت قادها وفتذاك حممدي ريشهري،
السيد حمدي هاشيم بأنه وراء إرسال احلفائب املليئة باملتفجرات والسيع إلثارة الفتنة يف عالقات
إيران مع ادلول اإلسالمية.
وكشف آية اهلل منتظري يف مذاكراته بعد  13اعما من إعدام مهدي هاشيم يف اعم ،1987
أن األخري لم يكن وراء تهريب املتفجرات ،بل جهات بعينها يف وزارة االستخبارات اإليرانية.
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وينسق (مكتب املرشد األىلع) نشاط الويل الفقيه وظهوره أمام انلاس ،وهو
مكون من أربعة أعضاء يشرتط أن يكون لك منهم (حجة اإلسالم) أو (آية اهلل).
وللمرشد األىلع أكرث من ( 2000ألفني) ممثل أغلبهم برتبة حجة اإلسالم ،منترشين
يف لك الوزارات ويف مؤسسات ادلولة ويف املراكز اثلقافية داخل إيران وخارجها ويف
حمافظات إيران اثلماين والعرشين .وقد أسس خامنيئ اعم  1990املجمع العاليم
للتقريب بني املذاهب اإلسالمية وكذلك املجمع العاليم ألهل ابليت.
(ـه) -عزل املرشد األىلع
يمكن ملجلس اخلرباء –نظريا -أن يعزل املرشد يف حاتلني هما:
عجز املرشد عن أداء واجباته ادلستورية  ،وفقدانه صفة من صفات األهلية
اليت نصت عليها املادتان ( )5اخلامسة و ( )109اتلاسعة بعد املائة من ادلستور  ،أو إذا
تبني أنه ال يملك تلك الصفة من األساس(. )581
وقد قدر املنتظري أن هاشيم أعدم ألنه كشف عن زيارة مكفارلني مستشار الرئيس األمريكي
األسبق رونادل رجيان لطهران يف اعم  1986واليت أسفرت عن صفقة (إيران جيت) واليت حصلت
إيران بموجبها ىلع أسلحة أمريكية أثناء احلرب مع العراق ،األمر اذلي كشف اتلناقض بني املعلن
واملستور يف سياسة إيران اثلورية( .مصطيف اللباد ،حدائق األحزان؛ إيران ووالية الفقيه( ،القاهرة ،دار
الرشوق ،الطبعة األوىل ،)2006 ،ص191-190 :
 581املادة احلادية عرشة بعد املائة من ادلستور ( :إذا عجز القائد أو أي واحد من أعضاء جملس
القيادة من أداء الوظائف القانونية للقيادة أو فقد أحد الرشائط املذكورة يف املادة اتلاسعة بعد ااملائة
فإنه يعزل عن منصبه .تشخيص هذا األمر من مسؤويلة جملس اخلرباء املذكور من املادة اثلامنة بعد
املائة)( .نص املادة احلادية عرشة بعد املائة بعد اتلعديل :عند عجز القائد عن أداء وظائفه القانونية
أو فقده أحد الرشوط املذكورة يف املادة اخلامسة واملادة اتلاسعة بعد املائة أو علم فقدانه بلعضها منذ
ابلدء فإنه يعزل عن منصبه .ويعود تشخيص هذا األمر إىل جملس اخلرباء املذكور يف املادة اثلامنة
بعد املائة .ويف حالة وفاة القائد أو استقاتله أو عزهل ،فإن اخلرباء ملكفون بالقيام بأرسع وقت بتعيني
القائد اجلديد وإعالن ذلك ،وحىت يتم إعالن القائد فإن جملس شورى مؤلف من رئيس اجلمهورية،
ورئيس السلطة القضائية ،وأحد فقهاء جملس صيانةادلستور  -منتخب من قبل جممع تشخيص
مصلحة انلظام  -يتحمل مجيع مسؤويلات القيادة بشلك مؤقت ،وإذا لم يتمكن أحد هؤالء من
القيام بواجباته يف هذه الفرتة) ألي سبب اكن) يعني شخص آخر يف الشورى من قبل جممع تشخيص
مصلحة انلظام مع الرتكزي ىلع بقاءأكرثية الفقهاء .وهذا املجلس يقوم بتنفيذ الوظائف املذكورة يف
ابلنود ( 1و 3و 5و )10والفقرات (د ،ـه ،و) يف ابلند السادس من املادةا لعارشة بعد املائة بعد موافقة ثالثة
أرباع أعضاء جممع تشخيص مصلحة انلظام.
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ثانيا :جملس اخلرباء (هيئة تعيني وعزل املرشد األىلع)
أنشئ جملس اخلرباء اعم  ،1979واكن آية اهلل اخلميين قد اقرتح أن يشلك ملراجعة
مسودة ادلستور تلعرض يف استفتاء شعيب اعم .
(أ) -مهام املجلس
يقوم املجلس حسب ادلستور( )582بانتخاب املرشد األىلع للثورة ،وحيق للمجلس
حسب املادة :احلادية عرشة من نفس ادلستور خلعه إذا ثبت عجزه عن أداء واجباته
أو فقد مؤهال من مؤهالت اختياره .
وال جيوز اتلصويت يف الربملان ىلع أي نوع من اتلعديالت ادلستورية قبل أن
تصدر توصية من جملس اخلرباء بذلك الشأن ،وتلزم توصياته وقراراته سائر أجهزة
ادلولة(.)583
(ب) -العضوية واملدة
عني أول جملس خرباء اعم  1979من  70عضوا  ،قاموا بمراجعة مسودات
ادلستور وطرحوه يف استفتاء شعيب اعم  ،يوم  2ديسمرب  /اكنون األول  . 1979ويف اعم
 1982ارتفع عدد أعضاء جملس اخلرباء إىل  83عضوا بسبب اتلناسب الطردي بني
زيادة عدد ساكن إيران وعدد أعضاء املجلس  ،ويتألف جملس اخلرباء اآلن من 86
عضوا ليس فيهم امرأة  ،واغبلية هؤالء األعضاء من رجال ادلين .
وتقوم لك حمافظة من حمافظات إيران الـ  28باختيار ممثل هلا يف جملس اخلرباء ،
فإذا زاد عدد ساكنها ىلع املليون حيق هلا انتخاب ممثل إضايف عن لك ( )500،000مخسائة
ألف شخص  .ذللك يوجد لطهران مثال  16ممثال يف جملس اخلرباء  ،وخلراسان 8
ممثلني  ،وخلوزستان ولفارس  5ممثلني  .ويتم انتخابهم بواسطة اقرتاع شعيب اعم
وجيتمعون يف دورة اعدية لك سنة  ،ومقر اجتمااعت جملس اخلرباء السنوية هو
ً
ومىت ما عجز القائد  -اثر مرضه أو أية حادثة أخرى  -عن القيام بواجبات القيادة مؤقتا يقوم
املجلس املذكور يف هذه املادة  -خالل مدة العجز  -بأداء مسؤويلات القائد).
 582املادة السابعة بعد املائة من ادلستور
 583املادة اثلامنة بعد املائة من ادلستور
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مدينة قم  ،إال أن لك اجتمااعت املجلس عقدت يف العاصمة طهران  .وتبلغ مدة
جملس اخلرباء ثماين سنوات  .وأعضاؤه غري ممنوعني من تويل املناصب احلكومية
املختلفة(. )584
(ج) -رشوط اختيار أعضاء املجلس
يتحتم –حسب القانون املنشئ ملجلس اخلرباء والصادر اعم  -1980أن يكون
العضو :
خملصا وأمينا وحسن اخللق  ،وملما بالفقه ملعرفة الرشوط الواجب استيفاؤها
تلويل منصب املرشد األىلع  ،ومتمتعا بمهارات اجتماعية وسياسية واعرفا باألوضاع
العامة  ،ومعروفا بوالئه نلظام مجهورية إيران اإلسالمية .
(د) -رئاسة جملس اخلرباء
يغلب ىلع أعضاء املجلس اتليار املحافظ ويرتأس منذ  1990آية اهلل عيل
مشكيين ؛ إمام وخطيب اجلمعة بمدينة قم  ،وهو مرجع تقليد مقرب من املرشد
األىلع سيد عيل خامنيئ  .واكن آخر انتخاب هلذا املجلس بتاريخ  23أكتوبر -ترشين
األول . )585(1998
ثاثلا  :السلطة اتلنفيذية
نص دستور  1979أساسا ىلع تشكيل السلطة اتلنفيذية Executiveحسب
تعبري خادل بسيوين -هزيلة ومتشعبة  ،يأيت ىلع قمتها رئيس اجلمهورية  ،فاهليئة
اتلنفيذية ليس هلا سلط فعلية حقيقية  ،وإنما هلا دور شيلك فقط  .والسلطة اتلنفيذية
تشمل عنارص رئيسية يه  :رئيس اجلمهورية  ،نواب الرئيس  ،والوزراء  .فيما ييل
 584ويلفريد بوختا ،من حيكم إيران ؟ بنية السلطة السلطة يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية،
(أبو ظيب ،اإلمارات العربية املتحدة ،مركز اإلمارات لدلراسات وابلحوث االسرتاتيجية ،الطبعة
األوىل ،)2003 ،ص86-85 :؛ يطالع أيضا( ،نظام احلكم يف إيران) أرشيف اجلزيرة نت www.al-
jazeera.net
 585من حيكم إيران ؟ ،نفس املرجع السابق؛ (نظام احلكم يف إيران) ،نفس املرجع السابق
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بيان ذلك بشئ من اتلفصيل:
األول  :رئيس اجلمهورية
رئيس اجلمهورية وفقا لدلستور املعدل يعترب أىلع سلطة رسمية يف ابلالد بعد
منصب القيادة ،وهو املسؤول عن تنفيذ ادلستور  ،وتنظيم العالقات بني السلطات
اثلالث  ،كما أنه يرأس السلطة اتلنفيذية (عدا املجاالت اليت ترتبط مبارشة
بالقائد)  ،وهل سلطة تعيني الوزراء (بعد موافقة جملس الشورى) وعزهلم  ،ورئاسة
جملس الوزراء ويشف ىلع عمل الوزراء وتنفيذ القوانني(. )586
ينتخب رئيس اجلمهورية اإلسالمية انتخابا مبارشا من الشعب ملدة أربع
سنوات  ،وال جيوز انتخابه ألكرث من دورتني متتايلتني( . )587وحيدد ادلستور مخسة
رشوط يف الرئيس ويه :
أوال  :أن يكون إيراين األصل وحيمل اجلنسية اإليرانية  .ثانيا  :وأن يكون
قديرا يف جمال اإلدارة واتلدبري ،ثاثلا  :أن يكون حسن السرية وذا ماض جيد .
رابعا  :تتوافر فيه األمانة واتلقوي .خامسا  :مؤمنا ومعتقدا بمبادئ مجهورية إيران
اإلسالمية واملذاهب الرسيم للبالد(.)588
ويكون الرئيس املنتخب من قبل الشعب مسؤوال أمام الشعب يف نطاق
 586املادة اثلاثلة عرشة بعد املائة ،الفصل اثلاسع ،املبحث األول :يعترب رئيس اجلمهورية
أىلع سلطة رسمية يف ابلالد بعد منصب القيادة وهو املسؤول عن تنفيذ ادلستور وتنظيم العالقات
بني السلطة اثلالث وهو يرأس السلطة اتلنفيذية ،إال يف املجاالت اليت ترتبط مبارشة بالقيادة.
(العلماء حاكم ىلع امللوك ،املرجع السابق ،ص( )538 :املادة بعد اتلعديل :يعترب رئيس اجلمهوريةأىلع
سلطةرسمية يف ابلالد بعد مقام القيادة ،وهو املسؤول عن تنفيذ ادلستور ،كما انه يرأس السلطة
اتلنفيذية إال يف املجاالت اليت ترتبط مبارشة بالقيادة).
 587املادة الرابعة عرشة بعد املائة ،الفصل اتلاسع ،املبحث األول( ،العلماء حاكم ىلع امللوك،
املرجع السابق ،ص)538 :
 588املادة اخلامسة عرشة بعد املائة من الفصل اتلاسع ،املبحث األول من ادلستور( ،املرجع
السابق ،ص539-538 :؛ د .حممد مؤمن السعيد إدريس ،وأمحد منييس ،االنتخابات الرئاسة اإليرانية
مستقبل عملية اإلصالح( ،كراسات اسرتاتيجية ،مركز األهرام لدلراسات السياسية واالسرتاتيجية،
العدد ،)2001 ،104 :ص5 :
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صالحياته ووظائفه( .)589من وظائف وصالحيات الرئيس اتلصديق ىلع مقررات
جملس الشورى اإلساليم ،وىلع نتجة االستفتاء العام بعد مرورها باملراحل القانونية
وإبالغها إياه  ،وعليه أن يسلمها للمسؤولني تلنفيذها( . )590كما ىلع الرئيس ترشيخ
شخص لرئاسة الوزراء( . )591من وظائفه أيضا اتلوقيع –بعد موافقة جملس الشورى-
ىلع مجيع املعاهدات واملقاالت واالتفاقيات واملواثيق اليت تربم بني احلكومة وبني
سائر ادلول  ،وكذلك اتلوقيع ىلع املعاهدات االتفاقيات ادلويلة املشرتكة( ، )592وتويل
مسؤويلة أمور اتلخطيط واملزينية واألمور اإلدارية واتلوظيفية للبالد بشلك مبارش
أو غري مبارش( ، )593واتلوقيع ىلع أوراق اعتماد السفراء ويتسلم أوراق سفراء ادلول
األخري( . )594وعليه أن حيرض جلسة جملس الوزراء اليت يرى رضورة انعقادها
وتكون برئاسته( ، )595وهل أن يتوىل منح األوسمة احلكوميـة(. )596
وجيب ىلع الرئيس أن جييب ىلع أسئلة جملس الشورى إذا طلب املساءلة ربع
عدد أعضاء املجلس ،ولسحب اثلقة من الرئيس جيب أن يوقع ىلع طلب السحب
ثلثا أعضاء جملس الشورى( . )597ويستقيل بتقديم االستقالة إىل املرشد ويف حالة
عدم قبوهلا يستمر يف منصبه( ، )598وعند خلو منصب الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو
استقاتله أو مرضه ألكرث من شهرين  ،أو لسبب آخر يتوىل منصب الرئاسة املعاون
األول لرئيس اجلمهورية  ،ويتوجب ىلع اهليئة املشلكة من رئيس جملس الشورى
اإلساليم ورئيس السلطة القضائية واملعاول األول لرئيس اجلمهورية أن تعد األمور
 589املادة اثلانية والعرشون بعد املائة (الفقهاء حاكم ىلع امللوك ،املرجع السابق ،ص)541 :
 590املادة اثلاثلة والعرشون بعد املائة ،املرجع السابق ،ص542 :
 591املادة الرابعة والعرشون بعد املائة ،نفس املرجع السابق
 592املادة اخلامسة والعرشون بعد املائة ،نفس املرجع السابق
 593املادة السادسة والعرشون بعد املائة من ادلستور املعدل
 594املادة اثلامنة والعرشون بعد املائة ،املرجع السابق ،ص543 :
 595املادة السابعة والعرشون بعد املائة ،املرجع السابق ،ص542 :
 596املادة اتلاسعة والعرشون بعد املائة ،املرجع السابق ،ص543 :
 597اكن جملس الشورى يف نصوص دستور  1979ال يملك أكرث من جمرد استداعء الوزراء
ومساءتلهم ،وبعد تعديل ادلستور أصبح للمجلس الشورى صالحية مساءلة رئيس اجلمهورية.
 598املادة اثلالتون بعد املائة من ادلستور املمعدل
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يلتم انتخاب رئيس جديد لرئيس اجلمهورية خالل فرتة مخسة أيام ىلع األكرث(. )599
وعن العالقة بني املرشد ورئاسة اجلمهورية جيب أن نذكر هنا أنه خالل الشهور
األوىل للثورة رفض آية اهلل اخلميين أن يشارك رجال ادلين يف مناصب السلطة
اتلنفيذية أو اإلدارة احلكومية  ،وإن ترك ابلاب مفتوحا أمامهم للرتشيخ للسلطة
الترشيعية  .وقد تدخل اخلميين شخصيا خالل االنتخابات الرئاسية األوىل اعم ،1980
اكن اخلميين قد قرر دعم ترشيخ آية اهلل سيد عيل خامنئ  ،ربما نتيجة استنتاجه
بأن السبيل الوحيد لضمان عدم تصارع سلطات ادلولة املختلفة بشلك يهدد كيان
اجلمهورية اإلسالمية هو أن تكون لكها يف يد أتباع (خط اإلمام) وهم أساسا رجال
ادلين املدافعون عنه وأصحاب املصلحة يف سيادة نظرية والية الفقيه وانعاكساتها
السياسية ،واستمر رجال ادلين يتولون هذا املنصب(. )600
وفيما يتعلق بسلسلة رؤساء اجلمهورية اإليرانية  ،فلقد تعاقب ىلع هذه األخرية
منذ قيام اثلورة وحىت اآلن مخسة رؤساء اجلمهورية كما هو مبني يف اجلدول اتلايل ،
وإن لم يعرب عن هذه احليوية يف لك األحيان بشلك سليم (كما يف اغتيال ثاين رؤساء
اجلمهورية) (. )601
نسبة األصوات اليت حصل

الرئيس املنتخب

تاريخ اتلنصيب

أبو احلسن بين صدر

يناير 1980

% 75،7

حممد عيل رجايئ

يويلو 1981

% 86،4

عيل خامنيئ

أكتوبر 1981

% 95

عيل خامنيئ

أغسطس 1985

% 85،6

هاشم رفسنجاين

أغسطس 1989

% 94،5

عليها يف االنتخابات

 599املادة احلادية واثلالثون من ادلستور املعدل (انظر أيضا :إسماعيل حممد ،نظام احلكم يف
إيران ،دراسة منشورة ىلع صفحات موقع جزيرة نب www.al-jazeera.net
 600د .ويلد عبد انلارص ،عرشون اعما بعد اثلورة؛ إيران وإشاكيلات اتلحول من اثلورة إىل
ادلولة( ،القاهرة ،جملة السياسة ادلويلة ،العدد ،136 :إبريل  ،)1999ص18 :
 601د .بزين إيزدي ،صنع القرار يف إيران ،املرجع السابق ،ص93 :
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هاشم رفسنجاين

يونيو 1993

% 62،9

حممد خاتيم

يونيو 1997

% 69،70

حممد خاتيم

أغسطس 2001

% 77،88

أمحدي جناد

أغطسط 2005

% 61،7

أمحدي جناد

يويلو 2009

%62،63

حسن روحاين

2013

%50،71

حسن روحاين

2017

%56

وىلع صعيد السياسة اخلارجية فقد خصص ادلستور جانبا من مهام رئيس
اجلمهورية للسياسة اخلارجية  ،بعضها بروتوكويل وابلعض اآلخر تنفيذي  .كما دلت
ىلع ذلك املادة اخلامسة والعرشون بعد املائة من ادلستور ىلع أن ثمة اعمال مشرتاك
جيمع بني جملس الشورى اإلساليم ورئاسة اجلمهورية تمثل يف توقيع االتفاقيات
والعقود  ...إلخ  .ومع أن القرار األسايس بشأنها يتخذ من قبل املجلس  ،إال أن
اتلوقيع عليها يكون من قبل رئاسة اجلمهورية  .يف حني تنص املادة  128ىلع ما ييل :
(يتم تعيني السفراء باقرتاح من وزير اخلارجية وتصديق رئيس اجلمهورية،
ويقوم رئيس اجلمهورية باتلوقيع ىلع أوراق اعتماد السفراء كما ستسلم أوراق
اعتماد سفراء ادلول األخري)(.)602
مقارنة بني الويل الفقيه ورئيس اجلمهورية
يمكن أن نصف اجلهاز اتلنفيذي يف انلظام السيايس اإليراين بكونه حكومة
((ذات رأسني))( ،الويل الفقيه ورئيس اجلمهورية) لكن جتب اإلشارة إىل أن هنالك
فروقا بني املؤسستني كما يوضحه اجلدول اتلايل :

602
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املرجع السابق ،ص97 :
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مدة احلكم
جهة االنتخاب
طبيعة
الصالحيات

الويل الفقيه
مدي احلياة
جملس اخلرباء
مطلقة وفوق مجيع
السلطات

رئيس اجلمهورية
 4سنوات
انتخاب شعيب اعم
تنفيذية ومقيدة

اثلاين  :نواب الرئيس
من اتلطورات الالفتة للنظر اليت أدخلت ىلع تشكيل السلطة اتلنفيذية بعد
اتلعديالت ادلستورية يف اعم  ، 1989اتلوسع يف حق رئيس اجلمهورية يف تعيني
معاونني ونواب هل  ،مع اختصاص انلائب األول بوضع متمزي  .ومن املفهوم أن هذا
اتلوسع ارتبط بإلغاء منصب رئيس الوزراء  ،واحلاجة باتلايل إىل اتلخفيف من
املسئويلات اتلنفيذية امللقاة ىلع اعئق رئيس اجلمهورية  .ومن أبرز املهام اليت أولكت
للنائب األول للرئيس أنه أصبح هو املخول بأداء وظائف رئيس اجلمهورية واتلمتع
بصالحياته يف حالة وفاة الرئيس أو عزهل أو استقاتله أو غيابه أو مرضه ألكرث من
شهرين وذلك بعد موافقة القيادة(. )603
وثمة مالحظات ثالث أساسية ىلع توسيع احلق ادلستوري لرئيس اجلمهورية
يف تعيني نواب هل :
إحداها أن هذا اتلوسع أتاح للرئيس فرصة أكرب تلعيني بعض الشخصيات
اليت يرى االعتماد عليها وال يطمنئ ملوافقة جملس الشورى عليها لو اكنت حتتاج
إىل موافقته  .وذلك أن نواب الرئيس ومستشاريه يتمتعون بدرجة وزير  ،ولكن
اختيارهم ال حيتاج إىل تصويت الربملان باثلقة عليهم .
واملالحظة اثلانية أن تعدد نواب الرئيس ومستشاريه يسمح هل باتلعبري بشلك
أفضل عن خمتلف أبعاد برناجمه السيايس  .واملالحظة اثلاثلة أن ادلور املنوط بانلائب
603
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األول لرئيس اجلمهوري سواء يف ظل وجود الرئيس أو بشلك أكرب بعد شغور منصبه،
ويزيد فرصته يف الرتشيح خلالفة الرئيس وإن اكن ال يضمن هل ذلك بالرضورة وذلك
بسبب .
أوال  :أن الرئيس القادم ليس يف لك األحوال نائب الرئيس السابق كما نلحظ
يف العديد من ادليمقراطيات الغربية ومنها الواليات املتحدة األمركية .
ثانيا  :ألن مسألة الرتشيخ للرئاسة حمكومة يف السابق اإليراين باحلسابات
ادلقيقة ملجلس صيانة ادلستور(.)604
اثلالث  :الوزراء
سوف نركز ىلع املهام اتلنفيذية للوزراء يف إطار ادلستور وتعديالته  .ومع عدم
وجود رئيس للوزراء يف انلظام السيايس اإليراين  ،فإن جملس الوزراء يمثل أحد
أقطاب انلظام  ،إال أنه يتبع سلطات رئيس اجلمهورية  ،ويستطيع بوصفه شخصية
قانونية أن يتخذ القرارات بشأن السياسية اخلارجية وخيطط هلا حبيث يتم ذلك يف
شلك بيانات وقرارات يتخذها يف اجتمااعته  ،وحييط بها وزارة اخلارجية للتنفيذ ،
بعد أن يقدمها ملجلس الشورى اإلساليم طبقا للوائح يك يصدق عليها أوال  :ومن
جانبه فوض ادلستور للمجلس صالحيات مبارشة بشأن السياسية اخلارجية ؛ فابلند
اخلامس وابلند السادس عرش من املادة اثلاثلة ينصان ىلع ( :حكومة مجهورية
إيران اإلسالمية ملكف بطرد االستعمار تماما وماكفحة انلفوذ األجنيب( . )605وتنظيم
السياسة اخلارجية للبالد طبقا للمعايري اإلسالمية  ،وااللزتام األخوي جتاه مجيع
املسلمني والعمل ىلع احلماية الاكملة ملستضعيف العالم)(. )606
وتتحدد صالحية الوزارة يف املواد ( )31 ، 28 ، 21من الفصل اثلالث اخلاص
حبقوق الشعب  ،ويف املواد  )151 ، 139 ، 128( :من الفصل اتلاسع اخلاص بالسلطة
اتلنفيذية  ،ويف املادة  )155( :من الفصل العارش املتعلق بالسياسة اخلارجية ىلع انلحو
604
605
606
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املادة اثلاثلة ،ابلند اخلامس من ادلستور بعد اتلعديل
املادة اثلاثلة  ،ابلند السادس عرش من ادلستور بعد اتلعديل
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اتلايل :
مسئويلة تأمني حقوق املرأة يف اكفة املجاالت  ،بما يعني ذلك من تهيئة الظروف
اليت تساعد ىلع حفظ حقوقها املادية واملعنوية ،ومسئويلة توفري فرص العلم للجميع،
وإجياد الظروف املتاكفئة للحصول ىلع العمل ،وتقديم خدمات الضمان االجتمايع
واملساعدات املايلة يف حاالت اتلقاعد وابلطالة والشيخوخة  ،وتوفري وسائل الرتبية
واتلعليم باملجان  ،وتمكني لك فرد ولك أرسة من امتالك املسكن املناسب  ،القيام
بتوين اللوائح اتلنفيذية للقوانني  ،ووضع القرارات واللوائح اإلدارية برشط عدم
تعارضها مع نصوص القوانني وروحها  ،واملوافقة ىلع املصاحلة يف ادلاعوي املتعلقة
باالحوال العامة  ،أو احلكومة  ،أو إناطتها باتلحكيم  ،وإعداد الربامج واالماكنات
الالزمة للتدريب العسكري جلميع أفراد الشعب  ،ومنح حق اللجوء السيايس لذلين
يطلبون ذلك باستثناء اذلين يعربون وفقا لقوانني إيران جمرمني وخونة .
ولقد تعاقب ىلع منصب رئاسة الوزراء يف إيران قبل إلغائه مخسة أشخاص هم:
مهدي بازراكن ،وحممد عيل رجايئ  ،وحممد جواد باهزن  ،وحممد مهدوي كين  ،ومري
حسني موسوي .
ومن املالحظ أن أول اعمني من عمر اثلورة شهدت عدم استقرار وزاري (إذ
تغري رؤساء الوزراء مخس مرات خالهلما) كجزء من حالة عدم استقرار أشمل
شهدتها ابلالد(. )607
رابعا  :السلطة الترشيعية
تتألف السلطة الترشيعية يف إيران من  :جملس الشورى اإلساليم  ،وجملس
صيانة ادلستور  .ويرجع أحد ابلاحثني تعدد املؤسسات الترشيعية اإليرانية ىلع حنو
فريد ومتمزي بني دساتري العالم املعروفة حبيث ال يقبض الربملان (جملس الشورى
اإلساليم) وحده ىلع سلطة الترشيع إىل رغبة اخلميين اليت أبت إال أن حتول دون
منازعة أحد أراكن احلكم لسلطة والية الفقيه  ،فاكن تعدد اهليئات الترشيعية
607
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استجابة ملا قيض ،وترسيخا لفكرته القاضية بمنع تركز املرجعية الترشيعية وباتلايل
السلطة السياسية يف يد جمموعة واحدة خالف الويل الفقيه(. )608
(األول) -جملس الشورى اإلساليم
تنقسم السلطة الترشيعية يف إيران إىل عدة هيئات منها جملس الشورى أو
الربملان وجملس صيانة ادلستور ،وجملس اخلرباء  ،وجملس مصلحة انلظام  ،وانلظام
األىلع ثلقافة اثلورة  .واكن آية اهلل اخلميين قد أضاف سنة  1988املؤسستني األخريتني.
(أ) -انتخاب جملس الشورى
ينتخب أعضاء جملس الشورى ابلالغ عددهم ( )270عضوا يف اقرتاع مبارش
لك أربع سنوات( ،)609ويمكن إضافة عرشين نائبا ىلع حد أىلع عضوا بعد لك عرش
سنوات مع مالحظة العوامل اإلنسانية والسياسية واجلغرافية وأمثاهلا( . )610وينص
ادلستور ىلع أن يكون أعضاء املجلس مسلمني عمييق اإليمان باإلسالم  ،غري أن
األقليات ادلينية هلا تمثيلها يف جملس الشورى حسب كثافتهم العددية  ،فهناك ممثل
واحد ألتباع لك من ادليانة الزردشتية وايلهودية  ،وممثل واحد ألتباع املسيحيني
اآلشوريني واللكدانيني معا  ،يف حني أصبح عدد ممثيل املسيحيني األرمن يف اجلنوب
والشمال نائبا واحدا لك ىلع حدة بسب الزيادة يف تعدادهم الساكين(. )611
انتخب أول جملس بعد اثلورة اإلسالمية يف إيران اعم  1980وتتواىل جتديد
انتخابه لك أربع سنوات فتم جتديده سبع مرات اكن آخرهم اعم . 2004
وال توجد حصانة قانونية من القضاء ألعضاء املجلس إال ما استثين يف املادة
( )86من ادلستور من حيث حرية انلائب يف إبداء الرأي يف لك قضية تطرح يف
املجلس دون أن يتعرض للمساءلة القانونية من القضاء أو أي جهة أخرى .
 608د .مصطيف اللباد ،االنتخابات الربملانية واالستقطاب السيايس يف إيران( ،جملة السياسة
ادلويلة ،العدد  ،140 :إبريل ،)2000 ،ص137 :
 609املادة اثلاثلة والستون من ادلستور املعدل
 610املادة الرابعة والستون من ادلستور املعدل
 611املادة الرابعة والستون من ادلستور املعدل
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وجيب أن تكون مناقشات جملس الشورى اإلساليم عالنية  ،وينرش اتلقرير
الاكمل عنها عن طريق اإلذاعة واجلريدة الرسمية إلطالع الرأي العام(. )612
(ب) -سلطات جملس الشورى
ملجلس الشورى عدة سلطات يه :
سن القوانني يف القضايا اكفة  ،ضمن احلدود املقررة يف ادلستور( ، )613ورشح
القوانني العادية وتفسريها ( ،)614ومناقشة خطط وجداول أعمال احلكومة للمصادقة
عليها  ،ومناقشة أي جدول أعمال مقدم من ( )15مخسة عرش عضوا ىلع األقل ،
واتلدقيق واتلحقيق يف لك شئون ابلالد( ،)615واملصادقة ىلع جملس الوزراء بعد تشكيل
رئيس اجلمهورية هل( ، )616واالستجواب واالستيضاح من رئيس اجلمهورية وجملس
الوزراء( ، )617واملصادقة ىلع لك املعاهدات والربوتوكوالت والعقود واالتفاقيات(، )618
وإحداث تغيريات طفيفة يف اخلط احلدودي للبالد برشط اعتبار املصالح القومية
وموافقة أربعة أمخاس األعضاء( ، )619واملوافقة أو الرفض ىلع طلب احلكومة بإعالن
أحاكم الطوارئ ملدة ال تزيد عن ( )30يوما( ، )620اتلحقيق يف الشاكوى حول طريقة
عمل املجلس أو السلطة اتلنفيذية أو السلطة القضائية( ، )621واتلصويت ىلع منح أو
سحب اثلقة من الوزراء أو أي موظف حكويم  ،واتلصويت ىلع سحب اثلقة من
الرئيس(. )622
 612املادة اتلاسعة والستون من ادلستور املعدل
 613املادة احلادية والسبعون من ادلستور املعدل
 614املادة اثلالة والسبعون من ادلستور املعدل
 615املادة السادسة والسبعون من ادلستور املعدل
 616املادة السابعة واثلمانون من ادلستور املعدل
 617املادة اثلاثلة والستون من ادلستور املعدل
 618املادة السابعة والسبعون من ادلستور املعدل
 619املادة اثلامنة والسبعون من ادلستور املعدل
 620املادة اتلاسعة والسبعون من ادلستور املعدل
 621املادة التسعون من ادلستور املعدل
 622من حيكم إيران ؟ بنية السلطة يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،املرجع السابق؛ عدة
اتلقارير وحتليالت وبرامج من أرشيق اجلزيرة نتIslamic Colsultative Assembly (5 th
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(اثلاين) .جملس صيانة ادلستور

()623

يهدف تكوين هذه املجلس إىل ضمان مطابقة ما يصادق عليه جملس الشورى
اإلساليم مع األحاكم اإلسالمية وادلستورية  .وتتكون من  12عضوا ؛ ستة أعضاء
من الفقهاء العدول العارفني بمقتضيات العرص  ،وخيتارهم القائد أو جملس القيادة،
وستة أعضاء من املسلمني ذوي االختصاص يف خمتلف فروع القوانني  ،يرشحهم
املجلس األىلع للقضاء ويصادق عليه جملس الشورى( . )624ودورة املجلس ست
سنوات ويتم تغيري نصف أعضاء كال الفريقني باالقرتاع بعد ثالث سنوات من
تشكيل املجلس  ،وجيري اختيار أعضاء جدد ماكنهم(.)625
وحسب ادلستور اإليراين فإنه ال مرشوعية لقرارات جملس الشورى اإلساليم
إال بوجود جملس صيانة ادلستور  ،عدا ما يتعلق بإصدار وثائق عضوية انلواب
وانتخاب ستة أعضاء حقوقيني للمجلس(. )626
ومن صالحيات جملس صيانة ادلستور :
أوال  :تفسري ادلستور( . )627ثانيا  :اإلرشاف ىلع انتخابات رئيس اجلمهورية ،
وانتخاب أعضاء جملس خرباء القيادة  ،وانتخاب أعضاء جملس الشورى اإلساليم
وىلع االستفتاء العام للبالد(. )628
وىلع ذلك ومن خالل هذه الوظائف يتحكم جملس صيانة ادلستور يف عملية
حتديد من حيكم إيران رغم ادلور الكبري اذلي يقوم به الشعب يف مرحلة الحقة،
األمر اذلي يقلل من ديمقراطية احلكم يف إيران ؛ حيث السيادة ليست مطلقة
Majlis, July 2000). www.al-jazeera.net
 623يطلق عليه ابلعض جملس الوصاية ،وجملس الرقابة ىلع القوانني ،غري أن ما ورد يف ادلستور
هو هذا املسيم
 624املادة احلادية والتسعون من ادلستور املعدل
 625املادة اثلانية والتسعون من ادلستور املعدل
 626املادة اثلاثلة والتسعون من ادلستور املعدل
 627املادة اثلامنة والتسعون من ادلستور املعدل
 628املادة اتلاسعة والتسعون من ادلستور املعدل
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للشعب يف اختيار من حيكمونه  ،وحيث أن القادة حمصورون فيمن خيتارهم جملس
صيانة ادلستور  ،حيث أن الويل الفقيه أو القائد أو املرشد هو اذلي عني نصف
أعضاء املجلس  ،ومن ثم فإن القائد هو اذلي يقوم بدور مبارش يف اختيار رئيس
اجلمهورية وكذلك يف اختيار أعضاء جملس الشورى عرب رجاهل يف جملس صيانة
ادلستور  ،هذا األمر يعين شيئا شديد األهمية فيما يتعلق بادليمقراطية اإليرانية ،
وهو أنه يبدوا من املستبعد أن يأيت رئيس للجمهورية معارض للقائد  ،أو ىلع األقل
ال يليق قبوهل أو استحسانه .
خامسا  :السلطة القضائية
السلطة القضائية حسب ادلستور سلطة مستقلة  ،تدافع عن حقوق الفردية
واالجتماعية  ،وعليها مسئويلة إحقاق العدالة( . )629ويعترب أىلع مسئول يف السلطة
القضائية معني للقائد يف أداء مسؤويلات السلطة القضائية يف مجيع األمور القضائية
واإلدارية واتلنفيذية  .ويشرتط أن يكون شخصا جمتهدا اعدال ومطلعا ىلع األمور
القضائية ومديرا ومدبرا  .ويتوىل هذا املنصب ملدة مخس سنوات باعتباره رئيسا
للسلطة القضائية(. )630
وتفصل املادة الساسة واخلمسون بعد املائة من الفصل احلادي عرش من ادلستور
وظائف السلطة القضائية ىلع انلحو اتلايل :
اتلحقيق وإصدار احلكم خبصوص اتلظلمات واالعتداءات والشاكوي
والفصل يف ادلاعوي  ،واخلصومات واختاذ القرارات واتلدابري الالزمة يف ذلك ،
صيانة احلقوق العامة وبسط العدالة واحلريات املرشوعة  ،واإلرشاف ىلع حسن
تنفيذ القوانني  ،وكشف اجلريمة ومطاردة املجرمني ومعاقبتهم وتعزيرهم وتنفيذ
األحاكم اجلزائية اإلسالمية املدوينة  ،اختاذ اتلدابري الالزمة للحيلولة دون وقوع
اجلزيمة ،وإلصالح املجرمني(. )631
629
630
631

املادة السادسة واخلمسون بعد املائة
املادة السابعة واخلمسون بعد املائة
املادة السادسة واخلمسون بعد املائة
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وجدير باذلكر أن ادلستور يشرتط أن يكون رئيس املحكمة العليا واملديع
العام للبالد جمتهدين اعدلني  ،واعرفني بشئون القضاء ويعينهما رئيس السلطة
القضائية بالتشاور مع قضاة املحكمة(. )632
ومن حق السلطة القضائية يف اإلرشاف ىلع حسن سري األمور  ،واتلنفيذ
الصحيح للقوانني يف املؤسسات اإلدارية  ،يتم تشكيل دائرة باسم (دائرة اتلفتيش
العام) حتت إرشاف رئيس السلطة القضائية(. )633
أما بالنسبة إىل أنواع القضاء املوجودة يف إيران  ،فتتوزع ما بني القضاء العام ،
والقضاء اثلوري  ،والقضاء اخلاص (ومنه حمكمة ِاألرسة  ،واملحاكم العسكرية ،
وحمكة الصحافة) .
ومع أننا أرشنا فيما سبق إىل استقاليلة السلطات اثلالث عن بعضها ابلعض(،)634
إال أن هذه االستقاليلة لم تثبت فعليا للسلطتني اتلنفيذية والترشيعية بانلظر إىل
ادلور املحوري للمرشد  ،ويه لم تتحقق بدورها بالنسبة للسطة القضائية للسبب
نفسه .
سادسا  :مؤسسات اعبرة للسلطات
واملراد بها  ،تلك املؤسسات اليت تمارس يف إطارها السلطات اتلنفيذية
والترشيعية والقضائية ،يف التشكيل أو الوظائف  ،وباتلايل تصب نسبها إىل أي من
ثالثتها بشلك منفرد  .وينطبق هذا الوضع ىلع لك من  :جملس األمن القويم  ،وجممع
تشخيص مصلحة انلظام .

 632املادة اثلانية والستون بعد املائة
 633املادة الرابعة والسبعون بعد املائة
 634املادة السابعة واخلمسون من ادلستور :السلطان احلاكمة يف مجهورية إيران اإلسالمية يه:
السلطة الترشيعية ،والسلطة اتلنفيذية ،والسلطة القضائية ،وتمارس صالحياتها بإرشاف ويل األمر
ً
املطلق وإمام األمة وذلك وفقا للمواد الالحقة يف هذا ادلستور ،وتعمل هذه السلطات مستقلة عن
ً
بعضهابعضا.
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(األول) -جملس األمن القويم
ويتكون من لك من رؤساء السلطات اثلالث  ،ورئيس هيئة أراكن القيادة
العامة للقوات املسلحة ،ومسؤول اتلخطيط واملزيانية  ،ومندوبني يعينهما القائد،
ووزراء ادلاخلية واخلارجية واألمن ،والوزير اذلي ينظر املجلس موضواع يدخل يف
دائرة اختصاصه  ،وفضال عن أىلع مسؤول يف لك من اجليش واحلرس اثلوري ،
ويتوىل رئيس اجلمهورية رئاسة املجلس.
ويمثل جملس األمن القويم مصدرا للسياسة اخلارجية ومراقبا حلراكتها مواقفها.
أما أعضائه وإطاره القانوين ومهامه بشأن السياسة اخلارجية للبالد فقد نص عليها
يف (املادة) السادسة والسبعني بعد املائة من الفصل اثلالث عرش واذلي حيمل عنوان
(جملس األمن القويم)( . )635وقد أمجلت مهام جملس األمن يف األمور األتية  :تأمني
املصالح الوطنية  ،وحراسة اثلورة اإلسالمية  ،ووحدة أرايض ابلالد  ،والسيادة الوطنية.
(اثلاين) -جممع تشخيص مصلحة انلظام
نشأ هذا املجلس يف األصل بقرار من اخلميين يف  12من ديسمرب اعم  1988أي
قبيل تعديل ادلستور  ،لغرض معني هو فصل الزناع بني جملس الشورى وجملس
لصيانة ادلستور ىلع رشعية الترشيعات ومرشوعيتها؛ وذلك بعد أن استحفل
نزاعهما وهدد بشل نشاط العملية الترشيعية .
 635املادة السادسة والسبعون بعد املائة :يتم تشكيل جملس األمن الوطين األىلع برئاسة رئيس
اجلمهورية لغرض تأمني املصالح الوطنية وحراسة اثلورة ووحدة أرايض ابلالد والسيادة الوطنية
وذلك للقيام باملهام اتلايلة .1 :تعيني السياسات ادلفاعية واألمنية للبالد يف إطار السياسات العامة
اليت حيددها القائد .2 .تنسيق النشاطات السياسية ،واألمنية ،واالجتماعية ،واثلقافية ،واالقتصادية
ذات العالقة باخلطط ادلفاعية  -األمنية العامة .3 .االستفادة من اإلماكنيات املادية واملعنوية للبالد
ملواجهة اتلهديدات ادلاخلية واخلارجية.
ويكون أعضاء املجلس ىلع انلحو اتلايل .1 :رؤساءالسلطات اثلالث .2 .رئيس هيئة أراكن
القيادة العامةللقوات املسلحة .3.مسؤول شؤون اتلخطيط واملزيانية .4.ثالثة أشخاص من اجلامعيني.
ويعني القانون كيفية العمل وأسلوب االنتخاب ورشوطه .وقرارات هذا املجلس جيب أن
تطرح لالستفتاء العام  -بعد أن يتم تأييدها واملصادقة عليها من قبل القائد  -وحتصل ىلع موافقة
األكرثية املطلقة للمشاركني يف االستفتاء العام.
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ويضم جممع تشخيص مصلحة انلظام رؤساء السلطات اتلنفيذية  ،والترشيعية،
والقضائية  ،وفقهاء جملس الرقابة ىلع القوانني (جملس صيانة ادلستور) وعرشة
أعضاء من الشخصيات العامة يعينهم الزعيم  .فضال عن الوزير املختص بموضوع
ابلحث  ،ورئيس اللجنة املختصة بمجلس الشورى اإلساليم  .وجيتمع املجلس
لكما دعت احلاجة للنظر يف املشلكة املثارة بني األجهزة املتنازعة يف الرأي وحبث
مشكالت السياسة اخلارجية ومشكالت األمن القويم  ،واختاذ القرار املناسب
وترجيح القوانني املتنازع عليها(. )636
تعقـيب ونقـد
هذه يه جتليات معارصة نلظرية والية الفقيه كما طبقتها مجهورية إيران
اإلسالمية يف حياتها السياسية طبقا ملا أوردها يف دستورها  .ونلا يف ذلك نظرة اعمة،
نبينها فيما ييل :
األول  :بعض االجيابيات اليت تمزي بـها تطبيق هذه انلظرية املمثلة يف ادلستور
(أ) -منها  :القرار بإحالة قيادة األمة يف ادلولة إىل أعدل وأتىق رجل يف األمة
وأبرصهم بأمور العرص ؛ حيث تتحدد مؤهالت الويل الفقيه يف ثالث نقاط مهمة ،
ويه  :العدالة  ،والكفاءة العلمية (االجتهاد واملرجعية)  ،ثم الكفاءة اإلدارية  ،وتعترب
هذه انلقاط اثلالث أهم الضمانات لدلولة املثايلة .
لكن هذه املؤهالت تكون يف صالح اجلمهورية إذا اكنت توضع موضع
األفضلية حيث تمكنها اتلنازل عنها إىل املستوي األدىن عندما توجد الصعوبة
يف حتقيقها  ،ال موضع الرشوط الالزمة حبيث ال يمكن مساومتها بأي حال من
األحوال ؛ حيث أن الشخصية بهذه املؤهالت قد ال تتوافر يف لك ظرف  .وهذا
ما حدث فعال بعد رحيل اإلمام اخلميين  ،حيث أن هناك بعض الشخصيات من
املراجع ادلينية تتوافر فيهم الكفاءة العلمية واملرجعية  ،وال تتوافر فيهم الكفاءة
636
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اإلدارية القيادية أو الوالية السياسية  ،وهناك شخصية تتوافر فيهم الوالية السياسية
والكفاءة اإلدارية  ،وال تتوافر فيها الكفاءة العلمية املرجعية اكلسيد عيل خامنيئ ،
حيث لم يكن مرجعا من مراجع دينية اكخلميين  ،لكنه أختري يلكون الويل الفقيه،
بما تمزي به من الكفاءة اإلدارية  ،هذا ما داع جملس اخلرباء إىل تعديل ادلستور من
وجوب االلزتام برشط املرجعية إىل االكتفاء برشط االجتهاد.
ومن أجل ذلك نرى أن الرشوط اليت وضعها علماء أهل السنة يف هذا املجال
أكرث مرونة وتالؤما مع الواقع  ،حيث لم يشرتطوا فيمن يتوىل منصب اخلالفة أو
رياسة ادلولة أهلية االجتهاد والفقاهة  ،إال رشطا من رشوط األفضلية  ،من حيث
من ممكن –عندهم -أن يتوىل منصب رياسة ادلولة أو اخلالفة شخص لم يبلغ درجة
اإلسالمية  ،تطبيق
االجتهاد إذا توفرت فيه الرشوط األخرى  ،إذ اغية ما يف احلكومة ٍ
رشيعة اهلل بكل حذافريها  ،وذلك ال يلزم أن يكون بيد الفقهاء فقط  ،إنما يمكن
أن يكون بيد غريهم برشط الرجوع فيما يتعرض من األمور إىل العلماء املجتهدين
ملعرفة رأي ادلين فيه .
ومن جانبنا نرى أن فقهاء الشيعة اإلثين عرشية سوف يضطر للزنول إىل رأي
علماء أهل السنة يف املستقبل القريب وذلك عندما وجد املجتمع الشييع املعارص
صعوبة يف تطبيق نطرية والية الفقيه بتلك الرشوط املثايلة يف الواقع .
(ب) -ومن االجيابيات  :الطريقة اليت تمت فيها انتخاب هذا الويل ويه طريقة
مبارشة من قبل الشعب إن اكنوا متفقني ىلع اسم واحد باألغلبية الساحقة  ،أو غري
مبارشة عن طريق جملس اخلرباء املنتخبون من قبل الشعب  ،لك هاتني الطريقتني
يرجع هذا االنتخاب إىل رأي الشعب  ،وهذا هو عني الشورى وابليعة احلرة  ،واكنت
الشورى يه الفكرة اليت يتبناها األئمة من أهل ابليت وتمسكوا بها وطبقوها يف
حياتهم  ،وليست انلص والوصية كما يعتقد بذلك الشيعة .
وإذا اكن اخلميين عند طرحه فكرة رضورة تشكيل احلكومة اإلسالمية يف عرص
الغيبة  ،القائمة ىلع نظرية «والية الفقيه»  ،لم يبني –كما تمت اإلشارة إيله -طريقة
اختيار هذا الويل الفقيه ،إال أن هذا ادلستور ؛ اذلي يعد بلورة نهائية آلراء فقهاء
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الشيعة املعارصين  ،تكفل بتوضيح وبيان ذلك بكل اتلفاصيل ؛ هذه الطريقة كما
تبني نلا املادة اخلامسة بعد املائة من ادلستور يه االنتخاب أو ابليعة احلرة من جملس
اخلرباء املنتخب من قبل الشعب .
وهذا يعين أن الشيعة بهذه انلظرية اعدت إىل نظرية «الشورى»  ،أو «ابليعة
احلرة»  ،كأساس الختيار اإلمام  ،وهو انلظام اذلي تبناه أهل السنة واجلماعة الختيار
اخلليفة أيب بكر الصديق إثر وفاة الرسول ( ، )واذلي الزتم بذلك املسلمون بعد
ذلك  ،قبل أن تتحول اخلالفة الراشدة إىل اخلالفة امللكية الوراثية  ،فضال عن أهل
ابليت الكرام وعدم معرفتهم بنظام الوراثة امللكية العمودية .
يؤيد ابلاحث يف ذلك األمور اتلايلة :
أوال  :دخول اإلمام عيل يف عملية الشورى اليت أعقبت وفاة اخلليفة عمر بن
اخلطاب ،وحماجته ألهل الشورى بفضائله ودوره يف خدمة اإلسالم وعدم إشارته إىل
موضوع انلص عليه أو تعيينه خليفة من بعد الرسول  ،ولو اكن حديث الغدير حيمل
هذا املعىن ألشار اإلمام عيل إىل ذلك  ،وحاججهم بما هو أقوى من ذكر الفضائل .
ثانيا  :لقد اكن اإلمام عيل يؤمن بنظام الشورى  ،وأن حق الشورى -بادلرجة
األوىل -هو من اختصاص أهل الشورى وأهل بدر  ،وذللك فقد رفض -بعد مقتل
عثمان -االستجابة للثوار اذلين دعوه إىل تويل السلطة  .حييك نلا ابن قتيبة ماييل :
«فقام انلاس فأتوا عليا يف داره  ،فقالوا  :نبايعك  ،فمدد يدك  ،ال بد من أمري ،
فأنت أحق بها  .فقال  :ليس ذلك إيلكم  ،إنما هو ألهل الشورى وأهل بدر  ،فمن
ريض به أهل الشورى وأهل بدر فهو اخلليفة  ،فنجتمع وننظر يف هذا األمر فأيب أن
يبايعهم»(.)637
 637ابن قتيبة (276ـه) ،اإلمامة والسياسة ،حتقيق د .حممد الزيين( ،القاهرة ،مؤسسة احلليب) ص:
( 47ويسجل نلا الطربي يف تارخيه هذه الواقعة اكتلايل( :وملا قتل عثمان -ريض اهلل عنه -بابع من اكن
باملدينة من أصحاب الرسول  عيل بن أيب طالب ،فقال هلم :ألكون وزيرا خري من أن أكون أمريا.
فقالوا :ال واهلل ما حنن منرصفني حىت نبايعك .قال :فيف املسجد ،وإن بيعيت ال تكون خفية ،وال
تكون إال عن رضا املسلمني .فلما دخل املسجد قام املهارون واألنصار فبايعوه ثم بايعه انلاس .ولم
يبايعه أهل الشام اذلين اكنوا يزتعمهم معاوية حبجة وجوب اثلأر لسيدنا عثمان أوال) (تاريخ الطربي،
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وعندما جاءه املهاجرون واألنصار فقالوا « :أمدد يدك نبايعك»  .دفعهم ،فعاودوه،
ودفعهم ثم اعودوه  ،فقال « :دعوين واتلمسوا غريي  ،واعلموا أين إن أجبتكم بكم
ما أعلم  ،وإن تركتموين فأنا كأحدكم  ،ولعيل أسمعكم وأطوعكم ملن ويلتموه
أمركم  ،وأنا لكم وزيرا خري لكم مين أمريا»(. )638
ولو اكنت نظرية «انلص واتلعيني»  ،ثابتة ومعروفة دلي املسلمني  ،لم يكن
جيوز لإلمام أن يدفع اثلوار أو ينتظر لكمة املهاجرين واألنصار  ،كما لم يكن جيوز
هل أن يقول « :أنا لكم وزيرا خري لكم مين أمريا»  .ولم يكن جيوز أن يعرض
اخلالفة ىلع طلحة والزبري  ،ولم يكن حباجة يلنتظر بيعة املسلمني .
ثاثلا  :وعندما خرج طلحة والزبري ىلع اإلمام عيل  ،احتج عليهما بابليعة وقال
هلما « :بايعتماين ثم نكثتما بيعيت» .
رابعا  :وقال اإلمام عيل ملعاوية اذلي تمرد عليه « :أما بعد  ...فإن بيعيت باملدينة
لزمتك وأنت بالشام  ،ألنه بايعين القوم اذلين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان  ،فلم
يكن للشاهد أن خيتار وال للغائب أن يرد  .وإنما الشورى للمهاجرين واألنصار ،
فإن اجتمعوا ىلع رجل فسموه إماما اكن ذلك هلل رىض  .فإن خرج عن أمرهم خارج
بطعن أو بدعة ردوه إل ما خرج منه  .فإن أىب قاتلوه ىلع اتباعه غري سبيل املؤمنني
وواله اهلل ما تويل»(. )639
خامسا  :يتجىل إيمان اإلمام ىلع بالشورى دستورا للمسلمني بصورة واضحة ،
يف عملية خالفة اإلمام احلسن ؛ حيث دخل املسلمون ىلع اإلمام عيل  ،بعدما رضبه
عبد الرمحن بن ملجم ،وطلبوا منه أن يستخلف ابنه احلسن  ،فقال « :ال  ،إنا دخلنا
ىلع رسول اهلل فقلنا  :استخلف  ،فقال  :ال  ،أخاف أن تفرقوا عنه كما تفرقت بنوا
املرجع السابق ،ص)450/3 :
 638الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،حتقيق خنبة من العلماء األجالء( ،بريوت ،مؤسسة األعليم)،
ص456/3 :
 639نهج ابلالغة ،لإلمام عيل بن أيب طالب ،رشح حممد عبده ،املراجعة ،عيل أمحد محود،
(بريوت ،املكتبة العرصية ،)2006/1427 ،ص/342/3 :الكتاب6 :
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إرسائيل عن هارون  ،ولكن إن يعلم اهلل يف قلوبكم خريا خيرت لكم»(.)640
وسألوه أن يشري عليهم بأحد  ،فما فعل فقالوا هل « :إن فقدناك فال نفقد أن نبايع
احلسن» فقال « :ال آمركم وال أنهاكم  .أنتم أبرص»(. )641
سادسا  :واكنت وصية اإلمام يلع بن أيب طالب قبل وفاته إىل اإلمام احلسن وسائر
أبنائه خلية من أمور اخلالفة  ،فضال عن الوصية باخلالفة من بعده  ،بل جل مضامني
هذه الوصية يتحدث عن اتلقوي واألمور األخالقية مثل  :صلة الرحم ،وإصالح
ذات ابلني  ،واملعاملة احلسنة إىل األيتام  ،واجلريان  ،والوصية بالقرآن  ،ورمضان ،
واجلهاد  ،وذمة رسول اهلل (ص) (أهل اذلمة)  ،وبما ملكت األيمان  ،واألمر باملعروف
وانليه عن املنكر  ،واألمر باتلواصل واتلباذل وعدم اتلقاطع واتلاكثر واتلفرق ،
واتلعاون ىلع الرب واتلقوي(.)642
وجدير باذلكر أنه كما لم تكن نظرية «انلص والوصية» من فكر اإلمام عيل ،
كذلك لم تكن من فكر أهل ابليت مجيعا  ،إنما فكرهم اكن يقوم ىلع نظام الشورى.
 640املرتيض ،الشايف ،املرجع السابق ،ص295/4 :
 641نفس املرجع السابق
 642قال اإلمام عيل قبل وفاته إىل اإلمام احلسن وسائر أبنائه( :هذا ما أويص به عيل بن أيب طالب،
أويص أن يشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل ،وأن حممدا عبده ورسوهل ،أرسله باهلدي ودين
احلق يلظهره ىلع ادلين لكه ولو كره املرشكون .ثم إن صاليت ونسيك وحمياي وممايت هلل رب العاملني،
بذلك أمرت وأنا من املسلمني .ثم أين أوصيك يا حسن ومجيع ودلي ومن بلغه كتايب :أن تتقوا اهلل
ربكم وال تموتن إال وأنتم مسلمون ،واعتصموا حببل اهلل مجيعا وال تفرقوا ،فإين سمعت رسول
اهلل (ص) يقول :إصالح ذات ابلني أفضل من اعمة الصيام والصالة ،وإن املعرة حالقة ادلين ،فساد
ذات ابلني ،وال قوة إال باهلل .انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهون عليكم احلسباب .واهلل اهلل يف
األيتام فال تغببون أفواهمم ،وال يضيعون حبرضتكم .واهلل واهلل يف جريانكم ،فإنهم وصية رسول
اهلل ،مازال يوصينا بهم حىت ظننا أنه يورثهم .واهلل واهلل يف القرآن أن يسبقكم يف العمل به غريكم.
واهلل واهلل فيما ملكت أيمانكم .انظروا فال ختافوا يف اهلل لومة الئم ،يكفيكم من أرادكم وبيغ
عليكم ،وقولوا للناس حسنا كما أمركم .وال ترتكوا األمر باملعروف وانليه عن املنكر فيويل عليكم
رشاركم ثم يدعوا خياركم فال يستجاب هلم .عليكم يا بين باتلواصل واتلباذل ،وإياكم واتلقاطع
واتلاكثر واتلفرق وتعاونوا ىلع الرب واتلقوي وال تعاونوا ىلع االثم والعدوان ،واتقوا اهلل إن اهلل شديد
العقاب ،حفظكم اهلل من أهل بيت ،وحفظ نبيكم فيكم ،استودعكم اهلل اقرأ عليكم السالم
عليك ورمحة اهلل وبراكته( .احلافظ أبو بكر أبو بكر بن أيب ادلنيا ،مقتل اإلمام أمري املؤمنني ،حتقيق
مصطيف القزيين( ،بريوت ،مركز ادلراسات وابلحوث العلمية ،د.س ،).ص42-41 :
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ومما يؤيد هذا القول ما ييل:
أوال  :ما ذكره املؤرخون بأنه ملا توىف اإلمام عيل خرج عبد اهلل بن العباس إىل
انلاس فقال « :إن أمري املؤمنني توىف  ،وقد ترك خلفا  ،فإن أجبتم خرج إيلكم  ،وإن
كرهتم فال أجد ىلع أحد» .فبيك انلاس فقالوا « :بل خيرج إيلنا»(. )643
فلم يكن مستند ادلعوة للبيعة هو انلص والوصية باإلمامة  .وهذا يكشف
عن إيمان اإلمام احلسن بنظام الشورى وحق األمة يف انتخاب إمامها .
وقد جتىل هذا اإليمان مرة أخرى عندما تنازل عن اخلالفة إىل معاوية ،واشرتاطه
عليه العودة بعد وفاته إىل نظام الشورى ؛ حيث قال يف رشوط الصلح  ...« :ىلع أنه
ليس ملعاوية أن يعهد ألحد من بعده ،وأن يكون األمر شورى بني املسلمني»(. )644
ولو اكنت اخلالفة بانلص من اهلل واتلعيني من الرسول  ،كما تقول نظرية
اإلمامية  ،لم يكن جيوز لإلمام احلسن أن يتنازل عنها ألي أحد حتت أي ظرف من
الظروف  ،ولم يكن جيوز هل بعد ذلك أن يبايع معاوية أو أن يدعو أصحابه وشيعته
بليعته  ،ولم يكن جيوز أن يهمل اإلمام احلسني وإنما اكن جيب أن يشري إيله من بعده
 ...ولكن اإلمام احلسن لم يفعل أي شئ من ذلك وسلك مسلاك يويح بالزتامه حبق
املسلمني يف انتخاب خليفتهم عرب نظام الشورى .
ثانيا  :أن اإلمام احلسني أيضا ظل ملزتما ببيعة معاوية إىل آخر يوم من حياته
األخرية  ،ورفض من شيعة الكوفة  ،بعد وفاة اإلمام احلسن  ،باثلورة ىلع معاوية ،
وذكر أن بينه وبني معاوية عهدا وعقدا ال جيوز هل نقضه  .ولم يدع إىل نفسه إال بعد
وفاة معاوية اذلي خالف اتفاقية الصلح وعهد إىل ابنه يزيد باخلالفة بعده  ،حيث
رفض اإلمام احلسني ابليعة هل  ،وأرص ىلع اخلروج إىل العراق حيث استشهد يف
كربالء اعم  61من اهلجرة(.)645
 643املسعودي ،مروج اذلهب ،املرجع السابق ،ص44/2 :
 644املجليس ،حبار األنوار ،ص( ،65/44 :باب :كيفية املصاحلة ،من تاريخ اإلمام احلسن املجتيب)
 645يرصح املفيد بأن اإلمام احلسني لم يدع أحدا إىل إمامته يف ظل عهد معاوية .ويفرس ذلك
باتلقية واهلدنة احلاصلة وبني معاوية والزتام اإلمام الوفاء بها حىت وفاة معاوية( ،اإلرشاد ،املرجع
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وال يوجد أي أثر نلظرية انلص يف قصة كربالء ؛ سواء يف رسائل شيعة الكوفة
إىل اإلمام احلسني ودعوته للقدوم عليهم  ،أو يف رسائل اإلمام احلسني هلم(. )646
فمفهوم «اإلمام» عند اإلمام احلسني لم يكن إال احلاكم بالكتاب القائم
بالقسط ادلاين بدين احلق احلابس نفسه ىلع ذات اهلل  ،ولم يكن يقدم أية نظرية
حول اإلمام املعصوم املعني من قبل اهلل  .ولم يكن يطالب باخلالفة كحق شخيص
هل (ألنه ابن اإلمام عيل أو أنه معني من قبل اهلل)  .وذللك فإنه لم يفكر بنقل (اإلمامة)
إىل أحد من ودله  ،ولم يوص إىل ابنه الوحيد اذلي ظل ىلع قيد احلياة (عيل زين
العابدين)  .وإنما أويص إىل أخته زينب أو ابنته فاطمة  ،واكنت وصيته اعدية جدا
تتعلق بأموره اخلاصة  ،وال تتحدث أبدا عن موضوع اإلمامة واخلالفة .
ثاثلا  :ومما يؤكد عدم وجود نظرية «انلص والوصية» يف ذلك الوقت  ،هوعدم
إشارة اإلمام عيل بن احلسني زين العابدين إيلها يف خطبته الشهرية اليت ألقاها
السابق ،ص)99 :
646حيث يقول املفيد( :إن الشيعة اجتمعوا بالكوفة يف مزنل سليمان بن رصد اخلزايع فذاكروا
هالك معاوية ،فحمدوا اهلل وأثنوا عليه فقال سليمان بن رصد  :إن معاوية قد هلك وإن حسينا قد
تقبض ىلع القوم ببيعة ،وقد خرج إىل مكة وأنتم شيعته وشيعة أبيه ،فإن كنتم تعلمون أنكم نارصوه
وجماهدو عدوه وتقتل أنفسنا دونه فاكتبوا إيله واعلموه ،وإن خفتم الفشل والوهن فال تغزوا الرجل
يف نفسه ،قالوا  :ال بل تقاتل عدوه ونقتل أنفسنا دونه .قال :فاكتبوا إيله ،فكتبوا إيله للحسني بن عيل،
من سليمان بن رصد واملسيب بن جنية ورفاعة بن شداد ابلجيل وجبيب بن مظاهر وشيعته املؤمنني
واملسلمني من أهل الكوفة  :سالم عليك فإنا حنمد إيلك اهلل اذلي ال هلإ إال هو  ...أما بعد :فاحلمد هلل
اذلي قصم عدوك اجلبار العنيد اذلي انزتي ىلع هذه األمة فابزتها أمرها وغصبها فيئها وتأمر عليها
بغري ريض منها ،ثم قتل خيارها واستبيق أرشارها ،وجعل مال اهلل دولة بني جبابرتها وأغنيائها ،فبعدا
هل كما بعدت ثمود .إنه ليس علينا إمام ،فاقبل لعل اهلل أن جيمعنا بك ىلع احلق .وانلعمان بن بشري يف
قرص اإلمارة لسنا جنتمع معه يف مجعة وال خنرج معه إىل عيد ،ولو قد بلغنا أنك قد أقبلت إيلنا أخرجناه
حىت نلحقه بالشام إن شاء اهلل.
فكتب إيلهم :من احلسني بن عيل إىل املأل من املؤمنني واملسلمني  ...أما بعد فإن هانيا وسعيدا
قدما عيل بكتبكم ،واكن آخر من قدم ع َّ
يل من رسلكم ،وقد فهمت لك اذلي اقتصصتم وذكرتم
ومقالة جلكم :إنه ليس علينا إمام فاقبل لعل اهلل أن جيمعنا بك ىلع احلق واهلدي ،وإين باعث
إيلكم أيخ وابن عيم وثقيت من أهل بييت مسلم بن عقيل ،فإن كتب إىل أنه قد اجتمع رأي مألكم
وذوي احليج والفضل منك ىلع مثل ما قدمت به رسلكم ،وقرأت يف كتبكم فإين أقدم إيلكم
وشياك إن شاء اهلل .فلعمري ما اإلمام إال احلاكم بالكتاب ،القائم بالقسط ،ادلاين بدين احلق،
احلابس نفسه ىلع ذات اهلل ،والسالم( .املفيد ،اإلرشاد ،ص)204 :

٢٤٦

نظرية والية الفقيه السياسية

بشجاعة أمام يزيد بن معاوية يف املسجد األموي عندما أخذ أسريا إىل الشام  ،وقد
قال يف خطبته تلك :
«أيها انلاس أعطينا ستا وفضلنا بسبع  :أعطينا العلم  ،واحللم  ،والسماحة ،
والفصاحة ،والشجاعة ،واملحبة يف قلوب املؤمنني ،وفضلنا بأن منا انليب ،والصديق،
والطيار  ،أسد اهلل  ،وأسد رسوهل  ،وسبطا هذه األمة»(. )647
ثم ذكر جده اإلمام أمري املؤمنني عيل فقال « :أنا ابن صالح املؤمنني ووارث
انلبيني وعقوب املسلمني ونور املجاهدين وقاتل انلاكثني والقاسطني واملارقني
ومفرق األحزاب  ،أربطهم جأشا وامضاهم عزيمة ذاك أبو السبطني عيل بن أيب
طالب»(. )648
ولم يرش اإلمام زين العابدين يف خطبته اجلريئة هذه إىل موضوع الوصية أو
اإلمامة اإلهلية  ،أو إىل قانون وراثة اإلمامة بانلص  .ولم يقل للناس  :إنه اإلمام
الرشيع املفرتض الطاعة بعد أبيه اإلمام احلسني  .وإنما اكتيف باحلديث عن فضل
أهل ابليت وفضائل اإلمام أمري املؤمنني وإجنازاته اتلارخيية .
إذن إلزتم أئمة أهل ابليت بالشورى وابليعة احلرة يف اختيار اخلليفة واإلمام ،
ولم يصدر عنهم القول بانلص والوصية هلم باإلمامة من رسول اهلل ( )وملن بعدهم
بالتسلسل  .أما الوصية اليت يرى اإلمامية صدورها من انليب ( )إىل اإلمام عيل ولم
يذكرها اإلمام تقية منه  ،فهو زعم ال يتناسب مع ما يقربه مجيع املسلمني يف املايض
واحلارض من صالبته يف احلق وشجاعته يف مواجهة اخلارجني ىلع الرشع ،إن هذه
الصفات اليت توفت ألمري املؤمنني عيل بن أيب طالب تتعارض مع القول بأنه لم يذكر
الوصية تقية ألن اتلقية إنما وجدت يف عهود متأخرة بعد أن استقر األمر لسالطني
جائرين ،وحكومات باغية ال تسمح لألفراد بإعالن معارضتهم لواليتهم املفروضني
بالقوة دون الشورى(. )649
647
648
649

تطور الفكر السيايس ،الطبعة اثلاثلة ،املرجع السابق ،ص64 :
نفس املرجع السابق
الصدوق ،اإلمامة واتلبرصة من احلرية ،حتقيق :مدرسة اإلمام املهدي( ،قم ،مدرسة اإلمام
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فعلة اتلقية اليت اعتمدت الشيعة عليها يف القول بأنها السبب وراء عدم ورود
انلصوص عن الوصية باخلالفة من اإلمام عيل  ،والسبب وراء تنازل اإلمام احلسن
عن اخلالفة  ،واعرتاف اإلمام احلسني خبالفة معاوية  ،وغريها من األسباب  ،يه علة
ضعيفة هزيلة غري منطقية ال تساندها ديلل قاطع وال برهان ساطع .
وبناء عليه يتبني نلا أن هؤالء األئمة األجالء لكهم يؤمنون إيمانا راسخا
بالشورى اكدلستور اإلساليم يف اختيار اإلمام  ،وال عالقة هلم بنظرية انلص والوصية
ال من قريب وال من بعيد .
(ج) -ومن إجيابيات هذا ادلستور  :حماولة احلد من صالحيات الويل املطلقة ،
حيث وضع ادلستور الويل الفقيه يف قدم املساواة مع الشعب أمام القانون  ،ويمكن
ملجلس اخلرباء عزهل يف حال عدم قدرته ىلع أداء الوظيفة املناطة إيله  ،أو يف حال
فقدان أحد مؤهالت الويل الفقيه أو مجيعها.
لكن مع هذه املحاولة للحد من صالحيات الويل الفقيه ،إال أن تلك املحاوالت
ليست أكرث من كونها حربا ىلع الورق  ،حيث أن الصالحيات املمنوحة لويل الفقيه
يف مجهورية إيران اإلسالمية حسب ما ورد يف ادلستور واسعة للغاية  ،إذ يمسك الويل
الفقيه زمام مجيع األمور يف اجلمهورية  ،ودليه من الصالحيات ما يمكنه أن يتدخل
يف لك شؤون ابلالد  ،حيث يمكن القول بأن لويل الفقيه سلطة فوق لك سلطات .
رغم هذه الصالحيات الواسعة فإن اخلميين –أول مرشد أىلع يف اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية ، -لم يكتف بها بل فرض هيمنته ىلع جملس الشورى وىلع
رئاسة اجلمهورية  ،فأقال أبا احلسن بين صدر رئيس اجلمهورية األول اعم 1981
عندما تمرد ىلع تعليماته  ،ووجه رسالة شديدة اللهجة إىل الرئيس عيل خامنيئ اعم
 1988عندما اعرتض ىلع بعض ممارساته حني أجاز قانون العمل بعد أن اعرضه
جملس املحافظة ىلع ادلستور(. )650
املهدي) ،ص198 :؛ والصفار ،بصائر ادلرجات( ،طهران ،مؤسسة األعليم ،الطبعة1404 ،ـه) ص،148 :
149
650
سبق ذكر نص الرسالة يف املبحث اثلالث من الفصل األول من هذا ابلاب
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هذه اتلجاوزات وغريها من اتلجاوزات ىلع ادلستور  ،ترجع يف األساس إىل
األسس اليت بنيت عليها نظرية والية الفقيه  ،حيث اعترب اخلميين يف تلك الرسالة
والية الفقيه كوالية الرسول ( ،)فالويل الفقيه  ،بالنسبة للخميين  ،معني من قبل
اإلمام املهدي الغائب  ،ومن ثم من قبل اهلل تعاىل  ،وذللك ال جيوز االعرتاض ىلع
قراراه بناء ىلع احلديث املنصوب إىل املهدي اذلي يقول (إن الراد ىلع الفقهاء اكلراد
علينا واكلراد ىلع اهلل) .
وبـهذا فإن احلكومة اليت بناها اخلميين وحيلم بها يه حكومة إهلية مثايلة ،
يقوم بقيادتها قوم أصلحوا أنفسهم  ،وختلقوا بأخالق اهلل وأخالق األنبياء  ،وتركوا
زخارف احلياة ادلنيا  ،واكتفوا بعيشة الكفاف  ،كما حيلم منه بناء سلطة ربانية
اعدلة ،ومثاال يشد الواقع يك يرتيق ويتساىم  ،وحكومة الفقهاء اليت تسىع إىل توحيد
األمة اإلسالمية  ،وحترير أراضيها من يد املستعمرين  ،وإسقاط احلكومة العميلة
هلم ،وحتطيم رؤوس اخلونة  ،وتدمري األوثان واألصنام البرشية والطواغيت اليت
تنرش الظلم والفساد يف األرض  .ويه احلكومة اليت تمثلت يوما يف (املهدي)  ،اذلي
ينتظره الشيعة  ،بعد أن طفح الكيل  ،يلأيت يك يمأل األرض خريا وعدال بعد أن
امتألت بالرش واجلور والفساد .
لكن املرء إزاء هذا احللم اجلميل ال بد أن يتساءل  :أيهما أقدر ىلع االقرتاب
من حتقيق هذه املهام؛ حكومة الفقهاء اليت يستأثر فيها الفقهاء باحلكم دون األمة،
بدعوي نيابتهم عن اهلل وبزعم أن فقههم هو القانون اإلليه  ،أم حكومة األمة ؟ .
إن حكومة الفقهاء ادلينية بهذا الشلك  ،تؤدي إىل سلب األمة حقها يف احلكم
واتلقنني والسلطة والسيادة  ،ويه كأن أصحابها يستبدل احلكومة الفاشية املستبدة
بفاشية أخرى مستبدة حتت ستار من قداسة ادلين  .وانلتيجة السيئة من ذلك هو
إن نقد (السلطة ادلينية) –بمقاييس أصحابها (كفر) أو (حرام)  ،أو (خطيئة دينية)
وجرم يف حق اهلل ؟ ؛ حيث أن الرد ىلع الفقيه راد ىلع اهلل  ،أما نقد (السلطة املدنية)
اإلسالمية السنية  ،فهو أمر مرشوع  ،يأيت يف إطار (اخلطأ والصواب انلافع والضار) .
فهل هذه السبيل –سبيل حكومة الفقهاء ادلينية -هو اذلي يقرتب بنا من
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وتطبيق اإلسالم اثلوري واملجاهد  ،أم حكومة الشعب  .وإذا اكن األمر كذلك ،
فإن حكومة الفقهاء ادلينية يه طريق غري مأمون إىل هدف نبيل وعظيم  ،وتلك يه
اثلغرة العظيم اليت من املمكن أن تصبح املقربة هلذا اهلدف انلبيل والعظيم(. )651
اثلاين  :ادلستور وانلربة الطائفية اتلعصبية
حيمل يف طيات هذا ادلستور الروح الطائفية اتلعصبية  ،حيث تنص املادة
اثلانية من ادلستور األسس اليت تقوم عليها مجهورية إيران اإلسالمية  ،ومنها :
أساس اإليمان باإلمامة والقيادة املستمرة  ،ودورها األساىس يف استمرار اثلورة اليت
أحدثها اإلسالم  ،مع أن أهل السنة شاركوا الشيعة يف اثلورة .
وتنص املادة اثلانية عرشة من ادلستور بأن ادلين الرسيم جلمهورية إيران هو
اإلسالم ىلع مذهب اجلعفري االثنا عرشي  ،وهذه املادة غري قابلة للتغيري إىل األبد .
كما حرص ادلستور اإليراين شخص رئيس اجلمهورية يف طائفة واحدة فقط
من الطوائف اإليرانية ويه طائفة الشيعة رغم أن ادلستور ال يعرتف باحلدود بني
القوميات واملذاهب (املواد  ،)653(20 ،)652(19 :وابلند  9من املادة ( 3اثلاثلة)(. )654
هذا يعين أن غري الشيعة لن يكون دليه ماكن وماكنة يف هذه ادلولة  ،وتعد هذه
احلالة انتقاصا من ديمقراطية انلظام السيايس للجمهورية اإلسالمية( . )655واتلطبيق
 651حممد عمارة ،تقديم لكتاب تطور الفكر السيايس الشييع من الشورى إىل والية الفقيه،
(القاهرة ،مكتبة انلافذة ،الطبة الرابعة ،)2007 ،ص.65-63 :
 652املادة اتلاسعة عرشة من ادلستور ( :يتمتع الشعب اإليايراين –من أية قومية أو عشرية اكنوا-
باملساواة يف احلقوق وال يعترب اللون أو العنرص أو اللغة أو ما شابه ذلك سببا للتميزي)( .الفقهاء حاكم
ىلع امللوك ،ص.)506 :
 653املادة العرشون من ادلستور ( :محاية القانون تشمل مجيع أفراد الشعب –نساء ورجال-بصورة
متساوية وهم يتمتعون جبميع احلقوق اإلنسانية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية واثلقافية ضمن
الوازين اإلسالمية)( ،الفقهاء حاكم ىلع امللوك ،ص)541 :
 654املادة اثلاثلة ابلند  :9رفع اتلميزي غري العادل ،وإتاحة تكافؤ الفرص للجميع يف لك
املجاالت املادية واملعنوية (املرجع السابق ،ص)499 :
 655خادل البسيوين ،اتلحول العاصف ،يف إيران( ،القاهرة ،دار األمحدي للنرش ،الطبعة األوي
 ،)2006ص207 :
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العميل اذلي قام به اخلميين يؤكد هذه احلقيقة اليت قلناها  ،حيث أن اخلميين يقيم
لك العداء ألتباع أهل السنة واجلماعة  ،وخري ديلل ىلع ذلك ما فعله اخلميين بعد
اثلورة مع الشيخ أمحد مفيت زاده  ،وهو من أكابر علماء أهل السنة يف إيران  ،وممن
شارك بلسانه وقلمه وجسده وتالميذه يف اثلورة اليت قادها اخلميين تلطهري ابلالد من
الطغيان الشاهنشايه  ،إال أنه مع ذلك اكفأه اخلميين هو وأهل السنة اذلين شاركوا
معه يف اثلورة باإلعالن اذلي ضمنه املادة اثلانية عرشة من ادلستور(. )656
وإذا اكن األمر كذلك من اذلي سيحيم حكومة الفقهاء هذه من العزلة عمن
عدا الشيعة االثين عرشية داخل إيران  ،حبكم احنيازها املذهيب  ،وكرد فعل هلذا
االحنياز ،ومن ثم العزلة عن مجهور األمة اإلسالمية  ،األمر اذلي يرتكها فريسة سهلة
ألعدائها اخلارجني ؟  .أو يف أحسن الظروف  :فريسة خلصومها ادلاخليني ؟ األمر
اذلي جيعلها تأكل ذاتها  ،بعد أكلها خلصومها يف املذهب والقومية  ،أو رصاعها
املنهمك وإياهم ! وما الضمان تلاليف خماطر أن يصبح هؤالء الفقهاء سائرين ىلع درب
اذلين خيربون بيوتهم بأيديهم وأيدي املؤمنني بالفكر املذهيب  ،الضارب حوهلم بسور
من العزلة ليس هل باب؟.
ولم يكتف اخلميين بهذا  ،بل قام باضطهاد فقهاء الشيعة اذلين اختلفوا معه
يف نظرية والية الفقيه  ،اكلشيخ آية اهلل رشيعتمداري  ،والشيخ آية اهلل الطباطبايئ
القيم ،وغريهما( .سوف نتناول آراء املعارضني نلظرية والية الفقيه يف الفصل
القادم) .
اثلالث  :والية الفقيه بني ادليمقراطية وادلكتاتورية
 -1من الصعب بماكن وصف انلظام السيايس اإليراين بادلكتاتورية الاكملة أو
بادليمقراطية الاكملة؛ فمن ديقراطية انلظام اإليراين إصداره لدلستور يف نفس
اعم اثلورة  ،واختيار الويل الفقيه من خالل جملس اخلرباء املنتخبني من قبل
الشعب  ،وحتديد والية رئيس اجلمهورية بفرتتني فقط  ،والسماح باتلعددية
 656والية الفقيه عند الشيعة االثين عرشية وموقف اإلسالم فيها ،املرجع السابق ،ص)667 :
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احلزبية وغري ذلك  .إال أننا ال نستطيع أن ننعته بأنه نظام ديمقرايط باملعىن
املطلق؛ فجوهر ادليمقراطية أنها توازن بني السلطات واستقالهلا عن بعضها
ابلعض  ،وهو ماال يتوافر يف احلالة اإليرانية ؛ فانلظام توجد به عقبات حتول بينه
وبني ادليقراطية ال سيما وضع ويل الفقيه يف انلظام اإليراين  ،وانلظام السيايس
اإليراين بهذا هو نظام فريد من نوعه  ،ولعل هذا ما جيعل ابلعض يتهم إيران
بأنها ليست دولة دينية بقدر ما يه دولة الفقهاء يتحكمون يف لك شئ .
 -2إن تعدد مراكز صنع القرار -يف مجهروية إيران اإلسالمية -أدى إىل حالة من
االزدواجية داخل انلظام اإليراين ؛ فانلظام يعاين من ازدواجية املؤسسات ما
بني مؤسسات اثلورة ومؤسسات ادلولة؛ فاحلرس اثلوري إىل جانب اجليش،
واملحاكم اثلورية إىل جانب القضاء العادي  ،وجملس صيانة ادلستور إىل
جانب جملس الشورى اإلساليم  ،وخطباء اجلمعة وأئمة املساجد إىل جانب
احلاكم املحليني  .واكن من نتائج هذه االزدواجية أن أثار املراقبون إشاكيلة مدى
مقدرة انلظام اإليراين ىلع االستمرارية بهذا الوضع يف املستقبل يف ظل حتديات
ادلاخلية واخلارجية (.)657
الرابع  :حصاد اتلطبيق العميل
لقد وعد اخلميين ومناهم يف دروسه عن والية الفقيه حبكومة اعدلة اعملية
منقطعة انلظري  ،وذلك إذا ما نهض بأمر تشكيلها فقيه اعلم اعدل  .فما الواقع ؟ ال
يستطيع أي منصف القول بأن احلكومة يف عهد اخلميين وىلع يده حكومة اعدلة
اعملية ومنقطعة انلظري  ،ومهما حاول املرء اتلحزي هل ونلظامه  ،ال يستطيع القول
بأي حال من األحوال أن انلاس يف ظل واليته يعيشون حياة األمن واالستقرار ،
وأن السعادة حتالفهم يف ادلار ادلنيا  .أما ادلار اآلخرة فعلمها عند عالم الغيوب؛
وذلك بسبب ما انتهت إيله اثلورة من نتائج مريبة يف بدايته ؛ حيث الفوىض وادلمار
الشامل يف لك شؤون ابلالد  ،وإعدام الفتيات املراهقات والشباب اذلين لم يبلغوا
657
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من احللم (هؤالء من أعدائه السيايس) من النساء احلوامل  ،واحلرب اهللية ،
واحلرب مع اجلريان وقتل األخوة املسلمني  ،واالنـهيار االقتصادي يف لك مرافق
احلياة  ،واملحاكم اثلورية اليت حتكم باإلعدام  100شخص يف  100دقيقة  ،مخسة
أنواع سجون ومخسة أنواع حماكم ومخسة أنواع قوي تنفيذية  ،ثالثني ألف سجني
سيايس  ،وأربعة ماليني وإغالق اجلامعات ملدة معلومة  ،وانهيار عملة ابلالد إىل
 500يف املائة من سعر الرسيم  .هذا احلصاد يف رأي انلقاد بمثابة اعر ىلع جبني أتباع
الشيعة يف العالم إىل يوم القيامة(. )658
ربما يتصور املرء أن اخلميين سوف يستتثين من مبدأ عموم والية الفقيه أقرانه
من الفقهاء اآلخرين ؛ ألن الفقهاء كما قال اخلميين يف دروسه انلظرية متساوون
من ناحية األهلية  .وملا جلس ىلع عرش السلطة اكن حكمه عليهم أقىس من
احلكم الشاهنشايه  ...ويكيف كمثال ما وقع من رجا اخلميين من اضطهاد
وتعذيب يشيب من هوهل الودلان ىلع الفقيه «الطباطبايئ القيم» يف خراسان ...
والفقيه «الرشيعتمداري»  ،ابلالغ من العمر ثمانني اعما  .ويلت اخلميين لم يمنحه
حق االستثناء من عموم الوالية ومنحه فقط أبسط احلقوق اإلنسانية اليت تمنح ألي
آديم يف ظل أي نظام !
ومنها حق األمن واألمان اذلي وعد به وتكلم عنه كثريا اخلميين ومع ذلك
دبر رجاهل هجوما بربريا ىلع مسكن الرشيعتمداري وراح ضحيته اثنان من حرس
الفقيه الرشيعتمداري !
ومنها حق العالج  ،وقد بلغ األمر باخلميين مع الرشيعتمداري إىل حد منعه
من السفر للعالج خارج ابلالد من مرض الرسطان وأرص اخلميين بقوهل « :بل يعالج
داخل إيران» .
لقد كتب اخلميين كثريا عن عدالة مطلبه  ،وهو حق الفقيه العالم يف تشكيل
 658اكن د .موىس املوسوى من أبلغ من حتدث يف هذا املوضوع ،حيث وصف أوضاع اثلورة
وحصادها يف أوضح الوصف وسىم هذه ا ثلورة :ثورة بائسة( .مويس املوسوي ،اثلورة ابلائسة ،د.ن و
د.س) ،ص45-44 :
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احلكومة  ،وكتب عن انلتائج املبهرة املنتظر حتققها يف عهد والية الفقيه من حيث
العدالة واألمن واألمان والسعادة يف ادلارين وحكومة اعملية منقطعة انلظري .والعرب
يقولون « :ما أسهل ادلعوى وما أعز املعىن»  .واحلرية السياسية وادليمقراطية
والعدالة عند علماء القانون ادلستورية وانلظم السياسية «ضمانات» وليست جمرد
«شعارات» ! فالشعارات والوعود الرباقة والعبارات العذبة ماكنها الطبييع مواضيع
االنشاء واتلعبري  .أما ابلحث السيايس وباذلات يف جمال أنظمة احلكم فمعيار
عظمته ومقياس جناحه مايقدمه من «ضمانات» حقيقية وفعالة .
خالصة األمر أن عدد الضحايا اذلين سقطوا حىت اآلن بني صفوف املعارضني
نلظام اخلميين ،يفوق بكثري عدد من سقطوا من الضحايا يف ظل أي نظام معارص
من أنظمة احلكم ادلكتاتورية يف بالد العالم اثلالث ايلوم .
هذه االجراءات املناقضة حلقوق اإلنسان - ،يف رأي رفسنجاين -الرئيس
األسبق جلمهورية إيران اإلسالمية  ،يف حواره مع األستاذ فهيم هويدي –ما يربرها
وهو من اتلدابري الالزمة الحتواء األوضاع واملواقف الصعبة حيث أن اثلورة يف هذه
الفرتة تواجه حالة صعبة واكن األعداء يرتبصون من لك جانب(.)659
وعن السجون واملسجونني أورد أستاذ هويدي ما سمعه من الشيخ جعفر
حمموديح ؛ املسؤول السيايس عن املسجونني ومقره يف سجن قزحلاصار (سجن
القلعة) أن جمموعهم يف خمتلف السجون اإليرانية يصل إىل عرشة آالف  ،وهؤالء
هم اذلين ثبت اشرتاكهم يف حماولة االنقالب حىت اعم 1983م .وأن ابلهائيني وايلهود
اإليرانيني دليهم يد الطوىل يف هذه املحاوالت .
ثم برر األستاذ هويدي هذه املمارسة ىلع سبيل املصارحة بأنه ما من ثورة تودل
إال وحتاط يف بدايتها بظروف غري طبيعية ؛ فاثلورة –يف رأيه -غضبة وانفجار  ،ال
يستطيع أن يضبط لك شئ فيهما .ويف إيران  ،فإن الوضع أكرث خصوصية  ،من حيث
أن الشارع هو اذلي انفجر وحتول إىل براكن يليق حبممه يف لك اجتاه  ،األمر اذلي
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اكن ال بد هل من ضحايا  .وألن خمزون الغضب اكن هائال  ،فإن االنفجار اكن هائال
بنفس القدر  ،واحلمم اليت قذف بها الرباكن اكنت بغري عد أو حرص .وعندما قامت
القوة اكنت أجهزة الساواك قد قتلت ما جمموعه  60ألف مواطن إيراين  ،واكن اثلأر هو
اللكمة الكربي اليت ظلت يف سماء إيران اجلماهري اكنت يبغض هؤالء بالفعل  .ولوال
املهمة اليت اجنزتها حماكم اثلورة ىلع وجه الرسعة يف العام األول ،حلدث ما هو أفدح
وأفظع ؛ اكنت اجلماهري الغاضبة يه اليت ستنتقم وتبارش املهمة بنفسها  ،خصوصا يف
ظل حالة شبه االنقالب العام اليت اعشتها طهران يف األشهر األوىل من اثلورة(. )660
إن املربرات اليت قدمها رفسنجاين واألستاذ هويدي هلا وجاهتها  ،إال أن الضحية
بهذا احلجم اهلائل تعترب من املأساة اإلنسانية اليت تقشعر منه جلود األبدان فعال ،
وذلك يمكن تفاديه أو ىلع األقل تقليله لو لم تكن اثلورة بيد القيادة املتفردة ،
هلا صالحية واسعة مثل تلك اليت نراها يف «نظرية والية الفقيه»  ،ويتحدث باسم
نائب اإلمام الغائب ومن ثم باسم اهلل  .ثم إننا أمام ثورة جيلس ىلع رأسها فقيه اعلم
ويقودها رجل من رجال ادلين  ،وإذا لم يكن هناك فارق من الرمحة والرتاحم والعفو
والتسامح وحسن معاملة األقليات واملعارضني واخلصوم السياسيني  ،إذا لم يكن
هناك فرق كبري بني ثورة أو نظام ىلع رأسه عسكري فاجر  ،أو ديماجويج أفاق  ،أو
إمرباطور فاسق وفاسد  ،وبني ثورة ونظام ىلع رأسه فقيه كبري وملموس  ،فمالفائدة
إذن ؟ وما اجلديد اذلي تضيفه والية الفقيه  ،وتقام من أجله حكومة رجل ادلين ؟ .
اخلامس  :بني السلطة ادلينية والسلطة املدنية
وأخريا من املفيد أن نقدم املالحظات اليت كتبها شفيق شقري  ،للمقارنة بني
والية الفقيه والسلطة املدنية ما ملخصه اكتلايل :
أوال  :اعتماد انلص يف حتديد نوع احلاكم وباتلايل صالحياته (أي كونه فقيها
مطلق اتلرصف) كوريث للنص اذلي حيدد عني اإلمام املعصوم يف اإلمامة اإلهلية ؛
حيث ينحرص احلكم فعليا يف الفقهاء  ،ويمنع عمن سواهم  ،وبهذا حتوهلم إىل طبقة
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مستفيدة من احلكم  ،خاصة وأن الويل الفقيه فوق ادلستور  ،وبهذا املعىن يقرتب
من احلكم اثليوقرايط اذلي حيكم فيه الفقيه باسم اإلهل ،ولكن ضمن دائرة
اجلائز والواسع القابل لالستثناءات اليت ال حترص وحتت عناوين املصلحة والرضورة
اليت ال تنتيه ؛
ثانيا  :أن والية الفقيه تربر وجودها حبيازتها ىلع الرشعية اإلهلية وبطرحها
نفسها ضمن نظرية منجزة اكملة  ،وال تطمح حليازة الرشعية املدنية اليت إن سمح هلا
ستطرح نفسها كملك للرشعية ادلينية  ،وهذا سيعود بوالية الفقيه إىل احلزي القابل
لالجتهاد والقابل للزيادة وانلقصان  ،وبما يتالءم مع الرشعية املدنية ضمن املمكن
واملتاح يف اتلجربة وانلص؛
ثاثلا  :إن تمزي والية الفقيه بسيطرة املعىن ادليين فيها ىلع املعىن السيايس بشلك
مطبق  ،وعدم الفصل بني آيلات االجتهاد ادليين عن آيلات الفكر السيايس  ،وباتلايل
عدم الفصل بني اتلارييخ والعقائدي (وليس فصل ادلين عن ادلولة) سيساهم يف
والية أحزاب عقائدية قد تتحول إىل فرق دينية يف أراء ادلولة واملذهب  ،فكأنها
حماولة إلاعدة إنتاج اإلمامة بصورة الفقاهة ؛
وللتوضيح  :اخللفاء اثلالثة يف مقابل اإلمام ىلع يعين أن أحد الطرفني خمطئ  ،واخلطأ
باملعىن ادليين يعين كفر وإيمان  ،نفاق وإخالص  ،وكذلك بنفس املعىن املقابلة
بني عيل ومعاوية  ،واعئشة ومعاوية  .ويمكن أن تصبح الصورة مع الفقاهية :
الفقيه يف مقابل املعارض  ،أحدهما خمطئ باملعىن ادليين  ،وانلتيجة إاعدة إنتاج
الصيغة اآلنفة اذلكر .
رابعا  :كون الويل الفقيه فوق ادلستور والقانون ومقيد باإلسالم (القابل للتأويل
واالجتهاد واالستثناء) باعتباره القانون الواقيع للفقيه  ،فإن دائرة املمنوع واملسموح
ىلع املستوى ادلستوري والقانون لن ختلو من بعض اإلبهام  ،وستجد األحزاب
والصحافة واالجتاهات السياسية والفكرية نفسها تعمل وفق دستور ملغوم وال
يملك صفة املرجعية املنجزة  ،فإذا أخذته باالعتبار ولم ختالفه فقد ختالف ما يراه
الويل الفقيه خمظورا ولو يف ظرف معني  ،فيجعلها مكبلة خائفة من اإلبداع الفكري
٢٥٦
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والسيايس واإلداري أن جير عليها خمظورا .
خامسا  :إلغاء ادلور السيايس لألمة  ،فيه تتعامل مع فقيه منصوب من قبل
اهلل  ،فال يمكن االعرتاض أو انتقاد سياسته  ،وسيتأخذ ترصفاته صبغة مقدسة غري
قابلة للمساس .
سادسا  :سترتك والية الفقيه تساؤال حيق هل أن يثار ىلع املستوى ادليين
واإلنساين ،هل يمكن أن خيضع إنسان لدلستور بينما يبيق آخر فوقه  .وهل هناك
قانون خاص خيضع هل رجال ادلين وآخر خيضع هل بقية انلاس ؟ »(. )661
أمام هذه اتلقويمات جند أن مسرية الفكر السيايس الشييع لم تتوقف عند هذه
انلقطة ؛ حيث واصل الفقهاء سعيهم من أجل تقديم فكر سيايس أفضل وبناء نظام
سيايس أكرث حرية وعدال  ،فرفض كثري منهم فرضية انليابة العامة  ،وكذلك نظرية
الوالية العامة واملطلقة للفقهاء ،وقالوا بمبدأ الشورى ووالية األمة ىلع نفسها  ،ولم
يرتدد بعضهم عن إعالن تأييده للنظام ادليمقرايط ىلع أساس إساليم  .بل نادى
أمحد الاكتب يف كتابه «تطور الفكر السيايس الشييع ؛ من الشورى إىل والية الفقيه»،
علماء الشيعة بمراجعة فكرة املهدية نفسها ؛ واليت تمثل صلب فكرة وعقيدة
الشيعة ؛ حىت ال يبىق اخلالف بني الشيعة والسنة إال خالفا تارخييا  ،وحىت ال يكون
اخلالف بني السنة والشيعة اجلعفرية إال اكخلالف بني املذاهب اإلسالمية(.)662
ويا ترى إىل أي مدى استجاب عقالء الشيعة ملثل هذه انلداءات العاقلة  ،حىت
حنقق اتلقارب احلقييق بني السنة والشيعة ؟ .
واهلل أعلم  ،وهو من وراء القصد وهو يهدي السبيل .

 661شفيق شقري ،والية الفقيه وتداعياتها يف الفكر السيايس اإليراين املعارص( ،من ملفات
اجلزيرة نت).
 662تطور الفكر السيايس الشييع ،املرجع السابق ،ص.330 :
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املبحث اثلالث :
والية الفقيه ومعارضوها
رغم انلجاح ابلاهر اذلي ظفرت به اثلورة اإلسالمية اإليرانية  ،إال أنها ال
تستطع أن حتشد وجتذب مجيع فقهاء الشيعة إىل حظريتـها  ،كما ال تستطيع أن
حتظى بالقبول من فقهاء الشيعة باإلمجاع ؛ فمهما اتسمت نظرية والية الفقيه اليت
طرحها اخلميين ىلع الساحة تلكون أساسا بلناء مجهورية إيران اإلسالمية  ،بتلك
اجلدية وبعد انلظر والرؤية املستقبلية واإلجيابية يف اتلعامل مع الغيبة الكربى  ،إال
أن فقهاء الشيعة املعارصين ال يقفون موقفا واحدا جتاهها  ،والسبب يف ذلك –كما
يبدو للباحث -يرجع إىل نقطتني مهمتني وهما :
أوال  :أن انلظرية منذ ابلداية اكنت موضع خالف بني فقهاء الشيعة القدماء
واملعارصين ىلع سواء ؛ فيه -كما أرشنا إيله من قبل -قضية قديمة خمتلف فيها بني
فقهاء الشيعة  ،هذا اخلالف العميق اجلذور يف الفكر الشييع اذلي يرجع يف األساس
إىل كيفية اتلعامل مع الغيبة الكربى  ،انعكس بال شك ىلع كيفية تعاملهم مع اثلورة
اليت تتخذ والية الفقيه أساسا بلناء هذه ادلولة احلديثة .
ثانيا  :حدوث بعض اتلجاوزات وسوء املمارسة واتلطبيق من قبل رجال اثلورة
يف اتلعامل مع املخالفني  ،حىت مع كبار الفقهاء املقربني لإلمام اخلميين نفسه قبل
اثلورة  ،لكنهم غري متفقني معه بعد اثلورة ؛ هذه اتلجاوزات وصلت -يف رأي
ابلعض -إىل حد االستنتاج بأن انلظرية ما اكنت إال تكريسا لدلكتاتورية اجلديدة .
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هاتان انلقطتان –كما يبدو للباحث -هما الركزيتان اللتان ترتكز عليهما
انتقادات املخالفني واملعارضني نلظرية والية الفقيه ؛ بمعىن آخر أننا إذا أمعنا انلظر
يف حجج املعارضني لوجدنا أنها تمحورت حول هذين انلقطتني اللتني أرشنا إيلها
وأعين بهما أن انلظرية حمل اخلالف بني فقهاء الشيعة منذ ابلداية  ،ثم حدوث
جتاوزات بعد اثلورة .
وقد سجل األستاذ فهيم هويدي معلومة مفيدة يف رسم خريطة املؤيدين
واملعارضني قائال بأن أغلب املراجع ضد فكرة الوالية املطلقة للفقيه اليت داع إيلها
اإلمام اخلميين  ،وأيده فيها آية اهلل منتظري  ،رفيق اإلمام واإلمام املنصب بعده ثم
عزل( . )663إال أن أول املراجع والوحيد يف قم اذلين جاهروا برأيهم يف معارضة صيغة
الوالية اليت تبناها اخلميين وأعلن ىلع املأل موقفه بنفسه هو آية اهلل رشيعتمداري،
ولم يكن يف ذلك معربا عن رأيه الشخيص فقط  ،إنما يعرب أيضا عن اتليار السائد
واملستقر يف الفقه الشييع واحلوزة العلمية ؛ حيث يقف يف املربع ذاته آية اهلل
لكبايكاين  ،وآية اهلل مرعيش جنيف من مراجع قم  ،إال أنهما الزتما الصمت وتوىل
تالمذتهما نقل وجهة نظرهما يف املوضوع  ،واكن حمديث واحدا من هؤالء املتحدثني ،
وآخرون من أمثاهلم يف مشهد وأصفهان  ،غري فقهاء انلجف األرشف بالعراق  ،وىلع
رأسهم آية اهلل أبو القاسم اخلويئ(. )664
وأضاف األستاذ فهيم هويدي إىل ذلك بأن مع هؤالء الرافضني للوالية املطلقة
للفقيه  ،تقف مجاعة هلا حضورها يف قم ويف غريها من املدن اإليرانية  ،ترفض الوالية
 663اكن للشيعة مرجع أوحد حىت وفاة آية اهلل السيد الربوجردي يف اعم 1961م .وبعده تعددت
املراجع ،وتكرست أوضاعهم حىت استقر األمر ىلع ذلك انلحو طوال ربع القرن األخري .ويف الستينات
اكن املراجع املوجودون يف انلجف هم السادة  :احلكيم ،واخلويئ ،والشريازي ،والشهروردي .واكن
املراجع يف إيران هم السادة :اللكبايكاين ،ومرعيش جنيف ،ورشيعتمداري ،واخلميين ،واخلونساري.
واكن أكرث أتبااع من مراجع إيران السيد رضا لكبايكاين ،ثم السيد رشيعتمداري ثم اخلميين .ويكون
نفوذ مراجع انلجف ،أكرث يف العراق أوال ثم يف منطقة اخلليج واجلزيرة (املنطقة الرشقية بالسعودية)
وبلنان ،وأن يمتد هذا انلفوذ إىل غرب أفريقيا ،حيث يكرث املهاجرون اللبنانيون ،ومنهم شيعة اكنوا
رسال للمذهب ،بني مسليم تلك املناطق( .فهيم هويدي ،إيران من ادلاخل( ،القاهرة ،مركز األهرام
للرتمجة والنرش ،الطبعة الرابعة ،)1991 ،ص128 :
 664إيران من ادلاخل ،املرجع السابق ،ص142 :
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من حيث املبدأ  ،املطلق منها واملقيد  ،وتعرف باسم «اجنمن حجتيه» -أي مجاعة
احلجتية ؛ ويه اليت تعتقد بأن املهدي الغائب هو إمام احلجة أو حجة الزمان  .وىلع
هذا األساس يمكن أن نسميهم «حزب اإلمام الغائب»  .وتسمية هذا احلزب بذلك
–يف رأي األستاذ هويدي -حتدد مهمته وإطار عمله؛ فهم داعة اثلبات ىلع العقيدة،
وااللزتام بانلصوص املنقولة عن األئمة  ،واالكتفاء بذلك  ،إىل أن يظهر اإلمام
الغائب .ويف الوقت ذاته فهم ضد االشتغال بالسياسة  ،ومعنيون بادلعوة والرتبية
العقيدية واملذهبية  ،ال أكرث  ،وهم يف ذلك أقرب إىل «مجاعة اتلبليغ» املعروفون عند
أهل السنة  ،واليت نشأت يف اهلند وباكستان  ،وال تزال تمارس نشاطها يف بعض دول
العالم(. )665
واملتأمل لفكرة هذا احلزب لن جيد عناء يف تشبيه ومقارنة «اجنمن حجتيه»
بمدرسة «اإلخباريني» اليت ظهرت يف تاريخ الفقه الشييع كما تمت اإلشارة إيله فيما
سبق .
وقد تأسست تلك اجلمعية –كما يرى األستاذ هويدي -يف عهد الشاه  ،وقيل أن
النشاط ابلهايئ يف إيران اكن ادلافع الرئييس اذلي حرك «الشيخ احلليب» وهو ال يزال
حيا يسىع ويرزق –وداع إىل إنشاء تلك اجلمعية دفااع عن العقيدة واملذهب  .وألنهما
ضد االشتغال بالسياسة  ،وضد إقامة املؤسسة ادلينية أو أي مؤسسة مذهبية يف غيبة
اإلمام  ،فقد اكن موضع ترحيب من الشاه  ،وتشجيع أيضا .
وإىل ما بعد اثلورة فقد ظل للجمعية وجودها وفروعها يف خمتلف أحناء إيران
واكن هلا داعتها ومجهورها بطبيعة احلال  ،وإن بيق عددهم حمدودا  .غري أن اإلمام
اخلميين هامجه علنا يف سنة  1984م  ،معتربا أن «اجنمن حجتيه» تتبين فكرا ختريبيا،
وطالب اجلمعية بوقف نشاطها  ،وإغالق مقرها  .وقد حدث بالفعل فتوقف نشاط
اجلمعية  ،ولكن فكرها لم يمت  ،وإن أغلق مقرها ،إال أن رجاهلا اخنرطوا يف احلزب
اجلمهوري اإلساليم –حزب اثلورة -وصاروا يشلكون مصدرا للمتاعب داخل احلزب،
سواء بأفاكرهم اليت لم يتوقف عن الرتويج هلا  ،أو بنشاطهم اذلي يثري العديد من
665
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عالمات االستفهام  ،خصوصا وأن هناك رأيا قويا يقول بأنهم ممثلون مايلا من جانب
آية اهلل اخلويئ ،مرجع العراق ،وهو رأي قوي ظهر من معاريض اإلمام اخلميين شخصيا
ومن معاريض الوالية املطلقة للفقيه كما تبنتها اثلورة اإلسالمية يف إيران(. )666
وثمة املعارضون اآلخرون اذلين هلم صدي وتأثري قوي داخل إيران وخارجها
هم  :ادلكتور جواد مغنية  ،وادلكتور مويس موسوي  ،وآية اهلل حسن طباطبايئ القيم،
وآية اهلل رشيعتمداري  ،ومن أبرز املفكرين املحدثني يف بلنان اإلمام حممد مهدي
شمس ادلين .
كما تكون انلظرية موضع اجلدل املحتدم وانلقاش الشديد بني أعضاء جملس
اخلرباء عندما أراد أنصارها أن تدخلها يف ادلستور ؛ فتصبح مجهورية إيران اإلسالمية
قائمة ىلع أساسها .
فهناك إذن معارضون داخل جملس اخلرباء  ،كما أن هناك معارضون خارج
املجلس يمثلهم كبار الفقهاء املجتهدين وكبار مراجع اتلقليد يف إيران وخارجها .
وسوف نستعرض آراء لك هؤالء وحججهم اليت بنوا عليها معارضتهم تللك
انلظرية اثلورية  ،ثم نقدم تعقيبا موجزا هلا  ،ىلع انلحو اتلايل :
أوال  :املعارضون خارج جملس اخلرباء
( -)1آية اهلل رشيعتمداري
أول هذه الشخصيات املعارضة نلظرية والية الفقيه هو آية اهلل رشيعتمداري .
واكن آية اهلل رشيعتمداري قد سجل رأيه يف بيان صدر عنه ويف ترصحيات صحفية
عديدة تمت لكها يف العام األول للثورة ؛ حيث قال الرجل رصاحة أنه يؤيد والية
الفقهاء من خالل جلنة إرشاف ىلع القوانني (صيغة دستور . )667()1906

666
667
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ويرى آية اهلل رشيعتمداري أن مبدأ والية الفقيه ال ينطبق يف رأيه إال يف
احلاالت اليت لم تقدم فيها الرشيعة وسيلة معتمدة عندئذ  ،وحينما يتعلق األمر
بمعاجلة قضايا ال يمكن جتنبها( . )668ويف غري ذلك فـ «السلطة والسيادة مستقرة يف
الشعب»  .وقد جري إثبات ذلك حبقيقة أنه تم الرجوع إىل استفتاء وطين من أجل
إعطاء الرشعية للجمهورية اإلسالمية  .واكن انتخاب جملس اخلرباء من قبل الشعب
برهانا آخر ىلع سيادة الشعب( . )669وشكك رشيعتمداري يف صحة صيغة «والية
األمر وإمامة األمة» املستخدمة يف املادة اخلامسة من ادلستور( ، )670وقال « :ليس
واضحا ما تعنيه هذه الصيغة وأين يقع شئ كهذا يف فلسفة الترشيع اإلساليم أو يف
مفهوم والية الفقيه»  .إنه يفتقر إىل «معىن ثابت وإىل تعريف رشيع»(. )671
ويرى ادلكتور أصغر شريازي أنه من الطبييع أن رشيعتمداري لم يذهب إىل
حد منح الشعب سلطة مساءلة إنفاذ القوانني اإلسالمية اليت ينبيغ أن تطبق واليت
ستطبق( . )672اكن يقول بوجهة نظر مؤاداها إنه ال ينبيغ اتلعجيل بإعداد دستور
جديد  .يف الوقت الراهن  ،يمكن حكم اجلمهورية اإلسالمية مؤقتا ىلع أساس
ادلستور القديم مع املادة اثلانية من امللحق ادلستوري  ،ومن دون أجزاء انلص اليت

 668يف مقابلة مع «طهران تايمز» ،أشار رشيعتمداري ،كمثال ىلع «قضية ال يمكن جتنبها» إىل
تعيني اخلميىن حلكومة مؤقتة بعد اثلورة ،حيث لم تكن ثمة سلطة قادرة ىلع اختاذ مثل ذلك االجراء.
لكن ما إن انتخب الربملان ،حىت فقد الفقيه حقه يف اتلرصف ىلع ذلك انلحو ،ألنه قد صار ممكنا
لسيادة الشعب أن تمارس عرب ممثليه( .خلق ملسمان)1979/0 1/18 :
 669خلق مسلمان« 1979/ 9 / 3 2 :ليس ألحد أن يعلن صوت الشعب غري نافذ ،وأن الفقيه هو
اللك باللك» .خلق مسلمان1979/ 0 1/ 0 2 :
 670يمكن أيضا ترمجة مفهويم «الوالية» و «اإلمامة» ب «منصب القيادة» أو «امرة القيادة» أو
«سلطة القيادة» .نصت املادة اخلامسة من ادلستور « :يف زمن غيبة اإلمام املهدي عجل اهلل تعاىل
فرجه ،تعترب والية األمر وإمامة األمة يف مجهورية إيران اإلسالمية بيد الفقيه العادل اتليق ابلصري
بأمور العرص ،الشيجاع القادر ىلع اإلدارة واتلدبري ممن أقرت هل أكرثية األمة وقبلته قائدا هلا ،ويف
حالة عدم إحراز أي فقيه هلذه األكرثية فإن القائد أو جملس القيادة املكون من الفقهاء احلائزين ىلع
الرشوط املذكورة أعاله يتولون هذه املسؤويلة  ،وذلك وقفا للمادة السابعة بعد املائة» .
 671خلق مسلمان ،املرجع السابق1979/ 10/ 21 :
 672مقابلة د .أصغر مع رشيعتمدار ي يف نلدن يف آينداكن1979/ 10/ 9 :
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تشري إىل امللكية(. )673
( -)2آية اهلل حسن طباطبايئ
ثاين هذه الشخصيات املعارضة نلظرية والية الفقيه يه آية اهلل حسن طباطبايئ
القيم وهو –كما تنقل نلا جريدة كيهان الصادر يف نلدن بتاريخ  21 :أبان 1366ـه -من
أبرز املعارضني لسياسة القمع واإلرهاب يف إيران  ،وحيتل ماكنة دينية رفيعة يف
إيران  ،لكنه اليق اضطهادا كبريا من قبل اخلميين وسبب ذلك هو رصاحته يف انتقاد
األوضاع السيئة اليت يعيشها الشعب اإليراين حتت تسلط وديكتاتورية اخلميين ،
وهلذا السبب فإنه حمارص من قبل انلظام وحتت اإلقامة اجلربية  .ولقد عرب هو بنفسه
عن حاتله فقال :
«إنين أتكلم معكم وأنا حمدود احلركة ومراقب بأحاكم  ،حيث أنه حمظور ىلع
احلديث عرب اهلاتف ولقاء املؤمنني (!!!) حىت بعض األقارب حمظور ىلع االتصال
بهم  ،وكذلك أن ال أرسف يف رصف املاء والكهرباء  ،وممنوع ىلع بناء املستشيف ...
وهذه املشالك العديدة لكها صحيحة وال يتوقع غريها من احلكومة اإلسالمية وغري
اإلنسانية»(. )674
ويتلخص موقفه من نظرية والية الفقيه كما ييل :
 -1يرى الطباطبايئ أنه من اخلطأ القول بأن الوالية اليت اكنت مبسوطة وثابة للرسول
( )واألئمة يه نفس اتلوسعة املقدمة للفقيه  ،ألن مثل هذه الوالية حتتاج إىل
قدرة العصمة الاكملة واملطلقة  ،ولم يكن دلي أي فقيه –بالطبع -قدرا كهذا،
ألنهم ال يستطيعون أن يتحرروا من تأثري السهو واالشتباه والنسيان كما ال
 673أصغر شريازي ،دستور إيران؛ السياسة وادلولة يف اجلمهورية اإلسالمية ،ترمجة محيد
سليمان الكعيب( ،دمشق ،دار املدي ،الطبعة األوىل ،)2002 ،ص.91 :
(طرح رشيعتمدراي آراءه عن والية الفقيه يف سلسلة من حمارضات يف مشهد قبل انتخاب
جملس اخلرباء .وقد أعلن فيها أن تفسري اخلميين لوالية الفقيه ال يمكن ادلفاع عنه( .دستور إيران؛
السياسة وادلولة يف اجلمهورية اإلسالمية ،املرجع السابق ،ص)102 :
 674جريدة كيهان اللندنية ،بتاريخ 21 :أبان   1366ـهش عن (نقد والية الفقيه ،حممد مال اهلل،
(القاهرة ،دار الصحوة اإلسالمية ،الطبعة األوىل 1409ـه) ،ص27 :
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يستطيعون أن يتحرروا من تأثري العوامل انلفسية واخلارجية  .إذ قال  ...« :فإذا
اكن املراد من هذا القسم من الوالية املبسوطة والواسعة اليت ثبتت للرسول األكرم (ص)
واألئمة األطهار توجد بنفس اتلوسعة للفقيه –ىلع القطع -فهو خطأ بال تردد  ،ألن هذا القسم
من الوالية حتتاج إىل قدر من العصمة الاكملة واملطلقة  ،وليس ألي فقيه قدرا كهذا  ،ومهما
يكون الفقيه اعملا  ،وواردا  ،ومتقيا  ،وربانيا وذا ملكة للعدالة أيضا  ،فبالطبع يكون حتت
تأثري السهو واالشتباه والنسيان وحتت تأثري العوامل انلفسية األخرى . )675(» ...

من أجل ذلك  ،فإن اهلل تعاىل برمحته –حسب ما يرى الطباطبايئ القيم -لم جيعل
للفقيه والية ىلع هذا الشلك من اتلوسعة واالطالق والعموم  .وإذا اكن هل الوالية فال
جيوز أن خترج عن احلدود اليت منحها اهلل للرسول  .فحىت الرسول ( )مع ما دليه
من الوالية املطلقة  ،إال أنه لم يعمل بهذه الوالية أبدا  ،بل اكن الرسول يف مجيع املوارد
الالزمة –إال يف مورد واحد أو اثنني -يأخذ اإلجازة من أفراد ذوي نفع ال أن يعمل
ويترصف بديلل تلك الوالية يف أموال وأمور املسلمني ويتعدى ىلع شئونهم  .من
أجل ذلك فإن املصادرات املتتايلة اليت تتم باسم والية الفقيه املطلقة وكذلك عصب
أموال انلاس  ،وأخذ انلقود من اخللق  ،وتغيري األحاكم واألصول املسلمة اإلسالمية،
وجتويز هذه األمور –يف رأي الطباطبايئ -ليس ما يربرها قط(. )676
 -2وانطالقا من هذه الفكرة يرفض الطباطبايئ القيم أن تكون احلكومة اإلسالمية
يف عرص الغيبة بيد الفقيه  ،وذلك لسببني :
أوهلما  :أن اهلل تعاىل ملا لم يعط الفقهاء حق العصمة  ،فهم بذلك معرضون
للخطأ والسهو فيصدروا حكما خالفا ألمر اهلل سهوا إن لم يكن عمدا  ،فالطاعة
ملثل هؤالء احلاكم غري جائزة .
 675نفس املرجع السابق (يقول القيم« :ذللك فإن الرب احلكيم الرحيم لم جيعل للفقيه والية
ىلع هذا الشلك ،ويفرض املحال .وإن اكن للفقيه والية فإنها جيب أن تكون ىلع سياق سرية الرسول
األكرم (ص) مع وجود والية مطلقة كهذه اليت يرصح بها القرآن الكريم  ،ويه اثلابت حلرضته (ص)
مع أنه لم يعمل بهذه الوالية أبدا ،نعم يعتقد ابلعض من العلماء أنه (ص) عمل بها يف مرد واحد أو
اثنني وهو مع مقدمات خاصة ،وهذا أيضا يف حمل ترديد وهو يف مجيع املوارد الالزمة يأخذ اإلجازة
من أفراد ذوي نفع ال أن يعمل ويترصف بديلل تلك الوالية يف أموال وأمور املسلمني ويتعدي ىلع
شئونهم ،فإن هذا واملصادرات املتتايلة وغصب أموال انلاس وأخذ انلقود من اخللق وتغيري األحاكم
واألصول املسلمة اإلسالمية ،وجتويز هذه األمور ليس هل مربر  .أاعذنا اهلل من رش أنفسنا»
 676نقد والية الفقيه ،املرجع السابق ،ص28 :
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ثانيهما  :إن للك عرص وزمان فقهاء كثريين  ،وقد يكون للك واحد منهم رأي
خيالف غريهم ،ومعلوم أنه ليس للفقيه والية ىلع غريه من الفقهاء  .فإذا اكن هناك
فقيه موظف بتشكيل احلكومة جيب ىلع انلاس اتباعه  ،فهذا يؤدي إىل مصادرة رأي
الفقهاء اآلخرين  ،فيحدث بهذا السبب اهلرج واملرج والعكس غري صحيح  .فقال :
« ...وثانيا  :يف لك عرص وزمان يوجد فقهاء معارصون ونظرياتهم الفقهية لم تطبق  ،وإذا
اكن من املقرر أن أي فقيه موظف بتشكيل احلكومة وجيب ىلع انلاس اتباعه ،فبالطبع إن هذا
الوضع ليس فقط لم يكن سببا نلظم االجتماع اإلساليم بل إنه يكون سببا للهرج واملرج يف
(. )677
اعلم اإلسالم»

 -3إن نظريات الفقهاء يف رأي الطباطبايئ إذن ختتلف من واحد إىل آخر  ،فال جيوز
حسب الرشع أن جنعل حاكما واحدا ىلع اآلخر بصورة قطعية  .قال :
«واذلي رشحناه من اختالف الفقهاء وأمثاهل من األمور اليت يف نظرنا ونظر مجع
كثري من الفقهاء خبالف احلكم اإلليه ومرض باإلسالم وجامعة املسلمني وجيب
علينا بيانه حىت يعرف انلاس احنرافهم»(. )678
وأهم هذه األدلة يف نظر –الطباطبايئ -هو انلظر واتلأمل يف طبيعة اإلنسان
االجتماعية ؛ فإن اإلنسان –ما عدا املعصومني -كما يبني بذلك القرآن الكريم
دليه امليل إىل الطغيان عندما يرى نفسه مستغنيا  ،فالفقيه العادل الورع اتليق إذا
منعته هذه الصفات من ارتكاب املخالفات عمدا فإنه قد يرتكبها سهوا  ،ومن
املمكن –حسب ما يرى الطباطبايئ -أن يرتكب خمالفات كثرية بسبب ذلك السهو
والنسيان فتكون هذه األعمال خالفا ملا أمر اهلل  ،ومصلحة اعمة للمسلمني ،وبدلان
()679
اإلسالم
 677نقد والية الفقيه ،نفس املرجع السابق
 678املرجع السابق ،ص30 :
األدلة يف نظري
 679نقد والية الفقيه ،نفس املرجع السابق .يقول القيم( :أهم من مجيع هذه
َ َّ َّ ْ ْ َ َ َ َ ْ َٰ
النسان لطغ) إنه
نقطة اجتماعية إنسانية واليت يقول فيها ربنا اجلليل يف القرآن املجيد (كل ِإن ِ
رشح لطبيعة اإلنسان وعجينته وعرفه بأحسن وجه ،حسبما رأي اإلنسان يف نفسه مستغنيا يبدأ
بالطغيان ،وهذه املسألة نماذجها وأمثاهلا كثرية ولكن ال توجد هذه اخلصيصة يف وجود املعصومني،
فأما الفقيه اذلي يكون معرضا للسهو والنسيان واخلطأ والعوامل ادلاخلية اخلارجية مؤثرة فيه،
ليس بمعصوم ،إذا فاحلكومة اإلهلية كيفما جعل للمعصوم جعل للفقيه ،وباألخص إذا اكنت الوالية
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 -4ويف انلهاية نبه القيم إىل انلتيجة السيئة اليت خلفتها نظرية والية الفقيه
املطلقة ،ناصحا للمفكرين واملتنورين يف العالم أمجع بأال حيكم ىلع اإلسالم
بهذه األعمال املخالفة اليت حدثت بعد تشكيل احلكومة باسم اإلسالم  ،مبينا
أيضا بأنها ال تمت بأي صلة إىل أحاكم اإلسالم احلقيقية  .كما نادي املفكرين
بأال ينبهروا وينخدعوا بادلاعيات املطنطنة اليت جاءت عن طريق الراديوا
واتلليفزييون واجلرائد والصحف والنرشات واتلبليغات وغري ذلك  ،بل عليهم
أن حيكموا هذه اثلورة بنتائج أفعاهلم اليت انتجته هذه اثلورة يف الواقع .
يقول القيم :

«أعلم جلميع املفكرين واتلنورين يف العالم ومجيع املسلمني بأن كثريا من األعمال اليت
حدثت بعد تشكيل اجلمهورية غري اإلسالمية باسم اإلسالم لم تكن هلا صلة بأحاكم
اإلسالم احلقيقية وادلين املحمدي وخالف جلميع انلصوص اإلهلية الواردة  .وأعلن
جلميع خلق اهلل بأنه ال حيق ألحد أن يعرتض ىلع اإلسالم بسبب هذه العمليات غري
اإلنسانية وغري األخالقية اليت ارتكبوها ألنها ليست من اإلسالم أبدا. )680(».

قصاري القول فإن الطباطبايئ يرى أن الفقهاء ال يملكون األهلية الاكملة
ألن يقيموا «احلكومة اإلسالمية» يف عرص الغيبة بواليتهم املطلقة  ،وذلك تلعرضهم
للنسيان والسهو واخلطأ  ،بينما الوالية املطلقة ال يستحقها إال املعصومني  .ثم إن
انلتائج السيئة جراء تطبيق هذه الوالية املطلقة للفقيه يف اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية كثريا ما ختالف ادلستور والرشع  ،فهذا مرض لإلسالم وجامعة املسلمني
ىلع السواء  .وىلع هذا األساس اعرض هذه انلظرية وتطبيقها معارضة قوية أدت
مطلقة لكيا وبال حدود .فكما قلنا سابقا إن من جيعل نلفسه هذا احلد غري َحمتاج ويكون حاكما
ىلع االطالق ،فبحسب الطبع الفطري البرشي كما ذكره القرآن املجيد (لَ ْط َ ٰ
غ) ولو اكن الفقيه
اعدال ومتدينا جدا وادليانة والعدالة تمنعانه أن يرتكب اخلالف عمدا ولكنه يرتكبه سهوا ،ومن
املمكن أن يرتكب خمالفات كثرية بالسهو والنسيان ،وتكون أعماهل خالفا ملا أمر اهلل ،ومصلحة
اعمة للسملمني وبدلان اإلسالم ،ويمكن أن تؤول أعماهل إىل نفع الكفار واألجانب ،فمن ابلدييه
أن الرشيعة اإلسالمية املنورة مزنهة عن ذلك ،فإن يعطي احلكم ألحد دون قيد أو رشط حمسوس
وملموس ويعلن نفسه حاكما وبال منازع ىلع املسلمني ويعلن أحاكمه تايلا ألحام املعصومني وأنه
مطاع ىلع اإلطالق( .فإنين ال أقبل بأي حنو من األحناء هذا اهلتك واإلهانة ملكتب التشيع وال أحكم
بصحة أية ديكتاتورية يف العالم»
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تلك املعارضة إىل تلك املعاناة اليت ذكرناها من قبل .
( -)3الشيخ حممد جواد مغنية
هو من كبار علماء الشيعة بلبنان  ،بلغ درجه االجتهاد  ،ومن املتحمسني يف
منارصة اثلورة اإلسالمية اإليرانية ومن املقربني واملخلصني لإلمام اخلميين  ،إال أنه
انتقد نظرية والية الفقيه املطلقة اليت تبناها اخلمينني تلكون أساسا جلمهورية إيران
اإلسالمية بعد اثلورة .
يتحدد موقف الشيخ جواد مغنية من والية الفقيه اكتلايل :
 -1تمحور انتقاد الشيخ مغنية يف اجلانب انلظري فقط دون املساس باجلانب العميل
اتلطبييق اذلي عهد الفقهاء املعارضون اآلخرون القيام بها  .وحتددت نقطة
االنتقاد دليه –يف هذا اجلانب انلظري -يف رفضه اتلقديم للفقيه والية مطلقة
موازية لوالية انليب واملعصومني من األئمة .
 -2ذهب الشيخ مغنية إىل القول بأن تقديم الوالية املطلقة إىل الفقهاء يف عرص الغيبة
غري ممكن لعدة أسباب :
(أ) -احتمال تعرضهم للنسيان وغلبة الزهو والغرور والعواطف الشخصية
واتلأثري وابليئة وتغري الظروف االقتصادية واملاكنة االجتماعية  ،فيصدروا كثريا من
األحاكم اجلائرة .
يقول الشيخ مغنية :

«أما الفقيه فحكمه مدلول يعتمد ىلع الظاهر  ،وليس هذا فقط  ،بل هو عرضة
للنسيان وغلبة الزهو والغرور والعواطف الشخصية واتلأثري املحيط وابليئة وتغيري
الظروف االقتصادية واملاكنة االجتماعية  ،وقد اعينت الكثري من األحاكم اجلائرة  ،وال
يتسع املجال للشواهد واألمثال سوي أين عرفت فقيها بالزهد واتلقوي قبل الرياسة ،
وبعدها حتدث انلاس عن ميله مع األوالد واألصهار»(. )681

(ب) -أن األصل هو عدم والية أحد ىلع آخر إال ما خرج بديلل قاطع  ،وذلك
ألن احلرية حق مقدس للك فرد .
681
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ثم ملا اكن الفقهاء كثريين متعددين  ،ولو اكن للك منهم حق ألن يكون أمريا
لاكنت اإلمارة بعدد الفقهاء  ،وهذا يؤدي –دون شك -إىل اهلرج واملرج والفويض
وانتشار الفساد يف األرض  ،أما إذا اكن احلق يف اإلمامة لواحد منهم دون غريهم ،
فأي فقيه يستعد أن يتنازل لآلخر ؟
«وأخريا لو اكن لك فقيه أمريا لاكنت األمراء بعدد الفقهاء  ،فتسود الفويض،
وينرش الفساد يف األرض  .ويف أصول الاكيف  :ال يكون يف األرض إمامان إال
واحدهما صامت  .وأي فقيه يصمت ويتنازل لآلخر»(. )682
 -3ومن هذا املنطلق  ،فإن والية الفقهاء املجتهدين  ،يف عرص الغيبة ليست مطلقة
كوالية املعصومني الشاملة ألمور ادلين وادلنيا  ،إنما واليتهم حمدودة  ،فإنه قد
ثبت باإلمجاع وانلص الواضح بأن هلم  :والية الفتوى والقضاء  ،وىلع األوقاف
العام وأموال الغائب وفاقد األهلية مع عدم الوالية الشخصية  ،وإرث من ال
وارث هل  ،وىلع املمتنع يف بعض احلاالت  .ومن ثم فوالية املعصومني املطلقة ال
تنتقل إىل الفقهاء يف عرص الغيبة الكربى  ،لعدم توافر انلص واالمجاع بقدر
متيقن ىلع ذلك .
يقول الشيخ مغنية يف ذلك «املراد بالوالية هنا –بكرس الواو -السلطة  ،وبالفقيه
املجتهد العادل يف زمن غيبة املعصوم  ،وما من شك أن األصل عدم والية أي إنسان
ىلع آخر إال ما خرج بأية حمكمة أو رواية قائمة  ،ألن احلرية حق مقدس للك فرد ،
ومن أجله قامت احلروب يف لك العصور.
وقد ثبت باإلمجاع وانلص الواضح أن للمجتهد العادل والية الفتوى والقضاء ،
وىلع األوقاف العام وأموال الغائب وفاقد األهلية مع عدم الوالية الشخصية  ،وإرث
من ال وارث هل وىلع املمتنع يف بعض احلاالت  ،واتلفصيل يف كتب الفقه  ،واختلفوا:
هل للفقيه والية ىلع غري ذلك ؟ وبكالم أوضح وأوسع أن والية اإلمام املعصوم
تعم وتشمل أمور ادلين وادلنيا بما فيها رياسة ادلولة وتنفذ األحاكم  ،فهل تنتقل إىل
الفقيه والية املعصوم بعد غيبته ؟
682
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يف رأينا أن والية الفقيه أضعف وأضيق من والية املعصوم  ،وأن األوىل ال
تتعدي األشياء اليت أرشنا إيلها وقوفا ىلع القدر املتيقن من انلص واإلمجاع»(. )683
ويف معرض رده ىلع حجية اخلميين يف قوهل باملساوة بني والية انليب واألئمة
املعصومني والفقيه املجتهد العادل من حيث العموم والشمول  ،ألن االختالف يف
املزنلة –حسب ما يرى اخلميين -ال يؤدي إىل االختالف يف الوظيفة  ،إذ ليس هناك
فرق بني والية املعصوم ىلع الصغار ووالية الفقيه عليه .حيث قال :
«وقال اخلميين يف كتاب احلكومة اإلسالمية ما معناه  :ال فرق بني والية املعصوم
ووالية املجتهد العادل من حيث العموم والشمول  ،أجل إن مزنلة املعصوم أرفع من
مزنلة املجتهد  ،ما يف ذلك ريب ،ولكن وظيفتهما واحدة حىت يف السلطة واإلمارة ،
وأي اعقل يفرق بني والية املعصوم ىلع الصغار ووالية الفقيه ؟ »(. )684

أجاب الشيخ مغنية ىلع ذلك قائال  :بأن اتلفاوت يف املزنلة يستديع اتلفاوت يف
اآلثار املرتتبة عليها ال حمالة  ،فإذا اكن للمعصوم والية ىلع الصغري والكبري حىت ىلع
املجتهد العادل ،فال والية للمجتهد ىلع ابلالغ الراشد أو ىلع غريه من املجتهدين؛
وذلك ألن نسبة املجتهدين إىل املعصوم كنسبة القارص إىل املجتهد العادل  ،أما
املساواة يف الوالية ىلع الصغار بني االثنني كما وكيفا فال يستديع حبال من األحوال
أن تكون والية املجتهد كوالية املعصوم اذلي هو أويل باملؤمنني من أنفسهم حىت
املراجع واملجتهدين الكبار .
«إن اتلفاوت يف املزنلة يستديع اتلفاوت يف اآلثار ال حمالة  ،ومن هنا اكن للمعصوم
الوالية ىلع الكبري والصغري حىت ىلع املجتهد العادل  ،وال والية للمجتهد ىلع ابلالغ
الراشد  ،وما ذاك إال ألن نسبة املجتهد إىل املعصوم  ،تمام كنسبة القارص إىل املجتهد
العاد  ،أما املساواة يف الوالية ىلع الصغار بني االثنني كما وكيفا فال يستديع حبال أن
تكون والية املجتهد كوالية املعصوم اذلي هو أويل باملؤمنني من أنفسهم حىت أنفس
املراجع الكبار  ،وما يف ذلك أدين ريب»(. )685

وقد استدل الشيخ مغنية ىلع قوهل هذا وأيده بأقوال العلماء  ،منها قول الشيخ
683
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مرتىض األنصاري يف كتابه املاكسب( ، )686وقول اإلمام املريزا انلائيين يف كتابه منية
الطالب( ،)687والشيخ السيد حبر العلوم يف كتابه بلغة الفقيه(. )688
( -)4ادلكتور مويس املوسوي
هو حفيظ الشيخ السيد أبو احلسن املوسوي األصفهاين  ،مرجع من املراجع
العليا للطائفة الشيعية يف رشق األرض وغربها حىت قال فيه اإلمام اكشف الغطاء :
«إن السيد أبو احلسن أنيس من قبله وأتعب من بعده»( . )689ودل يف انلجف األرشف
 686يقول الشيخ األنصاري يف املاكسب يف كون ال ديلل ىلع وجوب طاعة الفقيه اكإلمام:
(أما الوالية ىلع وجه األول –أعين استقالهل يف اتلرصف -فلم يثبت بعموم عدا ما ربما يتخيل من
أخبار واردة يف شأن العلماء –أن الفقهاء اكألئمة -مثل العلماء ورثة األنبياء  ،وأمناء الرسل ،وكأنبياء
بين إرسائيل ،وجماري األمور بيد العلماء باهلل األمناء ىلع خالهل وحرامه .... ،لكن اإلنصاف بعد
مالحظة سياقها أو ذيلها ،يقتىض اجلزم بأنها يف مقام ابليان لوظيفة الفقهاء ،من حيث نرش األحاكم
الرشعية ،ال كون الفقهاء اكنليب واألئمة صلوات اهلل عليهم يف كونهم أويل انلاس يف أموال انلاس،
فلو طلب الفقيه الزاكة واخلمس من امللكف فال ديلل ىلع وجوب العطاء إيله رشاع  ...وباجلملة فإقامة
ادليلل ىلع وجوب طاعة الفقيه اكإلمام -إال ما خرج بادليلل -دونه خرد القتاد( ).الشيخ مرتىض
األنصاري (1281ـه) ،كتاب املاكسب ،حتقيق :جلنة اتلحقيق( ،مؤسسة اهلادي ،الطبعة األوىل 1418ـه،
ص.))553-551/3 :
 687وقال املريزا انلائيين يف كتاب منية الطالب( :ال إشاكل يف ثبوت منصب القضاء واإلفتاء
لللفقيه يف عرص الغيبة ،وهكذا ما يكون من توابع القضاء كأخذ الشئ املديع به من املحكوم عليه
وحبس الغريم املاطل واتلرصف يف بعض األمور احلسية كحفظ مال الغائب والصغري وحنو ذلك؛
وإنما اإلشاكل يف ثبوت الوالية العامة  ...واستدلوا ىلع ثبوتها للفقيه باألخبار الواردة يف شأن العلماء،
لكنك خبري بعدم دالتلها ىلع املديع ،أما قول انليب (ص) علماء أميت كأنبياء بني إرسائيل .فلعل
هذا اتلزنيل من حيث تبليغ األحاكم ،وأما جماري األمور بيد العلماء ،والعلماء ورثة األنبياء وحنو
ذلك فمن املحتمل قريبا كون العلماء فيها هم األئمة -عليهم السالم -كما يف اخلرب املعروف (مداد
العلماء كدماء الشهداء) (منية الطالب ،تقريرات انلائيين للخوانساري ،حتقيق ونرش :مؤسسة النرش
اإلساليم اتلابعة جلماعة املدرسني بقم ،الطبعة األوىل 1418ـه ،ص.)233-232/ 2 :
 688ويف بلغة الفقيه للسيد حممد حبر العلوم( :وباجلملة  :ال شك يف قصور األدلة عن إثبات
أولوية الفقيه بانلاس كما يه ثابتة جلميع األئمة عليهم السالم بعدم القول بالفصل بينهم وبني من
ثبت هل منهم عليهم السالم بنص غدير خم ،بل اثلابت للفقيه إنما هو الوالية باملعىن اثلاين ( )...السيد
حممد آل حبر العلوم (1289ـه ،رشح وتعليق :السيد حممد تىق آل حبر العلوم( ،طهران ،مكتبة الصادق،
الطبعة الرابعة ،1984/1403 ،ص.)230/2 :
 689ادلكتور مويس املوسوي ،األستاذ اخلميين يف املزيان( ،الهور ،سلسلة منشورات جملس
علماء باكستان ،د.س) ،ص36 :
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اعم  1930م.
وادلكتور املوسوي كما يروي نفسه بذلك  ،أول جمتهد حيمل الشهادة العليا يف
الفقه اإلساليم يسافر لطلب املعرفة احلديثة إىل أوربا «جامعة السوربون  -بفرنسا»
للحصول ىلع شهادة ادلكتوراه يف الفلسفة  ،حىت يكون اكلسيف ذو احلدين واعد
إىل إيران يف اعم 1955م  .واشرتك يف معارك سياسية وانتخب من قبل منطقته يلكون
نائبا يف املجلس انليايب  ،وقاد املعارضة ضد احلكومة وانلظام(. )690
اكن قريبا من اخلميين  ،قبل أن يتصدر اخلميين يف قيادة اثلورة  ،لكن حدث
اخلالف والصدام بينهما بعد ذلك .
ويتحدد موقف ادلكتور املوسوي يف والية الفقيه يف انلقاط اتلايلة :
 -1يرى ادلكتور املوسوي بأن نظرية والية الفقيه يه من ابلدع اثلالث اليت أضيفت
إىل سلطة اذلين يدعون أنهم نواب اإلمام املهدي يف عرص الغيبة الكربى ،
تأثرت فيها الشيعة بفكرة احللول املسيحية القائلة بأن اهلل جتسد يف املسيح ،
واملسيح جتسد يف اخلري األعظم .
واكنت حماكم اتلفتيش يف إسبانيا وإيطايلا وقسم من فرنسا تمثل جتسيدا
فعليا من هذه الفكرة  ،حيث حيكم ابلابا املسيحيني وغريهم باسم السلطة اإلهلية
املطلقة ،حيث أثمرت هذه املحاكم الترشيد ،والقتل  ،واحلرق  ،والسجن  ،وقد
مثلت هذه املحاكم صورة مظلمة ومروعة وتاريخ املنقوشتني يف جبني اتلاريخ
املسييح(. )691
 -2دخلت هذه ابلدعة إىل الفكر الشييع بعد الغيبة الكربى وأخذت طابعا عقائديا
عندما أخذ علماء الشيعة يقولون بأنها منصب إليه أنيط باإلمام كخليفة
لرسول اهلل ( ، )وملا اغب اإلمام انتقلت هذه السلطة منه إىل نوابه  ،ألن
 690املرجع السابق ،ص38 :
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انلائب يقوم مقام املنوب عنه يف لك شئ(. )692
 -3وحتولت هذه الفكرة املبتدعة –يف رأي ادلكتور املوسوي -من حزي اتلنظري إىل
حزي اتلطبيق العميل عندما استلم الشاه إسماعيل الصفوي السلطة يف إيران
وتكوينه ادلولة الصفوية ،وهو العرص اذلي سماه ادلكتور املوسوي بعرص
الرصاع بني الشيعة والتشيع(. )693
فالفكرة (فكرة والية الفقيه) –يف رأيه -اكنت موجودة إذن يف الفكر الشييع
حيث عليها تبين فكرة عدم رشعية اخلالفة اإلسالمية أو أية حكومة أخرى إال
إذا أجازها وباركها الفقيه اذلي يمثل اإلمام اليح الغائب املنصوب بأمر اهلل تعاىل.
فمنذ ذلك العهد احتل الفقهاء ماكنة رفيعة بني امللوك واحلاكم  ،كما أن هلم نفوذا
كبريا وحيظون باحرتام عظيم من قبلهم  .إال أنهم ال يستخدمون هذه الوالية أكرث
من الوقوف يف وجه السلطان احلاكم إذا حصلت بينهم املجابهة  ،أو الوقوف مع
السلطان يف جمابهة األعداء  ،فلم يستخدم هؤالء الفقهاء هذه الوالية يلبارشوا
احلكم بأنفسهم .
ومثل ذلك ادلكتور املوسوي بما حدث مع السيد حممد الطباطبايئ (قبل أقل من
قرنني)  ،عندما تقدم هذا املجتهد جيوش الشاه وقواده لغزو روسيا يف عقر دارها ؛
حيث أفيت هذا املجتهد باجلهاد باسم والية الفقيه  ،وملا دحرت إيران يف تلك احلرب
واليت أدت إىل أن يتنازل الشاه عن سبعة عرش ( )17مدينة كبرية من أهم املدن
اإليرانية إىل روسيا تنازال ال رجعة فيه  ،رجعت اجليوش املنهزمة إىل إيران ومعهم
السيد املجتهد املجاهد  ،استقبلهم إيرانيون بهتافات اخلزي والعار ورموا ىلع رأس
السيد املجاهد وحاشيته وابال واألوساخ استناكرا منهم ىلع موقف زعيم ديين يقود
إيران حنو اهلالك والاكرثة اليت لن تنيس(. )694
ولعل ادلكتور املوسوي يريد أن يقول إن هذه الوالية مع ما فيها من املحدودية
692
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يف االستخدام  ،إال أن انلتائج اليت خلقتها قادت املجتمع الشييع اإليراين حنو اهلالك
وادلمار  ،فما بالك بالوالية املطلقة اليت ال حدود هلا  ،وهذه املحاذير يه اليت حدثت
بالفعل يف عرصنا احلارض؛ العرص اذلي سماه ادلكتور املوسوي بعرص الرصاع بني
الشيعة والتشيع  ،وذلك عندما طبقت نظرية والية الفقيه املطلقة يف إيران يف آخر
السبعينيات ؛ حيث أخذ تطبيق هذه املبدأ يعصف بكل القيم اإلسالمية واإلنسانية
ىلع السواء  .وديلله ىلع ذلك حدوث ذلك الرصاع الرهيب بني الفقهاء أنفسهم حول
الفكرة واظطهاد القوة احلاكمة للقوة الفقهية املحكومة  .هذه األحداث وما رافقها
من املآيس وصفها ادلكتور املوسوي بالوضوح حيث ال حتتاج إىل أي توثيق وال برهان،
ألنها أظهر من الشمس يف رابعة انلهار(.)695
 -4احلجج اليت اعتمد عليها ادلكتور املوسوي يف الرد ىلع احلجج اليت بين عليها
أنصار نظرية والية الفقيه آراءهم يه اكتلايل :

ِين َ
آم ُنوا أَط ُ
ِيعوا َّ َ
أوال  :أن معىن أويل األمر يف قوهل تعاىل ( :يَا َأ ُّي َها َّال َ
الل
ََ
ُ َ َُ
َْْ ْ
ُ
َّ
ُ ْ ()696
ول الم ِر مِنكم ۖ .
وأطِيعوا الرسول وأ ِ

كما تمسك بها أنصار نظرية والية الفقيه  ،بأنه اخلليفة أو اإلمام الرشيع
اذلي هو اإلمام عيل ومن بعده أوالده حىت اإلمام املهدي  ،ويف غيبة املهدي تكون
الوالية للفقهاء املجتهدين اذلين حيلون حمل اإلمام وهم انلواب العامون( ، )697يف رأيه
تفسري خاطئ  ،واكن خطأ هذا اتلفسري أوضح من وضوح الشمس يف انلهار  ،وذلك
الصطدامه بنص قرآين رصيح وضح فيه صالحية الفقهاء بعبارة واضحة ورصحية،
َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َّ ً َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ّ َ
ك ف ِْرق ٍة
وهو قوهل تعاىل  :وما كن المؤمِنون ِلن ِفروا كفة ۚ فلول نفر مِن ِ

َ
َ َّ
َ
َ
ْ
مِنْ ُه ْم َطائ َف ٌة ِلَ َت َف َّق ُهوا ف ّ
ِين َو ِلُنذ ُِروا ق ْو َم ُه ْم إِذا َر َج ُعوا إِلْ ِه ْم ل َعل ُه ْم
ادل
ِ
ِ
ِ
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ََْ

َ

يذ ُرون(. )698
فاآلية الكريمة –حسب ما يرى ادلكتور املوسوي -تبني بوضوح وظيفة الفقيه
األسايس وهو اتلبليغ واإلرشاد يف شؤون ادلين  ،فليس يف اآلية ما يشري إىل وجوب
إطاعة الفقيه أو واليته  ،وتعجب املوسوي كيف خفيت هذه اآلية ىلع العلماء
وابلاحثني  ،فال يزالون يتمسكون بصحة والية الفقيه مع هشاشة أدتلهم  ،مع أن
املسلمني جيمعون ىلع أنه ال اجتهاد مع انلص ؛ ففكرة والية الفقيه إذن –انطالقا من
هذا األساس -فكرة تتعارض مع انلص الرصيح من الكتاب(.)699
ثانيا  :أن إطاعة أويل األمر ختتلف عن إطاعة اهلل ورسوهل ( ، )ألن إطاعة
أويل األمر تكون حمدودة ويف إطار صالحيات أنيطت بالويل حسب طبيعة عمله ،
فحىت احلكم يف اتلنازاعت بني املسلمني ال تأمر هذه اآلية بإرجاعه إيلهم  ،إنما
تأمرهم بإرجاعه إىل اهلل ورسوهل ،ومعىن هذا أن حقهم يف فض املنازاعت مسلوب
عنهم  ،وهذا بدوره –حسب ما يرى املوسوي -يدل داللة واضحة ىلع حمدودية نطاق
واليتهم(.)700
ثاثلا  :أن اآلية نزلت يف الوالة اذلين ينوبون عنه ( )يف شئون املسلني  ،فاآلية
إذن نزلت يف عهد الرسول ( )ويه ختص عهده واإلرشاد إيله إشارة شخصية ال
عمومية  .فحىت لو فرضت أنها أخذنا بعموم اآلية وإنه يشمل أويل األمر بعد عرص
الرسول ( ، )فإنها واضحة يف عدم وجوب إطاعة أوامرهم يف اتلنازاعت اليت حتدث
بني املسلمني  ،األمر اذلي يقلل من شأن أويل األمر ويفقدهم صالحية الوالية
العامة أو الوالية املطلقة(. )701
وبعد هذا ابليان وتلك املحاولة دلحض حجج أنصار نظرية والية الفقيه
املستندين إىل تلك اآلية الكريمة من سورة النساء  ،قال متسائال ومستغربا يف نفس
 698سورة اتلوية122 :
 699الشيعة واتلصحيح ،املرجع السابق ،ص73 :
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الوقت :
«ويلت شعري أن أعرف كيف استدل املستدلون بهذه اآلية ىلع والية الفقيه
وإعطائه حق اتلحكيم يف شؤون املسلمني السياسية واالقتصادية والعسكرية
واالجتماعية ؟ فإذا اكن ال حيق ألول األمر اتلدخل يف تنازاعت املسلمني كما نص
عليه الكتاب حىت ال يتخذ اسم اهلل ورسوهل ذريعة ليك حيكم املجتمع اإلساليم
حسب أهوائه وعقائده بدون األخذ بالشورى فهل يمكن القول أن نائب أويل األمر
يتمع حبقوق أكرث من املنوب عنه ؟»(. )702
وانتىه ادلكتور املوسوي إىل القول بأن انلظرية ىلع مستوى انلظرية ال تبىن
ىلع أساس متني ؛ فانلظرية مهما طبقت ىلع مستوى احلكومة املتمثلة يف دستور
مجهورية إيران اإلسالمية  ،فإن واضع هذا ادلستور ومحاته لم يستطع أن حيل
اتلناقضات الصارحة بني اتلطبيقات العملية وبني انلظرية الفقهية  ،ومن أجل ذلك
أصبحت انلظرية يف املجتمع الشييع نظرية مهلهلة وركيكة .
من صورة هذه اتلناقضات الصعوبة يف اإلجابة عن هذه األسئلة اليت باتت
الشيعة يف لك ماكن يسألون عنها وهو  :هل والية الفقيه منصب ديين أم سيايس ؟ فإذا
اكنت منصبا دينيا فال دايع لالنتخاب والعزل واتلفريق  ،فلك من بلغ مرتبة الفقاهة
اتصف بصفة الوالية وشملته احلصانة وجيب ىلع املسلمني إطاعة أوامره والرضوخ
لواليته  ،لكن اذلي حدث هو أن الفقهاء املخالفني ذللك اتليار نكبوا وأهينوا
ورشدوا وسجنوا وال يزال بعضهم قيد األرس والسجن بسبب مواقفهم الفكرية أو
السياسية من سلطان الفقيه احلاكم  .أما إذا اكنت والية الفقيه منصبا سياسيا ،
()703
ملاذا ربط بادلين وباملذهب وظهر يف مظهر العقيدة ووجوب اإلطاعة لصاحبه ؟
ثم إنه من انلاحية العملية –حسب ما يرى املوسوي -ال يمكن للمرء أن يتصور
والية الفقيه عندما يتضارب الفقهاء يف اآلراء ولكهم يف مدينة واحدة  ،وذلك بسبب
احلرية اليت انتابت الشيعة حول الفقيه اذلي جيب إطاعته  ،وملن تكون هذه الطاعة
702
703
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وكيف يمكن اجلمع بني هذه اآلراء املتضاربة واملتناقضة ؟ ؛ فإسناد مثل هذا احلكم
إىل اإلسالم إهانة إىل هذا ادلين القيم اذلي أرسله اهلل لريفع من القيم اإلنسانية .
 -4ويف انلهاية أشار ادلكتور املوسوي إىل انلتائج الوخيمة انلاجتة عن تطبيق هذه
انلظرية يف أرض الواقع ؛ حيث وصف تطبيق هذه انلظرية بابلالء اذلي عصف
بإيران وغريها من املناطق ،وهزها هزا  ،كما أبدى خماوفه عن انتشار هذا الوباء
إىل املناطق األخرى ؛ حيث قال :
«وإين أخىش أن يعم ابلالء ىلع الشيعة يف لك ماكن ويهزهم هزا ال استقرار بعده ،
فلو علمت الشيعة بالفجائع اليت ارتكبت باسم والية الفقيه وال زالت ترتكب
القتلعت ظل الفقهاء من لك ديار حيلو فيها ولفرت منهم فرار الشاة من اذلئب  .فأثناء
كتابة هذه السطور هناك يف إيران القطر الشييع رد فعل عنيف بالنسبة للمذهب وما
رافقه من سلطة الفقهاء واملرجعية املذهبية وذلك بعد أن اعين الشعب اإليراين من
والية الفقيه ما اعناه  .إنه عناء يهدد املجتمع الشييع يف إيران باخلروج من اإلسالم
أفواجا أفواجا»(. )704

ثم قال :

«ولكن ال يتصور القارئ الكريم أنين أقصد شخصا خاصا من الفقهاء اذلين أمسكوا
زمام السلطة باسم والية الفقيه بل أود القول إن الفكرة الشمويلة تعم اجلميع وال نقصد
فردا خاصا .فنحن عندما نمعن انلظر بدقة وتفحص يف األحداث املؤملة اليت جتري ىلع
الساحة اإلسالمية والشيعة نري أن والية الفقيه يلعب دورا بارزا يف إحداث تناقضات
مع مبادئ اإلسالم الرصحية  ،وإن األكرثية من الفقهاء لم يقفوا موقفا مناهضا منها ،
فاألكرثية بني مؤيد أو حمايد  ،امهلل إال القليل منهم واذلين ال يتجاوز عددهم أصابع
ايلد الواحدة»(. )705
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( -)5الشيخ حممد مهدي شمس ادلين

()706

يتحدد موقف الشيخ مهدي شمس ادلين من والية الفقيه فيما ييل :
َ ّ
يل يف مسألة الوالية والسيادة يف اإلسالم هو أن الوالية هلل تعاىل
 -1إن األصل األو ِ
وحده .ويه والية ثابتة حبكم العقل وانلقل  .هذا األصل  ،كما يرى شمس
ادلين  ،هو تعبري يف الوجود  ،واحلياة  ،والزمن  ،عن حقيقة اتلوحيد اخلالص
واملطلق يف األلوهية  ،واخلالقية واحلاكمية(. )707
 -2قد ثبت -عند الشيعة -بادليلل القاطع  ،تقييد هذا األصل األويل بانليب ()
واألئمة املعصومني ،اذلين أوجب اهلل تعاىل هلم حق الطاعة ىلع األمة  ،وذلك
من حيث كونهم أويل باملؤمنني من أنفسهم .
وبما أن ابلحث يدور حول مسألة الوالية والسلطة يف املجتمع السيايس  ،فقد
رأي الشيخ شمس ادلين أن من يريد ممارسة السلطة ىلع املجتمع من خالل تشكيل
ادلولة  ،ال بد أن يكون مأذونا هل من قبل اهلل تعاىل بهذا األمر  ،حبيث يكون
مصدر رشعية سلطة احلاكم ىلع األمة هو انلص القرآين القطيع اذلي ورد يف
آيات الوالية والطاعة  ،وجعل من انليب ( )واإلمام املعصوم من بعده  ،ويلا رشعيا
يف ادلولة اإلسالمية(.)708
 -3إذا اكنت الوالية للرسول ( )واألئمة املعصومني ثابتة بنصوص قطعية –عند
الشيعة -فإن الشيخ شمس ادلين يرى أنه لم يكن هناك ديلل لفظي قطيع
السند وادلاللة  ،أو ديلل عقيل خيول الفقيه حق ممارسة السلطة  ،بأن تكون
 706هو آية اهلل الشيخ حممد مهدي شمس ادلين أحد الفقهاء املعارصين يف بلنان ورئيس
املجلس اإلساليم الشييع األىلع األسبق ،وقد طبع هل أكرث من مخسة وعرشين كتابا ،ومن مجلة آثاره
الفقهية( :االحتاكر يف الرشيعة اإلسالمية ،حبث مقارن)( ،مسائل حرجة يف الفقه املرأة ،الكتاب األول:
السرت وانلظر ،الكتاب اثلاين :أهلية املرأة تلويل السلطة)( ،يف االجتماع السيايس ،حماولة تأصيل فقيه
وتارييخ) ،و (نظام احلكم واإلدارة يف اإلسالم) ،صاحب أطروحة جديدة يف الفقه السيايس الشييع
املعارص سماه :نظرية والية األمة ىلع نفسها) .وغريها من الكتب.
 707الشيخ حممد مهدي شمس ادلين ،نظام احلكم واإلدارة يف اإلسالم( ،بريوت ،املؤسسة
ادلويلة لدلراسات والنرش واملؤسسة اجلامعية لدلراسات والنرش ،الطبعة اثلانية ،)1991 ،ص431 :
 708نفس املرجع السابق
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هل الوالية املطلقة ىلع املسلمني  ،وكذلك حق اتلرصف يف أمواهلم كما هو شأن
وماهية والية الرسول واألئمة عليهم السالم ؟ .
إن الشيخ شمس ادلين يرى أن ادليلل اللفظي ىلع والية الفقيه العامة غري
قطيع  ،بل ظين السند ،إن لم حيكم بضعفه( )709؛ إذ إن الروايات واألحاديث املستدل
ىلع والية الفقيه العامة  ،اكتلوقيع املشهور عن اإلمام املهدي( ، )710ومقبولة (عمر
بن حنظلة)( ، )711وغريهما من الروايات( ، )712ليست بنفس قوة ادليلل اللفظي القطيع
اذلي يدل ىلع والية ا ملعصوم  .وعليه ،فإنه ال يمكن نزتيل الفقيه مزنلة انليب أو
املعصوم  ،طاملا أن والية الفقيه حمدودة  ،وال يثبت هلا إال القدر املتيقن من السلطة
يف األمور املنوب عن إملام يف ممارستها(. )713
أما إذا اكن ادليلل ىلع والية الفقيه العامة هو وجوب حفظ انلظام  ،فمن املعلوم،
كما يرى شمس ادلين  ،أنه ديلل عقيل ليب ال إطالق هل  ،وال يمكن اتلمسك به إال
باملقدار املتيقن منه .
يقول الشيخ شمس ادلين «والية الفقيه استنادا إىل هذا ادليلل ال بد أن تقترص
ىلع القدر املتيقن يف املجال اتلنفيذي فقط . )714(» ...
إذن  ،والية الفقيه –حسب ما يرى الشيخ شمس ادلين -ال تصلح ألن تكون
أساسا يف مرشوعية تكوين ادلولة  ،ونصب احلكومة اإلسالمية  ،بسبب عدم وجود
ديلل لفظي قطيع وعدم وجدو ديلل عقيل قطيع  ،يدل ىلع أن للفقيه والية اعمة
 709الشيخ مهدي شمس ادلين ،نظام احلكم واإلدارة يف اإلسالم ،املرجع السابق ،ص478 :
 710اتلوقيع املشهور عن اإلمام املهدي إىل حممد بن يعقوب هو( :أما احلوادث الواقعة ،فارجعوا
فيها إىل رواة أحاديثنا) ،املرجع السابق ،ص477 :
 711مروية عن اإلمام الصادق ،ويه رواية تنيه عن اتلحاكم إىل الطاغوت ،وجتعل الفقيه
حاكما( ،نفس املرجع السابق)
 712مثل رواية ( :الفقهاء ورثة األنبياء ،الفقهاء أمناء الرسل ،الفقهاء حصن اإلسالم) هذه
الروايات لكها ال يرى شمس ادلين أنه يستفاد منها الوالية املطلقة للفقيه( .نظام احلكم واإلدارة يف
اإلسالم ،نفس املرجع السابق)
 713املرجع السابق ،ص.417 :
 714املرجع السابق ،ص482 :
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ومطلقة ختوهل حق ممارسة السلطة واتلرصف يف األنفس واألموال  ،وغري ذلك مما هو
من مقتضيات الوالية العامة .
ومما يؤكد ثبوت عدم قطعية ادليلل اللفظي والعقيل هو تضارب األقوال بشأنـها،
بني قائل بالوالية العامة وهو ما تبلور أخريا ىلع يد اإلمام اخلميين  ،وبني قائل بالوالية
اجلزئية  ،كما هو املشهور عند أغلب فقهاء الشيعة .
«برز موقفان عند فقهاء الشيعة  :أحدهما  :املوقف اذلي يذهب أصحابه إىل عدم
مرشوعية إقامة حكم إساليم يف عرص غيبة املعصوم  ،ألن إقامة احلكم وتعيني
احلاكم  ،تقتيض ممارسة الوالية العامة  .ثانيهما  :هذا املوقف تساوي الوجوب  ،باعتبار
أن إقامة احلكم اإلساليم من القضايا اليت يقال فيها يف الفقيه إنها من األمور اليت إذا
جازت وجبت . )715(» ...

واملوقفان ال يزاالن حىت يومنا هذا  ،ىلع قوتهما فيما يعود إىل احلضور ومتانة
ادليلل دلي لك منهما ،وذلك ىلع الرغم مما حققه أصحاب املوقف اثلاين من حضور
ىلع مستوى املجتمع وادلولة يف املرحلة األخرية بعد إنتصار اثلورة اإلسالمية يف
إيران  .ومما ال شك فيه أن قوة املوقف اثلاين لم تتبلور بعد ىلع مستوى ابلحث
انلظري يف الوالية  ،وإن اكنت ىلع املستوى العميل قد حققت من احلضور ما قد يوهم
احنصار املوقف األول القائل بعد مرشوعية إقامة ادلولة اإلسالمية  .إن أصحاب هذا
املوقف األول ال يزالون عند موقفهم  ،وما انتيه إيله اجتهادهم من أن األدلة قارصة
عن إثبات الوالية العامة للفقيه .
ويذهب الشيخ شمس ادلين إىل أنه ما دامت املسألة اجتهادا  ،فإن أحدا ال
يستطيع أن ينيف اآلخر كيما يؤكد ذاته وموقفه  ،بل ال بد من استمرار ابلحث يف
األدلة ليك يكون الواقع السيايس تعبريا عن حركة الفقه وحيويته  ،خالفا ملن يريد
أن جيعل من الفقه وابلحث فيه تعبريا عما يمكن أن يفرزه الواقع السيايس .
 -4وللخروج من ذلك  ،قدم الشيخ شمس ادلين نظرية جديدة ويه –يف رأيه -تعتمد
ىلع القدر املتيقن من األدلة اللفظية والعقلية  .وهذه انلظرية يه نظرية (والية
األمة ىلع نفسها)  ،حيث تأيت هذه انلظرية يف سياق حركة االجتهاد واليت سبق
715
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بلعض الفقهاء أن عرب عن بعض وجوهها  ،اكلشيخ انلائيين(.)716
هذه انلظرية اجلديدة مغزاها  ،أن األمة يه صاحبة األمر يف حتقيق ذاتها ىلع
مستوى ادلولة واملجتمع يف ضوء الكتاب والسنة .
الكتاب والسنة  .واكن
فقد أقام الشيخ شمس ادلين ادليلل ىلع والية األمة من
َ
َ ُْ ْ ُ َ
ْ
ون َوال ْ ُم ْؤم َِن ُ
ات َب ْع ُض ُه ْم أ ْو ِلَ ُ َ
عمدة ديلله هو قوهل تعاىل :والمؤمِن
اء بع ٍض ۚ،)717
وهو ديلل يؤكد ىلع مصدر الرشعية املبارشة وهو اهلل تعاىل  .يقول الشيخ شمس
ادلين :
«حيث أن اهلل تعاىل قد جعل لألمة الوالية ىلع نفسها يف حال عدم حضور
املعصوم نبيا أو إماما  ،حضوره ىلع حنو نستطيع األمة االتصال به بأي شلك من
األشاكل حبيث يمارس قيادة فعلية مبارشة»(. )718
وقال « :إن الغيبة الكربى علقت والية املعصوم العملية إىل حني الظهور،
واستعادت األمة واليتها ىلع نفسها اليت تثبت هلا بموجب اآليات املحكمة يف
الكتاب العزيز اليت نصب ىلع أن املؤمنني بعضهم أويلاء بعض »(. )719
إن هذه انلظرية –حسب ما يرى الشيخ شمس ادلين -ال تقابل والية املعصوم
وال والية الفقيه  ،من حيث يه والية جزئية وحمدودة يف املجال اتلنفيذي  ،بل
تقابل الوالية األمة للفقيه نظرا لكونها تؤكد ىلع مرشوعية إقامة ادلولة اإلسالمية
يف عرص الغيبة ىلع أساس أن األمة يه صاحبة الشأن يف حتقيق ذاتها ىلع مستوى
ادلولة واملجتمع يف ضوء الكتاب والسنة  ،وتعترب املرشوع السيايس لإلمامة مرشواع
مستقبليا مرهونا بإدارة اهلل تعايل(. )720
إن والية الفقيه العامة –يف رأي شمس ادلين -حتول دون أن يكون لألمة أي
716
717
718
719
720

اإلمام انلائيين ،تنبيه األمة وتزنيه امللة ،جملة الغدير ،عدد 1991/11/10 :
سورة اتلوبة71 :
شمس ادلين ،نظام احلكم واإلدارة يف اإلسالم ،املرجع السابق ،ص410 :
نفس املرجع السابق
املرجع السابق ،ص409 :
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دور ىلع مستوى السلطة يف املجتمع  ،باعتبار أن نظرية الوالية العامة (املطلقة)
قائمة ىلع أساس أنها متفرعة من والية السلطة املتمثلة يف املعصوم يف لك زمان(، )721
وأن احلاكم اإلساليم ال بد وأن يكون مرتبطا باملعصوم ارتباطا خاصا من خالل
انلصب واتلعيني اخلاص  ،كما اكن يف وكالء اإلمام املهدي يف عرص الغيبة  ،واذلي
()722
يكون أساسا لظهور مصطلح والية الفقيه
اغية القول  :إن نظرية والية الفقيه املطلقة –يف رأي شمس ادلين -ال بد فيها
من االعتماد ىلع ديلل قطيع  ،فال ديلل هنا  ،فال يمكن االعتماد عليها  .ويف
هذه احلالة يلزم علينا أن نبين ادلولة اإلسالمية ىلع أساس نظرية (والية األمة ىلع
نفسها) ؛ ألنها بنيت ىلع ديلل قطيع من القرآن الكريم  .فنظرية والية األمة ىلع
نفسها –برأي شمس ادلين -ال تعزل الفقيه من موقعه الترشييع  ،ملا يمثل هذا املوقع
من استمرار للمرجعية املعصومة ىلع مستوى الترشيع من خالل عملية االجتهاد
اليت يقوم بها الفقيه  ،وإنما تبعده عن كونه مصدرا للرشعية فيما تمارس األمة من
وظائف ومهات .

ثانيا  :املعارضة داخل جملس اخلرباء
وقد سجل ادلكتور أصغر شريازي خريطة أخرى ألنصار املعارضني ؛ حيث تأيت
هذه املرة من داخل جملس اخلرباء ؛ فتأيت بذلك املعارضة من داخل جملس اخلرباء
كما تايت من خارجها .
فمن داخل املجلس حذر هاشم صياغيان  ،وزير ادلاخلية يف خطابه أمام
اجللسة االفتتاحة للمجلس  ،بأن يعكس ادلستور «الوحدة الوطنية» للك الطبقات
االجتماعية واألفراد  .وعرب باإلضافة إىل ذلك  ،عن األمل يف أال جتد «ادلاعوي
االحتاكرية وامليول الفئوية» هلا ماكنا يف ادلستور .
 721الشيخ حممد مهدي شمس ادلين ،يف االجتماع السيايس( ،بريوت ،املؤسسة ادلويلة
لدلراسات والنرش ،واملؤسسة اجلامعية لدلراسات والنرش واتلوزيع ،الطبعة األوىل ،)1992 ،ص260 :
 722املرجع السابق ،ص266 :
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وقبل هذا  ،اكن مهدي بازراكن  ،رئيس الوزراء  ،قد خاطب املجلس ىلع
انلحو نفسه معربا عن األمل يف أنه سيعد دستورا ينظر إيله لك املسلمني بوصفه
دستورهم(. )723
وأثناء املذاكرات بشأن املادة اثلانية  ،دافع املندوب عزت اهلل سحايب عن
املوقف اذلي جري تبنيه يف املسودة األويلة  .لقد أعلن أنه  ،اكن إىل جانب والية
الفقيه  ،بقدر ما يعين هذا املبدأ أن تصاغ األنظمة ىلع أساس الرشيعة :
«ولكن والية الفقيه ال تعين أن يمارس الفقيه بالرضورة دورا نشيطا  ،أو حىت
إرشافيا  ،يف السياسة أو يمارس السلطة مبارشة»(. )724
ويف املناسبة نفسها الحظ بين صدر أنه ليس ثمة فقيه -باستثناء اخلميين -يف
وضع يتمكن معه من ممارسة وظيفة حاكم  .وبناء عليه « ،فإن الوكالء املخولني يف
فروع احلكومة املختلفة ينبيغ أن يعتربوا  ،بكليتهم  ،الفقيه املؤهل  ،وهم سيديرون
شؤون احلكم ىلع أساس هذا الوصف»(. )725
وأثناء املذاكرات بشأن املادة اخلامسة  ،اعرض حشمت اهلل مراغين واقعة ويه
أن من يوجهون جملس اخلرباء قد استبدلوا املادة اثلانية من املسودة األويلة –اليت اكنت
تنص ىلع إرادة الشعب بوصفها أساس السيادة -باملادة اخلامسة ذات املعىن املختلف
تماما  .ويقال إن اجراء كهذا حيط من كرامة املجلس  .وأعلن أنه  ،ليس ضد والية
الفقيه من حيث املبدأ إذا ما اكنت تعين سيادة اإلسالم  ،لكنه يرفض تماما فكرة «أن
حتتكر طبقة اجتماعية خاصة لك اإلسالم نلفسها»  .دعما هلذا املوقف  ،نقل مراغين
اللكمات اتلايلة عن آية اهلل الطالقاين :
«لقد وضع انليب أمام ناظريه تأسيس حرية انلاس مجيعا هدفا  .احلرية من اتلميزي
القائم ىلع الطبقة  ...احلرية من األنظمة والقوانني اليت تفرض ىلع اآلخرين لزيادة

 723جلسات جملس اخلرباء األوىل( 7 ،عن د .أضغر شريازي ،دستور إيران؛ السياسة وادلولة يف
اجلمهورية اإلسالمية ،ترمجة محيد سلمان الكعيب( ،دمشق ،دار املدى للثقافة والنرش ،الطبعة األوىل،
 ،)2002ص87 :
 724نفس املرجع السابق
 725جلسات جملس اخلرباء األوىل  91و ( 93املرجع السابق ،ص)88 :
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منفعة جمموعة واحدة أو طبقة واحدة» .
وىلع الرغم من هذا انلقد اجلريء  ،أحس مراغين يف اجللسات اتلايلة نفسه معرضا
لضغط اكن من الشدة حبيث أنه إما لزم الصمت أو غلف نقده بلغة اكنت من العتمة
والغموض حبيث تعذر ىلع سامعيه تقربيا أن يفهموه(. )726

وعرب نور خبش  ،يف خطاب أمام اجللسة اثلانية والعرشين للمجلس  ،عن قلقه
من أن والية الفقيه لو فشلت فسيدير الشعب ظهره لإلسالم إىل األبد  ،ومن أن
والية الفقيه ستتحول إىل حكومة «تشبه حكومة يزيد»(. )727
وحاول أن يلفت االنتباه إىل حقيقة أن «السبب الرئيس تلحقيق قائد اثلورة
االنتصار اكن اعتمد ىلع الشعب  .وهلذا  ،فمن الواجب أن تسلم السلطة للشعب :
ال رجال ادلين  ،وإنما لك الطبقات االجتماعية جيب أن تقرر املسائل السياسية معا» .
وأكد يف اجللسة املوسعة أن والية الفقيه ال يؤيدها لك العلماء( . )728ولكن بدأ يشك
يف تأثري انتقاداته فقرر أن يبتعد عن املجلس(. )729
أما محيد اهلل مري مراد زايه  ،مندوب سيستان وبلوجستان (ويه حمافظة لك
ساكنها تقريبا أهل السنة) وحده رفض لك جانب من جوانب والية الفقيه  ،ولم
يسمح هل بتربير وجهة نظره ألن رئيس اجلسلة اليت اختار أن يتحدث فيها أعلن أن
انلقاش حول املوضوع قد احتدم(. )730
واكن آية اهلل طالقاين معارضا هو اآلخر للصيغة اخلاصة بوالية الفقيه اليت
حاول املجلس تبنيها  ،ويقرر بأن الصوت ضد املادة اخلامسة عندما جرت مناقشتها
خارج اجللسة املوسعة( . )731وىلع لك حال فإنه لم يكن سعيدا ملشاركته يف املجلس،
 726جلسات جملس اخلرباء األوىل :385/اثلاين  ،1067و ( 1100نفس املرجع السابق)
 727يزيد بن معاوية ،ثاين خلفاء األموية ،يعتربه مسؤوال عن استشهاد اإلمام اثلالث احلسني،
سنة  ، 680كما يعتريه الشيعة ماركة (مثاال) للطغيان وادليكتاتورية.
 728جلسات جملس اخلرباء األوىل( 382/دستور إيران؛ السياسة وادلولة يف اجلمهورية
اإلسالمية ،نفس املرجع السابق)
 729لم حيرض جلسات املجلس الصباحية ،ولكنه عندما رغب يف الكف عن حضور جلسات
ما بعد الظهر فرض عليه اإلمام احلضور (جلسات جملس اخلرباء اثلانية( )1086/نفس املرجع السابق)
 730جلسات جملس اخلرباء األوىل( 382/نفس املرجع السابق)
 731خلق مسلمان( 1979/9/23 :املرجع السابق ،ص)89 :
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وصور وكأنها أمر فرض عليه حىت توصل إىل االعتقاد بأن إعداد دستور يف هذا
الوقت سابقا ألوانه( ، )732وهو موقف سبق آلية اهلل رشيعتمداري وآخرون أن بينوه
قبله .
ويشري بين صدر إىل حديث جري بينه وبني طالقاين عرب فيه هذا عن سخطه
ىلع رغبة رجال ادلين املكشوفة يف السيطرة ألنفسهم ىلع لك شئ « :اآلن بعد أن
جري تفصيل ادلستور ىلع مقاساتهم فإنهم يريدون أن خييطوه كبدلة بلاس»(.)733
فقد عرب آية اهلل ماكرم شريازي عن وجهة انلظر القائلة بأن القيادة العليا
للقوات املسلحة جيب أال تعطي للقائد بل لرئيس اجلمهورية  .وأشار إىل االنطباع
اذلي سيرتكه املبدأ دلي العالم لكه :
«تذكروا أن أعداءنا ادلاخليني واخلارجيني يتهموننا بادليكتاتورية ومعاداة
سيادة الشعب  ...سيقولون إن حفنة ضئيلة من الطلبة ادلينيني قد اجتمعوا يف جملس
اخلرباء وصاغوا دستورا يرشع تسلطهم هم  .استخلفكم باهلل أال تفعلوا هذا ! ...
يمكن أن يبىق الشعب ساكنا ايلوم  ،لكنه غدا سيمحق ادلستور»(. )734
ونصح حجة اإلسالم حجيت كرماين  ،بدوره  ،برضورة أخذ ردود الفعل يف
املجتمع تلبين والية الفقيه يف ادلستور باحلسبان  ،فقال :
«لقد ظهر منذ اآلن عالمات رد فعل سليب يف املجتمع  ...لقد انترشت اإلشااعت
عن دكتاتورية املاليل وإمارة رجال ادلين يف أرجاء ابلالد  ...إننا نستفز بهذا ادلستور
السخط بني العديد من املثقفني  ...غدا سينضم مجهور املرشدين العاطلني  ،الغريث
والساخطني إىل املثقفني انلاقمني» .

ولن يؤدي هذا إال إىل عواقب غري مطلوبة  ،وتصور كرماين أن باإلماكن جتنبها
لو أن مركز القائد أدمج برئاسة اجلمهورية  ،حبيث ال يتجاهل االنتقال إىل والية
 732حديثة مع ادلكتور عيل لك زاده غفوري يف كيهان ( 1979/8/25 :نفس املرجع السابق)
 733بين صدر ،1980 :ص( 199 :نفس املرجع السابق)
 734لم يكن خصما لوالية الفقيه .ولم ير تناقضا بني املفهوم هذا املفهوم وسيادة الشعب،
(جلسات جملس اخلرباء اثلاين .)1114 :يف احلكومة اإلسالمية  ،1979عرف والية الفقيه بأنها نظام
رقابة يضمن كون القوانني وتطبيقها إسالميني .ولكنه ىلع أية حال ،لم يعترب أن املفهوم يعين حكم
رجال ادلين( .دستور إيران؛ السياسة وادلولة يف اجلمهورية اإلسالمية ،املرجع السابق ،ص)70 :
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الفقيه تأثريات «اآليلات االجتماعية -منطقية واملتعلقة بسيكولوجيا اجلماهري»(. )735
تقويم وتعقيب
بعد هذا العرض آلراء املعارضني سواء من داخل جملس اخلرباء أو من خارجها،
وسواء من داخل إيران أم من خارجها  ،من املفيد أن نسجل تعقيبا هلا واذلي يتحدد
فيما ييل :
 -1تبني من عرضنا آلراء املعارضني أن نظرية (والية الفقيه املطلقة) كما لم تكن
موضع اتفاق وإمجاع فقهاء الشيعة االثين عرشية القدماء لم تكن موضع
اتفاق وإمجاع أيضا بني املعارصين  ،ولم يزل هذا االختالف قائما ومستمرا
حىت بعد تشكيل مجهورية إيران اإلسالمية اعم  1979وإىل اآلن ،ولك فريق
متمسك برأيه  .والرس يف ذلك يرجع إىل ما يذهب إيله الشيخ مهدي شمس
ادلين بأن األدلة اليت بنيت عليها نظرية والية الفقيه ظنية وليست يقينية ،
ومن ثم يكون تأسيس احلكومة اإلسالمية املبنية ىلع نظرية والية الفقيه
ظنيا وخمتلفا فيه وغري جممع عليه  .فما دام االختالف ىف األساس واقع  ،اكن
االختالف يف الفرع أوقع .
 -2هذا الرصاع املحتدم بني فقهاء الشيعة  ،يدل ىلع مدى األزمة اليت واجهت
الشيعة املعارصين ،بسبب ما أفرزته نظرية (انلص والوصية) وما يتودل منها من
نظريات كعصمة األئمة  ،والغيبة الصغرى والكربى واملهدوية وما يلحقها من
لزوم اتلقية واالنتظار وأمثاهلا  .والشئ الوحيد اذلي حيسب لفقهاء الشيعة أنهم
لم يدخروا وسعا يف ابلحث عن املخرج من هذا املأزق  ،حيث توصلوا يف بعض
 735وصف بين صدر لقاء ناقش فيه خصوم والية الفقيه ومنتقدونها يف جملس اخلرباء إماكن
القيام جبهد موحد ضد تبين املفهوم يف ادلستور .فكر املشاركون من بني أشياء أخري ،يف خياره تقديم
استقاالتهم .وقرروا أخريا مواصلة حضور اجللسات يلواصلوا انلضال املشرتك وغري املجدي مع ذلك
اذلي اكن يقومون به ضد والية الفقيه .لكن لم يتمسك اجلميع باتفاقهم .مع أن بين صدر نفسه
حافظ ىلع مقاومة ثابتة( .جلسات جملس اخلرباء اثلانية ،1122/عن دستور إيران ،السياسة وادلولة يف
اجلمهورية اإلسالمية ،املرجع السابق ،ص)89 :
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األحيان إىل نظرية جديدة تناسب حجم متطلبات لك مرحلة من مراحل تطور
الشيعة  ،رغم أنها لم تكن موضع اتفاق بني علمائهم .
واكن من املفرتض أن تتالىش هذه املآرق الفكرية والعقدية إن حنوا جانبا نظرية
انلص والوصية من ابلداية  ،واتلمسك بنظرية الشورى  ،كأساس بلناء حكومة
إسالمية قوية  ،وحضارة إسالمية عريقة .
 -3تتمحور حجج هؤالء املعارضني من فقهاء الشيعة املعارصين (خارج جملس
اخلرباء) ضد نظرية والية الفقيه املطلقة يف انلقاط اتلايلة :
(أ) -أن انلظرية تصطدم مع املبادئ األساسية اتلقليدية للشيعة  ،ويه لزوم
االنتظار واإلحجام عن بعض النشاط ادليين والسيايس واالجتمايع خالل
الغيبة الكربى إىل أن يأيت حجة الزمان املهدي ،ومن ثم ال خيلوا هذا التشكيل
للحكومة اإلسالمية يف عرص الغيبة من االعتداء حلق اإلمام املهدي واغتصابه.
(ب) -وأن والية الفقيه -يف رأيهم -حمدودة وليست مطلقة ؛ حيث ال تتجاوز
نطاق الفتوى والقضاء  ،وأن تفويض الوالية العامة املطلقة حق للمعصومني
فقط  ،كما هو احلال عند انليب ( )واألئمة  ،أما الفقهاء فلم يتمتعوا بهذا القدر
من العصمة  ،بل اكنوا معرضني للسهو والنسيان واخلطأ .
إن م شلكة عدم قدرة الفقهاء ىلع تأسيس احلكومة اإلسالمية بسبب عدم توافر
العصمة دليهم  -كما يذهب إىل ذلك لك من الشيخ الطباطبايئ القيم  ،والشيخ جواد
مغنية  ، -يه مشلكة فكرية أفرزتها نظرية انلص والوصية وعصمة األئمة واملهدوية؛
وذلك ألن احلكومة اليت أسست ىلع هذه انلظرية يه حكومة إهلية ثيوقراطية ،
فاحلاكم –يف نظرية انلص والوصية -يكون نائبا عن انليب املعصوم ومن ثم عن
اهلل ،فال بد أن يكون األئمة معصومني  ،وبما أن الفقهاء لم يتمتعوا بأي نصيب من
العصمة فال يمكن هلم أن يقيموا حكومة أصال .
هذه املشلكة لم تكن موجودة عند أهل السنة  ،حيث أن العصمة لغري األنبياء
منفية أصال  ،ومن ثم فإن احلكومة املشلكة بعد عرص انلبوة يه حكومة مدنية غري
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معصومة وليست إهلية ثيوقراطية تتحدث باسم اإلهل أو باسم انليب  .ومن ثم فإن هذه
احلكومة لم تكن أكرث من كونها جتربة برشية خاضعة للصواب واخلطأ  ،كما أن
احلاكم أنفسهم قابلون للنقد من قبل الشعب ألنهم برش خيطئون ويصيبون .
(ج) -وأن األدلة انلقلية املعتمد عليها يف بناء نظرية والية الفقيه –كما يذهب إىل
ذلك الشيخ مهدي شمس ادلين ، -لم تصل إىل درجة ايلقني  ،وبناءا عليه ال
بد من اللجوء إىل نظرية جديدة تبين ىلع أدلة يقينية من الترشيع املبديئ العام،
وتتمايش مع املبادئ ادلستورية العامة ويه الشورى ،واليت تنيط مهمة الوالية
يف عرص الغيبة إىل األمة ال إىل الشخص بأعيانه  ،وسميت هذه انلظرية بنظرية
والية األمة ىلع نفسها(. )736
هذه انلظرية رغم كونها لم تتحرر نهائيا من نظرية انلص والوصية  ،واملهدوية،
إال أنها تتفق مع نظرية أهل السنة يف نظام احلكم  ،حيث يفوض أمر تشكيل
احلكومة وإدارتها إىل األمة  ،ويه حرة يف أن ختتار من يناسبهم يلكون نائبا عنهم
يف هذه املهمة  ،ولم تقترص أحقية إدارتها ىلع الفقهاء وحدهم  ،فاألمة حسب هذه
انلظرية تستطيع أن ختتار فقيها أو غري فقيه لقيادتهم  ،ما داموا مؤهلني ذللك  .وهذا
هو عني نظرية الشورى اليت تبناها أهل السنة واجلماعة .
وبهذا الطرح اجلريء  ،خطى الشيخ شمس ادلين خطوة مهمة للوصول إىل
اتلقريب احلقييق بني أهل السنة والشيعة  ،من حيث الفكرة حول نظام احلكم يف
اإلسالم .
 -4إن الرصاع الفكري حول نظام والية الفقيه بني أعضاء جملس اخلرباء  ،يمثل
انعاكسا تلعدد اآلراء واالجتاهات املوجودة يف إيران  ،ولم يزل هذا الرصاع
مستمرا ىلع الساحة حىت يومنا هذا  ،فهناك تيارات خمتلفة (جتمعوا حتت لواء
اتليار اإلصاليح) تطالب بتغيبري هذا املبدأ (والية الفقيه)  ،أو ىلع أقل تقدير
طابلوا بتقليص دور الويل الفقيه الواسع انلطاق املهيمن ىلع لك مؤسسات ادلولة.
736

اهلل تعاىل
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 -5مهما اكنت هناك مؤرشات تدل ىلع تزايد اتلأييد نلظرية والية الفقيه  ،كما
يسجل ذلك األستاذ فهيم هويدي( ، )737إال أن هذه املعارضات واالنتقادات
املوجهة إىل نظرية والية الفقيه (تنظريا وتطبيقا) سواء من قبل الفقهاء أو من
أصحاب األحزاب السياسية واملثقفني والصحفيني وغريهم  ،يف رأينا سوف
يدفع فقهاء الشيعة إىل ممارسة مزيد من االجتهاد تلقديم أطروحة جديدة تفاديا
بلعض نقاط الضعف املوجودة يف نظرية والية الفقيه  ،ويف رأينا سوف يتوصلون
إىل نظريات تقرتب أكرث من نظرية الشورى دلي أهل السنة  ،أو ىلع أقل تقدير
سوف جتد نظرية (والية األمة ىلع نفسها) طريقها إىل اتلنفيذ  .واهلل أعلم وهو
يهدي السبيل .

 737إيران من ادلاخل ،املرجع السابق ،ص(( 146 :إن معارضة الوالية املطلقة للفقيه –أيا اكن
األمر -قد ضافت دائرها ،بعد مرور ست سنوات ىلع مبارشتها ،حبيث أصبحت تلك املعارضة
حمصورة يف املراجع الكبار ،وتالميذتهم املقربني من أصحاب الوالء الشخيص ،أو االلزتام الشيديد
بفكر تلك املراجع وموقفهم الفقيه.
ويستطيع زائر قم أن يلمس يف أرجاء احلوزة العلمية احلوزة العمية تأييدا مزتايدا ملوقف اإلمام
اخلميين يف مسألة الوالية ،وسواء حتقق ذلك اقتنااع بالفكرة ،أو ألنها تتيح الفرصة للفقهاء ليك يؤدوا
دورا أكرب يف احلياة السياسية –قياديا ومرموقا -أو ألية أسباب ومغريات أخرى فإن انلتيجة تظل
واحدة .ويه أن املعارضة تنحرس ،وما يسيم خبط اإلمام يكسب أرضا جديدا بميض الوقت ،اذلي
هو لصاحله يف نيهاية األمر)
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املبحث الرابع
ما بعد والية الفقيه
ال تتوقف مسرية الفكر السيايس الشييع عند الرأي اذلي طرحه آية اهلل
اخلميىن وما انتىه إيله دستور مجهورية إيران اإلسالمية ؛ إذ واصل فقهاء الشيعة
سعيهم من أجل تقديـم فكر سيايس أفضل وبناء نظام سيايس أكرث حرية وعدال؛
فقد قدم فقهاء الشيعة يف بلنان والعراق وإيران نظريات خمتلفة عن نظرية اإلمام
اخلميين واليت بنيت ىلع أساس انلصب وانليابة العامة أو الوالية اتلعيينية العامة ،
مع قبوهلم بأصل أسايس وهو رضورة احلكومة اإلسالمية(. )738
تمثلت هذه انلظريات حىت اآلن يف أربع نظريات نعرضها ىلع انلحو اآليت :
انلظرية األوىل  :نظرية «خالفة األمة وإرشاف املرجعية»  ،واليت طرحت من قبل
آية اهلل الشهيد السيد حممد باقر الصدر (ت 1356ـه) يف جمموعة املحارضة (اإلسالم
( 738وقد أحيص نلا الشيخ حمسن كديغر هذه انلظريات يف كتابه «نظريات ادلولة يف الفقه
الشييع» (مع مقارنة نقدية) .هذا الكتاب اذلي نرشت ترمجته ألول مرة يف اعم 2000م .يف بريوت –كما
يروي نلا حممد األرناؤط  -أدى بصاحبه إىل االعتقال يف شباط 1999م بعد صدوره يف الفارسية ،ثم
إىل املحاكمة والسجن ملدة اعم ونصف بتهمة «بث االضطراب يف صفوف الرأي العام»  .ولم يفرج
عنه يف تموز 2000م إال بعد أن قىض حمكوميته اكملة يف سجن إيفني اإليراين.
ً
ً
وقد أثار الكتاب يف حينه من اهتمام نظرا ألنه تعرض أيضا لوجود آراء أخرى دلى الفقهاء
الشيعة حول نظام احلكم خالل غيبة اإلمام ،أي أن «والية الفقيه» اليت يقوم عليها انلظام احلايل
يف إيران ليست يه اخليار الوحيد أمام الشيعة) (حممد األرناؤوط ،جدور والية الفقيه ما بني بلنان
وإيرانwww.montadaalquran.com/articles ،
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يقود احلياة) يف بداية انتصار اثلورة اإلسالمية .
انلظرية اثلانية « :الوالية االنتخابية املقيدة للفقيه»  ،واليت طرحها آية اهلل
منتظري يف جمموعة دراسات يف والية الفقيه وفقه ادلولة اإلسالمية  ،اليت ألقاها من
سنة  1363حىت  1368ـه .يف احلوزة العلمية يق قم .
وانلظرية اثلاثلة  :يه «نظرية واكلة املالكني الشخصيني للمشاع»  ،واليت
طرحت من قبل آية اهلل ادلكتور مهدي حائري يف كتاب احلكمة واحلكومة .
وانلظرية الرابعة  :يه «نظرية ادلولة االنتخابية اإلسالمية»  ،واليت طرحت
من قبل الشيخ حممد جواد مغنية والشيخ حممد مهدي شمس ادلين  .وقد سيم هذا
األخري أطروحته هذه بنظرية (والية األمة ىلع نفسها) .
ظهرت أغلب هذه انلظريات السياسية يف حياة اإلمام اخلميين ويف بداية انتصار
اثلورة وأوان استقرار اجلمهورية اإلسالمية  .هذه انلظريات كما يرى الشيخ كديغر ،
هلا دور مهم يف تنمية وارتقاء مستوى الفقه الشييع  ،وتعد –يف رأيه -من براكت اثلورة
اإلسالمية ومن حسنات اجلمهورية اإلسالمية ،كما تعترب ديلال ىلع فعايلة الفقه
الشييع فيما يرتبط باملسائل االبتالئية للمجتمع اإلساليم(. )739
بيد أننا نرى أن ظهور هذه انلظريات تثبت صحة ما قلناه يف مقدمة حبثنا
من أن الفكر السيايس الشييع لم يكن منذ ابلداية حمدد املعالم  ،اكن مفتوحا ىلع
اتلاريخ  ،فقها واعتقادا  ،وقد تطور عرب اتلاريخ شيئا فشيئا واقرتب أكرث من نظرية
أهل السنة السياسية ويه الشورى  .كما أنها دالة ىلع قوة ومتانة نظرية الشورى
وتأثريها ىلع آراء فقهاء اإلمامية املعارصين .
وملعرفة مزيد من ابليان حول تلك انلظريات نستعرض هذه انلظريات بشئ من
اإلجياز  ،مع إلقاء الضوء بشئ من اتلفصيل ىلع أطروحة الشيخ مهدي شمس ادلين
حول «والية األمة ىلع نفسها» باعتبارها أكرث تلك انلظريات شبها بنظرية الشورى
 739الشيخ حمسن كديغر ،تظريات ادلولة يف الفقه الشييع (مع مقدمة نقدية ،ترمجة ادلكتور
الشيخ حممد سقري (بريوت ،دار اهلادي ،الطبعة األوىل ،)2004 ،ص35-34 :
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وأقربها  ،إن لم تكن يه عني انلظرية .
انلظرية األوىل  :خالفة األمة وإرشاف املرجعية
تعد هذه انلظرية –حسب ما يرى الشيخ كديغر -احللقة األخرية للنظريات اليت
طرحها الشيخ باقر الصدر( )740؛ حيث اشتهر دلي ابلاحثني أنه طرح ثالث نظريات
متعلقة بالفقه السيايس الشييع .ويه  :احلكومة االنتخابية ىلع أساس الشورى ،
ووالية الفقهاء اتلعيينية العامة  ،ثم خالفة األمة وإرشاف املرجعية(. )741
هذه انلظرية تؤسس ىلع العنرصين املهمني وهما  :خالفة اإلنسان واإلرشاف
ادليين للمرجع الصالح  ،وقد بين ىلع ركنني :
الركن األول  :خالفة األمة
يرى الشيخ الصدر بأن اهلل تعاىل هو منشأ مجيع السلطات  ،والوالية األصلية يه
فقط هلل تعاىل .كما أنه تعاىل قد جعل اإلنسان (جنس البرش) خليفة هل يف األرض،
فإدارة املجتمع اإلنساين وسياسته وتدبري أموره يه من شؤون اخلالفة اإلهلية (أي
خالفة اإلنسان هلل تعاىل)(.)742
بعبارة أخرى فإن اإلنسان –حسب ما يرى الشيخ الصدر -قد أضيح حاكما
ىلع مصريه بعنوان كونه خليفة اهلل تعاىل  ،وقد عرب القرآن الكريم عن هذه اخلالفة
باألمانة اإلهلية  ،واإلنسان ملكف أن يستخدم هذه األمانة كما يريد اهلل تعاىل ،
وليس دليه احلق يف أن يستعملها ىلع أساس األهواء واملنافع الشخصية(. )743
 740هو آية اهلل السيد حممد باقر الصدر ،ودل اعم  ،1353وتويف اعم 1400ـه .من أعظم مفكري
الشيعة املعارصين ،ترك خالل عمره القصري آثار علمية مبتكرة ورؤي مبدعة يف الفقه واألصول
واتلفسري والفلسفة واملنطق واالقتصاد ،واألخالق ،واتلاريخ ،والسياسة .من هذه املؤلفات:
(اقتصادنا) ،و(فلسفتنا) ،و(األسس املنطقية لالستقراء) ،و(دروس يف علم األصول) ،و(حبوث يف رشح
العروة الوثيق) ،و(الفتاوي الواضحة) ،و(اإلسالم يقود احلياة وغريها)( .باحث)
 741نظريات ادلولة يف الفقه الشييع ،املرجع السابق ،ص149 :
 742باقر الصدر ،ملحة فقهية تمهيدية عن مرشوع دستور اجلمهورية اإلسالمية يف إيران،
ضمن جمموعة اإلسالم يقود احلياة ،ص18 ،17 :
 743باقر الصدر ،خالفة اإلنسان وشهادة األنبياء ،ضمن جمموعة اإلسالم يقود احلياة ،املرجع
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فيف اتلطبيق فإن األمة تمارس حقها يف اخلالفة املعطى هلا من اهلل تعاىل من
خالل الطرق اتلايلة :
أوال  :انتخاب رئيس السلطة اتلنفيذية بعد تأييد صالحيته من قبل املرجع ،
ويقوم رئيس السلطة اتلنفيذية باختيار أعضاء احلكومة .
ثانيا  :انتخاب أعضاء جملس أهل احلل والعقد (السلطة الترشيعية)  ،أما
وظائف هذا املجلس فيه عبارة األمور اآلتية :
األول  :منح اثلقة ألعضاء احلكومة املرشحني من قبل رئيس السلطة اتلنفيذية.
واثلاين  :إختيار الفتوى املناسبة –يف موارد اختالف فتاوي املجتهدين -ىلع أساس
املصلحة العامة  .واثلالث  :وضع القوانني مورد احلاجة يف منطقة الفراغ  .والرابع :
اإلرشاف ىلع إجراء القوانني األساسية والعادية وانلظارة ىلع عمل السلطة اتلنفيذية.
الركن اثلاين  :نظارة املرجعية
يرى الشيخ الصدر أن األمة عندما حترر نفسها من سلطة الطاغوت تنتقل
إيلها اخلالفة اإلهلية يف األرض  ،واألمة تبىن خالفتها ىلع أساس قاعدتني قرآنيتني
هما  :قاعدة الشورى  ،ووالية املؤمنني واملؤمنات بعضهم ىلع بعض بشلك متساو ،
وعليه فإن األمة تبلور خالفتها ىلع أساس الشورى العامة ورأي األكرثية (يف حال
اختالف اآلراء) ( . )744لكن هذه اخلالفة –كما يرى الشيخ الصدر -ال بد أن تقوم
حتت إرشاف املرجعية  ،وذلك من أجل حفظ اخلالفة اإلهلية لألمة من االحنراف
وهدايتها إىل أهدافها العايلة  ،وهم جزء من سلسلة الشهداء اإلهليني ،فهم عبارة عن
األنبياء واملرسلني  ،والربانيني (األئمة)  ،واألخبار (علماء ادلين)  ،ويتمثلون يف فرتة
الغيبة الكربى يف مراجع اتلقليد الصاحلون  .فالوظيفة اخلطرية للشهداء اإلهليني
فيه عبارة عن  :أوال  :إبالغ الرسالة اإلهلية وحفظها  .ثانيا  :انلظارة واإلرشاف
السابق ،ص22-13 :
 744باقر الصدر ،ملحة فقهية تمهيدية ،املرجع السابق ،ص24 ،19 :؛ خالفة اإلنسان وشهادة
األنبياء ،املرجع السابق ،ص51 :
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ىلع كيفية توظيف اخلالفة اإلهلية من قبل اإلنسان  ،ومسؤويلة اتلوجيه باملقدار
املرتبط بالرسالة وأحاكمها ومفاهيمها  ،ثاثلا  :اختاذ مجيع اتلدابري الالزمة لسالمة
مسري خالفة االنسان يف صورة االحنراف عن املسري اإلليه  .إن الشهداء اإلهليني
هم املرجعية الفكرية والترشيعية للمجتمع اإلنساين والضامن لصحة السري ادليين
لإلنسان(. )745
وهذه املرجعية الصاحلة يه مؤسسة وليست فردا  ،يقف ىلع رأس هذه
املؤسسة الفقيه العادل اجلامع للرشائط اذلي وصل إىل املرجعية ادلينية بشلك طبييع
ومتعارف  ،وبعد ذلك قد تم ترشيحه للمرجعية الصاحلة من قبل جملس املرجعية
واليق اتلأييد من قبل علماء ابلالد  ،وهو بعد أن يتصدى هلذه الوظيفة ال يقوم
بوظائفه بشلك شخيص بل من خالل جملس املرجعية( . )746ومن حيث كونه مرجعا
يتصدى الوظائف اتلايلة :
أوال  :الرئاسة العليا لدلولة اإلسالمية والقائد العام للقوات املسلحة  .ثانيا :
ترشيح فرد أو أفراد للتصدي لرئاسة السلطة اتلنفيذية أو إمضاء ترشيحهم  .ثاثلا :
تعيني املواقف القانونية الرشعية  .رابعا  :إمضاء القوانني املوضوعة يف منطقة الفراغ
من قبل السلطة الترشيعية  .خامسا :إقامة ادليوان العايل للمحاسبة فيما ترتبط
جبميع املخالفات يف األمور السابقة (القضاء يف خمالفات ادلولة)  .سادسا  :إقامة
ديوان املظالم يف مجيع ابلالد (القضاء يف املخالفات اخلاصة)(. )747
وكتعبري عن استمرار الشهادة اإلهلية  ،يرى الشيخ الصدر أنه جيب أن تتوفر
يف املرجع الصالح صفات املرجع ادليين أي االجتهاد املطلق والعدالة  ،وأن حيرز
إيمانه بادلولة اإلسالمية ورضورة محايتها وذلك من خالل مؤلفاته ودروسه  ،وأن
تكون مرجعيته ادلينية قد حصلت من الطرق املتعارفة العادية  ،وأن ترشح أكرثية
 745خالفة اإلنسان وشهادة األنبياء ،املرجع السابق ،ص50-49 ،25-23 :
 746نظريات ادلولة يف الفقه الشييع ،املرجع السابق ،ص( 159-158 :لقد ذكر الشيخ الصدر
آراءه حول املرحعية حتت عنوان املرجعية الصاحلة ،وقام برشحها آية اهلل السيد اكظم احلسيين
احلائري)
 747خالفة اإلنسان وشهادة األنبياء ،املرجع السابق ،ص52 :
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أعضاء املجلس مرجعيته الصاحلة هلذا املقام العايل  ،وأن يؤيد هذا الرتشيخ من قبل
عدد كبري من أهل اخلربة يف املجال ادليين يف إطار ادلستور كأساتذة احلوزة العلمية
وطالبها وأئمة املساجد واخلطباء واملؤلفني واملفكرين اإلسالميني  ...وعندما يتعدد
األشخاص اذلين تتوفر فيهم رشوط املرجعية فإن املرجع الصالح يعني من قبل
األمة(. )748
هذه يه ملخص نظرية خالفة األمة وإرشاف املرجعية اليت طرحت من قبل آية
اهلل حممد باقر الصدر  ،وقد اتفقت هذه انلظرية مع نظرية والية الفقيه اليت تبناها
آية اهلل اخلميىن ىف كون لك من الويل الفقيه و املرجع ادليين مسئول األىلع ويمسك
لك منهما زمام الرئاسة العليا ىف احلكومة اإلسالمية  ،ولكن ختتلف عنها يف األمور
اتلايلة :
أوال  :يقوم املرجع بوظيفة اتلصدي هلذا املنصب (الرئاسة العليا لدلولة) باعتبار
كونه مرشفا ىلع جمريات إدارة ادلولة من قبل نواب األمة  ،حىت ال تنحرف عن املسار
اإلليه  ،فتتحدد وظيفته اإلرشافية بهذا املنطلق ىف حدود الرقابة ىلع ادلولة .بينما
يقوم الويل الفقيه بأداء هذه الوظيفة باعتبار كونه ويلا ىلع انلاس ؛ حيث يكون هل
سلطة مطلقة ىلع الشعب .
ثانيا  :إن األساس انلظري اذلي بنيت عليه هذه انلظرية هو خالفة األمة ،
واليت تعين أن األمة وحدها يه صاحبة احلق يف إدارة شؤون ادلين وادلنيا تلحقيق
هدف العبودية  ،فاألمة وحدها صاحبة احلق ىف اختيار من ينوب عنها تلويل السلطة
اتلنفيذية والترشيعية وعزهلم  .لكن األمة –حسب ما تري هذه انلظرية -خالل
ممارستها وظيفتها االستخالىف ال بد أن تكون حتت إرشاف املرجع اذلي وصل إىل
هذه ادلرجة بطريقة طبيعية  ،وحيصل ىلع قبول األمة  ،وإذا لم حيصل أي مرجع ىلع
هذا القبول حيال إىل اختيار األمة باألغلبية  .وتمارس األمة مهامهم يف اإلرشاف من
خالل جملس املراجع حتت رئاسة مرجع صالح باعتباره جزءا من األمة .وتكون
احلكومة املشلكة بعد ذلك حكومة إسالمية مقيدة بالقانون  ،ألن الرشع يهيمن ىلع
748
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رئيس ادلولة والشعب وحىت املرجع بشلك متساو .
بينما قامت نظرية آية اهلل اخلميين ىلع أساس انلصب وانليابة أو الوالية
اتلعيينية العامة  ،فيما يعين أن انلاس حبكم كونهم مويل ىلع الويل الفقيه املجتهد
ليس هلم –مبدئيا -أي دور يف نصب ويل الفقيه وعزهل  .إن الفقيه العادل اجلامع
للرشائط –حسب هذه انلظرية -قد تم نصبه من قبل الشارع املقدس وهو يعزل
بنفسه (تلقائيا) إذا ما فقد صفة العدالة أو الفقاهة(. )749
إن يد انلاس كمجتمع املوىل ىلع الفقهاء العدول -بهذا االعتبار -غري مؤثرة
أصال يف نصب الوىل الرشيع وعزهل( ، )750فيما يعين أيضا أن الويل الفقيه املطلق غري
مقيد بالقوانني البرشية ومن مجلتها ادلستور( ، )751كما ال يكون مقيدا باألحاكم
الفرعية األويلة واثلانوية(. )752
« 749املبين الرابع  :هو املبين اذلي بين عليه السييد اإلمام اخلميين ،وهو أن الفقيه قد أعطي
الوالية العامة من قبل املعصوم وواكلة عنه .فواليته ىلع األمة وإن اكنت بالواكلة عن املعصوم وليست
واكلة ذاتية هل ،إال أنها لم حتصل هل عن طريق بيعة األمة هل وانتخابها هل ،بل عن طريق نص املعصوم
ىلع ذلك .ووفق هذا املبين ،فإن أمر الفقهاء نافذ سواء بويعوا أم ال ،وسواء انتخبوا أم ال ،وإن اكنت
هذه ابلبيعة واالنتخاب مؤكدة تللك الوالية( ».املرجعية والقيادة ،تقديم بقلم الشيخ اكظم احلسيين
احلائري1409 ،م ،ص)75 :
 750اخلميين ،كتاب ابليع ،املرجع السابق ،ص502 ،470 ،479/2 :
 751إن الويل الفقيه املطلق هل احلق يف أن ينقض القانون إذا ما رأي يف ذلك صالحا ورأي
مصلحة اإلسالم واملسلمني يف اخليارات غري املنصوصة يف ادلستور ،لكن هذا انلقض هو نقض
ظاهري ،ألن القانون الواقيع هو قانون اإلسالم واذلي لم ينقضه الويل الفقيه ،وإن أوامر الويل الفقيه
يه يف حكم القانون ،ويه تقدم ىلع القانون يف صورة اتلعارض الظاهري معه( .اإلمام اخلميين،
صحيفة انلور ،ص)170/20 :
 752أن الوالية املطلقة للفقهاء –كما يتبناها اخلميين -يه الوالية اليت جعلها اهلل تعاىل للنىب
األكرم واألئمة ،ويه من أهم األحاكم اإلهلية ،وتتقدم ىلع مجيع األحاكم اإلهلية ،وإن صالحيات
احلكومة ال تنحرص يف حدود األحاكم اإلهلية ،وإن احلكومة يه واحد من األحاكم األويلة ،ويه
مقدمة ىلع اكفة األحاكم الفرعية حىت الصالة والصوم واحلج ،وإن احلكومة تستطيع أن تليغ من
طرف واحد اإلتفاقات الرشعية اليت أبرمتها مع الشعب إذا ما اكنت تلك االتفاقات خمالفة ملصلحة
ابلدل واإلسالم ،وتستطيع احلكومة أن تمنع أي أمر سواء اكن عباديا أم غري عبادي إذا ما اكن حصوهل
خمالفا للمصالح وما دام كذلك ،وهذا من صالحيات احلكومة ،ويوجد أيضا مسائل أهم من ذلك )...
(اإلمام اخلميين ،صحيفة انلور ،ص)174 ،170/20 :
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ثاثلا  :يقوم الويل الفقيه –يف نظرية والية الفقيه اليت طرحها اإلمام اخلميين-
بوظائفه بشلك شخيص  ،وهذا هو املعمول يف ادلستور حايلا  ،بينما ال يقوم املرجع
الصالح املرشف ىلع ادلولة بوظائفه بشلك شخيص إنما يقوم من خالل جملس
املرجعية .
رابعا  :يشرتط يف املرجع الصالح املرشف ىلع ادلولة أن حيصل مرجعيته من
الطرق العادية املتعارف عليها  ،ويرشخه أغلبية أعضاء جملس املراجع  ،ويؤيده هذا
الرتشيخ عدد كبري من أهل اخلربة يف املجال ادليين يف إطار ادلستور كأساتذة احلوزة
العلمية وطالبها وأئمة املساجد واخلطباء واملؤلفني واملفكرين اإلسالميني  ،وعندما
يتعدد األشخاص اذلين تتوفر فيهم رشوط املرجعية فإن املرجع الصالح يعني من قبل
األمة  ،بينما حيصل الويل الفقيه –يف ادلستور عن طريق احلصول ىلع ثقة األغلبية
الساحقة من الشعب  ،أو عن طريق انتخابه من قبل جملس اخلرباء املنتخب من قبل
الشعب .
ويبدو للباحث أن دستور مجهورية إيران اإلسالمية ال يأخذ أطروحة اإلمام
اخلميين بشلك مطبق  ،إنما حيتضن هذا ادلستور آراء الفقهاء الشيعة املعارصين
املختلفة من ضمنهم بعض آراء الشيخ الصدر ،ىلع األقل اقتبس هذا ادلستور بعض
روحها حىت يمثل عصارة –ما اعتربوه -رحيق املختوم من آراء الفقهاء املعارصين .
انلظرية اثلانية  :يه «الوالية االنتخابية املقيدة للفقيه»
يرجع الفضل يف ابليان العليم ملباين هذه انلظرية ىلع أساس الفقه االستداليل
–يف رأي الشيخ كديغر -إىل آية اهلل منتظري يف جمموعة دراسات يف والية الفقيه
وفقه ادلولة اإلسالمية  ،اليت ألقاها من سنة  1363حىت  1368ـه .يف احلوزة العلمية
يف قم( ، )753إال أن جذور هذه انلظرية يرجع إىل مرتيض مطهري يف كتابه جمموعة
 753هو آية هلل حسني ىلع منتظري جنف آبادي ،ودل اعم 1301ـه ،من املقربني لإلمام اخلميين،
ويعده يلكون خليفة هل ،إال أنه عزهل فيما بعد ،من آثاره العلمية« :هداية األصول» ،و«تقرير األحباث
آلية اهلل الربوجردي» ،و«ابلدر الزاهر يف صالة اجلمعة واملسافر» ،و«تقرير أحباث آية اهلل الربوجردي»،
و«كتاب احلدود» ،و«كتاب اخلمس واألنفال» ،و«كتاب الزاكة» ،و«دراسات يف املاكسب املحرمة»،
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«جولة يف نهج ابلالغة»( ، )754وإىل آية اهلل الشيخ نعمة اهلل صاليح جنف أبادي يف
كتابه «والية الفقيه  :حكومة الصاحلني»(. )755
وأراكن هذه انلظرية كما طرحها الشيخ املنتظري اكتلايل :
 -1رشط الفقاهة للحاكم اإلساليم
يرى الشيخ املنتظري أنه ليس لإلنسان والية ىلع آخر إال من عني من الويل
املطلق (اهلل)  ،وأنه قد عني الرسول ويلا ىلع األمة  ،كما أنه عني األئمة بواسطة
الرسول  .وملا اكنت احلكومة رضورة للحياة االجتماعية يف لك األزمنة ؛ إذ أن قسما
كبريا من األحاكم اإلسالمية ال يمكن إقامته من دونها  ،فإن تعطيل احلكومة سوف
يؤدي إىل تعطيل قسم مهم من أحاكم الرشيعة .
إن احلاكم هلذه احلكومة حبكم العقل والكتاب والسنة ال بد أن يكون
حائزا ىلع هذه الرشوط اثلمانية  :العقل الوايف  ،اإلسالم واإليمان  ،والعدالة ،
والفقاهة  ،والعلم االجتهادي باألحاكم اإلسالمية ،بل األفقهية (وهو أهم الرشوط) ،
واتلدبري واإلدارة  ،وأال يكون من أهل ابلخل واحلرص والطمع  ،وأن يكون رجال
وطاهر املودل .
وحاكم (رئيس) هذه احلكومة هو الفرد وليس الشورى  ،بمعىن أن رئيس

احلكومة اإلسالمية هو فقيه واحد واجد للرشوط وليس شورى القيادة(. )756
 -2يعني احلاكم بواسطة االنتخاب من قبل الشعب

يف حالة عدم وجود تعيني احلاكم من قبل اهلل تعاىل (عرص الغيبة)  ،فإن
حق تعيني املصري السيايس وانتخاب احلاكم من بني الواجدين للرشوط –يف رأي
الشيخ املنتظري -موكول إىل األمة  ،فتحولت طريقة إجياد احلاكم من اتلعيني إىل
و«اتلعليقات ىلع العروة الوثيق» ،و«دراسات يف والية الفقيه وفقه ادلولة اإلسالمية».
 754نظريات ادلولة يف الفقه الشييع ،املرجع السابق ،ص166 :
 755املرجع السابق ،ص170 :
 756املنتظري ،دراسات يف والية الفقيه( ،قم ،املركز العاليم لدلراسات اإلسالمية ،الطبعة
األوىل1408 ،ـه) ص ،537 277 ،489 ،407 ،538 ،79 ،570 ،407 ،162 ،91 ،3 ،35 ،31/1 :و.4/2
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االنتخاب(. )757
ومن هنا يرى أنه جيب كفائيا ىلع الفقهاء الواجدين للرشوط أن يعلنوا
استعدادهم للتصدي ألمر احلكومة  ،ويف املقابل جيب ىلع انلاس ترشيحهم
وانتخابهم  ،ويكون احلق يف هذا االنتخاب للرجال كما يكون للنساء أيضا ؛
حيث أن هلن حق اتلصويت واملشاركة يف تعيني املصري السيايس اكلرجال تماما(. )758
وال جيوز للشعب عدم املشاركة يف عملية االنتخاب  .لكن إذا لم يشارك
أكرثية املجتمع يكون رأي األقلية نافذا  ،كما أن للفقيه أن يبادر إىل القيام باملهام
يف حال عدم مشاركة انلاس يف االنتخاب وذلك من باب اتلصدي للحسبة .
وعندما يكون الشخص الواجد للرشوط واحدا جيب قبول واليته وحاكميته
ىلع انلاس  .ويف حالة تعدد األشخاص الواجدين للرشوط فإن احلاكم اإلساليم
ينتخب من قبل الشعب .
لكن يبدوا أن رأي الشيخ منتظري مرن غري جامد  ،حيث يرى أنه يف حال
عدم القدرة ىلع احلصول ىلع شخص واجد جلميع الرشوط  ،جيب راعية الرشوط
يف حد االماكن وخصوصا العقل واإلسالم واتلدبري والعدالة  .ويف حالة الزتاحم بني
الفقاهة واتلدبري السيايس ،يمكن القول باتلفصيل حيث حيال تشخيص الظروف
املختلفة ؛ الزمانية واملاكنية  ،وإجراء قاعدة األهم فاألهم إىل اخلرباء املنتخبني من
قبل الشعب(.)759
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 -3صالحيات احلاكم اإلساليم مقيدة بادلستور
وبما أنه جيوز للشعب أن يقيد احلكومة بقيود من قبيل ادلستور  ،يرى الشيخ
املنتظري  ،أن احلاكم املنتخب من قبل الشعب ؛ سواء بشلك مبارش أو بواسطة
(بواسطة جملس اخلرباء) جيب عليه إلزتامه عمليا بادلستور وال خيالفه(. )760
كما جيوز –يف رأيه -تقييد فرتة حكم الفقيه بزمن حمدد  ،بمعىن أن ينتخب
الشعب الفقيه كحاكم إساليم ملدة حمدودة  ،وعندما انقيض الوقت املحدد هل انتيف
واليته  .بيد أن احلاكم اإلساليم ال يعزل عن احلكومة إال يف حاتلني  :عند فقدان
واحد من الرشوط اثلمانية املعتربة  ،وعند خمالفة تعهداته املندرجة يف ادلستور
كرشوط ضمن العقد(. )761
تكاد تكون أطروحة الشيخ املنتظري هذه تشبه إىل حد كبري بأطروحة اإلمام
اخلميين يف والية الفقيه  ،وخصوصا يف كون احلاكم ال بد أن يكون فقيها جمتهدا،
ويكون الويل الفقيه هو املسؤول األىلع واحلاكم احلقييق للحكومة اإلسالمية ،
أما بايق املسؤولني واملؤسسات هم أعوان الويل الفقيه وأعضاده .
وتتحدد وجوه االختالف بينهما يف األمور اتلايلة :
أوال  :أن نظرية اإلمام اخلميين ال تؤمن أصال باالنتخاب  ،إنما تقوم ىلع
انلصب واتلعيني اإلليه العام  ،ونىف دور األمة يف اختيار احلاكم  ،بينما تقوم
نظرية املنتظري (الوالية االنتخابية املقيدة للفقيه) ىلع االنتخاب كوسيلة رشعية
الختيار الويل الفقيه  .ويبدو أن هذه األطروحة ىه املعمولة يف ادلستور حايلا  ،حيث
يتم اختيار الويل الفقيه عن طريق مبارش من قبل الشعب ،أو عن طريق غري مبارش
من قبل جملس اخلرباء املنتخبني من قبل الشعب .
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مستفاد من دروس آية اهلل املنتظري وآرائه الفقهية ،اعم  1372ـه
دراسات يف والية الفقيه ،املرجع السابق ،ص595-593/1 :
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ثانيا  :أن احلاكم املنتخب من قبل الشعب –ىف نظرية الشيخ املنتظري -؛ سواء
بشلك مبارش أو بواسطة (بواسطة جملس اخلرباء) جيب عليه اإللزتام عمليا بادلستور
وعدم خمالفته  ،بينما ال يتقيد احلاكم –يف نظرية اإلمام اخلميين كما أسلفنا اذلكر-
بادلستور  ،واكن املعمول ىف ادلستور أن الويل الفقيه يتساوي مع مجيع الشعب أمام
القانون  ،وال يشري إىل وجوب تقييده بادلستور بشلك واضح  ،وهذا ما يدفع اإلمام
اخلميين يف عهده إىل القول جبواز جتاور الويل الفقيه ادلستور إن رأي ذلك مصلحة.
ثاثلا  :اتصفت نظرية الشيخ املنتظري باملرونة أكرث وخاصة إذا لم تستطع األمة
احلصول ىلع فقيه واحد جلميع الرشوط باإلمجاع ؛ فهنا يرى املنتظري أنه جيب راعية
الرشوط يف حد اإلماكن خصوصا  :رشط العقل  ،واإلسالم  ،واتلدبري  ،والعدالة ،كما
قيدت والية احلاكم يف نظرية املنتظري السياسية بادلستور  ،وال جيوز هل اخلروج
منه  ،كما جتزي تقييد الزماين للحاكم  .بينما ال تتنازل نظرية اإلمام اخلميين عن
رشط الفقاهة  ،كما ال يتنازل ادلستور (بعد اتلعديل) إال عن رشط املرجعية  ،وعدم
جواز اتلقيد بالفرتة الزمنية للحاكم (القائد) .

وانلظرية اثلاثلة  :يه «نظرية واكلة املالكني الشخصيني للمشاع» .
طرحت هذه انلظرية من قبل آية اهلل د .مهدي حائري( )762يف كتاب «احلكمة
واحلكومة»  .هذه انلظرية وإن اكنت هلا مشرتاكت كثرية مع انلظرية الرابعة «نظرية
ادلولة االنتخابية اإلسالمية» إال أن هناك فروقا هامة تدفع ابلاحثني اإلماميني إىل
حبثها بشلك مستقل  .هذه الفروق يه  :بناء املرشوعية السياسية ىلع قاعدة املالكية
الفقهية  ،وبناء االنتخاب ىلع قاعدة الواكلة الفقهية  ،واألهم من ذلك موضع ادلين
 762هو آية اهلل ادلكتور الشيخ مهدي احلائري الزيدي ،املولود سنة  ،1302ابن املرحوم آية اهلل
الشيخ عبد الكريم احلائري الزيدي ،مؤسس احلوزة العلمية يف قم ،هل إجازة اجتهاد من املرحوم آية اهلل
السيد حممد حسني الربوجردي .نرشت آراؤه يف ثالثة حوارات ،رسالة اثلقافة ،عدد  ،17طهران ،ربيع
1374؛ جملة همشهري ،عدد  15 ،724تري  ،1374ص16 :؛ خردنامه صدرا ،عدد  ،2طهران ،شهريور،
 .1374وقد طبع الكتاب سنة  1374يف نلدن ( .نظريات ادلويلة يف الفقه الشييع ،املرجع السابق ،ص:
.)202
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والفقه يف السياسة(:)763
إيلكم ملخص هذه األراكن اثلالث :
 -1ملكية املواطنني الشخصية للمشاع
يرى الشيخ احلائري أن احلكومة واليت يه بمعىن فن إدارة ابلدل واتلدبري واتلفكري
ىف إدارة وتنظيم األمور ادلاخلية واخلارجية للبدل  ،أو فن حراسة انلظام العام وأمن
واستقرار الوطن واملواطنني  ،تعد من فروع احلكمة والعقل العليم  ،وليست بمعىن
القيادة والسلطة واحلاكمية ىلع اتلابعني  ،وهذا يعىن أن الوالية واحلاكمية –يف رأي
الشيخ احلائري -ال تدل داللة قريبة وال بعيدة ىلع مفهوم احلكومة .
وأن املاكن اذلي خيتاره جمموعة من انلاس يلقطنوا فيه  ،أصبح ملاك هلم
باالختصاص  ،بمعىن أن للك واحد من هؤالء انلاس هلم حق االختصاص وامللكية
الطبيعية بالنسبة ذللك املاكن  ،ومن ثم أصبح لك أفراد انلاس اذلين اشرتكوا ىف
اختيار هذا املاكن وعمارته هم مواطنون فيه ومالكون هل ىلع حنو االشرتاك واملشاع،
فعليه يمكن اعتبار وتسمية ملكيتهم هذه بملكية خاصة أي شخصية طبيعية
ومشاعة .
جدير باإلشارة إىل أن امللكية اخلاصة يمكن أن تتحقق بكيفيتني  ،األوىل
احنصارية واثلانية مشاعية وغري احنصارية  .وإذا اكن القسم األول يتعلق باملاكن
اخلاص  ،يتعلق القسم اثلاين باملاكن اخلاص املشرتك بني انلاس  ،أما املراد من
اإلشاعة فهو رساية امللكيات الشخصية يف بعضها ابلعض  ،وليست بمعىن امللكية
اجلمعية  ،فملك املشاع هو فضاء مفتوح وحر قد اختاره عن رضورة بعض انلاس
بصورة املشاع ملحيطهم الطبييع وجعلوه جماال حلفظ استمرارية حياتهم واعئلتهم
(املدينة أو الوطن)  ،فبمقتيض القانون اإلنساين واإلساليم أن انلاس مسلطون ىلع
أمواهلم(.)764
763
764

نفس املرجع السابق
مهدي احلائري الزيدي ،احلكمة واحلكومة( ،نلدن 1374 ،ـه) ،ص108-99 ،95 :
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وىلع هذا املنطلق يرى الشيخ احلائري  ،أنه ال يمكن أن تؤسس احلكومة ىلع
أساس العقد االجتمايع  ،إنما تؤسس ىلع أساس امللكية الطبيعية  ،وليس امللكية
الوضعية والقانونية واالعتبارية .
 -2واكلة ادلولة من قبل املواطنني
إن نظام احلكومة ىلع أساس ملكية املواطنني الشخصية للمشاع –كما يرى
الشيخ احلائري -يه نوع واكلة من قبل املواطنني  ،ويقوم الوكيل ماكن املولك  ،وبناء
ىلع اتلفاهم والعقد السابق بني الوكيل واملولك فإن املولك جيعل مجيع صالحياته
ورغباته وإدارته يف مجيع مسائل ادلولة (مورد الواكلة) للوكيل يف تشخيصه وإدراكه
املناسب وبانلهاية يف قراره وإرادته اإلجرائية  ،ويقبل الوكيل هذا العرض املقرتح
ويقوم بتنفيذ وإجراء رغبات املولك بناء ىلع إدراكه املناسب وفقا للمصلحة  ،وذلك
طبقا تلعهده والزتامه ،فماهية احلكومة ليست سوي الواكلة  ،والواكلة يه حق ال يؤدي
إىل أي إلزام للمولك أو للمولكني  ،أي إنه يف أي زمان أو ماكن أو وضع يستطيع ا ملولك
أو املولكني أن يعزلوا وكيلهم وأن يعلنوا سحبهم للواكلة منه وأن يعينوا ماكنه هلذا
املقام أي شخص أو أشخاص يريدون  ،أي إن الواكلة عقد جائز وغري الزم الوفاء،
فالوكيل أو انلائب املذكور هو دائما يف اختيار مولكه وحتت نظره  ،وهو ينجز فقط
املسؤويلات اليت تقع يف دائرة واكتله وليس هل احلق يف جتاوز دائرة واكتله ونيابته ،
وجيب أن يكون مجيع أعمال الوكيل من أجل ادلفاع وجلب املصالح ودفع املفاسد
عن آحاد مولكيه  ،فليس للحكومة من معىن وواقعية سوي انليابة واملمثلية  ،وإذا
أظهرت احلكومة من نفسها أدين استقاليلة وحاكمية  ،فلن تبيق تلك احلكومة اليت
تعكس إرادة انلاس(. )765
 -3موقع ادلين والفقاهة يف السياسة وإدارة ابلالد
يرى الشيخ احلائري أن احلكومة ليست أكرث من كونها واكلة انلاس ونظارتهم
ىلع العالقة بني املواطنني وىلع العالقات اخلارجية مع ادلول  ،ويه تقع بشلك اكمل
يف إطار العقل العميل والعقل العمويم للناس  ،وتعد من مجلة املتغريات واملوضواعت،
765
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بعيدة جدا عن مدار األحاكم اإلهلية اللكية اليت ال تتغري  .كما ترتبط بشلك أسايس
باتلجربة والعمل واذلاكء يف تشخيص املوضواعت والعالقات املوجودة بني األشياء
واألفراد وترتبط بمستوى أقل بالفكر وادلراسات العايلة واتلحليلية(.)766
واكنت وظيفة السيايس انظالقا من هذا تشخيص املوضواعت والوقوف ىلع
املجريات ادلاخلية واخلارجية للبدل ووقائعه السياسية املتغرية .
ومن هنا يرى الشيخ احلائري أن الفيلسوف أو الفقيه أو أي متخصص آخر من
جهة كونه متخصصا يف العقل انلظري أو فقيها ىف أحاكم ادلين ال يستطيع أن يمارس
حرفة السياسة  ،ألن الفلسفة انلظرية والفقاهة أو نظرة األخالق يه يف اإلطار
املجرد للثوابت ،والسياسة يه فقط يف إطار املتغريات(. )767
كما أن شأن الفقيه –يف رأيه -لم يكن تشخيص املوضواعت اجلزئية وتشكيل
القضية الصغري واتلدخل يف األمور الشخصية للمواطنني وادلول واحلكومات
املوجودة يف اعمله املعارص  .ولكن التشخيص الصحيح للموضوع األضغر
واندراجه يف األوسط  ،هو من وظيفة السيايس املاهر والالئق  ،وهو الرشط األول
واألسايس النتاج وإثمار واقعة سياسية أو عسكرية أو اقتصادية بلدل ما  ،وبدون
املعرفة الصحيحة والرؤية الواقعية للموضوع من قبل السيايس لن يبيق أساسا حمال
لالستعانة بالكربيات واللكيات األخالقية أو ادلينية(. )768
ومن خالل قوهل تعاىل (وأمرهم شورى بينهم)  ،يستنتج الشيخ احلائري  ،أن
األمور ادلنيوية واحلوادث املعارصة للناس –واليت تعد السياسة وإدارة ابلدل من مجلتها
– يه بشلك اكمل يف عهدة انلاس أنفسهم  ،وبعبارة أخرى فإن أمور انلاس جيب أن
حتل من خالل املشورة فيما بينهم  ،ال من خالل الويح والرسالة اإلهلية(. )769
هذا ملخص نظرية الشيخ احلائري يف ادلولة  ،حيث ختتلف بشلك جذري عن
766
767
768
769

املرجع السابق ،ص65-64 :
املرجع السابق ،املرجع السابق ،ص79-78 :
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نظرية والية الفقيه اذلي طرحها اإلمام اخلميين  ،والشيخ املنتظري  ،وما تبلورت يف
ادلستور من حيث األساس انلظري  ،إذ تقوم هذه انلظرية ىلع أساس نظرية امللكية
والواكلة  ،ورفضها اتلام نلظرية انليابة العامة واملطلقة للفقهاء .
كما ترفض هذه انلظرية دخول الفقهاء أصال يف األمور السياسية اتلطبيقية
فضال عن تصديهم لرئاسة ادلولة اإلسالمية  ،وتفوض قيام هذه الوظيفة إىل سيايس
حاذق بصري بالواقع ،حيث يقوم بهذه الوظيفة وكيال عن املواطنني .
وجيب أن حتل أمور انلاس من خالل املشورة فيما بينهم  ،نافيا يف ذلك بالرضورة
ادلور الفردي وأحادية الرأي واملوقف والقرارات للحاكم  .فال بد أن تقر احلكومة
إرادة املواطنني اذلين هم أصحاب احلق لدلولة حبكم كونهم مولكني  .أما نظرية
والية الفقيه فتفسح جماال فسيحا للويل ىف أن يتفرد بالرأي واملواقف والقرارات دون
اللجوع إىل املواطن حبكم ما دليه من الوالية املطلقة ىلع ابلالد والعباد .
ولكن يؤخذ ىلع هذه انلظرية بسبب رفضها تلدخل الفقهاء مطلقا يف حلبة
سياسية حبجة أنها من اختصاص السياسيني  ،فليس ثمة ما يمنع –سواء من األدلة
انلقلية أم العقلية -من دخوهلم ىف هذا املجال رشيطة استفائهم للرشوط الالزمة
يف ذلك  ،فإن كون شخص ما فقيها ال يمنع أن يكون يف نفس الوقت سياسيا باراع
وحاذقا وجديرا ألن حيكم ابلالد  .وقد اكن تاريخ أمتنا اإلسالمية العظيم وجتربتها
عرب اتلاريخ ما يؤيد صحة ما ذهبنا إيله  ،بل وضع كثري من علمائنا األجالء –كما
أسلفنا اذلكر -بلوغ االجتهاد كرشط أساىس للخالفة .
وانلظرية الرابعة  :يه «نظرية ادلولة االنتخابية اإلسالمية»
أصحاب هذه األطروحة هم الشييخ حممد باقر الصدر يف أحد أطروحاته
السياسية  ،والشيخ حممد جواد مغنية  ،والشيخ حممد مهدي شمس ادلين(. )770
 770هو آية اهلل الشيخ حممد مهدي شمس ادلين .أحد الفقهاء املعارصين يف بلنان ورئيس
املجلس اإلساليم الشييع األىلع ،وقد طبع هل أكرث من مخسة وعرشين كتابا ،ومن مجلة آثاره الفقهية:
(االحتاكر يف الرشيعة اإلسالمية ،حبث مقارن) ،و(مسائل حرجة يف الفقه املرأة ،الكتاب األول :السرت
وانلظر ،الكتاب اثلاين :أهلية املرأة تلويل السلطة)( ،يف االجتماع السيايس ،حماولة تأصيل فقيه
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وقد سىم هذا األخري أطروحته هذه بنظرية «والية األمة ىلع نفسها» ؛ حيث
يعترب بعض املفكرين أن انلظرية تمزيت بشئ من اثلورية  ،حيث حتررت انلظرية
إىل حد بعيد من فكرة انلصب واتلعيني يف عرص الغيبة  ،كما أنها تدعوا إىل إجياد
صيغة جديدة للحكومة اإلسالمية العاملية  ،يعيش حتت ظالهلا مجيع املسلمني من
أهل السنة والشيعة .
ومن هنا  ،سيكون عرضنا هلذه انلظرية الرابعة مقترصا ىلع سرب هذه األطروحة
املتمزية واثلورية اكتلايل .
 -1إن منطلق أطروحة شمس ادلين يف هذه انلظرية يقوم ىلع أساس عدم قبوهل
نلظرية انليابة العامة واملطلقة للفقهاء ؛ حيث يرى أن األدلة اللفظية ىلع والية
الفقيه ليست قطعية  ،بل ظنية السند  .أما األدلة العقلية  ،فيه أيضا ليب ال
إطالق هل  ،وال يمكن اتلمسك بها إال باملقدار املتيقن منها  .فما هو هذا املقدار
املتيقن  ،اذلي يمكن االعتماد علىه يلكون أساسا بلناء انلظام السيايس يف
عرص الغيبة ؟ .
 -2توصل شمس ادلين إىل أن قضية والية األمة  ،مبنية ىلع الترشيع املبديئ
العام اذلي قضاه اهلل به لإلنسان( )771؛ حيث أن الوالية جزء من مقتضيات
االستخالف  ،واالستخالف يعين قيام اإلنسان بمهمة إدارة األرض وتنميتها
تلحقيق العبودية الاكملة هلل تعاىل  ،وهذا –كما قال اإلمام باقر الصدر -يقتيض
أن يتحقق فيها حكم انلاس بعضهم بعضا  .فحكم انلاس بعضهم بلعض هو
ذاته والية األمة(. )772
يقول شمس ادلين « :إن والية األمة ىلع نفسها  ،وإدارة حياتها حبسب هذه
الوالية  ،هو مما قضاه اهلل تعاىل ورسوهل يف الترشيع املبديئ العام بمقتيض األدلة
وتارييخ) ،و (نظام احلكم واإلدارة يف اإلسالم) ،صاحب أطروحة جديدة يف الفقه السيايس الشييع
املعارص سماه «نظرية والية األمة ىلع نفسها) .وغريها من الكتب( .ابلاحث)
 771شمس ادلين ،يف االجتماع السيايس ،حماولة تأصيل فقيه وتارييخ( ،بريوت ،املؤسسة
اجلامعية لدلراسات والنرش ،الطبعة األوىل ،)1992 ،ص297 :
 772حممد باقر الصدر ،اإلسالم يقود احلياة( ،بريوت ،دار اتلعارف ،الطبعة األوىل ،)1990 ،ص170 :
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الرشعية ادلالة ىلع والية األمة ىلع نفسها»(.)773
وإذا اكنت ووالية اإلنسان بصفة اعمة بعضهم بلعض مما تقتضيه وظيفة
االستخالف يف األرض  ،فإن والية املؤمنني واملؤمنات (األمة) بعضهم بعضا أوىل
ْ ْ َ
يف حتقيق هذه املهمة  ،وقد استدل شمس ادلين ىلع ذلك بقوهل تعاىل َ :وال ُمؤ ِمنُون
َ َّ
َ ُْ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ ْ َْ َ ُ َ ْ
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استَ َجابُوا ل َر ِّبه ْم َوأَقَ ُ
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ْ
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َّ
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ْ
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ْ
َ
الص َل َة َوأَ ْم ُر ُه ْم ُش َ
ى بَين ُهم َو ِمما رزقناهم ين ِفقون .)775ومن السنة الرشيفة قول
الرسول (« : )وإن املؤمنني بعضهم موايل بعض دون انلاس»(.)776
 -3األدلة اليت ركز عليها شمس ادلين  ،إلثبات والية األمة ىلع نفسها  ،يه قوهل
َ ُْ ْ ُ َ َ ُْ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ ْ َْ َ ُ ْ
تعاىل  :والمؤ ِمنون والمؤ ِمنات بعضهم أو ِل
اء َبع ٍض ۚ( . )777وجه االستدالل:
أوال  :هذه اآلية –يف رأي شمس ادلين -ال ختلو من معىن اتلدبري السيايس ،
حبيث يكون هنالك أمر ونيه وطاعة ألن األمة يف مطلق األحوال  ،سواء أكان
املعصوم حارضا أم اغئبا  ،مضطرة تلدبري نفسها وحتقيق ذاتها سياسيا واجتماعيا
واقتصاديا وعسكريا  .فاألمة يه اليت بقوم بإخراج من يدبر أمرها فيما لو لم يكن
هناك نيب أو إمام معصوم يقوم بشئونها  ،ويكون هل األمر وانليه وحق الطاعة يف
نطاق الرشع ؛ حيث أنه ال يعقل أن ترتك األمة دون راعية وتدبري ،أو أن تتخىل األمة
عن األمر اإلليه القايض بأن تكون ويلة نفسها فيما يعود إىل حتقيق ذاتها يف مجيع
املجاالت  ،ومحاية نفسها من الفويض الفساد .
ثانيا  :إن اخلطاب اإلليه  ،قد وجه -يف رأي شمس ادلين -تارة إىل انليب  ،وتارة
إىل األمة ؛ حيث اتفق اإلمامية ىلع أنه يف حالة وجود انليب ( )ال يمكن لألمة
أن تمارس واليتها يف مقابل والية انليب ( ،)باعتبار أن انليب هو أوىل باملؤمنني
 773شمس ادلين ،حوارات خاصة مع فؤاد إبراهيم( ،جلنة األرشيف ،خمطوط الفقيه وادلولة،
 ،)1997ص434 :
 774سورة اتلوبة71 :
 775سورة الشورى38 :
 776شمس ادلين ،االجتماع السيايس ،نفس املرجع السابق ذكره
 777سورة اتلوبة71 :
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من أنفسهم  ،فال يمكن أن تكون هناك والية يف مقابل والية انليب () .لكن
هذا ال يعين انعدام والية األمة مطلقا يف زمن حضور انليب ( )؛ حيث أن هناك
أمورا كثرية اكنت األمة تمارس فيها نوع والية ىلع نفسها خصوصا إذا ما تعلقت
بالواجبات الكفائية  ،ومن أجل ذلك وجه ذلك اخلطاب تارة أخرى إىل األمة  ،ىلع
َ َ ُّ َ َّ
ين َ
ال َ
آمنُوا ، )Cال ىلع األفراد واألشخاص بذاتهم(.)778
صيغة (يا أيها ِ
ثاثلا  :أنه قد ثبت من أدلة الترشيع العلىا والعامة والية األمة ىلع نفسها حىت
يف عرص انلبوة واإلمامة املعصومة يف قضايا العالقات واتلنظيم وغريها مما هو قريب
من األمور االجرائية كتنظيم املدن مثال  ،واملرايع والسوق  ،وحفظ أو استرياد
وغريها(. )779
 -4وىلع هذا األساس  ،يرى شمس ادلين  ،أن الوالية لألمة يف عرص غيبة املعصوم،
ال تتنايف مع ثبوت سلطة ترشيع االجتهاد للفقيه بما هو فقيه يف عرص الغيبة ،
باعتبار أن نصب الفقيه للفتوي والقضاء وما يسيم باألمور احلسبية  ،ثابت
بادليلل القطيع  ،وال يمكن لألمة أن تمارس السلطة والترشيع يف احلقل اذلي
تشغله أحاكم الرشيعة  ،واذلي حيتاج إىل ترشيع فقيه إساليم  ،ألن هذا األمر
هو من شأن جمامع الفقهاء(. )780
أن شمس ادلين يريد أن يكشف عن أن الوالية لم تنتقل من انليب أو املعصوم
 778شمس ادلين ،االجتماع السيايس ،املرجع السابق ،ص( 186 :يقول شمس ادلين « :إن
األوامر الرشعية ،يف الكتاب والسنة ،املتعلقة بالواجبات الكفائية موجهة إىل املسلمني اعمة ،فأوامر
اجلهاد وادلعوة  ،والقضاء  ،واحلدود  ...وإنفاق األموال العامة  ...لم توجه إىل أشخاص بأعيانهم ...
وإنما وجهت إىل األمة اإلسالمية بعنوان «اذلين آمنوا»  ،وخبطاب « :يا أيها اذلين أمنوا  .وهذه األوامر
وانلوايه واجبة االمتثال واتلنفيذ ىلع مجيع املسلمني مدى الزمان إىل يوم القيامة ،ويف مجيع األحوال
يف حدود القدرة واالستطاعة  ،واألمن من الفتنة والفساد»)
( 779يقول شمس ادلين « :إن قضايا العالقات واتلنظيم  ،وغريها مما هو قريب من األمور
االجرائية ثبت من أدلة الترشيع العلىا والعامة والية األمة ىلع نفسها فيها  ،حىت يف عرص انلبوة
واإلمامة املعصومة  ،كتنظيم املدن  ،واملرايع  ،والسوق  ،وحفظ أو استرياد  ،مقدار احلاجة من املؤن
وسائر السلع  ،واالمتناع عن تقوية العدو  ،وحفظ الرثوات العامة للعامة وغري ذلك») اتلجديد يف
الفكر اإلساليم( ،بريوت ،دار املنهل اللبناين ،الطبعة األوىل ،)1997 ،ص95 :
 780حوارات خاصة ،املرجع السابق ،ص435 :
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إىل األمة بالوراثة ،وإنما جعلت لألمة بمقتيض الترشيع املبديئ العام  .ومما يؤكد هذا
األمر ،أن اإلمام املعصوم غري موجود  ،وال يمكن أن يكون الفقيه استمرارا هل يف
حقل الترشيع ويف السياسة ىلع حنو احلاكمية  ،حبيث يكون هل ما للمعصوم من
حيث الوظيفة العملية  ،حيث ال يوجد ديلل قطيع من الكتاب والسنة يعطي للفقيه
ما للمعصوم من سلطات مطلقة  .إن الفقهاء القدايم –حسب ما يرى شمس ادلين-
لم ينتبهوا إىل هذه املسألة لكونهم حمكومني بنظرية العصمة والوالية املعصومة
اليت يرون أنها مستمرة من خالل «والية الفقيه» حيث ركز يف أذهانهم أن انلاس
َ َ َ
:و َما كن
يف الرشيعة اإلسالمية ليس هلم من أمرهم شئ  ،ىلع قاعدة اآلية القرآنية
َ ْ
ْ
ُ َ َ ُ ُُ َ ْ ً َ ْ َ ُ َ
َ َ َ
ون ل َ ُه ُم ْ َ
ي ُة م ْن أَ ْمره ْم ۗ َو َمنْ
ل ِ ُمؤ ِم ٍن َول ُمؤ ِمنَ ٍة إِذا قض الل َّ ورسول أمرا أن يك
ِ
ال َ ِ
ِِ
َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ َّ َ َ ً
َْ
يع ِص الل َّ ورس
ول فقد ضل ضلل ُم ِبني ًا « )781وهم يرون أن اإلنسان يف اإلسالم
مسلوب االختيار فيما يتعلق بصنع وضعه ادلنيوي  ،وممارسة خالفته ىلع األرض من
خالل تنظيم ادلولة(. )782
إن عدم اتلفات فقهاء اإلمامية إىل مسألة والية األمة ودورها السيايس واالجتمايع
–يف رأي شمس ادلين -ساهم إىل درجة كبرية يف اختاذ موقف سليب من مرشوع تشكيل
ادلولة يف عرص الغيبة  ،ومحل العديد من هؤالء الفقهاء ىلع حتريمها ،والقول بعدم
مرشوعية تشكيل ادلولة يف ذلك العرص  ،دونما تميزي بني عرص حضور املعصوم
وعرص غيابه  ،وهو بدوره أدي إىل أن تستمر األزمة مع السلطات احلاكمة ،فضال
عن استمرارها فيما بني املسلمني أنفسهم  ،حيث توادلت أزمات احلكم والطاعة يف
ضوء ارتكاز لك فريق إىل صيغة منجزة تارخييا  ،وحتديدا إىل صيغيت «اإلمامة» عند
الشيعة  ،و«اخلالفة» عند السنة  ،اليت أريد هلما أن تبقيا حاكمتني ىلع عقلية وسلوك
وترصفات املسلمني يف عرص غياب املعصوم  ،سواء أكان نبيا أو إماما معصوما .
 -5إن والية األمة ىلع نفسها يف ضوء ما قضاه اهلل ورسوهل يف الترشيع العام يف
الكتاب والسنة  ،من شأنها أن تليغ أزمات احلكم والطاعة  ،ملا بينه شمس
ادلين من أن الوالية املعصومة عند الشيعة علقت  ،ولم تعد فاعلة يف اتلاريخ ،
781
782

٣١٠

سورة األحزاب36 :
املرجع السابق ،ص433 :

نظرية والية الفقيه السياسية

وكذلك األمر بالنسبة إىل السنة  ،اذلين لم يعد هذا االشاكل قائما بالنسبة إيلهم
منذ وفاة الرسول ()  ،وهم إن أرادوا أن يعيدوا سرية اخلالفة بما تنطوي علىه من
عدم مرشوعية  ،فلن يكون احلال بأفضل مما اكن علىه يف العهود السالفة من
اضطهاد فكري  ،واقتصادي  ،وأمين  ،ملن ال يرى رشعية نلظام اخلالفة(، )783
فبناءا عليه فإنه يمكن أن يلتيق املسلمون ىلع مرشوع واحد لدلولة يقوم ىلع
مبدأ والية األمة ىلع نفسها(. )784
من هنا يرى شمس ادلين أن نظرية والية األمة ىلع نفسها  ،يمكن أن تكون
انلظرية املستقبلية اجلامعة  ،ومن خالل مبدأ الشورى  ،اذلي هو من أهم املبادئ
ادلستورية يف اإلسالم ،ويمكن للمسلمني من أهل السنة واإلمامية  ،أن يلتقوا
ويؤسسوا مرشواع جامعا جديدا من أجل تشكيل احلكومة اإلسالمية  ،بعيدا عن
الصيااغت املاضية  ،وإرهاصات اتلاريخ  ،ألن زمان املسلمني ايلوم  ،ال هو زمان
اخلالفة وعدم رشعية اإلمامة املعصومة  ،وال هو زمان اإلمامة املعصومة وعدم
رشعية اخلالفة  .إنه زمان خمتلف تماما  ،وال بد للمسلمني من صيغة حكم وفقا
للنظرية اإلسالمية العام يف الكتاب والسنة وىلع أساس مبدأ والية األمة  ،اليت
تقتيض أن يرشع لك شعب من األمة اإلسالمية نظامه اإلساليم اخلاص يف نطاق
وحدة األمة(. )785
 783وقد أوضح شمس ادلين موقفه من ادلعوة إىل إقامة نظام اخلالفة يف عرص احلارض؛ إذ
يتساءل  ،هل هناك رضورة فكرية أو تنظيمية جتعل من الالزم ومن احلتيم علىنا إذا أردنا أن نقيم
نظاما إسالميا ،أن يكون نظام خالفة ؟ وال يمكن إقامة نظام إساليم من دون نظام خالفة اكنلظام
اذلي أقيم يف قرون العرص اإلساليم األول ؟
أجاب شمس ادلين« :ال أعتقد أن هناك رضورة فكرية أو تنظيمية ،أوكالمية ،أو فقهية ،تدعو
إىل أن تنصيب (أمري املؤمنني) ،إذ يمكن أن يوجد نظام سيايس يستمد خطوطه من الترشيع السيايس
اإلساليم ،ويتكيف قدر اإلماكن مع رضورات الوضع العاليم القائم ،مع احتفاظه بهويته وشخصيته
وروحه اإلسالمية دون أن يكون هناك خالفة إسالمية ،أو إمارة مؤمنني بل صيغة جديدة تتناسب
مع انلظام اإلساليم املجمع إقامته»( .شمس ادلين ،مواقف وتأمالت ،مواقف ودراسات( ،بريوت ،دار
مج ،)1989 ،ص 207/1:
 784حوارات خاصة ،املرجع السابق ،ص434 :
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 -6إن ثمة خالف بني شمس ادلين وغريه من الفقهاء فيما يتعلق بوالية األمة ىلع
نفسها ،فإن أسبابه تعود إىل أن هؤالء الفقهاء قالوا حباكمية الفقيه يف عرص
الغيبة استنادا إىل بعض الروايات  ،مما يعين أن انتخاب غري الفقيه يكون
خمالفا إلرادة اهلل واختياره  ،بينما شمس ادلين ال يرى يف الروايات ما يدل
ىلع ثبوت الوالية للفقيه  ،ويرى ثبوت الوالية لألمة من قبل اهلل تعاىل  ،فذلك
يقتيض أن تمارس األمة واليتها بشلك مطلق  ،وانتخاب من ترى فيه األهلية
والكفاءة  ،سواء اكن فقيها أم لم يكن  ،من منطلق أن مالك احلاكمية هو حفظ
انلظام العام  ،وعدم داللة انلصوص ىلع حرص احلاكمية بالفقيه .
كما أن شمس ادلين مزي بني اإلمام املعصوم والفقيه ؛ فاإلمام املعصوم منصوب
من قبل انليب بأمر اهلل تعاىل حلكم األمة وقيادتها ؛ والفقيه منصوب من قبل اإلمام
املعصوم يف أمور الفتيا والقضاء فقط  ،دون احلاكمية والوالية ادلنيوية(. )786
واإلمام املعصوم –حسب رضوريات الفكر الشييع اإلمايم -إمام األمة وويلها ؛
سواء حكم أو لم حيكم  ،قام أو قعد  ،وال تعذر األمة جبهله  ،كما هو مفاد قول
اإلمام ىلع ( :عليكم بطاعة من ال تعذرون جبهاتله)  .وقد بني اهلل سبحانه تعاىل
أنه ليس ملؤمن أو مؤمنة إذا قىض اهلل ورسوهل أمرا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم،
بمعىن انه إذا قيض اهلل حكما يف شئ أو يف عمل  ،فليس لإلنسان خيار يف ذلك .
أما يف غياب اإلمام املعصوم  ،فإن األمة يه ويلة نفسها  ،ومسؤولة عن اختيار
من يتوىل أمور ادلولة واحلكومة  ،وال بد أن يضطلع األمة بدورها  ،برشط أن تكون
منسجمة يف خياراتها املتعددة مع أصول اإلسالم وقواعده  ،ومع خم ونهج أهل
ابليت(. )787
واألمة ليست ملزمة باختيار الفقيه ملهمة إدارة شؤون ابلالد  ،ألن الفقيه بما
هو فقيه  ،هو أحد أفراد األمة  ،ويه قد ختتار غريه إذا رأت ذلك  ،من منطلق أنها ويل
نفسها  ،وقد جعلت هذه الوالية هلا من قبل اهلل عند غيبة املعصوم  .وهذا –ىف رأي
786
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شمس ادلين -يعىن أن األمة يه مصدر الرشعية بالنسبة للسلطة  ،ورشعية القوانني
يف دائرة اتلنظيم واتلدبري  ،وخارج احلقل اذلي حتكمه أحاكم الرشيعة(. )788
إن األمة يه صاحبة الوالية يف عرص الغيبة  ،ويه اليت تنتج من يتوىل أمرها
من خالل الشورى العامة ،حبيث تنتخب شخصا لرئاستها  ،وتقيم حكومة وسلطة،
وتكون ملزمة بإطاعة وتنفيذ ما تشرتطه ىلع نفسها ما لم يكن يف الطاعة
واتلنفيذ ما خيل برشوط الفقه  ،ومبادئ الترشيع العامة يف الكتاب والسنة .وبمعىن
آخر يمكن القول  :إن األمة هلا والية أصلية  ،ويه تقوم بمنح هذه الوالية باتلبعية
ملن تشاء  ،سواء إىل الفقيه أو إىل غري الفقيه اذلي قد يكون امرأة  ،أو رجال  ،طاملا
أن لك شئ يف نطاق الرشع اإلساليم ،اذلي جعل أمور املسلمني شورى بينهم .
وال يعين ذلك أن حق املعصوم مغصوبا  ،إنما حق اإلمام املعصوم يكون
مغصوبا فيما لو اكن اإلمام حارضا وفاعال يف املجتمع  ،وموجها للناس يف مجيع
شئونهم ادلينية وادلنيوية  .وكون واليته معلقة  ،فإن عدم الرشعية إنما يكون من
جهة قيام احلكومة بممارسة الظلم والطغيان  ،وانتهاك قوانني العدالة  .وذللك ،
فإن السلطة إذا اكنت اعدلة ومعربة عن إرادة األمة واختيارها  ،فإنه جيب اإلقرار
برشعيتها  ،واحرتام قوانينها وجيوز العمل فيها ومعها  ،طاملا أنها حمكومة لوالية األمة
يف عرص الغيبة  ،هذه الوالية اليت تستوجب أن يكون انلاس أويلاء بعضهم بعضا
فيما يعود إىل تدبريهم السياسية واالجتماعية واالقتصادية  ...كما هو مقتيض الوالية،
بما يه والية تدبري وسلطة  ،ال بما يه والية نرصة وحمبة ومؤازرة.
هذه يه ملخص نظرية والية األمة ىلع نفسها  ،وقد اتفقت مع انلظريات
األخرى من حيث اتلطبيق ىف كون االنتخاب هو الطريق املوصل إىل اختيار احلاكم
ُ َ ْ
 ،وختتلف هذه انلظرية بشلك جذري عن انلظريتني األ ْولَي السابقتني من حيث
األسس انلظرية وبعض تطبيقاتها  ،إذ ال تعرتف هذه انلظرية أصال بنظرية والية
الفقيه املطلقة اليت بنيت ىلع أساس نظرية انليابة العامة أي نيابة الفقهاء لإلمام
الغائب عن طريق انلصب واتلعيني  ،ومن ثم أحقيتهم (الفقهاء) وحدهم بقيادة
788
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احلكومة اإلسالمية ىف عرص الغيبة .
إن الوالية ىف تشكيل احلكومة اإلسالمية يف عرص الغيبة يف رأي الشيخ شمس
ادلين تكون بيد األمة  ،فيما يعين أن األمة يه املسؤولة وصاحبة احلق يف تشكيل
احلكومة اإلسالمية وإدارتها وأنها حرة يف اختيار قائدها ومن ينوب عنها سواء من
الفقهاء أم من غريهم  ،معتمدة يف ذلك طريق االنتخاب وابليعة احلرة .
إن ظهور األطروحة اثلورية اليت قدمها الشيخ مهدي شمس ادلين هذه تشري إىل
أن تطور الفكر السيايس الشييع يقرتب شيئا فشيئا إىل الفكر السيايس السين  ،إن لم
يمكن القول بأنه قد تطابق تطابقا تاما معه .
فمهما اعترب الشيخ شمس ادلين أطروحته جديدة وفريدة عرصه  ،حيث لم
يسبق إيله –يف رأيه -أي فقيه قبله  ،إال أننا نرى بوضوح أن هذه ادلعوى تنطبق تماما
ىلع فقهاء الشيعة  ،لكنها باملقارنة مع نظرية أهل السنة السياسية  ،فإن مضمون هذه
انلظرية يه نفس مضمون نظرية الشورى  ،مهما اختلف اسمهما .
فىف نهاية حبثنا حول نظريات ادلولة يف ضوء الفكر السيايس الشييع املعارص ،
انتهينا إىل القول بأن نظرية اإلمام اخلميين السياسية  ،وما انتيه إيله فقهاء اإلمامية
يف دستور مجهورية إيران اإلسالمية ليست خيارا وحيدا أمام الشيعة ىف تشكيل
حكومتهم املثايلة يف ظل الغيبة الكربى  ،وهذا يعين أن فقهاء الشيعة ومفكريهم
ال يتوقفون عن ابلحث وادلراسة للوصول إىل أحسن انلظريات السياسية خروجا
من املأزق السيايس احلاىل  .وهذه انلظريات يه ثمرات هذا اجلهد املتواصل من
االجتهادات واملراجعات واالسترشاف للمستقبل  .وهو ما يشري إىل أن انلظريات
السياسية اليت ظهرت ىلع يد فقهاء الشيعة اإلمامية يف ظل الغيبة الكربى كمخرج
للخروج من أرس املهدوية  ،تطورت شيئا فشيئا إىل ما يقرتب إىل نظرية أهل السنة
السياسية  ،وهذا ما يؤكد نلا ىلع أن نظرية أهل السنة السياسية يه أقوى انلظريات
وأصلحها للتطبيق ىف املستقبل وأكرثها أصالة إىل اهلدي القرآين واهلدي انلبوي من
انلظريات اليت تودلت يف كنف الفكر السيايس الشييع .
٣١٤
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املبحث اخلامس :
والية الفقيه بني اإلمامة واملرجعية ادلينية
إن ظهور مجهورية إيران اإلسالمية يف عهد الغيبة الكربي يرتك نلا أسئلة
شائكة حتتاج إىل جواب شاف  .فمهما مرور هذه اجلمهورية أكرث من ثالثني اعما
إال أن تلك األسئلة مازالت اعلقة يف اذلهن وكثريا ما تطرح نفسها باحثة عن اإلجابة
الىت تشيف العليل وتروي الغليل .
مفاد هذه األسئلة هو :هل هنالك فرق بني إمامة األئمة ووالية الفقهاء ؟ ،وإن
اكنت اإلجابة بنعم ،فما ىه تلك الفروق اجلوهرية بينهما ؟ .وما ىه املرجعية ادلينية؟،
ما يه طبيعة العالقة بينها وبني والية الفقيه ؟ ،وهل جيوز للفقهاء واملراجع مزامحة
الويل الفقيه ؟ وهل جيب احتاد الوالية واملرجعية أم جيوز انفاككهما ؟.
وسوف نعالج تلك األسئلة العالقة –بمشيئة اهلل تعاىل -يف املطلبني اتلايلني :
املطلب األول :بني اإلمامة والوالية
اإلمامة يف اللغة  :من أم  ،ومعىن أم بهم أي تقدمهم  ،واإلمام لك من ائتم به قوم
اكنوا ىلع الرصاط املستقيم أو اكنوا الضالني  ،أو ما ائتم به من رئيس وغريه  ،وقوهل
ََ ُ َ َ ْ ُ ْ
تعاىل :فقاتِلوا أئِ َّمة الكف ِر َۙ)( )789أي رؤساء الكفر وقادتهم  ،أو اذلي يقتدى به ،
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أو املثال(. )790
أما يف االصطالح  :فقد عرف احلىل اإلمامة بأنها « :رئاسة اعمة يف أمور ادلنيا
وادلين لشخص من األشخاص نيابة عن انلىب»  .وعرف شمس ادلين األصبهاىن
األشعرى اإلمامة بأنها« :عبارة عن خالفة شخص من األشخاص للرسول صىل اهلل
عليه وسلم يف إقامة قوانني الرشيعة وحفظ حوزة امللة ىلع وجه جيب إتباعه ىلع
اكفة األئمة»  .وعرفها الشارح ابلهشىت بأنها « :رياسة اعمة يف ادلين نيابة عن انلىب
صىل اهلل عليه وآهل»  .أما القوشىج فقد عرفها بأنها « :رياسة اعمة يف أمور ادلين
وادلنيا  ،خالفة عن انلىب صىل اهلل عليه وآهل وسلم»(. )791
وتكاد الساحة العلمية للشيعة تتفق ىلع أن اإلمامة يه خالفة انلبوة يف إدارة
شئون ادلين وادلنيا  ،ويه امتداد طبييع للنبوة  .وقد حرصت الشيعة اإلمامية االثين
عرشية اإلمامة بعد انليب يف اثنا عرش إماما  ،أوهلم اإلمام عيل بن أيب طالب وآخرهم
حممد بن حسن العسكري  ،اذلي اغب غيبة صغري ثم كربي وسيعود يف آخر الزمان
–حسبما يعتقدون -يلمأل األرض خريا وعدال بعد ما مألت جورا وظلما  ،وتتم هذه
اخلالفة عن طريق انلص والوصية ؛ حيث أوىص الرسول –كما يزعمون -إىل اإلمام عيل
كرم اهلل وجهه يلكون إماما من بعده  ،واإلمام عيل أويص إىل اإلمام حسن بن عيل بن
أيب طالب وهكذا إىل اإلمام اثلاين عرش الغائب .
واإلمامة عند الشيعة ركن من أراكن ادلين  ،ال يصح اإليمان إال بها  ،وال تقبل
األعمال إال بها( ، )792ويه اكنلبوة وبعضهم اغل فذهب إىل أنها أفضل من انلبوة(، )793
 790ابن منظور ،لسان العرب( ،بريوت ،دار صادر) ،ص26-25/12 :
 791العالمة احلىل ،أنوار امللكوت يف رشح ايلاقوت ،عن توضيح املراد-تعليقة ىلع رشح جتريد
االعتقاد ،للعلم العالمة احلسن بن يوسف بن ىلع بن املطهر احلىل ،تأيلف السيد هاشم احلسيىن
الطهراىن ،ص672 :
 792اللكيىن ،أصول الاكيف ،كتاب اإليمان والكفر ،باب داعئم اإلسالم احلديث رقم  ،3ص:
17 ،16/2؛ عقيدة الشيعة يف اإلمامة ،املرجع السابق ،ص174-173 :؛ نعمة اهلل اجلزائري ،زهر الربيع،
ص39/8 :
 793انلوخبىت حسن بن موىس وسعد بن عبد اهلل القىم ،كتاب فرق الشيعة ،حتقيق د .عبد
املنعم اخلفىن ،دار الرشاد ،القاهرة ،الطبعة األوىل سنة  :1992ص 33؛ هاشم بن سليمان ابلحراىن
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وذلك ألن اإلمامة –يف رأيهم -من لطف اهلل العام أما انلبوة من لطفه اخلاص  ،يقول
الشيخ احليل :
«اإلمامة لطف اعم وانلبوة لطف خاص إلماكن خلو الزمان من نىب يح خبالف
اإلمام  .)794(»...وانلتيجة الطبيعية من هذا اتلصور اتلفويق واألفضلية لإلمامة ىلع
انلبوة يه أن «إنكار اللطف العام رش من إنكار اللطف اخلاص»(.)795
من هنا يتمتع األئمة جبميع األوصاف اليت يتمتع بها انليب  ،بل يتمتع األئمة –عند
بعض علمائهم -بأوصاف تفوق أوصاف انليب  ، )796(غري أنهم (األئمة) ال يوحون
إنما يلهمون .ويعتقدون أن للرسول  والية مطلقة ىلع املؤمنني  ،بناء ىلع قوهل
تعاىل:
ُ ُ َْ
َ َ
َّ ُّ َ ْ َ ٰ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُ
ْ
اج ُه أ َّم َهات ُه ْم ۗ َوأولو ال ْر َحامِ َبع ُض ُه ْم أ ْو ٰل
انل ِب أول بِالمؤ ِم ِنني ِمن أنف ِس ِهم ۖ وأزو
َ َّ َ ْ َ ْ َ ُ َ ٰ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ً
ني َوال ْ ُم َ
ببَ ْعض ف كتَاب الل َّ م َن ال ْ ُم ْؤمن َ
ه
اج ِرين ِإل أن تفعلوا ِإل أو ِلائِكم معروفا ۚ
ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ
ِِ
ِ
َ َ َٰ َ
َ
ك ف الْكتَ
ْ
ً
ُ
اب مسطورا(. »)797
كن ذل ِ
ِ
ِ
ِ
واملقصود من األولوية باألنفس هو األوىل باتلرصف يف مطلق شؤون املؤمنني
اخلاصة والعامة  .فتصميمه ( )يف أي شأن من شئون املسلمني  ،أحق باملرااعة من
الكتاكىن ،الربهان يف تفسري القرآن ،طبعة الطهران ،الطبعة اثلانية( ،مقدمة ص )24
 794عن ادلكتور عيل أمحد السالوس ،مع الشيعة اإلمامية يف األصول والفروع موسوعة شاملة،
املرجع السابق ،ص45/ 1 :
 795نفس املرجع السابق
 796وقد أورد املجليس يف حبار األنوار أبوابا خاصة بليان هذا املوضوع سماه :باب( :تفضيلهم
عليهم السالم ىلع األنبياء وىلع مجيع اخللق وأخذ ميثاقهم عنهم وعن املالئكة وعن سائر اخللق
وأن أويل العزم ،إنما صاروا أوىل العزم حببهم صلوات اهلل عليهم) ،وباب( :أن داعء األنبياء استجيب
باتلوسل واالستشفاع بهم عليهم السالم) وباب( :أنهم يقدرون ىلع إحياء املويت وإبراء األكمه
واألبرص ومجيع معجزات األنبياء) (املجليس ،حبار األنوار ،ص319 ،267/ 26 :؛  .)29/28ويف العلم
اكنوا يعلمون علم السماء واألرض واجلنة وانلار ،وقد عرض عليهم ملكوت السموات واألرض،
وعلموا ما اكن وماذا سبكون ،وال خييف عليهم حبقيقة اإليمان وانلفاق ،وأنهم لو أرادوا أن يعلموا
شيئا علموه ،كما أنهم علموا مىت يموتون وأين يموتون ،وال خييف عليهم العلوم الىت احتاجتها األمة
(املجليس ،حبار األنوار ،ص160 ،137 ،117 ،109/26 :؛ 308 ،302 ،25/ 28؛ ،149 ،148 ،258 ،264 ،260/ 1
)174 ،173 ،172 ،171 ،169 ،168 ،166 ،165 ،163 ،161 ،160 ،152 ،150
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تصميمهم أنفسهم .نعم اكن ( )مأمورا بمشاورتهم يف األمور  ،أما االختيار انلهايئ
َ
َ ْ
َ َ َ ْ
:و َما كن ل ِ ُمؤ ِم ٍن َول ُمؤ ِمنَ ٍة إِذا
وابلت يف األمر فقد اكن إيله ( . )ومن ثم قال تعاىل
َ َ َ ُ َُ َ َ ْ
ُ َ َ ُ ُُ َ ْ ً َ ْ َ ُ َ َُ ُ ْ ََ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ
َ َ
الية ِمن أم ِر ِهم ۗ ومن يع ِص الل َّ ورسول فقد
قض الل َّ ورسول أمرا أن يكون لهم ِ
َ َّ َ َ ً
ً
ضل ضلل ُم ِبينا( »)798فليس للمسلمني اخلرية من أمرهم بعد حكم الرسول (،)
ومن هنا أصبح خمالفته عصيانا وضالال( . )799فوالية انليب –يف رأي فقهاء الشيعة-
إذن مطلقة وغري حمدودة  ،وال تفوقها والية إال والية اهلل .
وإذا اكنت والية األئمة –يف زعمهم -إمتدادا لوالية انليب بانلص والوصية  ،ومن
ثم مطلقة ،فإن والية األئمة أيضا مطلقة وغري حمدودة  ،ويكون لألئمة ما اكن
للنيب –حىت الترشيع االبتدايئ -ما عدا الويح  .من أجل ذلك اكنت أقوال األئمة
وأفعاهلم وتقريراتهم مصدرا للترشيع بعد القرآن الكريم ،كما اكنت أقوال الرسول
وأفعاهل وتقريراته .
واكنت هذه الوالية العامة أثبتها انليب ( )لعيل (ع) يوم الغدير  ،قال ( )يف
حشد املسلمني« :أيها انلاس  ،من أوىل باملؤمنني من أنفسهم ؟ قالوا  :اهلل ورسوهل
أعلم :إن اهلل موالى .وأنا موىل املؤمنني  ،وأنا أوىل بهم من أنفسهم  ،فمن كنت مواله
فعيل مواله»( . )800يقوهلا ثالث مرات ،ثم أمرهم بتبليغ الشاهد للغائب .
 798سورة األحزاب36 :
 799آية اهلل حممد هادي معرفة ،والية الفقيه أبعادها وحدودها( ،د.ن و د.س) ص9-8 :
 800هذا احلديث أخرجه علماء أهل السنة كما ييل :سنن الرتمذي ،الكتاب :املناقب عن رسول
اهلل ،ابلاب :مناقب عيل بن أىب طالب ،رقم احلديث3646 :؛ مسند اإلمام أمحد ،الكتاب :مسند
العرشة املبرشين باجلنة ،رقم906 :؛ وأول مسند الكوفيني ،رقم18476 :؛ 18519 ،18497؛ سنن ابن
ماجه ،الكتاب :املقدمة ،ابلاب :فضل علب بن أىب طالب ،رقم118 :؛ املستدرك احلاكم ،ص.110/3 :
وأخرجه علماء الشيعة كما ييل( :املجلىس ،حبار األنوار ،ص108/ 37 :؛ األميين ،الغدير؛ تاريخ أمري
املؤمنني ،ابلاب ،52 :باب أخبار الغدير؛ املنتظري ،دراسات يف والية الفقيه وادلولة اإلسالمية ،ص:
.)41-40/1
(هذا احلديث من حيث سند صحيح من وجهة نظر لك من أهل السنة والشيعة ،فاإلشاكل بعد
هذا يكمن يف املفهوم هل ،حيث أن لفظ (املوىل) -من وجهة نظر الشيعة – يعىن األوىل باتلرصف،
وىه عني اإلمامة ،اكن هذا اخلرب هو ديلل قاطع ىلع صحة إمامة اإلمام ىلع وأحقيته يف اخلالفة بعد
الرسول من غري فصل .لكن أول الغلط هلذا االستدالل -كما يقول الشيخ ادلهلوى -هو :إنكار
أهل العربية قاطبة ثبوت ورود (املوىل) بمعىن (الوىل) بل قالوا لم جيئ قط املفعل بمعىن أفعل يف موضع
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(وذلك ألن الطاعة املفروضة ىلع انلاس جتاه أوامر انليب وأويل األمر الرشعيني
يه الطاعة املطلقة ،سواء استصوبها راعع انلاس واعمة انلاس واعمة أفرادهم أم لم
ومادة أصال ،فضال عن هذه املادة باخلصوص .فقد خرق هذا االمجاع أبو زيد ،فإنه جوز وروده ذللك
املعىن ،متمساك بقول أىب عبيدة يف تفسري قوهل تعاىل {ىه مولكم} أى أوىل بكم ،إال أن اجلمهور
خطؤوه يف هذا اتلجويز .إذ لوجاز هذا للزم أن يقال :ماكن فالن أوىل منك بمعىن ماكن فالن موىل
منك وهو باطل منكر باالمجاع .كما أن العلماء أيضا قالوا :إن تفسري أىب عبيدة بيان حلاصل املعىن
يعىن :انلار مقركم ومصريكم واملوضع الالئق بكم ،ال أن لفظ املوىل ثمة بمعىن األوىل .واثلاىن :أن
املوىل بمعىن األوىل أيضا اليلزم أن تكون صلته باتلرصف ،و كيف تقرر هذه الصلة ومن أية لغة ؟
وأية رضورة يف لك ما َّنسمع لفظ األوىل
فيحتمل أن يكون املراد :أوىل باملحبة وأوىل
باتلعظيمَ ْ َ .
ْ َ َ َ َ َّ َ ُ ُ َ َ َ
َّ
َّ
لين اتبعوه وهـذا
حنمله ىلع أن املراد أوىل
باتلرصف ؟ كما يف قوهل تعاىل ﴿ إِن أول انل ِ
اس بِ ِإبرا ِهيم ل ِ
أن َ َّ
ين َآمنُوا ْ َواللّ َو ُّل ال ْ ُم ْؤمن َ
َ
َّ
انل ُّ
ني) (سورة آل عمران ، )68 :وظاهر أن أتباع إبراهيم لم يكونوا
ال
بو ِ
ِِ
ِ
ِ
أوىل باتلرصف يف جنباته املعظم.
اثلالث :أن القرينة ابلعيدة تدل رصاحة ىلع أن املراد من الوالية املفهومة من لفظ (املوىل)
أو (أوىل) املحبة ،وىه قوهل (امهلل وال من وااله ،واعد من اعداه) ،ولواكن املراد من املوىل املترصف يف
األمور أو األوىل باتلرصف فقال :امهلل وال من اكن يف ترصفه واعد من لم يكن كذلك ،وذكر املحبة
والعدوان ديلل رصيح ىلع أن املقصود إجياب حمبته واتلحذير عن عداوته ،ال اتلرصف وعدمه.
والظاهر أن انلىب  علم انلاس ولقنهم أدىن الواجبات بل السنن واآلداب حبيث يفهم املعاىن
املقصودة من ألفاظها الواردة يف قوهل الرشيف لك من اكن حارضا أو اغئبا بعد معرفته بلغة العرب
من غري تكلف ،وهذا يف احلقيقة هو كمال ابلالغة ،وهو املقتىض نلصب اإلرشاد واهلداية أيضا.
ولو اكتىف يف مثل هذه املقدمة العمدة بنحو هذا الكالم اذلى الحيصل املعىن املقصود أصال بطبق
القاعدة اللغوية ووفقها ثلبت يف حق انلىب ( )قصور ابلالغة يف الكالم بل املساهلة يف اتلبليغ
واهلداية وهو حمال والعياذ باهلل ،فعلم أن مقصوده ( )بهذا الكالم إنما اكن إفادة هذا املعىن اذلى
يفهم منه بال تكلف يوفق قاعدة لغة العرب ،يعىن حمبة ىلع اكن فرض كمحبة عليه السالم،
وعداوته حرام كعداوته عليه السالم ،وهذا هو مذهب أهل السنة ومطابق لفهم أهل ابليت يف ذلك).
وروي أبو نعيم عن احلسن املثىن ابن احلسن السبط األكرب أنهم سألوه عن حديث (من كنت
مواله) هل هو نص ىلع خالفة ىلع؟ قال لواكن انلىب () أراد خالفته بذلك احلديث لقال قوال واضحا
هكذا :يا أيها انلاس هذا وىل أمرى والقائم عليكم بعدى فاسمعوا وأطيعوا .ثم قال احلسن  :أقسم
باهلل أن اهلل تعاىل ورسوهل لو آثر عليا ألجل هذا األمر ولم يتمثل ىلع ألمر اهلل ورسوهل ولم يقدم ىلع
هذا األمر لاكن أعظم انلاس خطأ برتك أمثال ما أمر اهلل ورسوهل به .قال رجل  :أما قال رسول اهلل
(« )من كنت مواله فعىل مواله؟» قال احلسن  :ال واهلل ،إن رسول اهلل لو أراد اخلالفة لقال واضحا
ورصح بها كما رصح بالصالة والزاكة وقال  :يا أيها انلا إن عليا وىل أمركم من بعدى والقائم يف انلاس
بأمرى .وعلق ادلهلوى قائال  :وأيضا يف هذا احلديث ديلل رصيح ىلع اجتماع الواليتني يف زمان
واحد ،إذ لم يقع اتلقيد لفظ (بعدى) بل سوق الكالم لتسوية الواليتني يف مجيع األوقات من مجيع
الوجوه ( .)...خمترص اتلحفة اإلثىن عرشية :شاه عبد العزيز عالم حكيم ادلهلوى( ،طبعة مكتبة
احلقيقة-استانبول1991م) ،ص.161-159 :
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يستصوبوها  ،األمر اذلي يعين أعرفية والة األمر بمصالح العامة من أنفسهم  ،فلوالة
األمر حق اتلرصف يف شؤون العامة إداريا وسياسيا  ،ويكون ترصفهم هو انلافذ
َ َ َ ْ
(و َما كن ل ِ ُمؤ ِم ٍن
إطالقا  ،وليس لعامة انلاس حق أي اعرتاض ،حسبما اآلية الرشيفة
ُ َ َ ُ ُُ َ ْ َ ْ َ ُ َ َُ ْ
َ ْ
َ َ َ
ي ُة ِم ْن أَ ْمره ْم ۗ َو َم ْن َي ْعص اللََّ
ال َ َ
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ول فقد ضل ضلل ُم ِبينا(.))801
فهذه اإلطاعة املطلقة ال تعين سوى أولوية ويل األمر من انلاس بأنفسهم ،
وأن أي تصميم يتخذه ويل األمر أوىل من تصميم سائر انلاس فيما يرجع إىل صالح
أنفسهم  ،وليس ذلك سوى «الوالية العامة» اثلابتة لويل األمر –اإلمام املعصوم أو
الفقيه اجلامع للرشائط -فهو أوىل باتلرصف يف شؤونهم ىلع االطالق)(. )802
أما وقد انقطعت سلسلة اإلمامة بغيبة اإلمام اثلاين عرش  ،وخلت الساحة
من اإلمام احلارض ،ذهب بعض علماء الشيعة –كما تمت اإلشارة من قبل -إىل القول
بوجوب جتميد مجيع النشاط اإلجتمايع والسيايس  ،وأن يظلوا منتظرين إىل أن يظهر
اإلمام الغائب حجة الزمان  ،لكن ذهب بعضهم –بسبب تطاول الزمان وإحلاح
احلاجة -إىل أن للفقهاء اجلامعني للرشوط حق انليابة عن اإلمام املهدي يف فرتة هذه
الغيبة الكربى يلقودوا أتباع الشيعة املنترشين يف لك بقاع األرض .
وقد اتفقت نظرية اإلمامة (إمامة األئمة) مع الوالية (والية الفقهاء) يف أن كال
منهما استمرار وامتداد للوظيفة انلبوية  ،وأن طاعة لك من اإلمام والويل واجبة .
ولكن هناك فروق جوهرية بينهما والىت تتجيل يف األمور اتلايلة :
أوال  :أن إمامة األئمة قضية متفق عليها بني الشيعة اإلمامية االثين عرشية،
أما والية الفقهاء يف عرص الغيبة –كما أسلفنا اذلكر -قضية خمتلف فيها بني
فقهائهم قديما وحديثا سواء يف أصل مرشوعيتها ؛ اكخلالف القائم بني اإلخباريني

 801سورة األحزاب36 :
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واألصويلني( )803واكخلالف القائم بني أنصار نظرية والية الفقيه ومعارضوها( ، )804أم
يف االطالق واتلقييد(.)805
ثانيا  :تعينت إمامة األئمة عند الشيعة اإلمامية االثين عرشية بانلص والوصية
إمجااع  ،أما والية أويلاء الفقهاء فتعينت عند بعض الفقهاء بانلصب العام( ،)806وعند
بعضهم بتصدي الفقهاء الوالية من باب احلسبة( ،)807وعند بعض اآلخر باالنتخاب
سواء املبارش من قبل األمة أم غري املبارش من قبل اخلرباء( ،)808وعند غري هؤالء مجيعا
باالختيار الطبييع ورجوع انلاس إيله( ... )809إلخ .
ثاثلا  :أن األئمة معصومون كعصمة األنبياء واملرسلني يترصفون يف إطار اإلهلام
الرباين ومسددون من قبل السماء  ،أما أويلاء الفقهاء فغري معصومني يترصفون يف
إطار اإلجتهاد يصيبون وخيطئون .
803

وتطورها)

ينظر يف املبحث اثلاين من الفصل األول ،من ابلاب اثلاين حول (والية الفقيه نشأتها

 804ينظر يف املبحث اثلالث من الفصل اثلاين من ابلاب اثلاين حول (معارضوا والية الفقيه)
 805ينظر يف املبحث الرابع من الفصل األول من ابلاب اثلاىن (حدود والية الفقيه)
 806ينظر يف املبحث اثلالث من الفصل األول من ابلاب اثلاين (طرق إثبات والية الفقيه).
ويعين بانلصب العام هو حعل وتعيني من قبل األئمة لطائفة معينة من الشيعة لقيادتهم .وهذا اتلعيني
يتم باتلوصيف العام ال باالسم .واذلي ال ينطبق إال ىلع لفقهاء اجلامع لرشائط الفتوي واالجتهاد
العالم العادل الشجاع القادر ىلع اتلدبري واإلدارة.
 807ينظر يف نفس املبحث السابق .ويعين بوجوب تصدي الفقيه للحسبة هو أن يف املجتمع
الشييع أمورا اجتماعية وشؤونا خاصة أو اعمة  ،قطعوا بعدم ريض الشارع املقدس بإهماهلا وعدم
القيام بها .فإن الفقهاء –انطالقا من هذا -مطلوبون بأن يتولون إدارة شؤون املجتمع عن طريق تشكيل
احلكومة اإلسالمية تفاديا عن اهلرج واملرج.
 808ينظر يف املبحث الرابع من الفصل اثلاين من ابلاب اثلاين (نظريات ادلولة يف ضوء فكر
السيايس الشييع املعارص) ،يتمثل هذا االجتاه يف رأي الشيخ املنتظري اذلي طرح نظرية (الوالية
االنتخابيةاملقيدةللفقيه).
 809ينظر يف املبحث الرابع من الفصل اثلاين من ابلاب اثلاين (نظريات ادلولة يف ضوء فكر
السيايس الشييع املعارص) ويتمثل هذا الرأي يف أطروحة الشيخ حممد باقر الصدر اذلي طرح نظريته
السياسية (خالفة األمة وإرشاف املرجعية) .ويعين باالختيار الطبييع هو وصول املرجع الصالح اذلي
سيكون مرشفا ىلع ادلولة اإلسالمية عن طريق اعدي وطبييع اذلي وصل إيله لك املراجع ادلينية
إىل مقامه .وهذا يف حال تفرده باألعلمية واألفضلية ،وإذا تعددت األشخاص فيعني من قبل األمة
باالنتخاب.
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رابعا  :أن أقوال اإلمام وأفعاهل وتقريراته –عند الشيعة اإلمامية االثين عرشية-
مصدر من مصادر الترشيع كأقوال الرسول وأفعاهل وتقريراته سواء بسواء  ،أما أقوال
أويلاء الفقهاء وأفعاهل وتقريراته فليست مصدرا من مصادر الترشيع .
خامسا  :أن أقوال اإلمام وتقريراته جيب طاعتها من جهتني  :جهة كونها ترشيعا،
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ِ
ول ِإن كنتم تؤ ِمنون بِ ِ
الل َّ والرس ِ
أقوال الويل الفقيه فيجب طاعتها يف إطار (الراد ىلع الفقيه راد ىلع اإلمام  ،والراد ىلع
اإلمام راد ىلع اهلل ورسوهل)  ،وباعتباره كون قائلها حاكما .
املطلب اثلاين  :بني املرجعية ادلينية ووالية الفقيه
تثار حول هذا املوضوع مجلة من التساؤالت اتلايلة  :من هو املرجع ادليين
(اتلقليد) ؟  ،وما ىه الرشوط الىت ينبيغ توفرها يف مرجع اتلقليد ؟  ،وكيف يتم
تشخيصه واختياره ؟  ،وما العالقة بني الويل الفقيه ومرجع اتلقليد ؟  ،وهل يشرتط أن
يكون الويل الفقيه مرجع اتلقليد؟ ،وهل جيوز أن يزاحم املرجع ويل الفقيه يف فتاواه
وواليته ؟  ،وماذا لو تعددت املراجع  ،إىل من تؤول إيله القيادة (الوالية) ؟ .
اتلعريف عن املرجع ادليين (مرجع اتلقليد)
حتتل املرجعية ادلينية دلى الشيعة أهمية كبرية  ،فمراجع اتلقليد يمثلون صفوة
علماء املذهب الشييع  ،اذلين يُرجع إيلهم أمور دين الشيعة وشئون حياتهم العامة
واخلاصة  ،وذلك يف فرتة الغيبة الكربي ؛ فيف عهد األئمة فإن الشيعة يرجعون يف لك
ما حيدث هلم من شئون  ،ويف لك ما تظهر هلم من مشكالت  ،ويف لك ما تعرض هلم
من قضايا  ،إىل األئمة  ،فبهذا لم تكن هناك حاجة إىل وجود املجتهدين .
أما بعد غيبة اإلمام من مرسح احلياة فإن حاجة الشيعة إىل املراجع ملحة
810
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للغاية ،إذ الفقهاء املجتهدون من املراجع هم امللجأ الوحيد  ،اذلين يرجع إيلهم
أمورهم ادلينية وادلنيوية  ،ويكونون همزة وصل بينهم وبني اإلمام الغائب «-اإلمام
املهدي اثلاين عرش» اذلي يعتقد الشيعة أنه اختىف يف ظروف اغمضة وتركهم دون
إمام ، -ومن هنا يفرض مبدأ اإلمامة ىلع لك شيـيع أن يكون مقدلا ألحد الفقهاء،
العالم الرويح امللم بأصول وفروع ادلين  ،ويمتلك املقدرة الاكملة والسليقة اذلاتية
يف الربط بني األحاكم واتلفريع عنها  ،وصوال إىل استنباط األحاكم املجددة بشأن
املسائل املطروحة  ،أو املستحدثة يف العرص اذلي هو فيه(. )811
فمرجع اتلقليد هو إذن ( :املجتهد اذلي يرجع إيله انلاس (من الشيعة) للفتوى
يف عباداتهم ومعاملتهم)(. )812
وقد ارتبطت املرجعية ادلينية بالفكرة األصلية إلنشاء احلوزة العلمية ادلينية
كمؤسسة دينية شيعية اليت تقوم بتقديم الفتوى وتعليم املذهب  ،وتعمل ىلع جتميع
أتباعه يف العالم حتت لواء واحد حييم وحيافظ ىلع مصاحلهم ويساعدهم ىلع حتقيق
أهدافهم ىلع أساس جتميع املدارس الفقهية ومراجع الشيعة .
ومع استقرار هذه األفاكر أصبحت احلاجة ملحة الستمرار حركة الفقه وتربية
الفقهاء وفتح باب االجتهاد ؛ ومن هنا جاءت فكرة احلوزة العلمية ادلينية اليت رأى
علماء الشيعة رضورة استقالهلا املايل والسيايس  ،فاكن ىلع مراجع الشيعة حتصيل
الزاكة واهلبات وانلذور  ،فضال عن األمخاس اليت اكن انليب  حيصلها من األنفال ،
يف حني يرى علماء السنة أن هذا احلق سقط بوفاة انليب ؛ ألنه ال يورث  ،أما علماء
الشيعة فيعطون هذا احلق لإلمام ومن ينوب عنه (من مراجع اتلقليد) يف فرتة غيبته .
وينسب إىل املحقق الكريك (املعروف باملحقق اثلاين) إنشاء أول حوزة علمية
كربى يف مدينة أصفهان  ،وتابعه املال عبد اهلل التسرتي يف سريته من أجل دعم
 811نور ادلين الشاهرودي ،املرجعية ادلينية ومراجع اإلمامية( ،طهران ،مطبعة هادي،
1416ـه ،)1995/ص9 :
 812أمحد فتح اهلل ،معجم ألفاظ الفقه اجلعفري( ،ادلمام ،مطابع املدوخل1415 ،ـه ،)1995/ص:
380
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احلوزة الكربى باملدينة بتوسيعها وتطويرها وإدخال العلوم العقلية إىل جانب العلوم
انلقلية إيلها  ،فأدخل فيها احلكمة والفلسفة واتلصوف والرياضيات إىل جانب املواد
ادلينية  .ثم تنافست مع حوزة أصفهان بعد ذلك حوزات أخرى بانلجف وابلحرين
وجبل اعمل .
وظلت احلوزة ادلينية مهدا لرتبية العلماء واملفكرين واملجتهدين يف الفروع
املختلفة  ،مثل الفقه واتلفسري والفلسفة واتلصوف وغريها من العلوم  ،واستطاعت
أن تستقطب إيلها أعدادا كبرية من املقدلين واملريدين والطالب  ،خاصة حوزات
انلجف  ،وسامراء ،وكربالء  ،وجبل اعمل  ،وقم  ،ومشهد.
واختذ علماء احلوزة من املساجد ماكنا للتدريب  ،ومن بيوتهم ماكنا لعقد
انلدوات واملناظرات العقائدية والعلمية  ،ثم حتولت منازهلم فيما بعد إىل مركز
إلدارة املعامالت املايلة وموارد شيوخ احلوزة من انلذور واهلبات والزاكة واخلمس .
الوصول إىل املرجعية وطرقه ورشوطه
يبدأ طريق الوصول إىل املرجعية منذ أن يكون الطالب يف نعومة أظفارهم،
وهم يقصدون احلوزات ادلينية  ،ويدرسون يف حلقات متصلة من ادلرس اتللقيين
فيحفظون لك ما يقدم هلم ،ويمرون خالل ذلك باختبارات صعبة جيريها شيوخهم ،
وتهدف أساسا إىل إبراز استعدادهم  ،وحرص ذوي االستعداد العليم ممن يستكملون
طريق ادلراسة وتصفية العنارص الضعيفة غري الصاحلة  ،وتستمر هذه اتلصفية
خالل مراحل ادلراسة املختلفة حىت مستوى ادلراسات العليا وحصوهلم ىلع
املراتب العلمية ،متدرجا يف سلم االرتقاء بدءا من مرتبة واعظ  ،فمجتهد  ،ثم حجة
اإلسالم ،وتليها حجة اإلسالم واملسلمني  ،ويظل حىت املرجعية فيصبح آية اهلل  ،ثم
آية اهلل العظىم  ،وحيق هل عندئذ أن يكون هل مقدلون يقدمون إيله زاكة أمواهلم
وحق اخلمس وانلذور واهلبات  ،ويقدم هلم الفتوى واإلرشاد يف أمورهم ادلينية
وادلنيوية  ،وذلك بعد أن استوفت هلم الرشوط اتلايلة :
األول  :ابللوغ  ،وهذا من املجمع عليه ألن يف عدمه منافاة للتلكيف  ،واثلاين:
٣٢٤

نظرية والية الفقيه السياسية

العقل  ،وهذا أيضا مما أمجع عليه فقهاء الشيعة بنفس السبب املذكور  ،اثلالث :
اإليمان ،ويقصد به أن يكون شيعيا اثىن عرشيا  ،وقد تسالم علماء الشيعة ىلع
اعتباره  ،الرابع  :العدالة  ،فال يصح تقليد من سقطت عداتله  ،اخلامس  :الرجويلة
أو اذلكورة  ،فال يصح تقليد املرأة  ،ألن املرجعية  -من حنو الوالية املتفرعة عن
منصب اإلمامة فال تليق بغري الرجال  ،السادس  :احلرية  ،فال يصح أن يكون
املرجع عبدا مملواك لغريه  ،السابع  :االجتهاد املطلق  ،اثلامن  :احلياة  ،مع اختالف
بني العلماء  ،واجلمهور يذهب إىل عدم جواز تقليد املراجع األموات  ،اتلاسع :
األعلمية  ،ويه أن يكون املرجع أعلم من غريه  ،واألعلمية ىه قوة امللكة يف
استخراج األحاكم  ،مع قوة اتلديلل عليها  ،وبهذا يكون األعلم هو  :األعرف يف
حتصيل الوظيفة الفعلية عقلية اكنت أم رشعية  ،فال بد أن يكون أعرف يف أخذ لك
فرع من أصله  .العارش :طهارة املودل  ،فال يصح أن يكون املرجع متودلا من زنا ،
احلادي عرش  :أن ال يكون مقبال ومنكبا ىلع ادلنيا  .اثلاين عرش  :الضبط  ،واملراد
به ضبط األدلة يف مقام الفتوي وعدم االضطراب فيها واخلروج عن مقتضاها(. )813
وجيتاز مراحل تشخيص املرجعية ويه هذه الطرق اثلالث(: )814
أوال  :شهادة أهل اخلربة  .ويه ابلينة املؤلفة من قول شاهدين من أهل اخلربة ،
وهذه ابلينة ذات بعد فردي ال اجتمايع .
وثانيا  :الشياع (الشيوع) املفيد للعلم  .ومعىن الشياع ليس جمرد شهرة بني
انلاس  ،بل عبارة عن إخبارات كثرية من كثري من أهل اخلربة  ،فال يكيف الشيوع
بني انلاس ما لم يكن ناشئا عن شيوع بني أهل العلم واخلربة  .وإال فيمكن لدلاعية
أن تساهم يف حتقيق هذا الشياع بعيدا عن األسس الصحيحة  ،كما ال قيمة لشيوع
أو شهرة تنشأ من قول شخص أو شخصني  ،بل هذا يف احلقيقة خارج عن حقيقة
 813السيد اخلويئ ،االجتهاد واتلقليد من اتلنقيح يف رشح العروة الوثيق( ،قم ،دار اهلادي،
الطبعة اثلاثلة1410 ،ـه) ،ص236-217 :؛ أمحد فتح اهلل ،معجم ألفاظ الفقه اجلعفري ،املرجع السابق،
ص380 :
 814حبوث يف والية الفقيه ،املرجع السابق ،ص27 :
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الشياع ومندرج يف ابلينة أو قول الشخص الواحد(. )815
وثاثلا  :املعرفة الشخصية بالشخص املتصدي للمرجعية  .ويكون صاحب
املعرفة هنا من أهل اخلربة  ،اذلين يملكون قدرة ىلع املقارنة بني الفقهاء  ،إذ أن أغلب
أفراد األمة ال يملكون اخلربة الشخصية الاكفية ملعرفة أهلية الشخص للمرجعية(. )816
ادلور اذلى يقوم به مراجع اتلقليد
يف الواقع لم يقترص ادلور اذلي يمثله مراجع اتلقليد ىلع االفتاء واتلعليم ادليين،
إنما يتسع دورهم أو يضيق حبسب اتساع قدراتهم الشخصية ىلع اتلأثري واستقطاب
األتباع واملقدلين واتلالميذ بأفاكره ونظريته ،فضال عن اتساع أفق معلوماته ورؤيته
لألمور  ،وهذه العوامل يه الىت تدفع بلعض مراجع اتلقليد خالل فرتات متقاربة
يف إيران القيام بدور الزعيم اذلي يتجاوز جمرد اتلوجيه ادليين واالجتمايع إىل املجال
السيايس واالقتصادي  ،حبيث اكنت احلوزة تقود احلركة االجتماعية السياسية يف
العراق ،وكما ظهر يف ثورة  1920م  .ضد االحتالل اإلجنلزيي واليت قادها املرجع ادليين
السيد حممد تيق الشريازي  ،حيث محل الشيعة من مراجع ومقدلين السالح ،كما
أعلن الشريازي حتريم اتلبغ  ،وهذه الفتوى مهما كونها صادرة من مرجع اتلقليد ،إال
أن أثرها السياسية ممتدة تلرضب املصالح الربيطانية يف بالده(.)817
احلال نفسها تكررت يف إيران عندما قامت حوزة قم بدعم قرار رئيس الوزراء
مصدق اعم  1952بتأميم انلفط ومقاومة اإلجنلزي  .كما أن هلم دور رئييس يف حتريك
اتلظاهرات ضد الشاه وإسقاطه  ،وما زالوا يلعبون دورا كبريا يف توجيه السياسة
ادلاخلية واخلارجية إليران  ،خاصة يف العالقة مع إرسائيل والواليات املتحدة .
وجدير باإلشارة إىل أن جناح شيعة إيران يف إقامة أول حكومة دينية يف أوائل
القرن العارش اهلجري ىلع يد األرسة الصفوية هو خطوة مهمة يف طريق ادلمج بني
 815حبوث يف والية الفقيه ،املرجع السابق ،ص29 :
 816حبوث يف والية الفقيه ،املرجع السابق ،ص28 :
 817د .جودت القزويين ،املرجعية ادلينية العليا عند الشيعة اإلمامية( ،بريوت ،دار الرافدين،
الطبعة األوىل )2005 ،ص224 :
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املرجعية ادلينية والسياسية  ،وتكررت اتلجربة بشلك واقيع وأكرث فاعلية  ،عندما
جنحت اثلورة اإليرانية الشيعية يف تشكيل احلكومة اإلسالمية اعم 1979م  ،.يقودها
فقيه جمتهد ومرجع من مراجع اتلقليد .
العالقة بني املرجعية والوالية
إن جناح فقهاء الشيعة املعارصين يف تشكيل احلكومة اإلسالمية يرتك عدة
إشاكالت نظرية
فيما يتعلق بعالقة املرجعية ادلينية والوالية السياسية  ،أهمها  :ما يه طبيعة
هذه العالقة بينهما؟ ،وهل يلزم أن يكون الويل الفقيه مرجعا دينيا ؟  ،وهل جيب
احتادهما أم جيوز هلما االنفاكك ؟  ،وإذا اكن االجابة بالوجوب  ،ماذا عن دور باىق
املراجع اآلخرين بعد ذلك ؟  ،وهل انتيه صالحيتهم بوجود الويل الفقيه اذلي هو يف
نفس الوقت مرجع ديين ؟ .
اختلف فقهاء الشيعة املعارصين حول هذا املوضوع بني من يرى وجوب
االحتاد بني املرجعية والوالية بمعىن جيب أن يكون الويل مرجعا دينيا  ،وبني من
يرى جواز االنفاكك بينهما بمعىن ال يلزم أن يكون الويل مرجعا دينيا ؛ إذ من
املعروف أن الشيعة يف فرتة الغيبة الكربي يرجع مجيع أمورهم ادلينية وادلنيوية
إىل مراجع اتلقليد  ،أما بعد تشكيل احلكومة حبيث أن للويل الفقيه –حسب أنصار
والية الفقيه -والية مطلقة ىلع العباد وابلالد  ،كما اكن للنيب واألئمة  ،فقد أثار هذا
الوضع -بطبيعة احلال -تساؤال حول ادلور اذلي ستقوم به املراجع يف املستقبل .
ذهب ابلعض إىل جوازاالنفاكك بني املرجعية والوالية (بمعىن ال يلزم أن يكون
الوىل الفقيه مرجعا دينيا) وذلك لوجود الفروق اجلوهرية بينهما واختالفهما يف
االختصات ؛ فإن املراجع يمكن هلا أن تصدر أحاكما فرديا للناس من صالة وصيام
وحنوهما  ،بينما يدير الويل الفقيه -اذلي ال يكون مرجعا -املجتمع ويصدر أحاكما يف
القضايا العامة ،ومن ثم يطيع انلاس الوىل يف القرارات احلكومية ،كما يطيعون املراجع
يف األحاكم الفردية ؛ إذ ال ديلل –يف رأيهم -يلزم علينا احتاد املرجع والفقيه القائد لألمة .
املبحث اتلمهيدي :والية الفقيه بني الكالمية والفقهية
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وتلك الفوارق تتمثل يف األمور اتلايلة أوال  :أن املرجعية تقبل اتلكرث  ،أي أنه
من املمكن أن يوجد عدة املراجع يف عرص معني ويف منطقة معينة  ،وهذا يعين
أن اتلقليد تقبل اتلعددية أيضا  ،حبيث جند طائفة من انلاس يقدلون مرجعا معينا
واآلخرون يقدلون غريه  ،بينما قد يوجد مرجع واحد يف عرص معني ويف منطقة
معينة  .أما الوالية فال تقبل اتلكرث .
وثانيا  :أن املرجعية تقبل اتلفاوت  ،بمعىن أنه من املمكن أن يكون مرجع
معني أعلم املراجع يف جمال فقه العبادات  ،بينما يكون غريه أعلمهم يف املجال
اإلقتصادي وسائر املعامالت .ومن هنا يمكن للفرد أن يقدل مرجعا حبسب
أعلميتهم يف لك جمال  .أما الوالية فال تقبل اتلفاوت .
وثاثلا  :أن املرجعية تقبل اتلأقيت  ،حيث يقبل –عند بعض الفقهاء -اتلخيري
ابتداءا وبقاء أو استمرارا بينما الوالية ال تقبل اتلوقيت  ،وال تقبل اتلكرث وكذلك ال
تقبل اتلفاوت  ،وإال سيؤدي إىل إخالل انلظام وانهياره(. )818
كما استدلوا أيضا باألحاديث اليت تشري إىل أن األئمة قد جعلوا لألمة أكرث من
مفت  ،بينما يبىق هؤالء قائدهم األكرب اذلين ترجع إيلهم األمور(. )819
بينما ذهب اآلخرون إىل وجوب توحيد املرجعية والوالية ورضورته  ،واستدلوا
ىلع قوهلم هذا بما ييل من األدلة :
أوال  :أن الوالية –حسب األدلة اللفظية( )820دليهم -ال يمكن أن تكون ألكرث
من واحد يف دائرة اجتماعية واحدة  ،فلك انلاس يف هذه ادلائرة ملكف بالعمل وفق
رأي احلاكم حسب ما دلت عليه تلك األدلة اللفظية  ،فلو اكن امللكف يقدل مرجعا
 818حسني بركة الشايم ،املرجعية ادلينية من اذلات إىل املؤسسة ،ص38 :؛ والية الفقيه والية
الفقاهة والعدالة ،جواد اآلمىل ،ص:
 819عبد املنعم مهنا ،ادلولة اإلسالمية حبث يف والية الفقيه( ،د.ن و د.س) ص63 :
 820مثل اخلرب اذلي روي عن احلسني بن أيب العالء قال :قلت أليب عبد اهلل :تكون األرض
ليس فيها إمام ؟ قال :ال .قلت :يكون إمامان ؟ قال :ال ،إال وأحدهما صامت( .ابن بابويه القيم،
اإلمامة واتلبرصة من احلرية ،ص) 90 :
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غري الويل  ،أدى ذلك إىل االنقسام واتلفرقة (. )821
ثانيا  :أن الرواة املوجودون –يف عهد األئمة كما استدل بها أنصار رأي االنفاكك-
لم يكونوا –أصال -مفتني من قبل اإلمام  ،وإنما اكنوا يأخذون عنه األحاديث
ويبلغونها للناس ؛ وإذا اضطر عليهم أن يفتوا  ،يبىق اإلمام هو املرجع الوحيد للجميع
يف نهاية األمر  ،بينما املفتون ايلوم يعترب لك واحد منهم نفسه مستقال عن غريه تمام
االستقالل  ،ويرى لك واحد منهم ذاته أنه بديل عن اآلخرين  .فليس هناك مركز
حيومون حوهل كما هو حال الرواة مع اإلمام  .وهذ من شأنه يفتت األمة ويفرقها .
ثاثلا  :قد يكون ابلعد اجلغرايف وصعوبة االتصال يف املرحلة املاضية يربران
جعل تعدد املفتني  ،فللك صقع مفت  ،ألنه يصعب االتصال باإلمام  ،ألخذ لك
األمور منه ؛ فاإلمام يتصل باملفتني وهم يتصلون بانلاس  .بينما ايلوم يمكن
االتصال بسهولة من أقىص األرض إىل أقصاها  ،ويمكن تعميم الفتوي الواحدة
ىلع لك األرض يف حلظات  ،واملسؤولون يف لك قطر يبلغون الشعب بالوسائل املعروفة
لإلعالم ؛ فال مربر ايلوم تلعدد املفتني وال رضورة هل .
رابعا  :وإذا أفيت الفقيه وحكم وتسلط يف عرص اإلمام (ىلع فرض حدوثه) ،
فإنه يفعل ذلك ىلع بقعة خاصة ال يزامحه فيها سواه  ،وال يصطدم قراره بقرار غريه،
تماما كما اكن حال الوالة حتت حكم أمري املؤمنني  .بينما لك مرجع ايلوم يرى
نفسه القائد املطلق ؛ ألن مركز املرجعية مركز قيادة ؛ فهو قائد انلاس بفتاواه يف أمور
ََ
ادلنيا وادلين  .ولو اكنت املرجعية ذنبًا ال رأسا ملا رضبها ظالم وال طمع فيها أحد ،
وباتلايل ال يصح تسميتها باملرجعية أبدا  .ومن هنا طمع بها الكثريون  ،وتصدى يف
لك عرص هلا أكرث من جمتهد كبري متعرضا لقيادة األمة  ،حىت اضطرب أمر انلاس
وصار احلليم حريان(. )822
وقصارى القول  ،ذهب أنصار رضورة توحيد الوالية واملرجعية إىل أن هذا
الترشذم إذا اكن مقبوال قبل قيام حكم إساليم –وهو غري مقبول -ايلوم بعد قيام
 821حبوث يف والية الفقيه ،املرجع السابق ،ص67 :
 822الشيخ عبد املنعم مهنا ،ادلولة االسالمية حبث يف والية الفقيه ،ص63 :
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اجلمهورية اإلسالمية  .وأن الفصل بني املرجعية والقيادة قد يؤدي يف بعض األحيان
إىل جتميد فاعلية القيادة أو إضعافها  .كما أن منصب القيادة اكن عميقا وشامال ملهام
املرجعية .
فعليه  ،فإن الواجب –يف رأيهم -توحيد اجلهود واللكمة واالتلفاف حوهلا وحول
قائدها نلكون مجيعا صفا واحدا يف وجه الكفر وانلفاق والفسق ؛ فالكفر العاليم
يوحد جهوده ضد اجلمهورية  ،فالواجب رص الصفوف يف قبال اتلحديات .
وقد اكن اإلمام اخلميين  ،ممن ذهب إىل وجوب االحتاد بني املرجعية والوالية ،
حيث مال إىل احتادهما إن أمكن  ،واكن يسىع إىل إضافة رشط جديد يف املرجعية
تصري بموجبه املرجعية متحدة مع الوالية  ،ولكن لم تأخذ هذه األمور جديتها
الالزمة أو لم تأخذ الوقت الاكيف ليستقر عليها الرأي يف احلوزات العلملية مما
اضطره أخريا إىل أن يعلن أنه قد يكون الويل غري مرجع  ،ومراده من ذلك اتلميزي
بني الوالية واملرجعية باملعىن املعروف والرشوط املعهودة  ،لكن ال بمعىن أن الويل
جيب أن ال يكون مرجعا)(.)823
ويبدوا للباحث أن هذا االختيار (االنفاكك بني املرجعية والوالية) هو املختار
واملعمول أخريا ىلع مستوي ادلولة  .وإذا اكن األمر كذلك  ،يبىق سؤال وجيه مفاده:
إىل أي مدي اكن جيوز للمراجع خمالفة الويل الفقيه ؟ ما يه املجاالت اليت جيوز
للمراجع والفقهاء املجتهدين أن يستقلوا برأيهم عن الويل الفقيه ؟ وماذا إذا تعارض
فتوي املرجعية مع الوىل الفقيه ؟ .
يفصل الشيخ جواد اآلمىل يف اإلجابة عن هذا السؤال ويضع قواعد وحدا
فاصال هلذا املوضوع قائال  :إن جمال إطاعة الفقهاء واملراجع الويل الفقيه هو فيما
يتعلق باملسائل االجتماعية اليت هلا مساس بالسياسة العامة للنظام اإلساليم .
وخيرج عن هذه القاعدة بعض املسائل االجتماعية –اليت رغم اجتماعيتها -لكن
ليست هلا صلة بانلظام  ،وذلك مثل العطل اليت يضعها بعض انلاس يف املناسبات
كعطلة يوم والدة انليب  ، أو شهادة أحد األئمة  ،حيث يقفلون حوانيتهم للمشاركة
823
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يف املحافل اليت تقام  ،فال مانع يف هذه املوارد حيث ال شأن هلا بانلظام وسياساته ،
فال دايع إذن ألخذ اإلذن من ادلولة  ،وذلك حلرمة مضايقة انلظام ليس سوى ذلك .
فالقول الفاصل يف هذا املوضوع ك -ما ذهب إىل ذلك الشيخ اآلميل هو :
 -1إذا اكن العمل فرديًا (اكلصالة والصيام واأللك والرشب وأشبه ذلك) فال دايع
الستئذان ادلولة .

 -2وإذا اكن العمل إجتماعيًا غري أنه ال رضر منه ىلع انلظام اإلساليم فهو خيضع
تلصدي انلاس وال حيتاج الستئذان .
 -3أما إذا اكن من األمور االجتماعية وهل مساس بسياسات انلظام وتركه يؤدي إىل
زعزعة انلظام فال بد من إطاعة القائد وقانون ابلالد  ،وهنا يقدم القانون ىلع
اإلرادة الشخصية(.)824
وماذا لو حدث اخلالف يف الفتوى بني املرجعية والويل الفقيه  ،كما لو افرتضنا
أن الفقيه املرجع ال يرى احلرب بأي حال  ،بينما رأى الويل إماكنية إعالن احلرب يف
بعض احلاالت ؟ .
جييب عن هذا السؤال أصحاب كتاب «حبوث يف والية الفقيه» قائال:
إن األدلة اللفظية (انلقلية) دلت ىلع وجوب طاعة الفقيه  ،وهذا يدل ىلع أن
والية الفتوى دلي املرجع ساقطة يف هذه احلال  ،إذ ال يوجد يف األدلة ما يسمح برتجيح
الرأي الفقيه للمرجع غري الويل ىلع الرأي الفقيه للويل  ،بل العكس هو املوجود وهو
ما دل ىلع لزوم طاعة الويل من األدلة اللفظية  .هذا أوال .
أما ثانيا  :أن ادليلل العقيل أي ديلل احلسبة –ىلع وجوب طاعة الفقيه ، -أيضا
دالة بيقني ىلع وجوب إطاعة الفقيه  ،وهذا اكف يف تقديم رأي الفقيه الفقيه ىلع
رأي املرجع  ،ألن العقل يدرك بناء ىلع ديلله  ،أن تقليد املرجع ينحرص جماهل باألحاكم
اليت ال تعارض والية الوىل واحلكومة العادلة(. )825
824
825

والية الفقيه والية الفقاهة والعدالة ،جواد اآلميل ،ص86 :
حبوث يف والية الفقيه ،املرجع السابق ،ص68 :

املبحث اتلمهيدي :والية الفقيه بني الكالمية والفقهية

٣٣١

هذا يف األمور االجتماعية اليت هلا مساس بسياسات انلظام وهلا أثر يف زعزعة
انلظام واستقراره  ،ويتساوي يف ذلك املقدل واملجتهد .
بالنسبة إىل املقدل  ،اذلي يقدل شخصا  ،بينما يكون الويل شخصا آخر فأيضا
جيب عليه أن يعمل يف حياته االجتماعية والسياسية وما يرتبط بشؤون الوالية بأمر
الفقيه  ،وليس هل أن يتهرب من ذلك حبجة أنه ال يقدل ذلك الويل  ،كما ال حيق للفقيه
املرجع غري الويل أن يتدخل يف شؤون انلاس بما يتعارض مع حكم احلاكم الويل
الفقيه حىت وإن طولب باتلدخل من مقدليه  ،بعدما عرفت أن الفقيه نفسه ملزم
بالعمل وفق حكم احلاكم الوايل(. )826
أما بالنسبة إىل املجتهد  :فبأنه حبسب الفرض أحد أفراد األمة اذلين توىل أمرهم
فقيه آخر  ،فإنه جيب عليه كفرد من أفرادها أن يضع نفسه بترصف هذه الوالية
وااللزتام بأحاكمها  ،وبمجرد أنه فقيه ال يكيف للتهرب من إلزتمات الوالية  ،وليس
يف هذا أي منقصة لشأنه وال مذمة يف حقه وال استهتارا بعلمه  ،بل هذا من شؤون
الورع وادلين واتلقوى واحلرص ىلع مصلحة اإلسالم واملسلمني وحنوها من الصفات
اليت جيب ىلع لك ملكف أن يتحىل بها(. )827
فاملرجعية لوحدها ال تكيف مربرا نلقض حكم احلاكم  ،ال نلفس املرجع وال
بالنسبة ملقدليه ما دامت املرجعية شئ والوالية شئ آخر حسب الفرض  ،سواء اكن
االختالف بني املرجع والويل يف الفتوى أم اكن يف التشخيص(. )828
أما غري ذلك فللمرجعية واملجتهدين استقاليلة تامة يف طرح رأيهم وإصدار
فتاواهم وىلع املقدلين أن يقدلوهم يف ذلك بكل حرية واستقالل  .هذا عند
املؤيدين لرأي االنفاكك  ،أما املؤيدون للوحدة بني املرجعية والوالية  ،فذهبوا إىل
وجوب االنصياع والسمع والطاعة لرأي الويل الفقيه مطلقا  ،إذا ما أصدر رأيه وفتواه
يف أي جمال من املجاالت ويف أي رأي من اآلراء  ،وسواء يف ذلك للمقدل أو للمجتهد.
826
827
828

٣٣٢

نفس املرجع السابق
حبوث يف والية الفقيه ،املرجع السابق ،ص67 :
نفس املرجع السابق

نظرية والية الفقيه السياسية

وهذا يعين أن الفقهاء واملراجع يتعني عليهم طاعة الويل األمر  ،باعتبارهم جزءا من
املجتمع ،وعدم مزامحته ومعارضة أمره  ،حىت وإن اكن من بينهم من يرى يف نفسه
أحقية بهذا األمر  ،وأكفئية ملتطلباته وموارده عن الوىل الفقيه .

املبحث اتلمهيدي :والية الفقيه بني الكالمية والفقهية

٣٣٣

ابلاب اثلاين
والية الفقيه مقارنة بالشورى وادليمقراطية
بني يدي ابلاب اثلالث
لقد فرغنا حبمد اهلل تعاىل من ابلحث حول نظرية والية الفقيه وجتلياتها
املعارصة بكل أبعادها وتفاصيلها ىف ابلاب السابق بفصليه األول واتلاين  ،فسوف
خنصص هذا ابلاب دلارسة هذه انلظرية السياسية دراسة مقارنة مع نظريتني
سياسينت أخريني أوالها غربية املودل واملنشأ ومطبق حايلا ىلع نطاق واسع ىف أغلب
ادلول ىف العالم ويه ادليمقراطية ،واألخري سنية املودل واملنشأ ويه الشورى ؛ وذلك
حىت نتوقف ىلع أوجه االتفاق واالختالف بني تلك انلظريات اثلالث كما نتوقف
أيضا ىلع أوجه اتلأثري واتلأثر  .وإيلكم تفاصيل هذا ابلاب ىف فصليه اتلايل :

والية الفقيه مقارنة بالشورى وادليمقراطية

٣٣٥

الفصل األول
أوجه االختالف واالتفاق
املبحث األول :نشأة وسند السلطة بني والية الفقيه وادليمقرطية والشورى
املبحث اثلاين  :السيادة وصاحبها بني والية الفقيه وادليمقراطية والشورى
ملبحث اثلالث  :حدود السلطات وصالحيتها بني والية الفقيه وادليمقراطية
والشورى
املبحث الرابع :الفصل بني السلطات بني والية الفقيه وادليمقراطية
والشورى
املبحث اخلامس :مبدأ األغلبية بني والية الفقيه وادليمقراطية والشورى
املبحث السادس :انلظام انليايب بني والية الفقيه وادليمقراطية والشورى

٣٣٦
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بني يدي الفصل األول
سوف حياول هذا الفصل ابلحث عن إماكنية وجود أوجه اإلتفاق واالختالف
بني نظرية والية الفقيه ونظرية الشورى وادليمقراطية  ،وستتم هذه املقارنة يف ستة
أشياء ويه  :أوال  :يف نشأة السلطة وسندها  ،وثانيا  :ويف نظرية السيادة  ،وثاثلا :
يف الفصل بني السلطات  ،ورابعا  :يف حدود سلطات احلاكم  ،وخامسا  :يف مبدأ
األغلبية  ،وسادسا  :يف نظام انليابة .

والية الفقيه مقارنة بالشورى وادليمقراطية

٣٣٧

املبحث األول
نشأة السلطة وسندها
بني والية الفقيه وادليمقراطية والشورى

املطلب األول  :نشأة السلطة وسندها يف نظام والية الفقيه
أرشنا يف املباحث السابقة إىل أن نظرية والية الفقيه لم تنشأ ولم تتبلور كعقيدة
ونظرية ونظام يف حلظة واحدة ؛ إذ لم تكن عقيدة الشيعة االثين عرشية وفكرها
السيايس يف اإلمامة منذ ابلداية كذلك  ،إنما نشأت وتطورت ىلع مر الزمن ؛ حيث إن
أصل عقيدتهم يف اإلمامة هو انلص والوصية( . )829واستمر هكذا حىت حدوث الغيبة
الصغري والكربي  .وخالل فرتة الغيبة العصيبة أفىت أغلبية فقهاء الشيعة املتقدمني
–كما سبقت اإلشارة إيلها -بتجميد مجيع النشاط االجتمايع والسيايس ريثما يظهر
اإلمام الغائب  ،إىل أن حاول فقهاء الشيعة ومنظروهم ومتلكموهم-بسبب تطاول
زمان الغيبة وإحلاح احلاجة إىل احلكومة اليت تنظم مجيع الشئون ادلينية وادلنيوية-
إجياد سلسالت من نظريات كالمية وساسية عديدة وذلك حبثا عن احللول للخروج
من تلك املآزق  .وهذه انلظريات يه  :نظرية انليابة اجلزئية عن اإلمام الغائب ،
ثم انليابة العامة  ،ثم نظرية املرجعية ادلينية  ،ثم نظرية انليابة امللكية ثم امللكية
املستقلة  ،وأخريا نظرية والية الفقيه املطلقة .
وقد بنيت هذه انلظرية األخرية –عند فقهاء الشيعة اإلمامية املعارصين -ىلع
أساسني هما :أساس انلصب وانليابة العامة  ،وأساس تويل الفقهاء السلطة من باب
احلسبة(. )830
829
830

٣٣٨

راجع اتلفاصيل يف املبحث اثلاين من الفصل األول من ابلاب اثلاين
راجع اتلفاصيل يف املبحث اثلالث من الفصل األول من ابلاب اثلاين

نظرية والية الفقيه السياسية

إذن فإن سند السلطة يف نظرية والية الفقيه هو إما أن يكون انلصب وانليابة
العامة عن اإلمام الغائب  ،وإما أن يكون اتلصدي من باب احلسبة  .لكن جتسيد
هذه انلظرية عمليا –املتمثل يف ادلستور -يعرتف االنتخاب كطريقة ووسيلة إلثبات
رشعية تويل الويل الفقيه منصب الوالية .
يقول الشيخ املنتظري « :وادلولة ال ختلو من أن توجد بانلصب من قبل اهلل
–تعاىل  -مالك امللوك  ،أو بقهر قاهر ىلع األمة أو باالنتخاب من قبلها .
فإن حتققت بانلصب فال كالم ملا قدمناه وبيناه مرارا من تقدمه ىلع االنتخاب،
ولكن املفروض يف املقام عدمه أو عدم ثبوته باألدلة  .واثلاين ظلم ىلع األمة  ،حيكم
العقل بقبحه  ،فإنه خالف سلطنة انلاس ىلع أمواهلم ونفوسهم  ،وال حيكم العقل
أيضا بوجوب اخلضوع واإلطاعة هل  .فتعني اثلالث  ،أعين االنتخاب وهو املطلوب .
وألجل ذلك استمرت سرية العقالء يف مجيع األعصار والظروف ىلع االهتمام
بذلك تعني الوالة واحلاكم بانتخاب ما هو األصلح واأليلق بنظرهم وإظهار التسليم
واإلطاعة هل بابليعة وحنوها من الطرق ،ولم ختل حياة البرش حيت يف الغابات ويف
العصور احلجرية أيضا من دويلة ما حتقق كيانهم وتدافع عن مصاحلهم  .واهلل تعاىل
جعل يف االنسان غريزة االنتخاب ،ومدح عباده ىلع إعمال هذه الغريزة وانتخاب
َ ْ َ َ َ َّ َ
املصداق األحسن فقال( :فَبَ ّ ِ ْ
ش ع َِبادَِّ .ال َ
ِين ي َ ْس َت ِم ُعون الق ْول ف َيتب ِ ُعون
َ
ْ َ َ ُ ()831
أحسن ۚه .
وتنص املادة السابعة بعد املائة من دستور مجهورية إيران اإلسالمية ىلع مبدأ
االنتخاب واالختيار احلر املبارش وغري املبارش الختيار ويل الفقيه  ،وهذا املبدأ يف
حقيقة أمره يمثل جوهر نظام الشورى(. )832
 831دراسات يف والية الفقيه ،املرجع السابق ،ص494-493 :
 832املادة السابعة بعد املائة قبل اتلعديل« :إذا عرفت وقبلت األكرثية الساحقة من الشعب
بمرجعية وقيادة الفقهاء جاميع الرشائط املذكورة يف املادة اخلامسة من هذا ادلستور ؛ كما هو حادث
بالنسبة للمرجع ادليين الكبري  ،قائد اثلورة اإلسالمية  ،آية اهلل العظيم اإلمام اخلميين  ،تكون هلذا
القائد والية األمر  ،واكفة املسؤويلات انلاشئة عنها  ،ويف غري هذه احلالة فإن (اخلرباء) املنتخبني
من قبل الشعب يبحثون ويتشاورون حول اكفة اذلين هلم صالحية املرجعية والقيادة ،فإذا وجدوا
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٣٣٩

فبهذا اعدت الشيعة االثين عرشية مرة أخرى إىل نظام الشورى وهو انلظام
اذلي تبناه اإلمام عيل واإلمام احلسن واحلسني وسائر أبنائه كما سبق أن أرشنا إيله
من قبل(. )833
املطلب اثلاين  :أصل نشأة السلطة وسندها يف انلظام ادليمقرايط
أما أصل نشأة السلطة يف ادليمقراطية فبنيت ىلع أساس نظرية العقد
االجتمايع  ،ويكون ذلك من اجتماع عدد معني من األفراد يف بقعة معينة من
األرض  ،يكونون من خالهل أرسة ؛ فاألرسة –حسب ما ذهب إيله روسو -من «أقدم
املجتمعات السياسية ؛ فيه انلموذج األول للمجتمعات السياسية حيث يشلك الزعيم
صورة األب والشعب صورة األوالد  ،وملا اكنوا مجيعهم مولودين متساوين وأحرارا
فإنهم ال يتنازلون عن حريتهم إال من أجل منفعتهم  ،والفرق لكه هو  ،أن األب يف
األرسة (دافعه للعناية بأوالده هو حبه هلم) يف حني أن شهوة القيادة يف ادلولة تقوم
مقام هذا احلب» (. )834
فأصل نشأة ادلولة ىلع هذا األساس من انلظرية «يرجع إىل اإلرادة املشرتكة
ألفراد اجلماعة  ،أي أن األفراد اجتمعوا واتفقوا ىلع إنشاء جمتمع سيايس خيضع
لسلطة عليا  ،ومعىن ذلك أنهم اتفقوا ىلع إنشاء دولة  ،فادلولة وجدت نتيجة ما
أن مرجعا واحدا يملك مزية خاصة للقيادة فإنهم يعرفون باعتياره قائدا للشعب  ،وإال فإنهم يعينون
ثالثة أو مخسة مراجع جاميع الرشائط باعتبارهم أعضاء يف (جملس القيادة) ويعرونهم للشعب»
الفقهاء حاكم ىلع امللوك ،املرجع السابق ،ص.535 :
(املادة السابعة بعد املائة بعد اتلعديل :بعد املرجع املعظم والقائد الكبري للثورة اإلسالمية
العاملية ومؤسس مجهورية إيران اإلسالمية سماحة آية اهلل العظىم اإلمام اخلميين (قدس رسه) اذلي
اعرتفت األكرثية الساحقة للناس بمرجعيته وقيادته ،تولك مهمة تعيني القائد إىل اخلرباء املنتخبني
ً
من اجلامعني للرشائط املذكورة يف املادتني اخلامسة ،واتلاسعة بعد املائة ،ومىت ما شخصوا فردا
منه باعتباره األعلم باألحاكم واملوضواعت الفقهية ،أو املسائل السياسية واالجتماعية ،أو حيازته
تأييد الرأي العام ،أو تمتعه بشلك بارز بإحدى الصفات املذكورة يف املادة اتلاسعةبعد املائة انتخبوه
ً
للقيادة ،وإال فإنهم ينتخبون احدهم ويعلنونه قائدا ،ويتمتع القائد املنتخب بوالية األمر ويتحمل لك
املسؤويلات انلاشئة عن ذلك .ويتساوى القائد مع لك أفراد ابلالد أمام القانون).
 833راجع اتلفاصيل يف املبحث اثلاين من الفصل اثلاين من ابلاب اثلاين
 834جان جاك روسو ،يف العقد االجتمايع( ،بريوت ،دار القلم ،)1980 ،ص.37-36 :
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أبرمته اجلماعة»( . )835ويكون االتفاق للحصول ىلع مصالح معينة  ،أو تلفادي
أرضارا ومفاسد مدمرة ومهلكة لكيانهم االجتماعية .
هذا االتفاق –حسب ما يرى روسو -بدوره يتسبب يف فقدان بعض حقوق
األفراد املوجودة داخل هذا املجتمع  ،ومن ثم يدفعهم إىل االستعداد للتنازل عن
بعض هذه احلقوق  ،لكنهم يرمون من وراء ذلك احلصول ىلع مصالح أكرب  .يقول
روسو « :فإن لك واحد إذ يهب نفسه للجميع  ،ال يهب نفسه ألحد  ،وملا لم يكن ثمة
من مشارك ال حنصل منه ىلع احلق نفسه اذلي نتخيل عنه من أنفسنا  ،فإننا نكسب
ما يعادل لك ما فقدناه أكرث من ذلك قوة  ،للمحافظة ىلع ما دلينا»(. )836
هذا هو جممل فكرة العقد االجتمايع اليت بنيت عليه نظام ادليمقراطية املعارص.
املطلب اثلالث  :أصل نشأة ادلولة اإلسالمية وسندها يف نظام الشورى
أما ادلولة اإلسالمية من وجهة نظر علماء أهل السنة  .فقد بدأ وضع خطتها
منذ أن اكن املصطيف  يف مكة املكرمة ؛ وذلك عن طريق ابلحث حول القاعدة
املناسبة إلقامة هذه احلكومة وذلك عن طريق بعثة اهلجرة املتكررة  ،وعن طريق
عرض انليب  بما جاء به إىل حجاج بيت اهلل احلرام يف مواسم احلج  ،ثم حماولة
أخذهم إىل مبايعته  .وقد تم ذلك يف أول مرة يف ببيعة العقبة األوىل  ،ىلع ما يروي
نلا عبادة بن الصامت(: )837

835

ص79 :

حممد اكمل يللة ،انلظم السياسية ،ادلولة واحلكومة( ،القاهرة ،دار الفكر العريب ،د.س)،

يف العقد االجتمايع ،املرجع السابق ،ص50-49 :
 837هو عبادة بن الصامت بن قيس األنصاري ،اخلزريج( ،امللقب بأيب ويلد) (ودل اعم  38ق
ـه34-ـه=654-586م) :صحايب ،من املوصفني بالورع .شهد العقبة ،واكن أحد انلقباء ،وبدرا وسائر
املشاهد .ثم حرض فتح مرص .وهو أول من ويل القضاء بفلسطني .ومات بالرملة أو بيت املقدس .روي
 181حديثا اتفق ابلخاري ومسلم ىلع  6منها .واكن من سادات الصحابة( .الزريلك ،األعالم( ،بريوت،
دار العلم للماليني) ص)258/3 :
836
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٣٤١

«كنت فيمن حرض العقبة األوىل وكنا اثين عرش رجال فبايعنا رسول اهلل  ىلع
بيعة النساء ،وذلك قبل أن تفرتض احلرب» .واملراد ببيعة النساء مضمون اآلية يف
سورة املمتحنة  ،حيث لم يذكر فيها اجلهاد(. )838
ثم تلتها وأكدتها بيعة العقبة اثلانية  ،ىلع ما يروي نلا ابن هشام( )839كما ييل :
«وبعد اعم من العقبة األوىل اجتمع إىل رسول اهلل  عدد أكرب من األنصار فطلب
منهم رسول اهلل ابليعة قائال –بعد أن تال القرآن وداع إىل اهلل ورغب يف اإلسالم: -
«أبايعكم ىلع أن تمنعوا مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم» فأخذ الرباء بن معرور
بيده ثم قال « :نعم واذلي بعثك باحلق (نبيا) نلمنعنك مما نمنع منه أزرنا  ،فبايعنا يا
رسول اهلل فنحن واهلل أبناء احلرب  ،وأهل احللقة ورثناها اكبرا عن اكبر  .قال كعب :
وقد قال رسول اهلل « : أخرجوا إىل منكم اثين عرش نقيبا يلكونوا ىلع قومهم بما
فيهم»  .فأخرجوا منهم اثين عرش نقيبا»
قال ابن اسحاق( )840وحدثين اعصم بن عمر بن قتاد أن القوم ملا اجتمعوا بليعة
رسول اهلل قال :العباس بن عبادة بن نضلة األنصاري أخو بين سالم بن عوف  :يا
معرش اخلزرج  ،هل تدرون عالم تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا  :نعم  .قال  :إنكم
تبايعونه ىلع حرب األمحر واألسود من انلاس  ...قالوا  :ابسط يدك فبسط يده فبايعه...
فقال كعب بن مالك  :فلما بايعنا رسول اهلل  رصخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ
صوت سمعته قط  :يا أهل اجلباجب –(املنازل) -هل لكن يف مذمم والصبة معه قد
اجتمعوا ىلع حربكم»(. )841
هنا قرر نظام الشورى اإلساليم ابليعة احلرة وسيلة إلسناد السلطة إىل احلاكم
يبارشها نيابة عن األمة  .ويه عقد رضايئ بني األمة واحلاكم  ،ملزم للجانبني
 838ابن هشام ،سرية ابن هشام ،ص75/2 :
 839هو عبد امللك (ابن هشام) ،املتويف سنة 213ـه828/م ،مؤرخ من األوائل ،كتب (سرية
الرسول) مستندا إيل سرية اين اسحاق ،وهل (اتليجان يف ملوك محري) (املنجد يف األعالم ،ص)16 :
 840هو أبو بكر حممد (ابن اسحاق) ،املتويف سنة 151ـه768/م :حمدث ومؤرخ من أصحاب
السري واملغاري .نشأ يف املدينة .من نصانيفه( :السرية انلبوية) ومنها اقتبس ابن هشام( .املنجد يف
األعالم ،ص)4 :
 841املرجع السابق ،ص84/2 :
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يلزتم فيه األمري بأن يسري باألمة وفقا للكتاب والسنة وأن يقوم بفروض اإلمامة ،
()843
وتلزتم فيه األمة بتقديم الطاعة وانلرصة هل ما لم يتغري حاهل( . )842ووصف أبو يعيل
ابليعة «بأن يقال هل  :قد بايعناك بيعة رضا  ،ىلع إقامة العدل واالنصاف والقيام
بفروض اإلمامة وحنو ذلك»(.)844
ويؤيد صحة ما قلناه  ،قول ابن خدلون( )845؛ حيث ذهب إىل أن ابليعة يه
العهد ىلع الطاعة ،كأن املبايع –يف هذا العقد -يعاهد أمريه ىلع أن يسلم هل انلظر يف
أمر نفسه وأمور املسلمني  ،ال ينازعه يف شئ من ذلك ويطيعه فيما يكلفه به من
األمر ىلع املنشط واملكره  ،وطريقة تطبيق ذلك –حسب ما يرى ابن خدلون-بأنهم
إذا بايعوا األمري وعقدوا عهده جعلوا أيديهم يف يده تأكيدا للعهد (. )846
وقد أشار إىل ذلك أبو احلسن األشعري( ، )847حيث قال « :ومما يدل ىلع إمامة
الصديق ريض اهلل عنه أن املسلمني مجيعا بابعوه انقادوا إلمامته وقالوا هل يا خليفة
رسول اهلل  ،ورأينا عليا والعباس بايعاه وأقرا هل باإلمامة» (. )848
 842د .منري محيد ابليايت ،انلظام السيايس اإلساليم مقارنا بادلولة القانونية ،دراسة دستورية
رشعية وقانونية مقارنة (عمان-األردن ،دار وائل للنرش واتلوزيع ،الطبعة األوىل )2003 ،ص209 :
 843أبو يعىل حممد بن احلسني الفراء احلنبيل ،املتويف سنة 307ـه919/م .اعلم بغدادي ،شيخ انلابلة
يف عرصه .قربه القائم العبايس وواله القضاء .هل تآيلف كثرية منها (األحاكم السلطانية ،و(الكفاية)
و(املعتمد) يف أصول ادلدين ،ابنه ابن أيب يعىل (حممد) تويف 526ـه1131/م .مؤرخ .اشتهر بكتابه
(طبقات احلنابلة)( .املنجد يف األعالم ،ص)23-22 :
 844أبو بعيل ،األحاكم السلطانية ،ص9 :
 845أبو زيد عبد الرمحن ابن خدلون :)1406-1332( ،مؤرخ وفيلسوف اجتمايع عريب .من
أعالم زمانه يف اإلدارة والسياسة والقضاء واألدب والعلوم .ودل يف تونس وتويف بالقاهرة .تويل أعماال
سياسية يف فاس وغرناطة وتلمسان وليق دسائس ووشايات ثم توجه إيل املرشق واستقر يف مرص وتيل
قضاء املالكية .ألف يف اتلاريخ فاكن فيه مؤسسا ورائدا لعلم فلسفة اتلاريخ واالجتماع وذلك يف
(مقدمته) الشهرية لكتاب العرب ،وقد رأس فيها أسس علم االجتماع( .املنجد يف األعالم ،ص)7 :
 846ابن خدلون ،املقدمة( ،القاهرة ،دار الفجر للرتاث ،لطبعة األوىل )2004 ،ص266-265 :
 847هو أبو احلسن ىلع األشعري ،املتويف سنة 324ـه936/م .متلكم من األئمة ،أسس مذهب
األشاعرة .واكن معزتيلا ثم جاهر خبالفهم ودل يف ابلرصة وتويف يف بغداد .من مؤلفاته (اإلبانة عن
أصول ادليانة) و(مقاالت اإلسالميني) (املنجد يف األعالم ،ص)50 :
 848أبو احلسن األشعري ،اإلبانة عن أصول ادليانة ،ص48 :
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وذهب علماء أهل السنة واجلماعة إىل جواز انليابة يف ابليعة  ،وذلك عن طريق
أهل احلل والعقد  .فأعضاء هذا املجلس بصفتهم نواب عن األمة يشخصون أفراد
األمة ممن يتوافر هل الرشوط وأجدرهم ملنصب احلكم  ،وإذا وجدوا بايعوه  ،ثم يدخل
باىق األمة يف عقد ابليعة هذا ،وعندئذ يكون دخوهلم –وإن اكن متأخرا -إقرارا هل
باإلمامة .
ويستدلون ىلع ذلك بما روى ابليهيق –بإسناده -عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه
قال ( :ملا أمر رسول اهلل  بيعة الرضوان اكن عثمان ريض اهلل عنه  ،رسول رسول اهلل
إىل أهل مكة فبايع انلاس فقال رسول اهلل  : امهلل إن عثمان يف حاجة اهلل تعاىل
وحاجة رسوهل  .فرضب بإحدى يديه ىلع األخرى  .فاكنت يد رسول اهلل  لعثمان
خريا من أيديهم ألنفسهم .
هنا دلت الرواية ىلع جواز انليابة يف ابليعة وذلك بأن جعل بيعة عثمان لرسول
اهلل  ويه بيعة الرضوان تتم بانليابة  .واستقر هذا الرأي بعد ذلك عند علماء أهل
السنة واجلماعة وجتسد بالفعل فيما يعرف بأهل احلل والعقد .
واذلي يبايعه املسلمون وتستند إيله السلطة جيوز أن يسيم (ويل األمر) أو
(اخلليفة) أو (األمري) أو (أمري املؤمنني) أو (اإلمام) أو (احلاكم) ومجيع هذه التسميات
داخلة يف لفظ (الوالية) اليت تتضمنها أوال  ،وتشمل معها مراتب احلكم اليت دونها
فتسيم (الوالية) أيضا .
وبما أن ابليعة يه عقد بني الطرفني أو األطراف  ،فال بد من أن تتوفر فيها
أراكنها  ،حيت تصح رشاع ؛ فأراكن ابليعة –كما نستخلصها مما سبق -ثالثة ويه :
احلاكم  ،واألمة (املحكوم) ،وحمل العقد (وهو إسناد السلطة) .
هذا العقد املربم بني احلاكم واملحكومني ىلع إسناد السلطة  ،ويف املقابل ىلع
السمع والطاعة من قبل املحكومني للحاكم  ،مما تمزي به انلظام اإلساليم السين ،
واكن سابقا ىلع ما عرفه الغرب بما يسيم بالعقد االجتمايع السابق االشارة إيله قبل
قليل  .يقول السنهوري يف ذلك :
٣٤٤
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«للفقه اإلساليم فضل يف أنه قد وضع هذا املفهوم اتلعاقدي للسلطة قبل أن
يظهر يف الفكر األورويب  ،ويف الوقت اذلي اكن فيه العالم األورويب يعيش يف ظلمات
العصور الوسطي ،وبذلك تقدم أكرث من ألف سنة ىلع انلظريات احلديثة اليت تفخر
بها أوربا يف القرن اثلامن عرش  ،بل إن الفقه اإلساليم جتاوز ما قاهل (روسو) عن
العقد االجتمايع اذلي اكن يف نظره عقدا ضمنيا مفرتضا ،أما يف الرشيعة اإلسالمية ،
فإن الوالية مبنية ىلع عقد فعىل حقييق ترسي عليه أحاكم العقود من حيث انعقاده
وصحته وانتهائه  ،وهو عقد ابليعة»(. )849
وإذا اكن إسناد السلطة يف نظام والية الفقيه ايلوم –من حيث اتلطبيق -اعئدا
إىل االعرتاف باالنتخاب احلر (املبارش أو غري املبارش) كوسيلة الختيار الويل الفقيه ،
سواء سند ذلك انلصب وانليابة العامة أم اتلصدي من باب احلسبة  ،وهو يف جوهره
عقد بني انلاخبني والويل الفقيه  ،واكنت نظرية العقد االجتمايع اذلي تكون سندا
نلظرية ادليمقراطية املعارصة يف نظر روسو عقدا ضمنيا مفرتضا ال حقيقيا –كما هو
الشأن يف نظام الشورى -فإن سند نظام الشورى –بهذا املعىن -أقوى وأرسخ قدما ،
واألوفق للتطبيق يف عرصنا .
اخلالصة :
 -1لم تنشأ نظرية والية الفقيه دفعة واحدة إنما تطورت عرب اتلاريخ  ،وقامت هذه
انلظرية إما ىلع أساس انلصب وانليابة العامة ىلع اإلمام الغائب  ،وإما ىلع
أساس اتلصدي من باب احلسبة  .ولكن اختذت هذه انلظرية يف اتلطبيق
العميل االنتخاب (ابليعة) احلر وسيلة نلصب الويل الفقيه  ،ومساعيده .
 -2أما انلظام ادليمقرايط فقد بين ىلع أساس العقد االجتمايع ؛ وهو كما يقول روسو
عقد ضمين مفرتض ال حقييق .
 -3أما نظام الشورى فبين ىلع أساس ابليعة احلرة ؛ ويه عقد رضايئ بني األمة
واحلاكم  ،ملزم للجانبني يلزتم فيه األمري بأن يسري باألمة وفقا للكتاب
849

السنهوري ،فقه اخلالفة وتطورها ،املرجع السابق ،ص241 :
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٣٤٥

والسنة وأن يقوم بفروض اإلمامة  ،وتلزتم فيه األمة بتقديم الطاعة وانلرصة هل
ما لم يتغري حاهل  .وهو بهذا عقد حقييق ال ضمين مفرتض كما احلال يف انلظام
ادليمقرايط .

املبحث اثلاين  :نظريـة السـيادة بني والية الفقيه
وادليمقراطية والشورى
من املعلوم أن نظرية السيادة من األفاكر األساسية اليت بين عليها نظام احلكم
ادليمقرايط احلديث  ،ويه نظرية طرحت يف أول مرة من قبل املفكر الفرنيس جان
بودان  ،إال أن شيوعها يف الفكر ادليمقرايط احلديث يرجع إيل أطروحة املفكر
الفرنيس جان جاك روسو يف كتابه العقد االجتمايع ؛ حيث تودلت من خالهلا
نظرييت سيادة الشعب وسيادة األمة .
وبما أن انلظرية أصبحت حمور ابلحث يف ادلراسات ادلستورية احلديثة  ،نري
أنه من األهمية لفت األنظار إيل ما انتهت إيله نظرية والية الفقيه ونظرية الشورى
يف هذه القضية .
املطلب األول  :نظرية السيادة يف نظام والية الفقيه
اتفقت الشيعة مع أهل السنة ىلع القول بأن السيادة اتلامة واحلاكمية املطلقة
ىلع الكون والعالم واإلنسان يه هلل تعايل( ، )850اذلي ال رشيك هل يف ملكه  ،وال منازع
هل يف خلقه  .نصت املادة السادسة واخلمسون من دستور مجهورية إيران اإلسالمية
بأن :
(السيادة املطلقة ىلع العالم وىلع اإلنسان هلل  ،وهو اذلي منح اإلنسان حق
 850يقول الشيخ املنتظري( :أن السيادة واحلاكمية هلل –تعايل -فقط ،وبيده الترشيع واحلكم (إن
احلكم إال هلل)  .وانليب (ص) أيضا لم يكن هل حق احلكم إال بعد ما فوض اهلل إيله ذلك  ،ولم يكن
يتبع يف حكمه إال ما اكن يويح إيله)(.دراسات يف والية الفقيه ،املرجع السابق ،ص259/1 :

٣٤٦
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السيادة ىلع مصريه االجتمايع  ،وال حيق ألحد سلب اإلنسان هذا احلق اإلليه أو
تسخريه يف خدمة فرد أو فئة ما والشعب يمارس هذا احلق املمنوح من اهلل بالطرق
املبينة يف املواد الالحقة) .
كما اتفق الشيعة والسنة ىلع القول بأن السيادة والطاعة للرسول  بعد أن
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ورد يف مجلة من آيات الوالية والطاعة  .فهو مأذون هل من قبل اهلل تعاىل بممارسة هذه
السلطة ىلع املجتمع  ،دون أن يشاركه أحد من انلاس يف واليته وحاكميته  ،باعتباره
إماما منصوبا من قبل اهلل تعاىل  ،اليت لم تمزي بني الرسول كمبلغ لرسالة اهلل تعاىل ،
وبني الرسول كحاكم سيايس يتمتع بسلطة مطلقة ىلع املجتمع(. )857
إال أن الشيعة خالفت أهل السنة يف القول بثبوت السيادة والوالية املطلقة
لألئمة االثنا عرش بعد انليب  كما اكن هل  سواءا بسواء  ،بناء ىلع –رأيهم -بوجود
انلص والوصية من انليب لإلمام ىلع كرم اهلل وجهه  ،ومن اإلمام ىلع إيل من يليه من
ابنه  ،وهكذا إيل اإلمام اثلاين عرش الغائب  .وهذا هو القدر املتفق عليه واملقطوع
بصحته بني الشيعة اإلمامية االثين عرشية ؛ وهو ماال خيتلف حوهل االثنان(. )858
أما يف فرتة الغيبة  ،فقد افرتقت آراء فقهائهم –حسب ما يرى الشيخ املنتظرى-
إيل اجتاهني وذلك بناءا ىلع اختالفهم يف األساس اذلي بنيت عليه نظرية والية
الفقيه( ، )859وهما :
إجتاه يذهب صاحبه إيل أن السيادة واحلاكمية يف حكم والية الفقيه هلل تعاىل
فقط  ،وهذا االجتاه هو الظاهر منهم  .واجتاه يذهب صاحبه إيل أن السيادة لألمة(. )860
 857ادلين وادلولة واألمة ،املرجع السابق ،ص260 :
 858للتوسع ،املنتظري ،دراسات يف والية الفقيه ،املرجع السابق ،ص73-35/1 :
 859وهما أساس انلصب وانليابة العامة ،وأساس الصدي من باب احلسبة( .راجع املبحث
اثلالث من الفصل األول من ابلاب اثلاين)
 860املنتظري ،دراسات يف والية الفقيه ،املرجع السابق ،ص( 405/1 :يقول الشيخ املنتظري:
«واحلاصل أن ألرباب اتلحقيق من علماء املسلمني يف مبدأ احلكومة قولني :
األول  :أن السيادة واحلاكمية هلل –تعايل -فقط  ،وبيده الترشيع واحلكم (إن احلكم إال هلل) .
وانليب (ص) أيضا لم يكن هل حق احلكم إال بعد ما فوض اهلل إيله ذلك  ،ولم يكن يتبع يف حكمه
إال ما اكن يويح إيله  .واألئمة أيضا قد انتخبوا من قبل انليب ( )بأمر اهلل –تعايل -بال واسطة أو مع
الواسطة  .حىت أن الفقهاء يف عرص الغيبة أيضا نصبوا من قبل أئمتنا (ع) ذللك  ،وإال لم يكن هلم حق
احلكم  .وليس النتخاب انلاس أثر يف هذا املجال أصال  .فاحلكومة االسالمية تيوقراطية حمضة .
وهذا القول هو الظاهر من أصحابنا اإلمامية .
والعقد يمثلون
اثلاين  :أن األمة بنفسها يه صاحب السيادة ومصدر السلطات  ،وأهل احلل
سلطة األمة  .ويشهد ذللك  ،مضافا إيل سلطة انلاس ىلع أنفسهم تكوينا  ،قوهل تعاىل «( َوأَ ْم ُر ُه ْم ُش َ
ور ٰ
ى
بَيْ َن ُه ْم) وما ورد من األخبار الكثرية املتضافرة يف بيعة انلاس للنيب  واخللفاء واألئمة  .فيظهر بذلك
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وقد حلل الشيخ املنتظري هذين االجتاهني ويرى أن الراجح عنده هو اجلمع
بني االجتاهني ىلع حنو الطويلة ؛ حيث أن مطلقية السيادة هلل ال ينطبق إال يف عرص
انلبوة واألئمة  ،أما يف عرص الغيبة تكون حق السيادة يف تعيني اخلليفة هو لألمة
بمرحلة أو بمراحل( . )861ويبدوا أن هذا الرأي هو املعمول حايلا يف ادلستور .
املطلب اثلاين  :نظرية السيادة يف نظام ادليمقراطية
بما أن مفهوم انلظام ادليمقرايط –حسب اتلعريف املشهور واألكرث شيواع -هو
حكم الشعب بالشعب وللشعب( ، )862فإن ادليمقراطية ىلع هذا املفهوم ترجع أصل
السلطة السياسية إيل اإلرادة العامة لألمة  .فاألمة يه مصدر السلطات وإرادتها يه
أصل السيادة ومصدرها يف ادلولة( . )863واحلكومة ادليمقراطية يه احلكومة اليت
جتعل الشعب صاحب السلطة ومصدر السيادة(. )864
وقد نشأت نظرية السيادة يف فرنسا يف القرن السادس عرش –كما تمت اإلشارة
إيله -ىلع يد املفكر الفرنيس جان بودان  ،دفااع عن سلطة امللوك وتميزيا هلا عن
السلطات األخري اليت اكنت تنازعها ويه سلطة أمراء اإلقطاع يف ادلاخل وسلطة
االمرباطور وابلابا يف اخلارج  ،فعليه يعترب بودان األب احلقييق للنظرية احلديثة
للسيادة(. )865
أنهم مبدأ السلطة والسيادة  .نعم ليس للحاكم اتلخلف عما أمر اهلل به –تعايل -يف لك مورد»)
 861نفس املرجع السابق .يقول يف ذلك الشيخ املنتظري « :واحلق هو اجلمع بني القولني بنحو
الطويلة  ،فإن اكن من قبل اهلل تعاىل نصب ذللك كما يف انليب (ص) وكذا يف األئمة االثين عرش
عندنا  .فهو املتعني لإلمامة  ،وال ينعقد اإلمامة لغريه مع وجود واتلمكن منه  .وإال اكن لألمة حق
االنتخاب  ،ولكن ال مطلقا بل ملن وجد الرشائط واملواصفات املعتربة  .ولعل إمامة الفقهاء يف عرص
الغيبة من هذا القبيل  ...فاإلمامة تنعقد أوال وباذلات بانلصب ،وبعده بانتخاب األمة بمرحلة واحدة
أو بمراحل».
 862د .أنور أمحد رسالن ،ادليمقراطية بني الفكر الفردي والفكر االشرتايك( ،القاهرة ،دار
انلهضة العربية ،)1971 ،ص33 :
 863د .حممد اكمل يللة ،انلظم السياسية( ،القاهرة ،دار الفكر العريب ،)1964 ،ص301 :
 864د .ثروت بدوي ،انلظام السياسية( ،مرص ،دار انلهضة العربية ،1975 ،ص193 :
 865د .فؤاد عبد املنعم ،أصول نظام احلكم يف اإلسالم ،مع بيان اتلطبيق يف املمملكة العربية
السعودية( ،االسكندريية ،مركز االسكندرية للكتاب ،د.س) ،ص108-107 :
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وقد عرف جان بودان السيادة بأنها « :السلطة املطلقة ىلع املواطنني ومجيع راعيا
ابلدل ال حيدها القانون»(.)866
وهذا يعين أن بودان يرى  ،بأن السلطة العليا تتسم باألبدية أي أنها ال حتدها
زمان وال تتقيد بفرتة معينة  ،كما أنها غري قابلة للتفويض أو اتلرصف فيها  ،وال
ختضع للتقادم  ،ويه مطلقة ال ختضع للقانون  .كما يعين أن صاحب السيادة بهذا
االعتبار ال يكون جزءا من الشعب وإنما منفصل عنه ومتمزي عليه  ،وذللك فهو
ال يسأل إال أمام اهلل وال يلزتم بتقديم حساب إال إيله  ،كما تمزيت هذه السيادة بأن
صاحبها يمكن هل أن يضع القوانني دون موافقة الشعب(.)867
لكن تغري هذا املعىن السليب واملطلق للسيادة إيل املعىن االجيايب ىلع يد أىب
ادليمقراطية احلديثة روسو ؛ حيث يرجع أصل نشأة السلطة إيل عقد اتفق األفراد
بمقتضاه ىلع اخلروج من احلياة الطبيعية ابلدائية  ،ومن حياة العزلة واالنفراد حيث
ال خيضع األفراد فيها لسلطان عليهم وال لقيود تقيد حريتهم إيل تكوين جمتمع
سيايس خيضع لسلطة عليا  .فالعقد االجتمايع بهذا الوصف هو اليت أنتج ليس فقط
السيادة وإنما األمة نفسها  .وهذا العقد يف رأيه جيب أن تتم املوافقة عليه باالمجاع،
معلال ذلك بأن أحدا ال يمكن أن يفقد استقالهل الطبييع بغري إرادته  ،وأنه إذا
خرقت رشوط العقد فإن لك فرد يستعيد حريته الطبيعية .
كما يشرتط روسو أن تكون رشوط العقد واحدة بالنسبة للجميع ألنه بدون
ذلك ال يمكن احلصول ىلع االمجاع املطلوب  .وهذه الرشوط ليست حتكمية إذ
يمكن ردها مجيعا إيل رشط واحد هو اتلنازل اتلام من لك مشرتك عن لك حقوقه
إيل املجتمع لكه(. )868
وبناء ىلع ذلك فإن السلطة العامة املكونة من هؤالء األفراد ال يمكن أن
 866عمار بو حوش ،تطور انلظريات واألنظمة السياسية( ،اجلزائر ،الرشكة الوطنية للنرش،
 ،)1977ص131 :
 867أصول نظام احلكم يف اإلسالم ،املرجع السابق ،ص109-108 :
 868املرجع السابق ،ص111-110 :
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تستقر إال يف املجتمع بأكمله  .فالسيادة إذن ليست شيئا آخر سوي اإلرادة العامة
للمجتمع اذلي أنشأ العقد االجتمايع ،والقانون هو اتلعبري عن هذه اإلرادة .
«ان العقد االجتمايع يعطي املجتمع السيايس سلطة مطلقة ىلع لك أعضائه ،
وهذه السلطة املطلقة اليت تتوالها إرادة اعمة تسيم بالسيادة  ،والسيادة –اليت ليست
سوي ممارسة االرادة العامة -ال يمكن أبدا اتلرصف فيها  ،وصاحب السيادة
اذلي ليس سوي اكئن مجايع ال يمكن ألحد أن يمثلة أو ينوب عنه سوي نفسه ،
والسلطة العليا ال يمكن حتديدها أو تقييدها ذلك أن حتديد السلطة العامة معناه
حتطيمها»(. )869
هذا هو جممل مفهوم السيادة يف انلظام ادليمقرايط احلديث  ،كما أورده أبو
ادليقمراطية احلديثة (روسو)  .وقد تودلت عن رمحها نظريتان يف السيادة ويه  :نظرية
سيادة األمة( )870ونظرية سيادة الشعب(. )871
يرى بعض ابلاحثني املسلمني أن السيادة اليت يقوم عليها انلطام ادليمقرايط
 869نقال عن أصول نظام احلكم يف اإلسالم ،املرجع السابق ،ص111 :
 870مضمون انلظرية كما يلخصه ادلكتور فؤاد حممد انلادي :أن انلظرية تنظر إيل األمة
باعتبارها شخصا معنويا جمردا ومستقال عن األفراد املكونني هل خيتلف عن جمموع أفراد الشعب
ويستقل عنهم ،واألمة بهذا املعىن تتداخل فيها األجيال حبيث حتتوي األجيال السابقة واحلايلة
واألجيال القادمة .ومن ثم ىلع األمة أن ترايع يف حارضها مصالح األجيال املقبلة وتدخلها يف
اعتبارها.
والسيادة دلي أنصار هذه انلظرية ليست مملواك لفرد أو مجاعة خمصوصة ،بل يه ملجموع األفراد
ال باعتبارهم كما حسابيا ،حيث يكون لك منهم خمتصا جبزء منها وإنما يه لألمة متجسدة يف
جمموع أفرادها كوحدة واحدة مستقلة عن األفراد املكونني هلا .كما أنها ال تقبل اتلجزئة أو اتلرصف
فيها ،حبيث تعد السلطة العليا املطلقة اليت تسمو ىلع غريها من السلطات( .مبادئ نظام احلكم يف
االسالم ،ص)27-26 :
 871مضمون انلظرية :أن سيادة اجلماعة ال يقوم ىلع أساس أنها وحدة جمردة ومستقلة عن
األفراد املكونني هلا ،ولكن بوصف أن هذه اجلماعة تتكون من عدد األفراد يتمتع لك منهم بقدر من
السيادة تساوي نسبته هو إيل جمموع الشعب ،حيث يرتتب ىلع ذلك تكون السيادة ألفراد الشعب
باعتباره كيانا جمردا عن أفراده ،ويستقل بإرادته عن إرادة األفراد ،وإنما ينظر إيل األفراد أنفسهم
ويعرتف هلم بالسيادة حبيث يمكن أن تتجزأ ىلع هذا املجموع( .مبادئ نظام احلكم يف اإلسالم،
املرجع السابق ،ص)31 :
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ىلع مبدأ سيادة األمة  ،فرضية غري متحققة يف اتلطبيق  ،إذ ليس من املمكن أن
جتتمع األمة ىلع رأي واحد  ،كما أن قيام العقد االجتمايع ال يمكن أن يتم بموافقة
لك األمة  ،فاالجتماع اتلام يكاد يكون مستحيال يف أي جمتمع إنساين  .نعم يمكن
أن تتم السيادة من خالل األغلبية  ،فحينها تصبح السيادة لألغلبية وليس لألمة
بكاملها ؛ إذ أنه «من الصعب إبرام عقد بني األفراد عند نشأة اجلماعة البرشية
 ،ثم يظل إيل األبد منتجا آلثاره وملزما لإلنسانية اكفة ىلع مر السنني  ،وتعاقب
األجيال»(. )872
املطلب اثلالث  :نظرية السيادة يف نظام الشورى
تمت اإلشارة قبل قليل إىل أن السيادة املطلقة يف اإلنسان واخللق مجيعا هلل وحده،
كذلك األمر يف السلطة  ،فإن روح الترشيع اإلساليم تفرتض أن السيادة  ،بمعىن
السلطة غري املحددة ال يملكها أحد من البرش  ،فلك سلطة إنسانية حمدودة باحلدود
اليت فرضها اهلل ألن السيادة بمعىن السلطة املطلقة يه هلل وحده  ،فهو وحده صاحب
السيادة ومالك امللك  ،إرادته يه رشعتنا اليت هلا السيادة يف املجتمع ومصدرها
واتلعبري عنها هو كالم اهلل املزنل يف القرآن وسنة الرسول املعصوم امللهم( . )873هذا
هو القدر املتفق عليه بني علماء أهل السنة قاطبة  .إال أن األمر لم ينته عند هذا
احلد  ،حيث إنهم اختلفوا بعد ذلك يف حال تطبيقها يف ادلولة اإلسالمية  .إذ ظهر إزاء
هذه القضية اجتاهان يف فكر علماء أهل السنة:
االجتاه األول  :اجتاه يقرر أصحابه بأن األمة يف ادلولة اإلسالمية يه مصدر
السيادة ومنبع لك السلطات فيها يف ظل الرشيعة اإلسالمية الغراء  .حيث تعترب
السيادة بهذا االعتبار مربرة ومرشوعة مادامت يف نطاق الرشيعة  ،أما إذا جتاوزت
السيادة نطاق الرشيعة ولم تنسجم مع مصدرها وهو إرادة األمة فقدت أساس
مرشوعيتها(.)874
 872بسيوين ،انلظم السياسية ،املرجع السابق ،ص84 :
 873فقه اخلالفة وتطرها تلصبح عصبة أمم رشقية ،املرجع السابق ،ص68 :
 874واعتمد أصحاب هذا االجتاه ىلع ادلاعمتني األساسني:
األوىل :أن األمة يف ادلولة اإلسالمية يه مصدر السيادة باعتبار أنها يه اليت تويل اخلليفة وال
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ويذهب أنصار هذا االجتاه إيل أن اهلل اذلي هو الرمحن الرحيم القوي القادر،
لم يرتك املسلمني بغري مرشد بعد وفاة الرسول  . بل إنه استخلفهم يف األرض ،
ومنحهم رشف خالفته  ،بأن اعترب إرادة األمة مستمدة من إرادة اهلل  ،وجعل إمجاع
األمة رشيعة ملزمة  .فكأن السيادة اإلهلية واحلق يف الترشيع أصبح بعد انقطاع
الويح وديعة يف يد جمموع األمة  ،ال يف يد الطغاة من احلاكم أو امللوك  ،كما اكن الشأن
يف ادلول املسيحية اليت اديع ملوكها حقا إهليا(. )875
بذلك يمكن القول بأن السيادة يف اإلسالم –عند أصحاب هذا االجتاه -ال
يملكها فرد مهما تكن ماكنته –سواء اكن خليفة أو أمريا أو ملاك أو حاكما أو هيئة
من أي نوع ، -وإنما يه هلل القدير فوضها لألمة يف جمموعها(. )876
نعم  ،تكون السيادة يف الرشيعة االسالمية –يف رأيهم -هلل وحده يف األصل ،
ولكنهم يرون بما أنه فوض لألمة سلطة الترشيع والرقابة ىلع احلاكم  ،فإنه جيب
القول بأنه فوض السيادة للشعب  .واملسلم به أن الرشيعة ال تقر نزع السيادة من
األمة مهما يكن نظام احلكومة اذلي حتتاره ملبارشة شؤونها(. )877
االجتاه اثلاين  :اجتاه يقرر أصحابه بأن صاحب السيادة ومصدرها يف ادلولة
اإلسالمية هو اهلل وحده  ،فإيله سبحانه وتعاىل يستند القانون اإلليه اذلي ينظم
سلوك أفراد األمة حاكما وحمكومني  .وذلك ألن اهلل وحده هو احلاكم احلقييق ،
َّ
َ
َْ
ُ
وأن وصف احلاكمية ثابت هل وحده مصداقا لقوهل تعايلَ :ما تعبُ ُدون ِم ْن دونِ ِه ِإل
يستطيع أن يمارس سلطاته إال عن طريق ابليعة العامة اليت تمنحها هل ،كما أنها تقوم بالرقابة ىلع اكفة
السلطات اليت يمارسها ،وتقد هل انلصيحة إيل جانب أن هلا احلق يف عزهل وتنحيتهه إذا ما حتقق سبب
يوجالعزل أو اتلنحية .وينوب عنها يف حفظ ادلين وسياسة ادلنيا.
اثلانية :أن اختصاصات وسلطات اخلليفة تتحدد وفق ما أوجبه عليه الشارع ،حبيث تمثل
أحاكم الرشيعة وقواعدها انلطاق واملدى اذلي جيب أن ال يتعداه .هذا انلطاق ال جيوز حلاكم أو
األمة اخلروج عن أحاكمه .فهذه ادلاعمة ال تعد قيدا ىلع سلطات اخلليفة وحده وإنما أيضا تتقيد
بها األمة بصفتها منبع وأساس السلطة يف ادلولة االسالمية( .مبدأ نظام احلكم يف اإلسالم ،ص:
)37-36
 875فقه اخلالفة ،املرجع السابق ،ص68 :
 876عبد الرحيم ،مبادئ الفقه االساليم ،ص60 :
 877نفس املرجع السابق
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َ ْ َ ً َ َّ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ ْ
َ
ل َّ ۚ أَ َمرَ
ان ۚ إِ ِن الكم إِل ِ ِ
أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الل َّ بها ِمن سلط ٍ
َ َّ َ ْ ُ ُ َّ َّ ُ َ ٰ َ ِّ ُ ْ َ ِّ ُ َ َ ٰ َّ َ ِ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ
ُ
()878
اس ل يعلمونَ .
كن أكث انل ِ
أل تعبدوا إِل إِياه ۚ ذلِك ادلين القيم ول ِ
ويرون أنه إذا اكن مفهوم السيادة بأن (تكون األمة باعتبارها صاحبة السيادة
والسلطان انلهايئ واالدارة العليا  ،حيق هلا أن تترصف وفق ما تنتيه إرادتها ومشيئتها
دون قيد أو حد ىلع هذه االرادة أو تلك املشيئة)  ،فإنه (ال توجد مثل هذه السلطة
يف ادلولة االسالمية  ،إال سلطة اهلل عز وجل  ،باعتبار أن سلطة األمر واحلكم
والترشيع لكها خمتصة به وحدوده وال جيوز لفرد أيا اكنت صفته أو أرسة أو طبقة أو
األمة االداعء بأن هلا سلطة من هذا انلوع) .
ومن أجل ذلك يذهب أصحاب هذا االجتاه إيل أنه «إذا اكن اإلسالم يأخذ بمبدأ
الشورى فإنه ليس من صواب الرأي ما يظنه ابلعض من أن هذا املبدأ ينطوي ىلع
األخذ بمبدأ سيادة األمة» (. )879
ثم يفرق أصحاب هذا االجتاه ما بني السيادة والسلطان  ،إذ السلطان لألمة ،
فيه اليت ختتار حاكمها  ،وبعد ذلك تكون السيادة ىلع األمة وىلع احلاكم  ،قبل
غريه لرشع اهلل –قرآنا وسنة ،-وما أرشدا إيله من أحاكم رشعية(. )880
878
بآيات أخري منها :قوهل تعاىل يف سورة
االجتاه
صاحب هذا
كما استند
يوسف.40 :
سورة
َ
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َ
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ُ
ْ
َّ
َ
َ
ُّ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
َ َ
ين َآمنوا أط ُ
الر ُسول َوأول المر منك ْم ۖ فإن تن َ
يعوا َ
ال َ
الل َّ َوأ ِط ُ َّ
ازعتُ ْم ف ْ
ش ٍء
النساء : 59 َ:يا أيها ِ
ِ
ِ
يع َواْ ْ
َ ْ
َٰ ِ َ َ ْ ٌ ِ َ َِ ْ َ ُ َ ْ ِ ً
ْ ُ ُْ ْ ُْ ُ َ
ُ
َ ُّ ُ
الل َّ َو َّ
الرس
الل َّ ْوالومِ َ ال ِخ ِر ۚ ٰذلِك خي وأحسن تأ ِويل ْ وقوهل َ يف ُسورة
ف ُردوه إِل ِ
ول َ إِن كنتم تؤ ِمن َون بِ ِ
ِ
َ
َّ
َ
ْ
َ
ََ ْ
ُ
اختَلفتُ ْم فيه م ْن ْ ُ ُ ُ
ت َوإلْه أن ُ
الل َّ َر ِّب َعليْه تَ َوك ُ
ك ُم ُ
الشورى: 01 :وما
يب
الل َّ ۚ ذ ِل
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ش ٍء فحكمه إل ِ
ُ َّ َ َ ْ َ َ َ َ ٰ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ِ َ ْ َ ُ َ
الين َل يعلمون
وقوهل تعاىل سورة اجلاثية: 81 :ثم جعلناك ع
شيع ٍة ِمن َالم ِر فات ِبعها ول تتبع أهواء ِ
ْ
َ َ َ ِ ْ
ُِ َ َ ُ ُ ُ َ ْ ْ ُ َ
َ َ َ
ول أم ًرا أن يَكون
:و َما َكن ل ِ ُمؤ ِم ٍن َول َ ُمؤ ً ِمنَ ٍة ِإذا قض الل َّورس
وقوهل ْسبحانه َيف سورة األحزاب63 :
ول َف َق ْد َض َّل َضلل ُمبيناً
َُ
ي ُة ِم ْن أ ْمره ْم ۗ َو َم ْن َي ْعص َ
ال َ َ
الل َّ َو َر ُس ُ
له ُم ِ
ِِ
ِ
َ ْ ُِ
َ
َ
ْ
ب أ ْو ٰل بال ُم ْؤمن َ
وقوهل تعاىل سورة األحزابَّ : 6:
ني ِم ْن أنف ِس ِه ْم ۖ وقوهل تعاىل سورة يوسف76:
انل ِ ُّْ َّ ِ ْ ِ ِّ ِ
ُ
َ
ُ
َ
ْ ْ
ُّ
َ
ك ُم إ َّل ل َّۖ َعلَيْه تَ َو َّكْ ُ
ت ۖ َو َعليْ ِه ف َليَتَ َو
ك ْال ُمتَ َوكون وقوهل تعاىل يف سورة األنعام: 26 :ث َّم ُردوا
ِإ َ ِن ال ُ َ ِ ِ ِ ْ َ َ َِ
ِ
ْ
ُ ُ ْ ُ ََُ ْ َ ُ
ُ
ع الَاسب َ
ني وغري ذلك من اآليات .
الل َّ َم ْوله ُم ال َ ِّق ۚ أل ل الكم وهو أس
إِل ِ
ِ ِ
 879د .عبد احلميد متويل ،أزمة السيايس يف اإلسالم ،ص290 :
 880د .نايف معروف ،ادليمقراطية يف مزيان العقل والرشع( ،بريوت ،دار انلفائس ودار سبيل
الرشاد ،الطبعة األوىل  ،)2004 ،ص( 250 :ذهب إيل هذا الرأي أيضا (أي أن السيادة هلل أما السلطان
للشعب أو األمة أو اجلماعة) فضيلة ادلكتور عبد العزيز عزت اخلياط ،حيث قال( :سيادة الرشع ...
تعين أن تكون الرشيعة اإلسالمية يه املرجع اذلي يتحاكم انلاس إيله ،واألصل اذلي يستمد منه
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فمفهوم سيادة الرشع –من وجهة نظر أنصار هذا االجتاه -ال يمنح وال يفوض
احلاكم أو األمة أي سيادة أصال  ،كما تري نظرية احلق اإلليه املبارش وغري املبارش ،
وجعل السلطان لألمة باالستخالف للحاكم بابليعة ليس منحا للسيادة من اهلل
هلم  ،بل هو تكليف لألمة واحلاكم ألداء الفرائض اليت رشعها اهلل تعايل» (، )881
واألبعد من ذلك فإن احلاكم ليس هلم قداسة أو عصمة مطلقا  ،وهم مقيدون باحلدود
اليت رسمها الشارع يف رضا األمة هلم فقط كما يف نظرية احلق غري املبارش  ،بل ترجع
أساسا إيل مدى الزتامهم باألحاكم والعقائد الرشعية  ،ورضا األمة تابع ذللك(. )882
ونستخلص من هذا لكه بأن السيادة بهذا املفهوم –حسب ما ذهب إيل ذلك
أنصار هذا االجتاه -ال بد أن تكون هلل تعاىل وحده  ،وال يتحول هذا احلق إيل األمة
يف أي حال من األحوال .
وحنن من جانبنا نري أن بني أنصار هذين االجتاهني قدرا مشرتاك ومتفقا
عليه ،وقدرا خمتلفا فيه .أما القدر املشرتك أو املتفق عليه فهو اتفاقهم ىلع القول
بأن السيادة املطلقة ال يملكها إال اهلل  ،و ال يرجع أصل هذه السيادة إال إيله  ،وأن
منفذ هذه السيادة واقعيا يف احلكم هم األمة  .فهل يمكن القول بهذا االعتبار بأن
السيادة لألمة ؟ يف هذه انلقطة فقط اختلف أنصار االجتاه األول واثلاين ؛ حيث
القانون السائد ،والظل اذلي يفيئ إيله املسلمون وحيكم به قضاتها يف قضاها واملزيان اذلي توزن به
األمور إذا احنرفت االجتاهات  ،أو حتكمت األهواء  ،أو تشعبت السبل( ...انلظام السيايس يف اإلسالم
(انلظرية السياسية؛ نظام احلكم)( ،القاهرة ،دار السالم ،)1999 ،ص.)71 :
 ...فمفهوم السيادة للرشع إذن تطبيق الرشعية عقيدة ونظاما ،دولة وترشيعا ،فكرا وحضارة ىلع
مجيع شؤون احلياة ،فال يرتك انلاس ىلع هواهم من غري ضابط وال مرتكز يقيمون عليه ترشيعاتتهم
وينظمون يف ضوئه شؤون حياتهم ( .ص)73-72 :
والسلطان لألمة .والسلطان هنا بمعىن احلق يف احلكم ،وال تستطيع األمة أن حتكم بنفسها
فال بد أن ختتار حاكما حيكمها بالرشع ،ومن هنا سلطان األمة غري سيادة الرشع ،فسيادة الرشع ال
تعلوها سلطة ويه حتكم الشعب واحلاكم معا ،أما سلطان األمة فهو أن هلا احلق يف اختيار احلاكم
اذلي حيكمها وتوجيهه ومساءتله وحماكمته وعزهل إذا لم يعد صاحلا للحكم( .انلظرية السياسية؛
نظام احلكم ،ص)74 :
 881د .حممد مفيت ،أراكن وضمانات احلكم االساليم( ،بريوت ،مؤسسة الريان ،)1996 ،ص65:
(عن ادليمقراطية يف مزيان العقل والرشع ،ص250 :
 882نفس املرجع السابق
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تمسك أصحاب االجتاه اثلاين بعدم جواز ذلك لسببني :
أوال  :ما فيه من اتلمزي واتلفاوت يف مفهوم السيادة بني وجهة نظر الفقه
االساليم والرأي الغريب .
ثانيا  :وما فيه من اتلبعية للمصطلح الوافد والغريي عن الرتاث االساليم
األصيل.
أما االجتاه األول فذهبوا إيل جواز ذلك  ،لألسباب اليت سبق ذكرها  .وإزاء هذه
القضية حرر فضيلة ادلكتور فؤاد حممد انلادي( )883هذا الزناع حتريرا يزيل غبار
احلرية  ،بأن مزي فضيلته ما بني مصدر السيادة يف ادلولة االسالمية وصاحبها  ،وما
بني من هل حق السيادة فيها ؛ فمصدر السيادة يف ادلولة االسالمية طبقا ملا يتسق مع
ذاتية انلظام االساليم  ،يتحدد يف قاعدة قاطعة ال تقبل اتلأويل أو التشكيك فيها ،
أو الرتدد يف قبوهلا  .ويتحدد هذه القاعدة –حسب ما يرى فضيلة ادلكتور انلادي -يف
أن مصدر السيادة وأساسها ومنبعها يتحدد يف اذلات االهلية  ،وذلك أن لك سلطة ،
ولك عمل  ،ولك ترصف  ،ولك إرادة برشية تستمد أساسها ووجودها ومرشوعيتها من
إرادة اهلل املقدسة(. )884
هذه السيادة واحدة ومطلقة  ،وال تقبل اتلجزئة أو االنقسام  ،ويه تتمثل
يف إرادة اهلل العليا  ،سواء ظهرت هذه اإلرادة يف شلك نصوص قطعية حمددة ال
ترتك للمحكومني أدين تقدير أو اختيار يف نطاقها  ،أو يف شلك قواعد لكية ترتك
للمحكومني قدرا من اتلرصف واتلقدير عن طريق االجتهاد اذلي ال جيوز أن خيالف
نصا أو قاعدة لكية  ،ألن مرجع األمر يف انلهاية هو أن أي إرادة برشية جيب أن ختضع
إلرادة اهلل العليا اليت تعلو لك إرادة وتفوق يف سيادتها أي سلطة  ،ألن لك السلطات
تستمد أساس السلطة ىلع اإلرادة اإلهلية  .حىت ولو اكن اذلي يمارس هذه السلطة
 883أستاذ القانو العام جبامعة األزهر الرشيف ،ورئيس قسم القانون العام جبامعة صنعاء
األسبق ،هل (مبادئ نظام احلكم يف اإلسالم) و(موسوعة الفقه السيايس ونظام احلكم يف اإلسالم
يف عدة جمدلات) (باحث)
 884مبادئ نظام احلكم يف اإلسالم ،املرجع السابق ،ص47 :
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نيب من األنبياء(. )885
أما من هل حق ممارسة مظاهر السيادة يف ادلولة االسالمية ،فهم املحكومون مجيعا
(األمة)  ،وليس هذا حقا لفرد معني أو لطائفة خمصوصة  .وحيث أن املحكومني ال
يستطيعون أن يقوموا مجيعا بهذا ادلور فإن الشارع أوجب وجود سلطة اعمة  .وجعل
هذا الوجوب فرضا كفائيا يقع ىلع األمة االسالمية بأرسها ويه املسئولة عن أداء
هذا الواجب كما ذهب إيل ذلك مجهور الفقهاء يف املذاهب االسالمية املختلفة(. )886
وإذا اكن هناك القدر املتفق عليه بني أنصار نظرييت والية الفقيه والشورى إزاء
نظرية السيادة؛ حيث انقسم فقهاء لك منهما إيل اجتاهني  :اجتاه يذهب أصحابه إيل
أن السيادة هلل وحده  ،واجتاه يذهب أصحابه إيل أن السيادة لألمة  ،فهل معىن هذا أن
بني انلظريتني تمام اتلطابق يف هذه القضية ؟
اجلواب عن هذا التساؤل بالطبع يكون بانليف  ،وذلك لعدة أوجه :
الوجه األول  :أن هناك اختالف يف املزنلة بني الويل الفقيه يف نظام والية الفقيه
وبني احلاكم أو اخلليفة يف نظام الشورى  ،إذ أن الويل الفقيه يمثل أىلع السلطات
املوجودة يف ادلولة وهو –حسب ما يرى املنتظري -يكون بمزنلة املخروط حييط
جبميع السلطات (سلطات ترشيعية وتنفيذية وقضائية) ويرشف ىلع اجلميع إرشافا
تاما  .يقول الشيخ املنتظري  ... « :ولكن اإلمام واحلاكم بمزنلة املخروط حييط
جبميعها ويرشف ىلع اجلميع إرشافا تاما  ،فهو املسؤول وامللكف  . )887( » ...وأن هذه
السلطات اثلالث ال تكون إال أعوانه وأعضاده وتوجد قهرا ىلع أساس احلاجة ،
حيث يقول « :وتوجد قهرا سلطات ترشيعية وتنفيذية وقضائية ىلع أساس احلاجة ،
وحيال لك أمر إيل مؤسسة تناسبه» (. )888
بينما اخلليفة أواحلاكم يف نظام الشورى فإنه ال يتبوأ أىلع سلطات يف ادلولة
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اإلسالمية  ،إنما يكون بمزنلة املسؤول عن إحدى هذه السلطات اثلالث ويه
السلطة اتلنفيذية  ،وتبىق لألمة السيادة عليهم مجيعا  ،حبيث يمكن أن ينصبهم
نيابة عنهم أو يعزهلم إذا احنرف عن سواء السبيل.
الوجه اثلاين  :هناك اختالف يف انلظر إيل مفهوم السيادة هلل بني أنصار االجتاه
األول من أنصار والية الفقيه وبني أنصار االجتاه األول من أنصار نظام الشورى ؛
حيث أن مفهوم السيادة هلل –حسب ما أورده املنتظري -هو أن حق اختيار احلاكم
وحق الترشيع هلل تعاىل وحده  ،بدءا من انليب  واألئمة وحىت الفقهاء يف عرص
الغيبة ؛ حيث يقول :
«أن السيادة واحلاكمية هلل –تعايل -فقط  ،وبيده الترشيع واحلكم (إن احلكم إال هلل).
وانليب (ص) أيضا لم يكن هل حق احلكم إال بعد ما فوض اهلل إيله ذلك  ،ولم يكن
يتبع يف حكمه إال ما اكن يوىح إيله  .واألئمة أيضا قد انتخبوا من قبل انليب ( )بأمر
اهلل –تعايل -بال واسطة أو مع الواسطة  .حىت أن الفقهاء يف عرص الغيبة أيضا نصبوا من
قبل أئمتنا (ع) ذللك  ،وإال لم يكن هلم حق احلكم  .وليس النتخاب انلاس أثر يف
هذا املجال أصال  .فاحلكومة اإلسالمية تيوقراطية حمضة  .وهذا القول هو الظاهر من
أصحابنا اإلمامية»(. )889

بينما السيادة هلل يف مفهوم أنصار االجتاه األول من أنصار نظام الشورى « ،تعين
أن تكون الرشيعة اإلسالمية يه املرجع اذلي يتحاكم انلاس إيله  ،واألصل اذلي
يستمد منه القانون السائد  ،والظل اذلي يفيئ إيله املسلمون وحيكم به قضاتها يف
قضاها واملزيان اذلي توزن به األمور إذا احنرفت االجتاهات  ،أو حتكمت األهواء،
أو تشعبت السبل»( . )890وتعين «أن تكون الرشيعة اإلسالمية يه املرجع اذلي
يتحاكم انلاس إيله  ،واألصل اذلي يستمد منه القانون السائد  ،والظل اذلي يفيئ
إيله املسلمون وحيكم به قضاتها يف قضاها واملزيان اذلي توزن به األمور إذا احنرفت
االجتاهات  ،أو حتكمت األهواء  ،أو تشعبت السبل  . )891(» ...أما اختيار احلاكم
وإدارة مجيع شؤون اخلالفة فمردها إىل األمة ؛ فالسيادة ىلع هذا املفهوم أقرب ما
 889املنتظري ،دراسات يف والية الفقيه ،املرجع السابق ،ص405/1 :
 890انلظام السيايس يف اإلسالم (انلظرية السياسية؛ نظام احلكم)( ،القاهرة ،دار السالم،
 ،)1999ص71 :
 891نفس املرجع السابق
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يكون إىل كونها السيادة املرجعية  ،ال اتلنفيذية .
اخلالصة :
 -1اتفقت نظرية والية الفقيه ونظام الشورى ىلع القول بأن السيادة املطلقة ىلع
العالم واإلنسان هلل وحده  .وأن السيادة املطلقة للرسول بعد أن اكنت هلل .
ولكنها خالفت أهل السنة يف كون السيادة املطلقة بعد انليب لألئمة .
 -2واختلف فقهاء الشيعة اإلمامية فيما بينهم حول السيادة يف عرص الغيبة ؛ حيث
ذهب ابلعض إىل القول بأن السيادة يف عرص الغيبة هلل أيضا  ،بينما يذهب
ابلعض اآلخر إىل القول بأن السيادة لألمة .وإىل هذا ذهب علماء أهل السنة.
لكن هناك أوجه االختالف بني انلظريتني ؛ إذ املقصود من أن السيادة هلل عند
أنصار نظرية والية الفقيه هو أن اهلل تعاىل هو املرجع األىلع كما أنه اذلي نصب
احلاكم أو الويل الفقيه  .بينما مفهوم ذلك عند أهل السنة أقرب ما يكون
إىل كونه سيادة مرجعية ال تنفيذية  ،حيث أن األمة يه اليت تمارس السلطة
ويبارشها .
كما اختلف انلظريتان يف كون الويل الفقيه يمثل أىلع السلطات يف ادلولة ،
بينما اخلليفة ال يمثل إال السلطة اتلنفيذية  ،وتبىق السلطة األىلع لألمة  .بينما يرى
علماء أهل السنة أن أىلع السلطات يف ادلولة يكون بيد األمة .
 -3أما السيادة يف نظام ادليمقراطية فاكنت للشعب  ،منهم بدأ وإيلهم اعد ؛ فسيادة
الشعب يف هذا انلظام مطلقة ال حتده حد .
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املبحث اثلالث
حدود سلطات احلاكم
بني والية الفقيه وادليمقراطية والشورى
املطلب األول  :حدود سلطات الويل الفقيه
لقد أرشنا يف حبثنا السابق( )892إىل اخلالف الواقع بني فقهاء الشيعة اإلمامية
االثين عرشية حول حدود سلطات الوايل الفقيه ما بني املانعني واملقيدين واملطلقني.
واكن اخلميين من أنصار املطلقني ؛ حيث ذهب إىل أن حدود والية الفقيه
احلاكم يف عرص الغيبة يه نفس حدود والية انليب  ؛ فيملك لك ما يملكه
انليب واألئمة من اإلدارة والراعية والسياسة للناس مع الفرق بينهما –بالطبع -يف
املاكنة واملراتب والفضائل واملناقب  ،إال أن هذه الفروق ال حتول دون مساواتهما
يف الوالية(. )893
وأيد هذا الرأي الشيخ املنتظري ؛ حيث ذهب إىل أن الويل الفقيه يف عرص الغيبة
يكون قائدا ومرجعا للشؤون ادلينية والسياسية واثلقافية وادلفاعية كما اكن انليب
 . )894(ولكن هذا ال يعين –حسب رأيه -أن اإلمام ال بد أن يتوىل هذه املسؤويلة
بنفسه  ،إنما جيوز هل أن يستعني باآلخرين  ،إن احتاج األمر إىل ذلك(. )895
فمزنلة الويل الفقيه بهذا االعتبار أقرب إىل كونها مزنلة إرشافية ومرجعية ال
تنفيذية  .يقول يف ذلك الشيخ املنتظري « :ولكن اإلمام واحلاكم بمزنلة املخروط
حييط جبميعها ويرشف ىلع اجلميع إرشافا تاما  ،فهو املسؤول وامللكف»(. )896
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واكنت مجهورية إيران اإلسالمية قد تبنت هذه الفكرة  ،ويه حبكومتها
ودستورها قد حتدثت عن نفسها بأنها من جتليات فكرة الوالية املطلقة للفقهاء ؛
إذ ال يمكن للحكومة أو ادلولة أن تقوم بدورها وتمارس وظائفها إال إذا اكنت هلا
واليات واسعة تشمل مجيع ما اكن للنيب . 
وإذا اكنت فكرة والية الفقيه يف جوهرها يه فكرة انليابة عن اإلمام املهدي
الغائب املعصوم  ،ومزنلة اإلمام املهدي –حسب ما تري الشيعة اإلمامية االثىن
عرشية -اكنت يف نفس املزنلة مع انليب  ، ينتج عن هذا أن والية املهدي أيضا
نفس والية الرسول األكرم  ، ووالية الفقيه احلاكم بهذا االعتبار أيضا يف نفس
والية اإلمام املهدي الغائب .
ولكن هل يعين ذلك أن سلطة الويل الفقيه ال حيدها حد وال تضبطها
ضوابط؟ .اجلواب عن ذلك يكون بانليف ؛ فمع توسع السلطات املمنوحة للويل
الفقيه كما فصتلها املادة العارشة بعد املائة من دستور مجهورية إيران اإلسالمية ،فإنه
يمكن ملجلس اخلرباء أن يعزل املرشد وذلك يف حالة عجز املرشد عن أداء واجباته
ادلستورية  ،ويف حالة فقدان صفة من صفات األهلية اليت نصت عليها املادتان ()5
و ( )109من ادلستور  ،أو إذا تبني أنه ال يملك تلك الصفة من األساس( .)897كما أن
الويل الفقيه أو القائد –حسب املادة السابعة بعد املائة -يتساوى مع لك أفراد ابلالد
أمام القانون .
لكن يالحظ ابلاحثون أن هذه املواد من ادلستور اليت حتد حدود سلطات
احلاكم  ،تعترب فضفاضة وغري مفصلة ما يسمح للقائد أن يفرض هيمنته ىلع جملس
الشورى وىلع رئاسة اجلمهورية  ،فأقال أبو احلسن بين صدر رئيس اجلمهورية األول
اعم  1981عندما تمرد ىلع تعليماته  ،ووجه رسالة شديدة اللهجة إىل الرئيس ىلع
خامنيئ اعم  1988عندما اعرتض ىلع بعض ممارساته حني أجاز قانون العمل بعد أن
 897املادة احلادية عرشة بعد املائة( :إذا عجز القائد أو أي واحد من أعضاء جملس القيادة من
أداء الوظائف القانونية للقيادة أو فقد أحد الرشائط املذكورة يف املادة اتلاسعة بعد ااملائة فإنه يعزل
عن منصبه .تشخيص هذا األمر من مسؤويلة جملس اخلرباء املذكور من املادة اثلامنة بعد املائة).

والية الفقيه مقارنة بالشورى وادليمقراطية

٣٦١

اعرضه جملس املحافظة ىلع ادلستور(. )898
لم يكن هذا اتلرصف إال نتيجة قوة تأثري فكرة انليابة املتأصلة يف أفاكر اخلميين
وأنصاره  ،حيث أن الويل الفقيه –يف رأيهم -هو املسؤول احلقييق عن ادلولة اإلسالمية،
املفوض من قبل اإلمام املهدي الغائب وسلطته فوق لك السلطات  .وحيث إن اإلمام
الغائب مفوض من قبل اهلل  ،فالويل الفقيه بهذا االعتبار مفوض من قبل اهلل أيضا.
فينتج عن هذا –حسب احلديث املنسوب إىل اإلمام املهدي -أن «الراد ىلع الفقهاء
اكلراد علينا –أي ىلع اإلمام املهدي -واكلراد ىلع اهلل» .
املطلب اثلاين  :حدود سلطات احلاكم يف نظام ادليمقراطية
سبق أن أرشنا يف املبحث السابق إىل أن السيادة يف نظام ادليمقراطية احلديث
للشعب  .هذا املبدأ (السيادة للشعب)  ،وكذلك تقرير احلرية واملساواة بني املواطنني،
واحرتام احلريات العامة واحلقوق الفردية  ،وإحضاع مجيع السلطات العامة
إلرادة الشعب من أهم أراكن ادليمقراطية احلديثة املنصوص يف كثري من دساتر
ادلولة احلديثة .ولك ذلك يشلك ضمانة هامة وفعالة يف إرساء نظام ادلولة القانونية
ادليقراطية  ،كما يشلك سدا منيعا أمام تسلط احلاكم واملجلس انليايب .
كما أن الرأي العام اذلي تأصلت عن نظرية احلقوق واحلريات العامة ورضورة
خضوع احلاكم للقانون أصبح -وهو يملك اختيار احلاكم ومراقبتهم وعزهلم يف انلظام
يط يهدد احلاكم لكما خرجوا ىلع القانون أو أهدروا احلقوق واحلريات العامة
ادليمقرا –
مما جعل احلاكم ال جيدون بديال  ،إلرضاء الرأي العام  ،من احرتام القانون واخلضوع
ألحاكمه حىت ولو اكن ذلك ىلع اضطرار منهم خوفا من سخط الرأي العام أو طمعا
يف رضاه(. )899
فادليمقراطية إذ تزنع السيادة من احلاكم وتودعها إىل الشعب صاحبها الوحيد
«تقدم األساس والركزية لعلو القانون وسيادة املرشوعية حىت لقد استقر يف ذهن
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سبق ذكر نص الرسالة يف املبحث اثلالث من الفصل األول ،ابلاب اثلاين
د .منري ابليايت ،انلظام السيايس اإلساليم ،املرجع السابق ،ص312:
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الفقه إنه ليس من املمكن تصور ادلولة القانونية مهما حسنت نوايا احلاكم إال إذا
نظم احلكم بطريقة ديمقراطية»(.)900
وهناك بعض وسائل ادليمقراطية ومظاهرها وخصوصا يف ادليمقراطية شبه
املبارشة ما تسهم يف خضوع ادلولة واحلاكم للقانون وإرادة الشعب  .ومن هذه
الوسائل واملظاهر  :االستفتاء الشعيب  ،واالقرتاح الشعيب  ،واالعرتاض الشعيب  ،وحق
إقالة انلاخبني نائبهم .
واملراد باالستفتاء الشعيب هو أن «يفرتض أن الربملان هو اذلي وضع مرشوع
القانون ثم يعرض ذلك املرشوع ىلع الشعب ألخذ رأيه فيه فإذا وافق عليه أصبح
قانونا تاما ونافذا  ،أما إذا لم يوافق الشعب فإن املرشوع يسقط وال يعمل به»(. )901
أما املراد باالعرتاض الشعيب هو أنه «حق عدد معني من انلاخبني يف االعرتاض
ىلع قانون صادر من الربملان يف حبر مدة معينة  ،فالقانون يصدر عن الربملان ويكون
نافذا وتاما دون تدخل من هيئة انلاخبني وللحكومة تنفيذه مبارشة ولكن ادلستور
يعطي عددا معينا من انلاخبني احلق يف طلب طرح ذلك القانون يف حبر مدة معينة
من تاريخ نرشه ىلع الشعب الستفتائه فيه وإذا لم يعرتضوا فإن القانون يثبت نهائيا
وال جيوز االعرتاض عليه بعد ذلك  ،أما إذا اعرتض العدد الالزم من انلاخبني يف
حبر املدة املحددة فإن القانون يعرض ىلع الشعب بأكمله يلبدي رأيه فيه  ،فإذا وافق
عليه تأكد القانون  ،أما إذا اعرتض الشعب سقط القانون بأثر رجيع .)902(» ...
هذا احلق يتضمن رقابة مستمرة من انلاخبني نلائبهم تنأي به عن االحنراف يف
ممارسته لعمله عن حفظ حقوق انلاخبني ومصاحلهم .
وأكرث من هذا يقال بالنسبة للحل الشعيب وهو «حق عدد معني من انلاخبني
يف طلب حل املجلس انليايب أي أن اإلقالة هنا تشمل مجيع أفراد اهليئة فإذا جاء
 900د .طعيمة اجلرف ،مبدأ املرشوعية وضوابط خضوع ادلولة للقانون( ،القاهرة ،مكتبة
القاهرة احلديثة ،)1973 ،ص182 :
 901د .ثروت بدوي ،انلظم السياسية( ،القاهرة ،دار انلهضة الربية ،)1972 ،ص222 :
 902املرجع السابق ص224 :
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اتلصويت مقرا ذلك الطلب باألغلبية اليت نص عليها ادلستور حلت اهليئة انليابة»
ويف هذا ما فيه من رقابة اكملة وهيمنة تامة من الشعب ىلع ممثليه وتطويعهم حلفظ
حقوقه وحرياته العامة وينأي بهم عن دكتاتورية اهليئات انليابية وإال اكن جزاؤهم
اإلقالة .
ووسيلة أخري فعالة يف منع حدوث دكتاتورية أعضاء جملس انلواب  ،يه إقالة
انلاخبني نائبهم «مقتضاه إماكن عدد معني من انلاخبني (العرش مثال) طلب إقالة
انلائب فإذا حاز طلبهم قبول أغلبية انلاخبني لزم انسحاب انلائب  ،أما إذا حصل
انلائب ىلع األغلبية ملصلحته فإنه يعد منتخبا من جديد ملدة جديدة»(. )903
وقد نص بعض ادلساتري ىلع إماكن عزل رئيس اجلمهورية ميت فقد اثلقة
الشعبية  ،وقد اكن دستور أملانيا الصادر سنة ( 1919دستور فيمر) ينص ىلع جواز عزل
رئيس اجلمهورية قبل انقضاء مدة السنوات السبع اليت انتخب هلا بناء ىلع طلب
عدد معني من انلاخبني وموافقة مل «الرخيستاج» ثم موافقة الشعب يف استفتاء
شعيب .
وكذلك نص دستور انلمسا الصادر سنة  1920واملعدل سنة  1929من إماكن
عزل رئيس اجلمهورية باستفتاء شعيب بناء ىلع طلب اجلمعية االحتادية وبقرار من
املجلس الوطين يف جلسة حيرضها نصف األعضاء ىلع األقل وبموافقة أغلبية ثليث

األصوات وإذا رفض الشعب عزل رئيس اجلمهورية اكن ذلك جتديدا ملدة الرئاسة(.)904
املطلب اثلالث  :حدود سلطات احلاكم يف نظام الشورى

من املعلوم أن احلاكم يف ادلولة اإلسالمية –حسب ما ذهب إىل ذلك طائفة من
 903ثروت بدوي ،انلظم السياسية ،املرجع السابق ،ص225 :
 904د .طعيمة اجلرف ،نظرية ادلولة ،املرجع السبابق ،ص ،202 :وقد برر بعض العلماء ومنهم
لوك حق الشعب يف عزل احلاكم سواء أكان احلاكم السلطة الترشيعية أو رئيس السلطة اتلنفيذية
بأن (السلطة وديعة وأمانة أؤتمن عليها احلاكم ملصلحة الشعب فإن خان احلاكم األمانة –سواء
اكن احلاكم هو املرشوع أو السلطة اتلنفيذية -ولم يتوخ اهلدف اذلي من أجله استودعه الشعب
السلطة ،حق للشعب أن يسحب اثلقة ويسرتد الوديعة ويستعيد سيادته األصيلة اليت اكن
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علماء أهل السنة( -)905هو نائب عن األمة ووكيل عنها  ،فعىل هذا تكون سلطته
مقيدة يف حدود هذه الواكلة ،وال يصح شيئ من ترصفاته إال ما يدخل يف حدود هذه
الواكلة.
 905ذهب إىل هذا الرأي اإلمام الرميل يف رشح املنهاج ،ص( ،234/8 :اإلمام إنما يويل القضاء
–نيابة عن املسلمني )-والشيخ ابن تيمية يف السياسة الرشعية ،ص...( 13 :وهم -وكالء العباد -ىلع
نفوسهم) ،واإلمام العز بن عبد السالم يف قواعد األحاكم يف مصالح األنام ،ص( 165/3 :إن اإلمام
أو احلاكم إذا أتلفا شيئا من انلفوس أو األموال يف ترصفهما للمصالح فإنه جيب ىلع بيت املال-
دون احلاكم واإلمام ألنهما ملا –ترصفا للمسلمني -صار كأن املسلمني هم املتلفون) ،كذلك اإلمام
الشافيع كما نقله صاحب اهلداية ،ص .118/2 :ما نستطيع أن نستنتج أنهم قالوا بأن مركز اإلمام هو
مركز انلائب عن األمة .ومن القائلني بهذا القول من املحدثني ،هم ادلكتور ثروت بدوي يف كتابه
انلظم السياسية ،ص( 22 :اإلسالم قد عرف فكرة ادلولة املستقلة عن أشخاص احلاكم واكن يعد
احلاكم أي –اخلليفة -بمثابة أمني ىلع السلطة يمارسها بصورة مؤقته ونيابة عن األمة) ،وادلكتور
حممد اكمل يللة ،يف فلسفة اإلسالم السياسية ونظام احلكم فيه ،ص(23 :احلاكم اذلي يتويل تنفيذ
أحاكم الرشيعة وإدارة شؤون األمة يتم اختياره بواسطة أهل احلل والعقد ويعترب-وكيال -عن األمة)،
وادلكتور عبد الكريم زيدان ،يف كتابه أصول ادلعوة ،ص( 166 :يه اليت ختتار رئيسها –اخلليفة -فهو
إذن وكيلها ونائب عنها ومركزه القانوين هو مركز انلائب والوكيل عن األمة) ،وادلكتور حممد ضياء
ادلين الريس ،يف كتابه انلظريات السياسية اإلسالمية ،ص( 175 :قد ثبت دلينا أن اإلمام يه نيابة أو
واكلة عن األمة).
أما اإلمام الرازي يف تفسريه الكبري (مفاتيح الغيب) ،ص ،165/2 :فقد ذهب إىل القول بأن مركز
احلاكم هو أنه خليفة اهلل( :إنما سماه اهلل خليفة ألنها خيلف اهلل يف احلكم بني امللكفني من خلقه
َ َ ُ ُ
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يل اللِ لهم عذاب شدِيد بِما نسوا يوم ال ِس ِ
إِن الِين ي ِضلون عن سب ِ ِ

وابن اجلوزي يف املصباح املضئ ،ص( :32 :إن اخلالفة نيابة عن اهلل عز وجل وكيف بذلك
رشفا) ،وقال ايضا ،ص( :8 :فإن اخلالفة نيابة عن اهلل عز وجل يف عباده وتنفيذ أوامره وأحاكمه
وقد اكن يقوم بها األنبياء ثم قام بها بعدهم اخللفاء) .واإلمام القرايف يف اإلحاكم يف تميزي الفتاوي من
األحاكم وترصفات القايض واإلمام ،ص 84 :قال ...( :فهو يف مقام احلكم –كنائب عن احلكم حيكم
بنفسه وينشئ االلزام واالطالق حبسب ما يقع هل من األسباب واحلجاج ألن مسنيبه جعل هل ذلك ...
ألنه نائب عن اهلل عز وجل يف أرضه ىلع خلقه) ،كما ذهب إىل قريب من هذا الرأي فقهاء احلنفية،
اكملريغيناين يف كتابه اهلداية ،ص( :98 :من هو نائب عن الرشع وهو اإلمام أو نائبه).
أما املاوردي يف كتابه األحاكم السلطانية ،ص5 :؛ وابن خدلون يف مقدمته ،ص145 :؛ واالييج
واتلفتازاين يف كتاب املواقف ورشحه ،ص345/8 :؛ وادلهلوي يف حجته ابلالغة ،ص729/ 2 :؛ وكذلك
أبو يعىل الفراء يف كتابه األحاكم السلطانية ،ص11 :؛ قالوا بأن مركز اإلمام هو مركز انلائب عن انليب .)
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ومن هذا املنطلق فإن ىلع احلاكم أن يمارس سلطته يف صالح األمة  ،وأي
عمل ال يهدف هلذا الصالح يعد عمال مشينا  ،إذا فعله احلاكم فهو يرتكب فسادا
يسيم يف القانون احلديث بإساءة إستعمال السلطة .
وبما أن احلاكم هو نائب عن األمة ووكيل عنها  ،فإنه ملكف بالرضورة بما
اكنت األمة ملكفة به  .ومن أكرب ما لكفت به األمة هو قيامها بوظيفة اخلالفة يف
األرض وتطبيق رشع اهلل فيه  ،وقيام انلاس هلل بالقسط .
فحدود سلطات احلاكم باعتبار شمويلتها يشمل ىلع مجيع ما تشمل عليه
َّ َ ُ
اخلالفة -بما فيه من حق التسخري -مصداقا لقوهل تعاىل َ :و َسخ َر لك ْم َما ِف
ْ َ ْ َ ً ْ ُ َّ َ ٰ َ
َ َ َ َّ َ
َ
ك َليَ
َّ َ َ
ات ِلق ْومٍ يتَفك ُرون ،)906وما يدخل
جيعا ِمنه ۚ ِإن ِف ذل ِ
ات َوما ِف الر ِض ِ
ٍ
السماو ِ
يف مفهوم السياسة الرشعية واذلي يعين (ما اكن فعال يكون معه انلاس أقرب إىل
الصالح وأبعد عن الفساد  ،وإن لم يضعه الرسول  وال نزل به ويح»( .)907وهذه
الوظيفة يه نفس وظيفة الرسول  . وىلع هذا األساس يذهب بعض علماء أهل
السنة إىل أن اخلالفة يه خالفة انليب يف حراسة ادلين وسياسة ادلنيا .
لكن هذا ال يعين أن سلطتهم مطلقة ال حيدها حد وال يضبطها ضوابط ،
فسلطة احلاكم أو اإلمام يف ادلولة اإلسالمية باعتبارات سابقة  ،وكما يرى يف ذلك
ادلكتور السنهوري  ،إنما مقيدة بقيدين أساسيني :
األساس األول -عليها أن ال تنتهك القانون « ،ويه الرشيعة اليت خيتص
الفقهاء باستنباط أحاكمها» وإال ارتكبت ظلما يسيم يف القانون احلديث بتجاوز
السلطة(.)908
من مقتضات هذا املبدأ أنه ال خالف يف أن اإلمام يف الرشيعة –كما يرى يف
 906سورة اجلاثية13 :
 907ابن القيم اجلوزية ،الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية ،حتقيق :سيد عمران( ،القاهرة،
دار احلديث ،الطبعة األوىل  ،)2002ص17 :
 908السنهوري ،فقه اخلالفة وتطورها تلصبح عصبة امم رشقية( ،بريوت ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة األوىل ،)2001 ،ص( 187:أضاف ادلكتور الشاوي ،الضمانات األساسية اثلاثلة ،يه حق األمة
يف عزل اخلليفة)
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ذلك ادلكتور منري ابلتاين -مقيد بقانون جاهز هو نصوص الكتاب والسنة  ،وظيفته
تنفيذه ،وليس هل أن يتنصل من هذا اتلنفيذ وإال وصف بالكفر والفسوق والظلم ،
وليس هل أن يرشع من عند نفسه ألن انليب ليس هل ذلك فأويل أن ال يكون لإلمام
ذلك .قال تعاىل :
َّ
َ
َ َ
َ َ َ
َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َٰ َ
ل َعلَيْه ْم آيَ ُاتنَا بَيِّنَ
(وإِذا ُتتْ ٰ
ي هذا
آن غ
الين ل يرجون ِلقاءنا ائ ِت بِقر
ات ۙ قال
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ُ ُ َ ْ ُ ِّ َ
َ ِّ ْ ُ ْ
ْ َ َّ ُ َّ َ ُ َ ٰ َ ِّ َ َ ُ
َْ َْ
أ ْو بَد ُل ۚ قل َما يَكون ِل أن أبَد ُل ِم ْن تِلقا ِء نف ِس ۖ ِإن أت ِبع ِإل ما ي
وح ِإ َّل ۖ ِإن أخاف
ت َر ِّب َع َذ َ
إ ْن َع َصيْ ُ
اب يَ ْومٍ َع ِظيمٍ) (.)909
ِ
وليس هل أن يبتدع شيئا من الرأي يرفضه الرشع قال عليه الصالة والسالم:
«من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»( . )910وليس هل أن جيزيء الرشع فينفذ
ََُْ ُ َ
َ ُْ َ ْ
ون ببَ ْعض الْكتَ
اب َوتكف ُرون بِبَع ٍض
بعضه ويرفض تنفيذ بعض  .قال تعاىل  ۚ :أفتؤ ِمن
ِ
ِ
َ ْ ُ َ ٰ َ ْ ُ َّ
ْ َ ِ َ ُّ ْ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ َ ُ َ ُّ َ َ
ۚ َف َما َج َز ُ
اء َم ْن يف َعل ذلِك ِمنك ْم ِإل ِخ ْز ٌي ِف اليا ِة ادلنيا ۖ ويوم ال ِقيام ِة يردون ِإ ٰل
َ َْ ُ
َ َ ِّ ْ َ َ
ََ ُ َ
الل َّ بِغا ِف ٍل ع َّما تع َملونَ(.)911
اب ۗ وما
ذ
أشد الع ِ
األساس اثلاين -إن ىلع احلاكم أن يمارس سلطاته يف صالح األمة باعتبار أنه
وكيل ونائب عنهم  ،وأي عمل ال يهدف هلذا الصالح يعد عمال مشينا  ،إذا فعله
احلاكم فهو يرتكب فسادا يسيم يف القانون احلديث بإساءة استعمال السلطة .

ومن ثم ليس هل فضل مزية ىلع غريه من املواطنني أمام القانون اإلساليم أو
القضاء اإلساليم  .قال اإلمام ابن حزم األندليس  ... « :فهو اإلمام الواجب طاعته
ما قادنا بكتاب اهلل تعاىل وسنة رسول اهلل  فإن زاع عن شئ منهما منع من ذلك
وأقيم عليه احلد واحلق فإن لم يؤمن أذاه إال خبلعه خلع وويل غريه»( .)912فهو إذن إذا
خرج عن حدود واكتله لألمة أو حدود الرشع أوجبت الرشيعة تبديل وكيلها هذا
بعزهل وتوكيل غريه ممن يصلح هلذا األمر .
 909سورة يونس15 :
 910صحيح ابلخاري ،الكتاب :الصلح ،ابلاب :إذا اصطلحوا ىلع صلح جور فالصلح مردود،
رقم2499 :
 911سورة ابلقرة85 :
 912ابن حزم ،الفصل يف امللل واألهواء وانلحل ،ص102/4 :
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ولضمان تطبيق هذين املبدأين فقد وفرت الرشيعة لألمة –حسب ما يرى ادلكتور
السنهوري -ضمانتني :
«األول -مبدأ وجوب الشورى وبمقتضاه احتفظت األمة حبقها يف تقديم
انلصيحة للحكومة يف لك املسائل اإلدارية (والقضائية اليت تدخل يف اختصاصاتها)
حيت ولو استولوا ىلع الوالية بالغلب والقوة بدال من االختيار وابليعة احلرة  .اثلاين-
احلق يف مراقبة أعماهلا»(.)913
واحلق أننا ال جند يف دنيا الرشائع الوضعية حاكما دستوريا مقيدا –ولو ىلع مستوى
انلظرية والفكر -بمثل هذه القيود ادلقيق  ،وحمدودا بهاتيك احلدود اليت تهدف لكها
يف انلهاية إىل محاية القانون اإلساليم وضمان تنفيذه ىلع احلاكم والرعية مما يسهم
يف إقامة نظام ادلولة القانونية .
ذللك يكون من قبيل املجازفة القول بأن نظام احلكم يف اإلسالم (نظام
الشورى) هو نظام احلكم اإلستبدادي املطلق  ،وهو ما جازف بقوهل بعض
املسترشقني .
اخلالصة :
 -1إن الويل يف نظام والية الفقيه هو نائب عن اإلمام املهدي  ،فله والية مطلقة كما
اكن لإلمام وانليب  ،وقد جسد دستور مجهورية إيران اإلسالمية هذه الفكرة ،
فأعطى صالحية واسعة انلطاق للويل  ،غري أن الويل الفقيه –حسب ادلستور-
يتساوى أمام القانون كبايق الشعب  ،ويمكن ملجلس اخلرباء –نظريا -عزهل إذا
عجز عن أداء وظيفته أو فقد أهلية من أهلية القائد  .إال أن ادلستور ال يضع
ضمانا دستوريا اكفيا  ،ما يكفل تطبيق تلك املواد ادلستورية بشلك جيد ،
وهذا ما جيعل هذه املواد فضفاضة  ،غري جامعة وال مانعة .
 913السنهوري ،فقه اخلالفة وتطورها تلصبح عصبة امم رشقية( ،بريوت ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة األوىل ،)2001 ،ص( 187:أضاف ادلكتور الشاوي ،الضمانات األساسية اثلاثلة ،يه حق األمة
يف عزل اخلليفة)
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 -2وانلظام ادليمقرايط جعل السيادة للشعب  ،وإرساء مبادئ احلرية واملساواة بني
املواطنني  ،واحرتام احلريات العامة واحلقوق الفردية  ،وإحضاع مجيع السلطات
العامة إلرادة الشعب من أهم أراكنه  .ولك ذلك يشلك ضمانة هامة وفعالة يف
إرساء نظام ادلولة القانونية ادليقراطية  ،كما يشلك سدا منيعا أمام تسلط
احلاكم واملجلس انليايب .
غري أن انلظام ادليمقرايط ال يضع حدا فاصال للحرية الفردية  ،كما ال يضع
رشوطا دقيقا واألمثل للحاكم  ،مما يؤدي إىل حدوث ثغرة خطرية عند تطبيقه يف
الواقع .
 -3أما احلاكم يف نظام الشورى هو نائب عن األمة ووكيل عنها  ،فعىل هذا تكون
سلطته مقيدة يف حدود هذه الواكلة  ،وال يصح شيئ من ترصفاته إال ما يدخل
يف حدود هذه الواكلة  ،كما أن عليه أن يمارس سلطته لصالح األمة باعتباره
وكيال عنه  .وقد وضع نظام الشورى وسيلة لضمان تطبيق هذه انلظرية يتمثل
يف أمرين  :األول  :حق األمة يف تقديم انلصيحة للحاكم إذا ما احنرف عن
أداء هذه األمانة  ،واثلاين  :حق األمة يف مراقبة أعماهل .
كما أن نظام الشورى وضع ضمانا ذاتيا دقيقا يف قمة األهمية  ،متمثال يف وضعه
الرشوط ادلقيق للحاكم  ،ووضع ضوابط دقيقة للحد من احلرية الفردية  ،مما جيعل
الضمان يأيت من جهتني  ،من جهة احلاكم ومن جهة الشعب  ،وهذا ما جيعله يتفوق
ىلع انلظام ادليمقرايطي .
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املبحث الرابع
مبدأ الفصل بني السلطات اثلالث
بني والية الفقيه وادليمقراطية والشورى
يهتم انلظام السيايس املعارص كثريا بمبدأ الفصل بني السلطات اثلالث :
الترشيعية  ،واتلنفيذية  ،والقضائية ؛ باعتباره خري وسيلة وأكرب ضمان تلحقيق
خضوع ادلولة للقانون ومن ثم احلفاظ ىلع توازن القوي السياسية  ،واحلد من
حدوث االستبداد السيايس  ،والطغيان يف ادلولة  .ومن أجل ذلك أصبح هذا املبدأ
من املرتكزات األساسية للنظام ادليمقرايط الغريب املعارص .
فما موقع هذا املبدأ من وجهة نظر نظرييت والية الفقيه والشورى ؟ فيما ييل
عرض مفصل حول هذا املوضوع .
املطلب األول  :الفصل بني السلطات من منظور نظام والية الفقيه
املالحظ أن هناك اختالف يف املوقف والرؤية بني فقهاء اإلمامية حول هذه
القضية بني عهدين من اإلمامة  :عهد اإلمامة املعصومة  ،وعهد اإلمامة غري
املعصومة يف عرص الغيبة الكربى .
فيف عهد األئمة املعصومني فإنه ال مناص من االعرتاف والتسليم بأن السلطات
اثلالث تركزت ىف شخصية اإلمام  ،ألن اإلمامة املعصومة –كما هو املتفق عليه دلي
الشيعة اإلمامية -امتداد واستمرار للنبوة  ،حىت يف جمال الترشيع سواء ىلع مستوى
احلفظ  ،والرشح  ،وابليان  ،واتلفسري  ،وملء موارد الفراغ الترشييع  ،وال ختتص
انلبوة عن اإلمامة إال بالويح  ،وبالترشيع األسايس اتلأسييس  ،فإن اإلمام املعصوم
ال يوىح إيله(. )914
914

٣٧٠

الشيخ حممد مهدي شمس ادلين ،نظام احلكم واإلدارة يف اإلسالم( ،بريوت ،املؤسسة ادلويلة
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فتمركز السلطات يف اإلمام املعصوم –حسب ما انتىه إيله الشيخ شمس ادلين-
يتفق مع األساس اذلي بين الشيعة اإلمامية عليه يف اإلمامة  ،وال يمكن أن يكون
يف مركز السلطات إال هكذا ؛ حيث أن ديلل اإلمامة املعصومة من الكتاب والسنة –يف
رأيه -يقيد إطالق األصل األوىل يف سلطة اإلنسان ىلع اإلنسان بغري اإلمام املعصوم،
كما أن ديلل انلبوة –بما للنيب من وجوب طاعته بغري قيد  ،وكونه أويل باملؤمنني من
أنفسه –م قيد هذا األصل بغري انليب  . وهذا هو القدر املتفق عليه دلي الشيعة
مجيعا دون استثناء(. )915
أما يف عرص اإلمامة الغري املعصومة أو عرص غيبة اإلمام املعصوم ؛ فقد اختلف
فقهاء اإلمامة حول سند مرشوعية تكوين ادلولة اإلسالمية –ىلع األقل -إىل فريقني:
فريق ذهب أصحابه إىل أن أساس مرشوعية تكوين ادلولة اإلسالمية ونصب
احلكومة اإلسالمية  ،هو (والية الفقيه العامة)  ،وفريق ذهب إىل أن أساس املرشوعية
هو (والية األمة ىلع نفسها)  .هذا االختالف يف الرأي اكن أساسا الختالف موقفهم
جتاه قضية الفصل بني السلطات اثلالث اكتلايل :
فإن اكن األساس هو (والية الفقيه العامة)  ،يكون ادليلل ادلال ىلع ذلك تارة
هو ادليلل اللفظي وتارة يكون ادليلل ىلع ذلك هو الالبدية العقلية املكتشفة من
إدراك العقل  ،من وجوب حفظ انلظام العام حلياة املجتمع .
أما ادليلل اللفظي اذلي يديع دالتله ىلع تزنيل الفقيه -يف عرص الغيبة-
مزنلة اإلمام املعصوم  ،يف مجيع ما ثبت لإلمام املعصوم من والية اعمة  ،وذلك من
قبيل اتلوقيع املشهور املروي عن اإلمام املنتظر  ،ومقبوهل (عمر بن حنظلة) ،
ونظائرها( . )916إن هذا ادليلل اللفظي مطلق  ،من حيث تزنيل الفقيه اجلامع للرشائط
لدلراسات والنرش ،واملؤسسة اجلامعية لدلراست والنرش واتلوزيع ،الطبعة اثلاينة  ،)1991 ،ص476 :
 915نفس املرجع السابق
 916هذا ادليلل ،أي ديلل تزنيل الفقيه مزنلة االمام املعصوم –يرى الشيخ شمس ادلين -بأنه
ظين السند إن لم حيكم بضعفه ،ودالتله من جهة تمركز السلطات جمملة ،فهو ليس ظاهرا يف إطالق
اتلزنيل ،أو اتلزنيل املطلق ،من هذه اجلهة ،فعىل فرض اعتباره حجة- ،يرى الشيخ شمس ادلين -أنه
ال بد من االقتصار فيه ىلع القدر املتقني منه ،وهو ما يتعلق بما يقتضيه حفظ انلظام العام ،وهو ال
يقتيض تمركز السلطات يف شخص الفقيه ،بل األوفق حبفظ انلظام يف عرصنا –بالنسبة إىل غري اإلمام
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يف عرص الغيبة  ،مزنلة اإلمام املعصوم  ،وإطالقه قد يشمل مجيع ما لإلمام املعصوم
 اذلي هو اكنليب  يف الوالية (أويل باملؤمنني من أنفسهم) .وهذا يقتيض كون
الفقيه  ،املزنل مزنلة اإلمام املعصوم (ع) - ،عند أصحابه -مركزا ومرجعا للسلطات
اثلالث يف ادلولة اإلسالمية(. )917
ومن أجل هذا  ،ذهب الشيخ املنتظري –وهو من أنصار هذا االجتاه -أن املسئول
احلقييق يف ادلولة اإلسالمية هو الويل الفقيه( .)918أما السلطات اثلالث  ،فال تكون
أكرث من كونها أعضاده وأعوانه اليت تساعده إلجناح مهمته يف إدارة احلكومة عندما
اتسعت رقعة ملكه واحتاج يف ذلك إىل املساعدين واألعوان(. )919
هذا الوضع املمزي –يف رأي الشيخ املنتظري -هو الفارق الفاصل بني حكومة
والية الفقيه واحلكومات أو امللكيات املرشوطة يف بعض ابلالد كإنكلرتا وغريها
من ابلدلان  ،حيث أن احلاكم ال يتبوأ منصبه إال تبوأ ترشيفيا(. )920
وينتيه الشيخ املنتظري أخريا إىل ما قرره يف بداية األمر أن « :املسؤول وامللكف
يف احلكومة اإلسالمية هو اإلمام واحلاكم  ،والسلطات اثلالث أياديه وأعضاده ،
ويكون هو بمزنلة رأس املخروط مرشفا ىلع اجلميع إرشافا تاما»( . )921و أن « :اإلمام
واحلاكم اإلساليم هو املسؤول وامللكف بإدارة األمور العامة ؛ فالوزراء والعمال
والكتاب واجلنود والقضاة أعوانه وأياديه  ،وجيب عليه اإلرشاف عليهم وىلع
أعماهلم  ،وليس هل سلب املسؤويلة عن نفسه»(. )922
املعصوم يف رأيه -فصل السلطات وليس تمركزها( .نظام احلكم واإلدارة يف اإلسالم ،املرجع السابق،
ص)226 :
 917املرجع السابق ،ص478 :
 918دراسات يف والية الفقيه ،املرجع السابق ،ص51/2 :
 919نفس املرجع السابق
 920يقول الشيخ املنتظري « :فليس وزان احلاكم اإلساليم وزان امللك يف احلكومة املرشوطة
ادلارجة يف أعصارنا يف بعض ابلالد كإنكلرتا مثال  ،حيث تري أنه ال يكون إال وجودا ترشيفيا
يتمتع من أىلع اإلماكنيات وأعالها من دون أن يتحمل أية مسؤويلة علمية أو نشاطية نافعة  ،وإنما
تتوجه املسؤويلات واتلاكيلف من أول األمر إىل السلطات اثلالث» (نفس املرجع السابق).
 921املرجع السابق ،ص52/2 :
 922املرجع السابق ،ص55/2 :
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وجتسدت هذه الفكرة بشلك واضح يف دستور مجهورية إيران اإلسالمية  ،املادة
السابعة واخلمسون ونصه اكتلايل :
السلطان احلاكمة يف مجهورية إيران اإلسالمية يه  :السلطة الترشيعية ،
والسلطة اتلنفيذية  ،والسلطة القضائية  ،وتمارس صالحياتها بإرشاف ويل األمر
ً
املطلق وإمام األمة وذلك وفقا للمواد الالحقة يف هذا ادلستور  ،وتعمل هذه السلطات
مستقلة عن بعضها بعضا ً.
أما إذا اكن ادليلل ىلع ذلك هو ادليلل العقيل املكتشف من إدراك العقل  ،من
وجوب حفظ انلظام العام حلياة املجتمع  ،فإن األوفق يف هذه احلالة –حسب ما يرى
أنصار هذا االجتاه -القول بفصل السلطات اثلالث ال تمركزها  ،واغية ما يف ذلك أن
األدلة انلقلية ادلالة ىلع وجوب إطالق والية الفقيه يف عرص الغيبة –يف رأي أصحاب
هذا االجتاه -ضعيفة السند وظنية ادلاللة  ،ومن أجل هذا فال بد من االقتصار
بالقدر املتفق عليها(.)923
أما إذا اكن أساس مرشوعية تكوين ادلولة ونصب احلكومة يف عرص الغيبة ،
هو (والية األمة ىلع نفسها)  ،فإن االعتبار الفقيه القايض بفصل السلطات  ،أكرث
وضوحا ؛ حيث ال وجه ملركزة السلطات لكها يف شخص واحد  ،أو هيئة واحدة .
وتكون صورة السلطات اثلالثة اكتلايل :
السلطة الترشيعية  :فيه –حسب ما يرى الشيخ شمس ادلين -تنتخب من
قبل األمة  ،واتلقنني فيها يتم يف حدود اجتهاد الفقهاء واخلرباء يف املسائل املعروضة
عليهم  .أما السلطة القضائية  :فريى –الشيخ شمس ادلين -أن تعيني الفقيه للقضاء
ال يتوقف ىلع نصبه من قبل السلطة اتلنفيذية  ،ألنه منصوب بانلصب العام من قبل
اإلمام املعصوم  .وإذا اقتضت الرضورة اتلنظيمية لدلولة فإن تعيني القضاة يمكن
أن يكون بانلصب اخلاص  ،ويكون ذلك أمرا شلكيا من باب حتصيل احلاصل ،
وليس حتصيال ألمر غري حاصل  .ويمكن أن يتويل جملس الشورى تعيني الفقيه
للقضاء  .وأيا اكن املعني هل –رئيس ادلولة الفقيه  ،أو جملس الشورى -فإنه بعد أن
923

شمس ادلين ،نظام احلكم واالدارة يف اإلسالم  ،املرجع السابق ،ص482 :
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يعني  ،يكون مستقال تماما عن مجيع السلطات األخري  .أما السلطة اتلنفيذية:
فإن املراكز اتلنفيذية الكربى (رئاسة اجلمهورية  ،ونيابتها أو نوابها) يتم اختيار
األشخاص املناسبني هلا باالستفتاء الشعيب العام  ،وتشلك احلكومة بإرشاف وموافقة
جملس الشورى  .وكذلك الوظائف اتلنفيذية الكربى اليت تتضمن صالحيات
وسلطات واسعة  ،فإنها جيب أن يتم اختيار األشخاص املناسبني هلا بموافقة مشرتكة،
من قبل احلكومة ،وجملس الشورى(. )924
وهذا الرأي اذلي تبناه الشيخ شمس ادلين هو نفس الرأي اذلي ذهب إيله

علماء أهل السنة واجلماعة يف الشورى  ،كما سرنى يف املطلب اثلالث.

املطلب اثلاين  :مبدأ الفصل بني السلطات يف ادلولة القانونية احلديثة
ادليمقراطية
يعد مبدأ الفصل بني السلطات يف نظام ادليمقراطية  ،من أهم الضمانات حلماية
احلريات واحلد من حدوث االستبداد السيايس  ،كما يكون ضمانا فعاال إلقامة نظام
ادلولة القانونية السياسية املعارصة  ،وسبب ذلك أنه يتضمن ختصيص عضو مستقل
للك وظيفة من وظائف ادلولة  ،فيكون هناك جهاز خاص للترشيع  ،وجهاز خاص
للتنفيذ  ،وجهاز ثالث للقضاء  ،ومىت حتقق ذلك أصبح للك عضو إختصاص حمدد ال
يمكن اخلروج عنه دون االعتداء ىلع إختصاص األعضاء األخرى ألن كال منها
سيوقف عدوان األخرى  .وذلك يؤدي إل منع تركز وتمركز السلطة واحليلولة دون
اتلعسف واالستبداد( .)925فإن الرغبة يف حسن سري مصالح ادلولة ،وضمانا حلريات
األفراد  ،ومنعا للتعسف واالستبداد  ،جيب أن ال جتتمع خمتلف السلطات –سواء
بصورة مبارشة أو غري مبارش –ة يف قبضة يد شخصية أو هيئة واحدة ولو اكنت تلك
اهليئة يه الشعب ذاته كما هو املطبق يف نظام احلكم انليايب(. )926
 924املرجع السابق ،ص483 :
 925انلظام السيايس اإلساليم مقارنا بادلولة القانونية ،املرجع السابق ،ص161 :
 926عبد احلميد متويل ،مبادئ نظام احلكم يف اإلسالم مع املقارنة باملبادئ ادلستورية
احلديثة( ،القاهرة ،دار املعارف ،الطبعة األوىل  )1966ص642 :

٣٧٤

نظرية والية الفقيه السياسية

ويف احلقيقة فإن سبب ظهور هذا املبدأ يف ادلول الغربية  ،كما يذهب بذلك
ادلكتور ابليايت ،هو رد فعل ىلع ظهور السلطة املطلقة للملوك  ،وسالح للكفاح
ضدها  ،فاستعملته اثلورة الفرنسية منذ بدايتها معتربة إياه الوسيلة املثىل للتخلص
من السلطة املطلقة للملوك اذلين اكنوا قد مجعوا يف قبضتهم مجيع السلطات اثلالث؛
الترشيعية واتلنفيذية والقضائية بما أدى إىل إطالق السلطة باجتاه االستبداد
والطغيان(. )927
إن اجتماع السلطات اثلالث يف يد واحدة حىت لو قيدت بقواعد معينة يف
ادلستور فلن تكون هناك أية ضمانة الحرتام هذه القواعد ولن يقف يف سبيل
احلاكم شئ إذا استبد بالسلطة  ،ويف ذلك –حسب ما يرى مونتسكو -إعدام
للحرية .حيث يقول « :إذا اجتمع يف يد شخصية أو هيئة واحدة السلطات الترشيعية
واتلنفيذية انعدمت احلرية»( . )928وذللك فإنه يرى وجوب «أن توقف لك سلطة عند
حدودها بواسطة غريها حبيث ال تستطيع واحدة أن تيسء استعمال سلطتها»(. )929
ومثال ذلك أنه إذا اجتمعت وظيفة الترشيع ووظيفة اتلنفيذ يف يد واحدة فإن
الترشيع قد يفقد ضمانته األساسية  ،أال ويه أنه يضع قواعد اعمة جمردة للتطبيق
ىلع احلاالت املستقبلة وقد حيدث أن تصدر القوانني لترسي ىلع حاالت خاصة
أو أن يعدل القانون وقت اتلنفيذ ىلع احلاالت الفردية ألغراض شخصية ويصدق
نفس الشئ ىلع حالة اجتماع وظيفيت الترشيع والقضاء يف يد واحدة إذ يستطيع
املرشع أن يسن قوانني مغرضة تتفق مع احلل اذلي يريد تطبيقه ىلع احلاالت الفردية
اليت تعرض أمامه للقضاء فيها فيحايب من يشاء ويعسف بمن يريد(. )930
فلتفادي حدوث هذا االستبداد والطغيان  ،ومحاية للحريات  ،فإنه –حسب وجهة
نظر ادلولة احلديثة ادليمقراطية -ال بد من إسناد الوظائف اثلالث  :الترشيعية
واتلنفيذية والقضائية لسلطات ثالث منفصلة ،وتكون هذه الوظائف موزعة عليها .
927
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املطلب اثلالث  :مركز السلطات اثلالث يف نظام الشورى
إن بعض اتلخوفات اليت من أجلها نادى به مونتسكو للفصل املطلق بني
السلطات  ،وهو فقدان احلريات وظهور االستبداد والظغيان السيايس  ،هو مما ال
جنده نسبيا يف انلظام السيايس اإلساليم السين (الشورى) وذلك تلوفر عالج ذلك
عن طريق تقرير جمموعة من القواعد واملبادئ اليت تكونت من األبعاد اثلالث :
ابلعد القانوين وابلعد اخلليق وابلعد الرويح(: )931
أما القانوين  :فقد قرر نظام الشورى بأن إرادة احلاكم ليست قانونا فيعسف
أو يستبد  ،إنما مزنلة احلاكم جمرد منفذ لرشيعة قائمة ال يملك اتلقدم عليها أو
اتلأخر عنها .
أما ابلعد اخلليق  :فيقرر انلظام الشورى  ،بأنه ال يويل السلطة إال الكفء
األمني  ،وأساس الكفاءة القدرة ىلع ما يتواله  ،وأساس األمانة عدم اتلفريط بشؤون
َ
َ َ ْ ْ ُ
ت ِإح َداه َما يَا أبَ ِت
ما ْويل عليه ومراقبة اهلل ْوخشيته فيه  .يشري إىل ذلك القرآن (قال
َْ
ْ َ ْ ُ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ
الم ُ
استأ ِجره ۖ ِإن خ
ني)(. )932
ي م ِن استأج ْرت الق ِو ُّي ِ
أما ابلعد الرويح  :فيقرر انلظام السيايس اإلساليم أن إساءة استعمال السلطة
عليها جزاءان  :أخروي يتمثل يف عقاب اهلل تعاىل  ،ودنيوي يتمثل يف حق األمة يف
خلعه وحماسبته ىلع أخطائه وعدوانه.
وبناءا ىلع االعتبارات السابقة نتفق مع ادلكتور منري ابليايت وما انتيه إيله من
أن مركز السلطات اثلالث يف انلظام السيايس اإلساليم السين (الشورى) يقوم ىلع
قاعدتني أساسيتني(: )933
«األوىل  :انفصال السلطة الترشيعية عن السلطتني اتلنفيذية والقضائية
انفصاال مرنا  ،ذلك أن الترشيع اإلساليم وإن اكن متمثال أساسا يف الكتاب والسنة
إال أن من حق املجتهدين أن يمارسوا نشاطا معينا هو تفسري نصوص الكتاب والسنة،
931
932
933
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واستنباط احلكم الرشيع أو القاعدة القانونية للمسائل املجددة اليت ال نص فيها ،
وهذا يف حقيقته نشاط ترشييع يف معيار فقهاء القانون»(. )934
فإن احلاكم (السلطة اتلنفيذية) يف نظام الشورى إذا اكن جمتهدا فإن هل أن
يمارس االختصاصات الترشيعية ،ويف املقابل فإن من حق السلطة الترشيعية (جملس
الشورى) أن تراقب أعمال السلطة اتلنفيذية  ،وترشف ىلع كيفية تطبيقها للقوانني
اإلسالمية  ،وأن تنكر عليها أي ترصف خمالف ألحاكم القانون اإلساليم(. )935
ومن هذا املنطلق يقرر نظام الشورى أن الفصل بني هاتني السلطتني فصل مرن
ليس فصال مطلقا جامدا  ،فإن هذا انلوع من الفصل (الفصل املرن بني السلطات
العامة) هو اذلي حييم احلقوق واحلريات إذ جيعل للك سلطة منها نافذة تطل منها ىلع
السلطة األخري تراقب أعماهلا وتمنع اعتداءها وبذلك حيال بينها وبني اتلحكم
واالستبداد اذلي تتهيأ هل الفرصة يف الفصل املطلق بني السلطات .
وما قرره األستاذ ادلكتور السنهوري باستقاليلة السلطة الترشيعية عن السلطة
اتلنفيذية استقالال تاما –ىلع هذا االعتبار -حيث قال « :إن دراسة مبدأ الفصل بني
السلطات تبني نلا أن السلطة الترشيعية ختتص بها هيئة مستقلة تماما عن حكومة
–اخلليفة ، )936(»-والسبب يف ذلك يف رأي فضيلته «أن اخلليفة ليس هل حق يف اتلدخل
يف الترشيع»( ، )937هو يف رأي ابلاحث مما جانبه الصواب .
واثلانية « :إن تركزي السلطتني (اتلنفيذية والقضائية) بيد واحدة أو فصلهما
عن بعضهما بتوزيعهما إىل جهتني يدخل يف باب (اجلواز)  ،بمعىن أن الرتكزي جائز ،
واتلوزيع جائز برشط أن ال يقيض أي منهما إىل مفسدة»(. )938
ويف هذا يقول ابن خدلون :

«وأما القضاء فهو من الوظائف ادلاخلة حتت اخلالفة ألنه منصب فصل بني انلاس
934
935
936
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يف اخلصومات حسما للتدايع وقطعا للتنازع  ،إال أنه باألحاكم الرشعية املتلقاة من
الكتاب والسنة  ،فاكن ذللك من وظائف اخلالفة ومندرجا يف عمومها  .واكن اخللفاء يف
صدر اإلسالم يبارشونه بأنفسهم وال جيعلون القضاء إىل من سواهم  .وأول من دفعه
إىل غريه وفوضه فيه عمر ريض اهلل فويل أبا ادلرداء معه باملدينية وويل رشحيا بابلرصة
ويل أبا مويس األشعري بالكوفة وكتب هل يف ذلك الكتاب املشهور اذلي تدور عليه
أحاكم القضاء»(. )939

فجمع السلطتني اتلنفيذية والقضائية –كما ذخب إىل ذلك ابن خدلون -جائز
كما اكن يف صدر اإلسالم  ،وتوزيعها إىل جهتني جائز أيضا كما حصل يف خالفة عمر
ريض اهلل عنه ومن بعده.
إن األمري وإن اكن رئيسا للسلطتني اتلنفيذية والقضائية فإن القايض واألمري
معا خاضعان للرشيعة اإلسالمية اليت هلا السيادة عليهما  .فإن زاغ القايض عن
الرشيعة قومه األمري  ،كما أن األمري نفسه معرض ألن يطلب يف القضاء ليسأل عن
أية قضية أو جناية .
ىلع أن اذلي داع إىل جواز توزيع أو فصل السلطتني يف انلظام السيايس اإلساليم
السين (الشورى) ليس إساءة استعمال السلطة كما هو احلال يف انلظم السياسية
األخري ،فقد ذكر ابن خدلون يف مقدمته «أن اخللفاء اكنو يقدلون القضاء لغريهم
وإن اكن مما يتعلق بهم لقيامهم بالسياسة العامة وكرثة أشغاهلا من اجلهاد الفتوحات
وسد اثلغور ومحاية ابلضة  ...واستخلفوا فيه من قوم به (ختفيفا) عن أنفسهم»(. )940
ويؤيد ما ذكره ابن خدلون اإلمام القرايف حيث قال جبواز اجلمع بني السلطتني
اتلنفيذية القضائية وتوزيعهما ىلع جهتني اثنتني وهو حيدد العالقة بني االمامة
والقضاء إذ يقول « :إن االمام نسبته إيلهما (أي إىل القايض واملفيت) كنسبة اللك
جلزئه واملركب بلعضه  ،فإن لإلمام أن يقيض وأن يفيت كما تقدم ،وهل أن يفعل
ما ليس بقتيا ال قضاء  ،كجمع اجليوش وإنشاء احلروب وحوز األموال ورصفها
يف مصارفها وتويلة الوالة وقتل الطغاة ويه أمور كثرية خيتص بها ال يشاركه فيها
القايض وال املفيت  ،فلك إمام قاض ومفت .والقايض واملفيت ال يصدق عليهما وصف
939
940
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اإلمامة الكربى»(. )941
فاألصل إذن أنه جيوز لإلمام أن جيمع بني السلطتني  ،كما جيوز هل أن يويل
القضاء جهة مستقلة ىلع وجه اتلخصيص  ،وهذا يعين أن مجع السلطتني املذكورتني
أو توزيعهما أي الفصل بينهما يدخل يف باب السياسات اجلائزة أو املباحة .
فليس مجع السلطتني يف يد اإلمام هو الصورة انلهائية للنظام السيايس اإلساليم،
وكذا توزيع السلطتني أي فصلهما ليس هو الصورة انلهائية للنظام اإلساليم ،
ويمكن اختيار أي من الصورتني للعمل به حسب املالئمة لظروف الزمان واملاكن .
لكن مع ذلك جيب ىلع األمري أن يستشري أهل احلل العقد كما جيب ىلع هؤالء
أن يشريوا عليه  ،ويف هذا ضمانة أخري دلرء االستبداد والطغيان  .أما إذا ترك األمري
املشاورة واستبد برأيه فقد رصح العلماء بأن ذلك يستوجب غزهل  .فقد أورد اإلمام
القرطيب يف تفسريه عن ابن عطية « :وقال ابن عطية  :والشورى من قواعد الرشيعة
وعزائم األحاكم من ال يستشري أهل العلم وادلين فعزهل واجب»( . )942ثم علق القرطيب
ىلع ذلك بقوهل « :هذا ما ال خالف فيه»(. )943
ووقائع اتلاريخ اثلابتة تشري إىل أن فكرة اجلمع بني السلطتني ليست معيبة يف
ذاتها فلقد اكنت وسيلة تلحقيق العدل واحلرية وإعطاء لك ذي حق حقه ووضع لك
يشء يف نصابه عندما اكن اجلامع للسلطتني واحد من الراشدين أو من ىلع سريتهم،
وقد يكون اجلمع بينهما وسيلة مفضية إىل االستبداد والطغيان كما اكن احلال يف
فرنسا يف عهد امللكية املطلقة .
فاجلمع بني السلطتني يدور نفعا ورضرا مع صفة من يمسك بهاتني السلطتني،
فإن الراشدين وقد مجع بعضهم بني السطتني لم يؤثر عن أحد منهم أنه استغل
سلطانه للنيل من خصومه  ،ألنه مقيد بالكتاب يتلوه صباح ومساء وفيه قوهل تعاىل
 941اإلمام القرايف ،اإلحاكم يف تميزي الفتاوي من األحاكم وترصفات القايض واإلمام ،حققه
وخرج أحاديثه عبد الفتاح أبو غدة( ،حلب ،مكتبة املطبواعت اإلسالمية ،)1967 ،ص32 :
 942اإلمام القرطيب ،اتلفسري القرطيب ،ص249/4 :
 943نفس املرجع السابق
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وننتيه يف هذه القضية إىل ما قرره ادلكتور عبد احلميد املتويل وهو أن «اخلليفة
يف اإلسالم يستطيع أن جيمع يف قبضة يده بني السلطات اثلالث  ،ىلع أنه ليس يف
اإلسالم ما حيول دون توزيع أو فصل هذه السلطات بني هيئات خمتلفة  ،وىلع لك
حال فسلطة اخلليفة ليست مطلقة ،فيه مقيدة بالقرآن والسنة  ،ومقيدة باإلمجاع،
وباألخذ بمبدأ الشورى»(.)945

ثم بني أن سبب استغناء فرتة اخللفاء يف صدر اإلسالم عن مبدأ فصل السلطات
هو قوة الوازع ادليين واألخاليق  ،حيث قال :
«ورغم أن مبدأ فصل السلطات اكن غري معروف فإن قوة الوازع ادليين يف صدر
اإلسالم قد أغنت عنه  ،وهو لم يستطع أن يكون دراع ضد إساءة استعمال السلطة
واالستبداد مثل ما اكن ذلك الوازع ادليين»(. )946
فتوفر هذا الوازع ادليين واألخاليق وعدمه دلي أصحاب السلطات اثلالث،
وكذلك حتقيق املصالح للمجتمع اإلساليم  ،وسماح الظروف بذلك  ،يه من أهم
االعتبارات يف األخذ بمبدأ الفصل بني السلطات وعدمه  ،حيث لو توفر هذا الوازع
وحتققت مصالح املجتمع بذلك ومن ثم سمحت الظروف يف ذلك  ،ال بأس من
عدم األخذ بمبدأ الفصل بني السلطات  ،وإال فاألخذ بمبدأ الفصل أجدر باألخذ
وهو األقرب إىل اتلطبيق يف عرصنا احلارض  ،ىلع أن تكون السيادة يف لك الظروف
للرشيعة  ،وتكون السلطة األىلع للشعب  ،حيث لو زاغ أحد أصحاب هذه
السلطات اثلالث  ،أو مجيعها فإن عليهم سحب تلك السلطات منهم  ،ومن ثم
عزهلم من منصبهم  ،حيث أن هؤالء لم يكونوا إال نوابا عن الشعب .
 944سورة املائدة8 :
 945ادلكتور عبد احلميد متويل ،األزمة الفكر السيايس اإلساليم يف العرص احلديث مظاهرها
– أسبابها – عالجها( ،االسكندرية ،منشأة معارف ،الطبعة اثلانية) ،ص236 :
 946نفس املرجع السابق
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هذا اذلي قرره نظام الشورى من حيث أن السلطة األىلع يف احلكومة اإلسالمية
السنية بيد األمة  ،وأن الفصل بني السلطات إن أخذ به  ،هو فصل حقييق ال جمرد
أعوان للقيادة أو الويل الفقيه  ،خالف ما قرره نظام والية الفقيه  ،حيث أن السلطة
األىلع يف رأيهم بيد الويل الفقيه باعتباره نائبا رسميا عن اإلمام الغائب  ،ال بيد
األمة  ،ومن ثم الراد عليه راد ىلع اإلمام والراد ىلع اإلمام راد ىلع اهلل  ،وأن مبدأ
الفصل بني السلطات املطبق حايلا ليس أكرث من جمرد كونه وسيلة لعون القائد
األىلع ومساعدته إلجناح مهامه .

اخلالصة :
 -1إن الفصل بني السلطات اثلالت (الترشيعية واتلنفيذية والقضائية) يف نظام
والية الفقيه يكون فصال وظيفيا  ،يهدف إىل تقسيم األدوار ملساعدة ومعاونة
ويل الفقيه للقيام بوظيفته  ،فهو ليس فصال حقيقيا  ،ألن السلطات األىلع يف
انلهاية بيد الويل الفقيه .
 -2أما الفصل بني السلطات اثلالث يف نظام ادليمقراطية فيتصف بالفصل املطلق،
يقصد منه توزيع السلطات  ،حىت ال تتمركز يف شخص واحد فيما يؤدي إىل
حدوث االستبداد السيايس وسيادة أحادية الرأي والقرار .
 -3ويكون الفصل بني السلطات اثلالث يف نظام الشورى السين يتمزي بكونه
فصال حقيقيا ،وهو يف نفس الوقت فصال مرنا  ،وهذا ما يمزي هذا انلظام عن
نظام والية الفقيه وادليمقراطية .
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املبحث اخلامس
مبدأ األغلبية بني والية الفقيه وادليمقراطية والشورى
املطلب األول  :مبدأ األغلبية يف نظرية والية الفقيه
ال تؤمن الشيعة اإلمامية اإلثىن عرشية يف ابلداية (من عهد الرسالة واألئمة
حىت ظهور نظرية والية الفقيه) بمبدأ األكرثية  ،ألنهم جعلوا مصدر الترشيع
واحلكم والقرار والفتوى للرسول واألئمة فقط دون غريهم  ،فمنهم يصدر الترشيع
واحلكم والقرار والفتوى وإيلهم ترجع .
وتغري هذا املوقف عندما شعروا بتطاول الغيبة  ،مع حاجة األمة (الشيعة)
إىل تشكيل احلكومة للحفاظ ىلع الرشيعة واستمراريتها  ،كما أرشنا إيله من قبل
غري مرة  ،وملا توقف انلص واتلعيني عند اإلمام اثلاين عرش ،لم يكن هناك سبيال
لتشكيل احلكومة إال سبيل اإلنتخاب احلر  .ونتيجة االنتخاب إما أن ينتيه إىل
اختيار أحد اخليارات باالمجاع –وهو حسب ما يرى الشيخ املنتظري فيما يندر
وقوعه -وإما أن ينتيه إىل اختيار أحد اخليارات باألكرثية .
يقول الشيخ املنتظري يف هذا :

«إنه بعد ما اثبتنا صحة االنتخاب وانعقاد اإلمامة به عند عدم انلص نقول  :إن حصول
االطباق يف مقام االنتخاب ىلع فرد واحد مما يندر جدا لو لم نقل بعدم وقوعه اعدة وال
سيما يف املجتمعات الكبرية وإن فرض كون مجيعهم أهل علم وصالح  ،أو قلنا بأن
الرأي خيتص بأهل العلم والصالح وال اعتبار بآراء غريهم  ....فال جمال حلمل األدلة
ادلالة ىلع صحة اإلمامة بانتخاب ىلع صورة حصول االطباق فقط  .وقد استمرت سرية
العقالء يف مجيع األعصار واألصقاع ىلع تغليب األكرثية ىلع األقلية يف هذه املوارد ،
فتكون األدلة الرشعية اليت أقمناها ىلع صحة االنتخاب إمضاء هلذه السرية قهرا ...
وبعبارة أخرى  :بعد فرض رضورة احلكومة يف حفظ انلظام وحفظ احلقوق  ،وعدم
حتقق انلصب من العايل  ،وعدم حتقق االطباق من قبل األمة يدور األمر بني تعطيل
احلكومة أو األخذ بآراء األكرثية أو بآراء األقلية  ،وحيث إن األول يوجب اختالل
انلظام وتضييع احلقوق بأمجعها فاألمر يدور بني األخريين  ،وال إشاكل يف ترجيح
األكرثية ىلع األقلية من وجهني  :من الوجهة احلقوقية ومن جهة الكشف عن الواقع ،
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إذ تأمني حقوق األكرث أهم وأوجب  ،وجهة الكشف يف آرائهم أيضا أقوى كما ال خييف .
فرتجيح األقلية ىلع األكرثية يوجب ترجيح املرجوح ىلع الراجح وهو قبيح»(.)947

وقد استند الشيخ املنتظري يف رأيه هذا ىلع قول اإلمام عيل يف نهجه  ،عندما
حث الشيعة ىلع إلزام السواد األعظم « :الزموا السواد األعظم  ،فإن يد اهلل ىلع
اجلماعة  .وإياكم والفرقة ،فإن الشاذ من انلاس للشيطان كما أن الشاذ من الغنم
لذلئب»(. )948
وقد ذهب الشيخ انلائيين يف كتابه الشيهري (تنبيه األمة وتزنيه امللة) إىل هذا
الرأي  ،حيث يرى أن األكرثية يه أقوى املرجحات عند حدوث اتلعارض بلعض
اآلراء « :واألكرثية عند دوران اتلعارض  ،يه أقوى املرجحات»(. )949
ويبدو أن هذا االجتاه هو املعمول به حايلا يف نظام والية الفقيه  ،حيث نص
دستور مجهورية إيران اإلسالمية يف املادة السابعة بعد املائة ىلع االعرتاف باالنتخاب
كطريق الختيار الويل الفقيه –باألغلبية -عندما لم يتمكنوا من الوصول إىل اإلمجاع
الشعيب .
وكذلك األمر بالسلطة اتلنفيذية والسلطة الترشيعية اليت ال تكون إال
أعوانا للويل الفقيه  ،كرئيس اجلمهورية  ،وأعضاء جملس الشورى اإلساليم
ابلالغ عددهم 290عضوا  ،فقد تم اختيارهم عن طريق االنتخاب احلر باألغلبية ،
بعد حصوهلم ىلع اتلصديق من جملس صيانة ادلستور  .وحىت أن جملس اخلرباء
اذلي يمثل هيئة نصب وعزل ويل الفقيه  ،فإنهم ينتخبون كذلك من قبل الشعب
مستخدما مبدأ األكرثية .
غري أن هذا اتلطبيق –بالنسبة إىل اخلميين -ال يكون إال تابعا وعرضا يهدف إىل

اخلروج من املأزق  ،وإال فال معىن نلظرية انلصب العام .

 947املنتظري ،دراسات يف والية الفقيه ،املرجع السابق ،ص554-553/1 :
 948نـهج ابلالغة ،رشح الشيخ حممد عبده( ،بريوت ،املكتبة العرصية )2006 ،ص/189/2 :
اخلطبة127 :
 949انلائيين ،تنبيه األمة وتزنيه امللة ،املرجع السابق ،ص55 :
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املطلب اثلاين  :مبدأ األكرثية يف انلظام ادليمقرايط
فبأن مفهوم انلظام ادليمقرايط –حسب اتلعريف املشهور واألكرث شيواع -هو
حكم الشعب بالشعب وللشعب( ، )950فإن ادليمقراطية ىلع هذا املفهوم ترجع أصل
السلطة السياسية إىل اإلرادة العامة لألمة  .فاألمة يه مصدر السلطات وإرادتها
يه أصل السيادة ومصدرها يف ادلولة( . )951واحلكومة ادليمقراطية يه احلكومة
اليت جتعل الشعب صاحب السلطة ومصدر السيادة( . )952وهذا يعين يف انلهاية
حكم األغلبية( ، )953كما يعين أن مبدأ األغلبية من املرتكزات األساسية يف انلظام
ادليمقرايط .
وحلكم األغلبية يف انلظام ادليمقرايط مربرات ثالثة(: )954
املربراألول  :اتلقسيم املنطيق اثلاليث  .ومعىن هذا أن هناك احتماالت ثالثة
من وجهة نظر ادليمقراطية ويه إما أن يكون احلكم فوضاويا  ،وإما أن يكون
احلكم فرديا ديكتاتوريا  ،وإما أن يكون احلكم لألغلبية  .وملا استحال قبول
اخليار األول واثلاين تعيني صحة األخذ حبكم األغلبية  ،وال مناص من األخذ
به حىت تستقر أوضاع احلكم ىلع أقرب األسس  .وليس معىن التسليم حبكم
األغلبية أنها معصومة من اخلطأ  ،إنما االرتكاز إىل جتارب وأحاكم العدد األكرث هو
أديع إىل الصواب من االعتماد ىلع جتارب وأحاكم العدد األقل .
واملربر اثلاين  :مبادئ العدالة  ،حيث أن حكم ادليمقراطية يلزم أن يتساوي
األفراد يف حقوقهم السياسية برغم من اختالفهم يف الصفات املوروثة واملكتسبة .
بمعىن أن للك ناخب –مثقف أو غري مثقف -صوت واحد دون اتلفريق ؛ حيث أنه
 950د .أنور أمحد رسالن ،ادليمقراطية بني الفكر الفردي والفكر االشرتايك( ،القاهرة ،دار
انلهضة العربية ،)1971 ،ص33 :
 951د .حممد اكمل يللة ،انلظم السياسية( ،القاهرة ،دار الفكر العريب ،)1964 ،ص301 :
 952د .ثروت بدوي ،انلظام السياسية( ،مرص ،دار انلهضة العربية ،1975 ،ص193 :
 953د .عثمان خليل ،املبادئ ادلستورية العامة (مطبعة مرص )1956 ،ص159 :
 954عبد الفتاح حسنني العدوي ،ادليمقراطية وفكرة ادلولة (مؤسسة سجل العرب  ،1964رقم
 ،532من سلسلة األلف كتاب ،ص 32 :وما بعدها بترصف.
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من الصعب قياس أفضلية فرد ىلع فرد  ،سواء بمقياس اثلقافة أم بمقياس األخالق ،
فليس هناك ضامن من وجهة نظر انلظام ادليمقرايط كأن يقال مثال إن من يكون
أكرث ثقافة يكون أكرث نزاهة وجتردا من الشهوات  .فصعوبة تطبيق هذا العمل –يف
رأيهم -بل استحاتله  ،هو اذلي دفعهم إىل األخذ بطريقة حساب األغلبية العددية .
أما املربر اثلالث  ،كما يقول صاحبها  ،هو االنتقال املؤقت وهو ما يسيم بمبدأ
تداول السلطة ؛ حيث أن انتقال السلطة إىل األغلببية إنما يكون مؤقتا  ،حسب ما
هو املنصوص يف ادلساتري  .ومعىن ذلك أن صاحب السلطة وهو الشعب يمكنه أن
يسحبها إذا يه أساءت استخدامها  ،ألنها بعد انتهاء فرتة احلكم تعود مرة أخري
إىل الشعب تلقدم هل –ممثلة ىف احلاكم -كشف احلساب عن أعماهلا فيمنحها اثلقة
أو حيجبها عنه(. )955
وقد استند هذا الرأي إىل أقوال رواد ادليمقراطية  ،كجون لوك  ،وروسو ،
وأسنت روين ؛ حيث ذهب جون لوك إىل أن األكرثية تمثل القوة اليت تستند إيلها لك
السلطات والرشعية  ،إذ يقول « :إنما اكنت األكرثية تكتسب دلي احتاد البرش يف
جمتمع ما سلطة اجلماعة بكاملها  ،فلها احلق باستخدام تلك السلطة من أجل وضع
القوانني للجماعة  ،من حني إىل آخر  ،وتنفيذ تلك القوانني بواسطة موظفني تعينهم
من أجل ذلك  ،وعندها يكون شلك احلكم ديمقراطية تامة»(.)956
ويصف روسو بأن مجيع خصائص اإلرادة العامة تتمثل يف حالة األكرثية ،
حيث يقول « :يفرتض أن تكون مجيع خصائص اإلرادة العامة ما زالت بعد يف
حالة األكرثية»( .)957ويوضح روسو أكرث :
«وعندما يقرتح قانون يف جملس الشعب  ،فما يطلب منهم ليس بالضبط إبداء
موافقتهم عليه أو رفضه ،وإنما  :إذا اكن يطابق أوال لإلرادة العامة اليت يه إرادتهم،
ولك واحد وهو يديل بصوته يقول رأيه يف ذلك  ...وحبسب األصوات يصدر إعالن
اإلرادة العامة .وعندما يتغلب إذن الرأي املعارض لرأيي فإن ذلك ال يدل ىلع شئ سوي

 955د .عثمان خليل ،املبادئ ادلستورية العامة (مطبعة مرص )1956 ،ص159 :
 956جون لوك ،يف احلكم املدين ،ترمجة ماجد فخري( ،بريوت ،اللجنة ادلويلة لرتمجة الروائع،
 ،)1959ص216 :
 957يف العقد االجتمايع ،املرجع السابق ،ص174 :
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أنين كنت خمطئا  ،وأن ما كنت أقدر أنه اإلرادة العامة لم يكنها  .ولو أن رأيي اخلاص
هواذلي تغلب لكنت فعلت غري ما كنت قد أردت  ،وعندئذ ما كنت ألكون حرا»(. )958

كما وصف أسنت رين مبدأ حكم األغلبية بأنه صورة لرغبات األكرثية الشعبية:
«ويقيض مبدأ حكم األغلبية بأن مجيع القرارات احلكومية يف ادلولة ادليمقراطية
ينبيغ أن تكون يف انلهاية مطابقة لرغبات األكرثية الشعبية»(. )959
ومن هنا يتبني نلا أن مبدأ األغلبية يف نظام ادليمقراطية يمثل مدءا رئيسيا ،
وركنا أساسيا نلظام ادليمقراطية احلديث  .وهل هو كذلك يف نظام الشورى ؟ .
املطلب اثلالث  :مبدأ األكرثية يف نظام الشورى
اتفق علماء أهل السنة ىلع أن العدد من الكرثة والقلة ليس مزيانا للحق
وابلاطل يف ذاته  .يقول املودودي :
«فاإلسالم ال جيعل كرثة العدد مزيانا للحق وابلاطل  ،فإنه من املمكن أن يكون
الرجل الفرد أصوب رأيا  ...يف مسألة من املسائل من سائر أعضاء املجلس  ،فإن اكن
األمر كذلك  ،فليس من احلق أن يريم برأيه ألنه ال يؤيده مجع غفري»(. )960
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يف العقد االجتمايع ،املرجع السابق ،ص174 :
رين أوسنت ،سياسة احلكم ،ترمجة حسن ىلع اذلنون( ،بغداد ،املكتبة األهلية ،)1964 ،ص:

268
 960املودودي ،نظرية اإلسالم وهديه يف السياسة والقانون وادلستور( ،دمشق ،دار الفكر
العريب ،الطبعة األوىل )1975 ،ص85 :
 961سورة يوسف21:
 962سورة األنعام 111 :
 963مرتيض الشريازي ،شوري الفقهاء( ،بريوت ،مؤسسة الفكر اإلساليم ،د.س) ،ص166:
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فئة كثرية  ،وكم من فئة كثرية انهزمت أمام فئة قليلة  .إن قصة طالوت وجالوت
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رحبت ثم ولتم مدبِ ِرين .

فاألكرثية يف رأي أهل السنة ليست معتربة بصفة مطلقة  ،وليست منفية بصفة
مطلقة  ،إنما تكون معتربة ومنفية ىلع حسب القرينة  .وقرينة انليف هو ما إذا اكنت
منحرفة عن سبيل اهلل  ،يقول حممد الشريازي يف ذلك « :أن اهلل لم يذم األكرثية
مطلقا بل ذمهم يف زمان كون األكرثية منحرفة عن سبيل اهلل  ،وذلا لم يكن األمر
كذلك فيما إذا اكنت أكرثية نسبية كما يف سبيل املؤمنني إذا ذهبوا إىل شئ  ،أو اكنت
أكرثية مطلقة إذا اكن أهل األرض مؤمنني»( ، )965أما غري ذلك من األحوال  ،فإن
نظام الشورى كثريا ما اعتمد ىلع مبدأ األغلبية .

يقول املاوردي « :وإذا اختلف أهل املسجد يف اختيار إمام  ،عمل ىلع قول
األكرثين»( . )966وإىل هذا ذهب حجة اإلسالم الغزايل « :فإن اختلفوا اكن انلظر إىل
األكرثين»(« . )967فإنهم لو اختلفوا يف مبدأ األمور وجب الرتجيح بالكرثة) (والكرثة ...
أقوى مسلك من مسالك الرتجيح» «فإن ويل عدد موصوف بهذه الصفات فاإلمام من
انعقدت هل ابليعة من األكرث»  .كما يرى اآلمدي أن األغلبية يه املرجحة « :الكرثة
حيصل بها الرتجيح»(. )968
وقال عمر ريض اهلل ألصحاب الشورى « :تشاوروا يف أمركم إن اكن اثنان
واثنان فارجعوا يف الشورى وإن اكن أربعة واثنان فخذوا صنف األكرث» «ان استقام
أمر مخسة منكم وخالف واحد فارضبوا عنقه  ،وإن استقام أربعة واختلف اثنان
فارضبوا أعناقهما  ،فإن استقام ثالثة واخلف ثالثة فاحتكموا إىل ابين عبد اهلل ،
964
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سورة اتلوبة25 :
حممد الشريازي ،الشورى يف اإلسالم( ،قم ،مؤسسة الفكر اإلساليم1402 ،ـه) ،ص45 :
املاوردي ،األحاكم السلطانية ،املرجع السابق ،ص102 :
الغزايل ،إحياء علوم ادلين( ،بريوت ،دار إحياء الكتب العربية )1957 ،ص157/1 :
اآلمدي ،اإلحاكم يف أصول األحاكم( ،القاهرة ،رشكة احلليب ورشاكؤه )1967 ،ص215/1 :
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فألي اثلالثة قيض فاخلليفة منهم وفيهم فإن أىب اثلالثة اآلخرون ذلك فارضبوا
أعناقهم»
وهنا نصوص كثرية من األحاديث انلبوية ما تؤيد هذا  ،اكحلديث اذلي أخرجه
الرتمذي عن ابن عمر  ،أن رسول اهلل قال « :إن اهلل ال جيمع أميت (أو أمة حممد) ىلع
ضاللة  ،ويد اهلل ىلع اجلماعة  ،ومن شذ شذ إىل انلار»( . )969واحلديث اذلي أخرجه
صاحب كزن العمال عن ابن عباس وابن عمر  ،أن رسول اهلل  قال « :ال جيمع اهلل
أمر أميت ىلع ضاللة أبدا  ،اتبعوا السواد األعظم  ،يد اهلل ىلع اجلماعة  ،من شذ شذ
يف انلار» ( . )970واحلديث اذلي روي عن أسامة بن رشيك  ،أن رسول اهلل  قال « :يد
اهلل ىلع اجلماعة  ،فإذا اشتذ الشاذ منهم اختطفه الشيطان كما خيتطف اذلئب الشاة
الشاذة من الغنم»(. )971
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ب ال ُمتَ َوكِنيَ( )972قول ابلعض « :وقال آخرون :إنما
الل َّ ۚ ِإن َ ِ
ع َزمت فتوك ع ِ
أمره اهلل بمشاورة أصحابه فيما أمره بمشاورتهم فيه  ،مع إغنائه بتقويمه إياه  ،وتدبريه
أسبابه عن أرائهم  ،يلتبعه املؤمنون من بعده  ،فيما حزبهم من أمر دينهم ،ويستنوا
بسنته يف ذلك  ،وحيتذوا املثال اذلي رأوه يفعله يف حياته من مشاورته يف أموره
مع املزنلة اليت هو بها من اهلل أصحابه وتباعه يف األمر  ،يزنل بهم من أمر دينهم
ودنياهم ،فيتشاوروا بينهم  ،ثم يصدروا عما اجتمع عليه ملؤهم ؛ ألن املؤمنني
إذا تشاوروا يف أمور دينهم متبعني احلق يف ذلك  ،لم خيلهم اهلل عز وجل من لطفه ،
وتوفيقه للصواب َمن الرأي والقول فيه  .قالوا  :وذلك نظري قوهل عز وجل اذلي مدح
ور ٰ َ ْ َ ْ
به أهل اإليمان َ :وأ ْم ُر ُه ْم ُش َ
ى بين ُهم َ(. )973
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سنن الرتمذي( ،ابلاب  7من أبواب القنت ،احلديث رقم ،)2255 :ص315/3 :
كزنل العمال( ،كتاب اإليمان ،من القسم األقوال ،ابلاب  ،2احلديث رقم ،)1030 :ص206/1 :
كزن العمال( ،كتاب اإليمان ،من القسم األقوال ،ابلاب  ،2احلديث رقم ،)1032 :ص206/ 1 :
سورة آل عمران159 :
سورة الشورى( 38 :الطربي ،جامع ابليان يف تفسري القرآن ،ص)101/4 :
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وذهب إىل هذا صاحب تفسري املنار ؛ حيث أقر بأن رسول اهلل «عمل برأي
اجلمهور من أصحابه  ،إقامة لقاعدة الشورى  ،اليت أمره اهلل بها» (. )974
وقد شاور الرسول  أصحابه يف معركة أحد  ،وأخذ برأي مجهورهم (األغلبية)
باخلروج «شاور رسول اهلل  أصحابه يف أحد يف أن يقعد يف املدينة  ،أو خيرج إىل
العدو  ،فأشار مجهورهم باخلروج إيلهم فخرج إيلهم»(. )975
لك هذه احلقائق وغريها اليت لم تذكر هنا تشري إىل أن نظرية األغلبية نظرية
أصيلة يف الرتاث اثلقايف اإلساليم وهلا سندها الرشيع واملنطيق .
اخلالصة :
 -1لم تؤمن الشيعة اإلمامية االثين عرشية مبدأ األغلبية يف عرص األئمة  ،ألنهم يف
االستغناء عنه؛ فقد توىل اإلمام احلكم عن طريق انلص واتلعيني من اهلل ،كما
جعلوا مصدر الترشيع والقرار والفتوى بيدهم وحدهم  ،فال حاجة إىل رأي
األمة يف ذلك .
فقد تغري هذا املوقف يف عرص الغيبة  ،حيث تبىن بعض فقهائهم هذا املبدأ  ،كما
تيىن دستور مجهورية إيران اإلسالمية هذا املبدأ الختيار ويل الفقيه  ،وأعضاء جملس
اخلرباء والشورى  ،فضال عن رئيس اجلمهورية .
 -2إن احلكومة ادليمقراطية يه اليت جتعل للشعب سيادة مطلقة يف ادلولة  ،كما
جتعل الشعب مصدرا للسلطات  ،وهذا يعين يف انلهاية حكومة األغلبية  ،وأنه
يمثل ركنا أساسيا لدلولة  .وهل يف ذلك مربرات ثالث  :األول  :اتلقسيم املنطيق
اثلاليث (وهو إما أن تكون احلكومة فوضوية  ،أو فردية دكتاتورية  ،أو أغلبية)،
واثلاين  :مبدأ العدالة (بمعىن أن للك فرد حق مساو  ،حبيث من الصعب قياس
أفضلية الفرد ىلع اآلخر)  ،واثلالث  :مبدأ تداول السلطة (فيما يعين أن انتقال
السلطة إىل األغلبية إنما يكون مؤقتا) .
974
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رشيد الرضا ،تفسري املنار ،ص98/4 :
ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم( ،استنبول ،دار قهرمان) ،ص128/2 :
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 -3أما نظام الشورى فريى أن األكرثية ليست معتربة بصفة مطلقة  ،وليست
منفية بصفة مطلقة ،ألن األكرثية ليست معيارا مطلقا للحق وابلاطل  ،كما
لم يكن معيارا للنرص واالنهزام  ،وإنما تكون معتربة ومنفية ىلع حسب
القرينة .وقرينة انليف هو ما إذا اكنت منحرفة عن سبيل اهلل  ،أما غري ذلك
فكثريا ما تعتمد نظام الشورى ىلع مبدأ األغلبية .
 -4هناك اتفاق بني انلظريات اثلالث ىلع استخدام مبدأ األكرثية واألغلبية كآيلات
تلزنيل تلك انلظريات اثلالث يف الواقع ؛ غري أن هناك فروق جوهرية بينها واليت
تتمحور يف أن تطبيق نظرية األغلبية يف نظام والية الفقيه كآيلات الختيار
رئيس اجلمهورية  ،وأعضاء جملس الشورى ،وجملس اخلرباء ال يكون إال تابعا
وعرضيا  ،واكن تطبيق نظرية األغلبية يف نظام ادليمقراطية يكون مطلقا غري
حمدودة بضوابط  ،أما تطبيق نظرية األغلبية يف نظام الشورى يكون أصيال
ومنبثقا من أسس اتلعايلم اإلسالمية  ،كما جيب أن خيضع لضوابط الرشيعة
اإلسالمية .

٣٩٠
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املبحث السادس
انلظـام انليــابـي بني والية الفقيه وادليمقراطية والشورى
املطلب األول  :والية الفقيه وانلظام انليايب
األصل يف نظرية والية الفقيه –كما تمت اإلشارة إيله -أنها نظرية نيابية يف ذاتها،
حيث أن قيام الفقهاء املجتهدين بوظيفة تشكيل احلكومة اإلسالمية وإدارتها يقوم
أحد مرتكزاتها أو مبانيها ىلع انليابة العامة عن اإلمام املهدي الغائب ال عن
األمة كما هو احلال يف نظايم ادليمقرايط والشورى  .وألجل هذا تبوأ ويل الفقيه
ماكنة مرموقة يف املجتمع الشييع  ،حيث أن الويل الفقيه يرشف ىلع مجيع الشؤون
االجتماعية والسياسية (القيادة) والروحية والعلمية (املرجعية) حبكم نيابته عن
صاحب الزمان كما يقولون .
لكننا نري بعض املناصب اتلنظيمية جلمهورية إيران اإلسالمية اليت تعترب من
جتليات معارصة نلظرية والية الفقيه  ،ما يبني اتستخدامها انلظام انليايب باملفهوم
اذلي طبقه انلظام ادليمقرايط والشورى  ،وذلك مثل جملس اخلرباء وجملس الشورى
اإلساليم .
جملس اخلرباء يف اهليهل اتلنظييم جلمهورية إيران اإلسالمية –حسب املادة ()107
من دستور  ،1979يمثل هيئة تعيني املرشد األىلع أو الويل الفقيه  ،وحيق هل -حسب
املادة  -111عزل أو خلع الويل الفقيه إذا ثبت عجزه عن أداء واجباته أو فقد مؤهل
من مؤهالت اختياره  ،كما ال يسمح اتلصويت يف الربملان بقصد تعديل ادلستور قبل
أن تصدر توصية من هذا املجلس بهذا الشأن(.)976
يتكون أعضاء املجلس حايلا من  86عضوا  ،وهم ممثلون ل  28حمافظة يف
إيران .من حيث املبدأ أن للك حمافظة ممثل واحد  ،فإذا زاد عدد ساكنها ىلع املليون
976

ابلحث املفصل هلذا املوضوع ،يراجع املبحث اثلاين من الفصل اثلاين من ابلاب اثلاين.
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حيق هل انتخاب ممثل إضايف واحد عن لك مخسمائة ألف شخص  .ويتم انتخابهم
بواسطة اقرتاع شعيب اعم(. )977
يبدو نلا بوضوح تبين نظام والية الفقيه للنظام انليايب حيث يمثل أعضاء جملس
اخلرباء الشعب وينوبون عنهم يف اختيار الويل وعزهل واملصادقة ىلع تعديل ادلستور .
كما يتجىل تبين هذا انلظام للنظام انليايب يف جملس الشورى واذلي يضم 290
عضوا  ،منتخبون من خالل اقرتاع مبارش يف لك أربع سنوات  ،عن طريق األحزاب
السياسية  .كما أن لألقليات ادلينية تمثيلها يف جملس الشورى حسب كثافتهم
العددية .
كما يتجيل أيضا تبنيها للنظام انليايب يف جملس صيانة ادلستور  ،املكون من
 12عضوا  ،ستة من الفقهاء العدول العارفني بمقتضيات العرص  ،وهم املختارون
من قبل الويل الفقيه  ،و  6أعضاء من ذوي االختصاص يف خمتلف فروع القوانني
يرشحهم املجلس األىلع للقضاء ويصادق عليه جملس الشورى اإلساليم  .ويهدف
تكوين هذا املجلس إىل ضمان مطابقة ما يصادق عليه جملس الشورى اإلساليم مع
األحاكم اإلسالمية وادلستورية  ،كما أن هل صالحيات يف تفسري ادلستور  ،واإلرشاف
ىلع انتخابات رئاسة اجلمهورية  ،وأعضاء جملس اخلرباء  ،وأعضاء جملس الشورى
اإلساليم  ،وىلع االستفتاءات العام للبالد(. )978
ومن هذا املنطلق يمكننا أن نقرر  ،أن يف نظام والية الفقيه مستويان من
انليابة  :نيابة الويل الفقيه عن اإلمام املهدي صاحب الزمان  ،ونيابة جملس اخلرباء ،
وجملس صيانة ادلستور  ،وجملس الشورى اإلساليم عن األمة .
املطلب اثلاين  :انلظام انليايب يف انلظام ادليمقرايط
انلظام انليايب رضورية من رضوريات انلظام ادليمقرايط القائم ىلع مبدأ
977
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ابلحث املفصل هلذا املوضوع ،يراجع املبحث اثلاين من الفصل اثلاين من ابلاب اثلاين.
ابلحث املفصل هلذا املوضوع ،يراجع املبحث ايلايث من الفصل اثلاين من ابلاب اثلاين.
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سيادة األمة  ،وتتحقق السيادة بانتخاب هيئة تمثل األمة  ،ويقوم انلظام انليايب

ىلع أربعة أراكن أساسية يه :
أوال  :وجود هيئة نيابية منتخبة ذات سلطة فعلية ؛ «فيقوم الشعب بانتخاب
انلواب اذلين يكونون اهليئة اليت تتويل اتلعبري عن إرادة األمة  ،وممارسة السلطة
باسمها  ،وال يشرتط أن يكون اغبليتهم الساحقة قد انتخبهم الشعب»( . )979ويقوم
املجلس باقرتاح القوانني واملوافقة ىلع مرشواعت املزيانية  ،والرضائب يف امليدان
املايل  ،وحق مراقبة احلكومة ىلع أعماهلا .
ثانيا  :تأقيت فرتة العضوية يف اهليئـة الربملانية  .حيث أن انتخاب انلواب من
الشعب يتم ليك يعرب هؤالء انلواب عن إرادتهم ويمثلونهم  ،فمن الطبييع أال تمتد
هذه انليابة إىل أجل غري مسىم  ،وإنما جيب أن تكون موقوتة .
ثاثلا  :تمثيل انلائب لألمة  .فقد اكن انلائب يمثل دائرة االنتخابية فقط  ،واكن
من حق انلاخبني أن يلزموا انلائب بتعليمات حمددة ال يستطيع اخلروج عليها  ،واكن
عليه أن يرايع مصالح ادلائرة وأن يقدم حسابا ألعماهل  ،واكن من حقهم أيضا عزهل.
لكن مع تطور انلظريات ادليمقراطية أصبح انلائب بعد اثلورة الفرنسية  ،وهو
يمثل األمة بأرسها « ،حبيث يستطيع إبداء الرأي حبرية اكملة دون اتلقيد بتعليمات
انلاخبني  ،ألنه يعمل من أجل املصالح العامة لألمة  ...كما لم يعد من حق انلاخبني
عزل انلائب ميت شاءوا»(. )980
رابعا  :استقالل اهليئة انليابية عن انلاخبني « :ىلع أساس هذا املبدأ  ،ال جيوز
األخذ بمظهر من مظاهر ادليمقراطية شبه املبارشة  ،اكستفتاء  ،أو االقرتاع  ،أو
االعرتاض  ،فليس جلمهور انلاخبني إال االنتظار حىت يأيت موعد االنتخاب اجلديد ،
ليك يعربوا عن إرادتهم يف اختيار من يرونهم أكرث صالحية تلمثيلهم»(. )981
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املطلب اثلالث  :الشورى وانلظام انليايب
لقد كرث احلديث حول نظرية انليابة أوالواكلة بني فقهاء أهل السنة يف حبوثهم
الواسعة يف فقه املعامالت ؛ يف أراكنها ورشوطها واآلثار املرتتبة هلا وغري ذلك من
املباحث حول هذا املوضوع  ،إال أن موضوع انليابة أو الواكلة عن األمة يف جمال الفقه
السيايس لم ينل نصيبه من ابلحث كما نال به أخوه فقه املعامالت  .وربما هذا هو
الرس وراء ظهور بعض التساؤالت اذلي يطرح نفسه مفاده  :هل هلذه انلظرية سند
رشيع وفلسيف دلي علماء أهل السنة ؟ .
وعند انلظر يف أدلة األحاكم جند أن نظرية انليابة عن األمة نظرية أصيلة  ،هلا
سندها القوي وأساسها املتني ومرتكزاتها يف انلظرية اليت سماها العلماء بالفروض
الكفائية( ، )982ونظرية اإلمجاع .
ويعين بالفروض الكفائية هو سقوط الواجبات ىلع ابلايق عند أداء ابلعض هلا
أداءا اكمال  .وقد سيم فضيلة ادلكتور الريس هذه الفروض بالفروض العامة أو
االجتماعية  ،إذ اكن األصل أن املستهدف من هذا اتللكيف هو األمة بأرسها  ،إال
أن أفراد األمة حبكم حمدوديتهم ال يمكن أن يقوم لك واحد منهم بهذا اتللكيف
يف وقت واحد  ،وإال لزم األمة باالنشغال بواجب دون بقية الواجبات  ،اكن تنفر
األمة مثال عن بكرة أبيها للجهاد  ،فمن يبىق إذن للقيام ببايق األعمال الرضورية
حلياتها(. )983
وانليه عن املنكر  ،إذ يقول اهلل
ومن مجلة الفروض الكفائية األمر باملعروف
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 982انلظام السيايس اإلساليم مقارنا بادلولة القانونية (دراسة دستورية رشعية وقانونية
مقارنة) ،املرجع السابق ،ص169 :
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هذه اآلية للتبعيض( . )985وبناء ىلع ذلك فإن الواجب يسقط عن اآلخرين عندما أجنز
العمل بصورة اكملة .
كما يتحمل أفراد األمة اإلسالمية بأمجعهم مسؤويلة اخلالفة  ،ويه لك ما يدخل
يف دائرة عمارة األرض( ، )986لكن األمة ال تتمكن بكامل أفرادها القيام بهذه
املسؤويلة  ،فخفف اهلل تعايل املشقة عنها بأن طلب منها انتخاب مجاعة تتويل هذه
املسؤويلة  ،فتختار األمة مجاعة ممن تتوافر فيهم الرشوط للقيام بأداء هذا العمل
نيابة عنها  ،فتكون اجلهة اليت تمارس هذه املهمة هم ممثلون عنها يف هذا اتللكيف ،
وهم يشلكون جملس الشورى  ،أعضاؤه نواب عن األمة للقيام بهذا العمل  ،ومىت ما
أخلوا سقط عنهم اتلمثيل .
إذن ؛ تقوم فكرة اتلمثيل أو انليابة ىلع أساس (من) اتلبعيضية اليت وردت ىلع
األحاكم الواجبة فحوتلها إىل واجب كفايئ  ،ويه لدلاللة ىلع أن املطلوبني هلذا العمل
هم بعض األمة وليس لكها  ،وهم بمبادرتهم للعمل يسقطون الواجب الكفايئ عن
اآلخرين .
وقد اكن الرسول انتخب اثىن عرش نقيبا يف ابليعة العقبة وقال « :اخرجوا إىل
اثىن عرش منكم يكونوا كفالء ىلع قومهم  ...فأخرجوا اثىن عرش رجال» وقال هلم:
«أنتم كفالء ىلع قومكم  ،وأنا كفيل قويم قالوا  :نعم»(. )987
ويفهم من هذا  ،أن انليب قد سن فكرة نيابة اثىن عرش رجال يكونون (ممثلني)
لقومهم (ونوابا) عنهم و(كفالء) عليهم أمام الرسول .
كما استشار انليب  أصحابه يوم بدر فقال « :أشريوا ع ّ
يل –(وإنما يريد األنصار)-
فقام سعد بن معاذ فقال  :أنا أجيب عن األنصار  ،كأنك يا رسول اهلل تريدنا  ،قال:
985

ص34/4 :

األلويس ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسيع املثاين( ،بريوت ،دار الفكر1414 ،ه)،
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أجل  ،قال  :فامض يا نيب اهلل ملا اردت فو اذلي بعثك باحلق لو استعرضت بنا هذا
ابلحر فخضته خلضناه معك ما بيق منا رجل واحد  .فقال رسول اهلل  : سريوا ىلع
بركة اهلل»(. )988
يبدو أن الرسول  أراد أن يستطلع رأي األنصار يف هذا األمر  ،وذللك لم
يكف عن الطلب بإبداء الرأي بعد أن قال ممثل املهاجرين رأيه يف هذه القضية ،
حىت حتدث سعد بن معاذ .فقول سعد بن معاذ وحده يكيف ملعرفة موقف األنصار
لكهم جتاه القضية  .وهذا هو جوهر معىن اتلمثيل أو انليابة .
كما أشار انليب  ملمثيل األوس واخلزرج  ،سعد بن معاذ وسعد بن عبادة  ،يف
مسألة مصاحلة بين غطفان ىلع ثلث ثمار املدينة ىلع أن يرجعوا بما معهم عنه وعن
اصحابه وان خيذلوا بني األحزاب يوم اخلندق(. )989
وكون انليب يستشري اثنني من سادة األوس واخلزرج مع أن مسألة املصاحلة
ىلع ثلث ثمار املدينة ختص مجيع األنصار كأفراد يدل ىلع أن انليب  اكتيف بهم
كممثلني ينوبون عن قومهم يف إبداء الرأي.
كما أسند عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه اختيار احلاكم اذلي هو حق لألمة
إىل ممثليها وهم أهل الشورى  :ىلع  ،وعثمان  ،وطلحة  ،والزبري  ،وسعد  ،وعبد الرمحن
(ابلاقون ممن برشهم الرسول باجلنة يف ذلك الفرتة)  .وقد اكن ترصف هؤالء الصحابة
يف اختيار احلاكم ترصفا تستنبط منه نظرية انليابة واتلمثيل بشلك واضح .
فقد أورد ابن سعد يف طبقاته :

«فلما اجتمعوا قال عبد الرمحن  :اجعلوا أمركم إىل ثالثة نفر منكم  ،فجعل الزبري أمره
إىل عيل  ،وجعل طلحة أمره إىل عثمان  ،وجعل سعد أمره إىل عبد الرمحن  ،فائتمر أوئلك
اثلالثة حني جعل األمر فيهم  .فقال عبد الرمحن  :جتعالنه إيل وأنا أخرج منها فواهلل ال
آلوكم عن أفضلكم وخريكم للمسلمني ؟ قالوا  :نعم  ،فخال بعيل فقال  :إن لك القرابة
من رسول اهلل  والقدم  ،واهلل عليك لنئ استخلفت تلعدلن وأن استخلف عثمان
لتسمعن وتلطيعن فقال  :نعم  ،فخال بعثمان فقال مثل ذلك فقال عثمان  :نعم  ،فقال:
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ابسط يدك يا عثمان  ،فبسط يده فيابعه عيل وانلاس»(. )990

أما املرتكز اثلاين نلظرية انليابة هو نظرية اإلمجاع ؛ حيث أن معىن االمجاع
هو اتفاق العلماء املجتهدين يف قضية من القضايا ىلع حكم رشيع معني املستنبط
من انلصوص القطعية واألحاكم اللكية  .ومعىن هذا أن اذلين يقومون باستنباط
األحاكم هم العلماء املجتهدون فقط دون بايق أفراد األمة  ،الستحالة ذلك عليهم
بسبب عدم قدرتهم ىلع ذلك  .وإذا أمجع العلماء املجتهدون ىلع حكم رشيع معني
أصبح مصدرا ترشيعيا جيب ىلع األمة اتباعه  ،وكأن األمة هنا أناط املهمة إىل العلماء
املجتهدين املتخصصني هلذا األمر  ،يلتوصلوا من خالل اجتهادهم حكما رشعيا
معينا يكون مصدر احلكم لألمة مجيعا .
وىلع هذين املرتكزين  ،بين أحد داعئم انلظام السيايس اإلساليم –يف رأي
علماء أهل السنة -ما يسيم بأهل احلل والعقد تارة  ،ويسىم بأهل الشورى تارة
أخرى  ،واملاوردي سماه بأهل االختيار  ،أما ابلغدادي سماه بأهل االجتهاد  ،لك ذلك
مسميات خمتلفة يف قالب واحد  ،مفاده أنهم يمثلون األمة وينوبون عنهم يف اختيار
اخلليفة  ،وعزهل  ،ومراقبته  ،ويف تقديم املشورة هل ويف سن القوانني  ،وغري ذلك من
الوظائف .
انطالقا من هذا  ،يتعني نلا القول بأن نظرية انليابية –من وجهة نظر علماء أهل
السنة -نظرية إسالمية أصيلة هلا سندها الرشيع وقاعدتها اثلابتة يف انلظام السيايس
اإلساليم  .وذللك فقد أيدها مجهور علماء أهل السنة املعارصين هذه الفكرة .
يقول أحد زعماء االصالح املعارصين « :يقول علماء الفقه ادلستوري إن
انلظام انليايب يقوم ىلع مسؤويلة احلاكم  ،وسلطة األمة  ،واحرتام إرادتها  ،وإنه ال
ً
مانع فيه يمنع وحده األمة واجتماع لكمتها  ،وليست الفرقة واخلالف رشطا فيه ،
وإن اكن بعضهم يقول إن من داعئم انلظام انليايب الربملاين :احلزبية  ،ولكن هذا إذا
اكن عرفا فليس أصال يف قيم هذا انلظام  ،ألنه يمكن تطبيقه بدون هذه احلزبية
وبدون إخالل بقواعده األصلية .
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وىلع هذا فليس يف قواعد هذا انلظام انليايب ما يتناىف مع القواعد اليت وضعها
ً
اإلسالم نلظام احلكم  ،وهو بهذا االعتبار ليس بعيدا عن انلظام اإلساليم وال
ً
غريبا عنه  ،وبهذا االعتبار يمكن أيضا أن نقول يف اطمئنان إن القواعد األساسية
اليت قام عليها ادلستور املرصي ال تتناىف مع قواعد اإلسالم  ،وليست بعيدة من
انلظام اإلساليم وال غريبة عنه  ،بل إن واضيع ادلستور املرصي رغم أنهم وضعوه
ىلع أحدث املبادئ واآلراء ادلستورية وأرقاها  ،فقد توخوا فيه أال يصطدم أي نص
من نصوصه بالقواعد اإلسالمية  ،فيه إما متمشية معها رصاحة اكنلص اذلي يقول:
«دين ادلولة اإلسالم» أو قابلة للتفسري اذلي جيعلها ال تتناىف معها اكنلص اذلي
يقول« :حرية االعتقاد مكفولة»(. )991
مع ذلك يرى العلماء وجود فروق جوهرية بني انلظام انليايب اإلساليم وانلظام
انليايب ادليمقرايط الغريب  ،اكتلايل :
األول  :يعطي انلظام انليايب للسلطة الترشيعية حق مطلق الترشيع  ،بمعىن
اقرتاح القوانني واملصادقة عليها  ،وهذا مناف –حسب املودودي -لقاعدة الترشيع
هلل  .نعم هناك (أمور حتتمل فيها أحاكم اهلل ورسوهل تأويالت عديدة  ،ال يرجع فيها
إال إىل املجلس الترشييع لريى أي اتلأويالت أوفق للقانون  .فال بد هلذا الغرض أن
يكون املجلس مشتمال ىلع رجال من أرباب العلم يصلحون تلأويل األحاكم)(. )992
وقد وافق الشيخ باقر الصدر رأي املودودي يف هذه القضية  ،حيث يرى أن مهمة
املجلس الترشييع ال تنحرص يف تقديم املشورة فقط  ،بل هناك وظيفة أخرى غري
ذلك وهو (وضع القواعد واللوائح تلنفيذ األحاكم الرشعية)( ، )993فيعطي للسلطة
الترشيعية بهذا احلكم حق سن القوانني ىلع أساس املصالح العامة ىلع أن ال
تتعارض مع ادلستور( . )994ومن أجل ذلك جيب أن يتم ذلك –حتت إرشاف الفقهاء،
فقد جاء يف املادة ( )94من دستور مجهورية إيران اإلسالمية (جيب ىلع جملس الشورى
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اإلساليم إرسال مجيع ما يصادق عليه إىل جملس صياغة ادلستور) (. )995
اثلاين  :جيعل انلظام انليايب تمثيل نواب (برملان) حمددا بفرتة زمنية  ،بينما يف
اإلسالم ليس هناك حتديد  .وهناك من ال يرى بأسا يف حتديد مدة العضوية ملجلس
األمة منهم تيق ادلين انلبهاين  ،ويستدل ىلع ذلك ( :ألن اذلين اكن يرجع إيلهم
الرسول يف الشورى لم يتقيد بالرجوع إيلهم أبو بكر  ،وأن عمر بن اخلطاب لم يتقيد
بالرجوع لألشخاص اذلين اكن يرجع إيلهم أبو بكر) .
اثلالث  :يف األنظمة ادليمقراطية يؤخذ برأي األكرثية إذا حدث نزاع بني رئيس
ادلولة وأعضاء املجلس ،أما يف الرشيعة فاألكرثية ليست إال أسلوبا للرتجيح (فإذا
تنازع أعضاء جملس الشورى واإلمام وجب رد اتلنازع فيه إىل اهلل والرسول بواسطة
من خيتارونهم هلذا الغرض ،فإذا اكن األمر اجتهادا ال نص فيه  ،واختلفوا فيه  ،فإذا
اكن اإلمام جمتهدا فهو املرجح  ،وإن خالفته األغلبية  ،أما إذا اكن غري جمتهد أو
أولك تقرير احلكم إىل املجلس فاحلكم عندئذ لألغلبية)  .هذا برشط أن يكون
أعضاء املجلس من املجتهدين  ،والقرار قرار املجلس ملن يقول بإلزامية الشورى ،
أما لو اكن اخلالف حول مسألة فنية فهناك يكون الرجوع إىل أهل االختصاص ،
ويكون رأي ذوي االختصاص نافذا .
اخلالصة :
 -1اتفق لك من نظام والية الفقيه وادليمقراطية والشورى يف اتلبين مبدأ انلظام
انليايب ؛ فإن األصل يف نظام والية الفقيه –من حيث املبدأ -أنها تطبيق نلظرية
انليابة  ،ولكنها نوع خاص من انليابة  ،ويه نيابة اعمة عن اإلمام املهدي
ال عن األمة  .ولكن اتلطبيق املعارص هلا استخدمت نظام انليابة عن األمة
كآيلات  .ويتمثل ذلك يف جملس اخلرباء  ،وجملس الشورى .
واكن انلظام انليايب يمثل رضورة من رضوريات انلظام ادليمقرايط الغريب ،
لكونها قائمة ىلع سيادة الشعب  ،وأراكنه أربعة  :وجود هيئة نيابية منتخبة ذات سلطة
995

يف العقد االجتمايع ،املرجع السابق ،ص174 :
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فعلية  ،وتأقيت الفرتة ،وتمثيل لألمة  ،واستقالل اهليئة انليابية عن انلاخبني .
كما أن نظرية انليابة عن األمة –يف نظام الشورى -يه نظرية أصيلة  ،هلا
سندها القوي وأساسها املتني ومرتكزاتها يف انلظرية اليت سماها علماء أهل السنة
بالفروض الكفائية  ،ونظرية االمجاع .
 -2لكن هناك فروق جوهرية بني نظام انليابة عن األمة اإلسالمية (نظام انلياىب
اإلساليم) ونظام انليابة عن الشعب (انلظام انلياىب ادليمقرايط الغريب) ،
تفصيلها اكتلايل :
األول  :يعطي انلظام انليايب الغريب للسلطة الترشيعية حق مطلق يف الترشيع
(أي حق اقرتاح القوانني واملصادقة عليها)  ،وهذا مناف لقاعدة أن الترشيع هلل ،
وأن السيادة هلل (للرشيعة) .
اثلاين  :جيعل انلظام انليايب الغريب تمثيل نواب (برملان) حمددا بفرتة زمنية ،
بينما يكون اتلحديد يف نظام الشورى حمتملة .
اثلالث  :تأخذ األنظمة ادليمقراطية برأي األكرثية إذا حدث نزاع بني رئيس
ادلولة وأعضاء املجلس  ،أما يف نظام الشورى القائم ىلع الرشيعة فاألكرثية ليست
إال أسلوبا للرتجيح .

٤٠٠
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الفصل اثلاين
أوجه اتلأثري واتلأثر
بني والية الفقيه والشورى وادليمقراطية

املبحث األول :أوجه تأثر والية الفقيه بالشورى وادليمقراطية
املبحث اثلاين :أوجه تأثر ادليمقراطية بوالية الفقيه والشورى
املبحث اثلالث :أوجه تأثر الشورى بادليمقراطية
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بني يدي الفصل اثلاين
بعد أن فرغنا من ادلراسة املقارنة بني نظرية والية الفقيه وادليمقراطية
والشورى من حيث االتفاق واالختالف  ،حنن أمام أسئلة تطرح نفسها مفادها  :هل
من املمكن أن حتدث عملية اتلأثري واتلأثر بني تلك انلظريات اثلالث ؟ وإذا اكنت
االجابة بنعم  ،ما مدى هذا اتلأثري واتلأثر؟ فهل يؤدي هذه العملية من اتلأثري واتلأثر
إىل حماولة االستفادة املتبادلة بني تلك انلظريات ؟ .
سوف جييب هذا الفصل اثلاين عن هذه األسئلة -بمئشيئة اهلل تعايل وعونه -ىف
مباحثه اثلايلة .
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املبحث األول :
أوجه تأثر والية الفقيه بالشورى وادليمقراطية
املطلب األول  :أوجه تأثر والية الفقيه بالشورى
أوال  :وجوب تشكيل احلكومة اإلسالمية
أول ما يالحظ من أوجه تأثر نظام والية الفقيه واستفادتها من نظام الشورى هو
ما طرحه اخلميين من وجوب تشكيل احلكومة اإلسالمية يف عرص الغيبة ؛ واذلي اكن
حمرما عند أغلب فقهاء اإلمامية اتلقليديني  ،حيث يرون أن حق تشكيل احلكومة
اإلسالمية ورياستها لألئمة فقط دون غريهم  ،فليس للفقهاء وال غريهم –ىف عرص
الغيبة -إال االنتظار .
فقد أورد اخلميين –كما وضحناها -عدة أدلة عقلية ونقلية( ، )996ىلع رضورة
تشكيل احلكومة اإلسالمية يف عرص الغيبة  ،منتقدا فيها موقف الفقهاء اتلقليديني
املتمسكني باآلراء القديمة اتلقليدية القاضية بعدم جواز تشكيل احلكومة يف عرص
الغيبة  ،ووجوب تعليق مجيع النشاط االجتمايع والسيايس ريثما يأيت اإلمام الغائب،
مؤيدا ذلك باألدلة العقلية( ، )997ثم قام يوضح مزنلة احلكومة الرفيعة وأهميتها
ورضورة السيع إىل تشكيلها واجلهاد من أجل إقامتها( ،)998ثم انتقد اخلميين بشدة
موقف الفقهاء السليب حتت ستار اتلقية( ، )999ثم قام يبني دأب السياسيني ادلنيويني
وهو الكذب واخلداع واملكر  ،فقاموا بمنع السياسيني احلقيقيني من ممارسة السياسة
فرضا للهيمنة ىلع أموال الشعب ومقدرات األمة( ، )1000يلنتيه أخريا إىل القول برضورة
تشكيل احلكومة اإلسالمية يف عرص الغيبة من قبل الفقهاء .
 996كما تمت اإلشارة إيلها يف املبحث األول من الفصل اثلاين من ابلاب اثلاين
 997اخلميين ،احلكومة اإلسالمية( ،إعداد وتقديم ،د .حسن حنيف ،الطبعة األوىل ،)1979 ،ص25 :
 998املرجع السابق ،ص66 :
 999املرجع السابق ،ص142 :
 1000املرجع السابق ،ص162 :
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ومن األدلة العقلية اليت اعتمد عليها اخلميين( : )1001أوال  :رضورة املؤسسات
اتلنفيذية تلنفيذ الرشيعة اإلسالمية الواجب تنفيذها ىلع األمة اإلسالمية  ،وثانيا:
رضورة استمرار تنفيذ األحاكم اإلهلية ،وتنفيذها يف مجيع نوايح احلياة إىل يوم القيامة،
وثاثلا  :حقيقة قوانني اإلسالم اليت لم تكن عبارة عن األحاكم العبادية واألخالقية
فحسب  ،إنما هو نظام شامل جلميع نوايح احلياة االجتماعية  ،والسياسية ،واثلقافية،
واملايلة  ،والقضائية  ،واجلهادية  ،وادلفاعية  ،واملعاهدات بني ادلول  ،والعالقات
ادلويلة وغريها ،فاحتياج لك ذلك إىل حكومة من أكرث رضوريات العقل ،ورابعا:
رضورة اثلورة السياسية لدلفاع عن نظرية احلكم االساليم الصحيح ،اليت تم
حتريفها من أويل واجبات املسلم (الشييع)  ،اخلامس :رضورة الوحدة اإلسالمية،
وذلك أن إاعدة الوحدة اإلسالمية بعد تعرضها ذللك التشتيت الشديد من قبل
االستعمار أيضا ال يتم إال عن طريق تشكيل احلكومة  ،السادس  :رضورة انقاذ
املظلومني واملحرومني  ،أيضا من املعقول أنه ال يمكن أن يتم إال عن طريق
احلكومة ال عن طريق اجلهود الفردية املبعرثة .
وتتمحور تلك األدلة العقلية اليت ساقها اخلميين –حسب ما يذهب إيله أكرم
براكت -يف مسأتلني وهما  :شمويلة اإلسالم وخلوده( . )1002يقول اخلميين :
«إن لك من يتظاهر بالرأي القائل بعدم رضورة تشكيل احلكومة  ،فهو ينكر
رضورة تنفيذ أحاكم اإلسالم  ،ويدعو إىل تعطيلها  ،وجتميدها  ،وهو ينكر باتلايل
شمول وخلود ادلين اإلساليم احلنيف»(. )1003
وأيد اخلميين هذه األدلة العقلية ببعض روايات اإلمام الرضا اليت اكنت هلا
دالالت عقلية يف رأيه ،ثم أيد اخلميين بعد لك ذلك بأدلة نقلية مشبعة باستدالالت
منطقية قوية تأييدا ملا أراد الوصول إيله وهو القول برضورة تشكيل احلكومة
 1001تم عرض هذه األدلة بتفاصيلها يف املبحث األول من الفصل اثلاين من ابلاب اثلاين
 1002أكرم براكت ،املباين الكالمية لوالية الفقيه( ،رسالة ماجستري يف الفلسفة واالهليات)،
(بريوت ،دار اهلادي ،الطبعة األوىل ،)203 ،ص97 :
 1003احلكومة االسالمية ،املرجع السابق ،ص26 :
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االسالمية يف عرص الغيبة(. )1004
هذا اذلي ذهب إيله اخلميين من وجوب تشكيل احلكومة اإلسالمية يف عرص
الغيبة  ،ما يشري إىل تأثر اخلميين -عن بعد أو قرب -برأي أهل السنة وغريها من
الفرق اليت قررت منذ أمد بعيد رضورة تشكيل احلكومة اإلسالمية بعد عهد
الرسول  إىل يوم القيامة عن طريق الشورى .
يقول املاوردي يف ذلك « :اإلمامة موضوعة خلالفة انلبوة يف حراسة ادلين وسياسة
ادلنيا  ،وعقدها ملن يقوم بها يف األمة واجب باإلمجاع»( . )1005وقال « :فإذا ثبت وجوب
اإلمامة ففرضها ىلع الكفاية  .)1006(» ...كما أشار إىل هذا املعىن الشهرستاين بقوهل :
«وقد قال مجهور أصحاب احلديث من األشعرية والفقهاء ومجاعة الشيعة واملعزتلة
وأكرث اخلوارج بوجوبها فرضا من اهلل تعايل  .ثم مجاعة أهل السنة قالوا  :هو فرض
واجب ىلع املسلمني إقامته  ،واتباع املنصوب فرض واجب عليهم ؛ إذ ال بد لاكفتهم
من إمام ينفذ أحاكمهم  ...ومن زاغ عن احلق وضل عن سواء السبيل فعىل اإلمام تنبيه
ىلع وجه اخلطأ وإرشاده إىل اهلدى فإن اعد  ، ...وإال فينصب القتال ويطهر األرض عن
ابلدعة والضالل بالسيف اذلي هو بارق سطوة اهلل تعاىل وشهاب نقمته  ،وعقبة عقابه،
وعذبة عذابه»(. )1007

ويف هذا املعىن يقول اخلميين  ...« :فالقيام باحلكومة وتشكيل أساس ادلولة

اإلسالمية من قبيل الواجب الكفايئ ىلع الفقهاء العدول»(.)1008

ثانيا  :ابليعة احلرة (االنتخاب احلر) طريق إىل تشكيل احلكومة اإلسالمية
وإذا اكنت أطروحة اخلميين برضورة تشكيل احلكومة يف عرص الغيبة –كما
تقدم -تشري إىل أنها متأثرة برأي أهل السنة وغريها من الفرق  ،فإن الوسيلة املتبعة
الختيار الويل الفقيه ومساعديه -كما تم بيانه يف دستور مجهورية إيران اإلسالمية
 1004نفس املرجع السابق
 1005املاوردي ،األحاكم السلطانية ،املرجع السابق ،ص13 :
 1006ااملرجع السابق ،ص14 :
 1007الشهرستاين ،نهاية اإلقدام يف علم الكالم ،اتلحرير واتلصحيح الفرد جيوم( ،القاهرة،
مكتبة املتنيب ،دون سنة) ،ص478 :
 1008اخلميين ،كتاب ابليع( ،قم ،مؤسسة إسماعيليان ،الطبعة الرابعة ،)1410 ،ص466-465/2 :
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وهو االنتخاب احلر أو ابليعة احلرة -تأثرت يه األخرى برأي أهل السنة ؛ حيث
بني ادلستور أن الطريقة املستخدمة واملتبعة الختيار الويل الفقيه  ،وأعضاء جملس
اخلرباء وأعضاء جمالس الشورى املركزية واملحلية  ،فضال عن رئيس اجلمهورية  ،هو
ابليعة احلرة أو االنتخاب احلر أو اإلرادة الشعبية بدال من انلص والوصية .
لقد جاءت نصوص دستور مجهورية إيران اإلسالمية مؤكدة مبدأ ابليعة احلرة أو
االنتخاب ،حيث تشري املادة  )6( :السادسة واخلمسني إىل أن للشعب حق ىف ممارسة
احلاكمية ىلع مصريه االجتمايع( ، )1009كما أن املواد اخلاصة بالقائد وجملس القيادة
جتعل اختيارهم راجعا إىل رأي األغلبية الساحقة من الشعب أو االنتخاب املبارش
أو غري املبارش( . )1010كذلك جملس اخلرباء ،فضال عن رئيس اجلمهورية( )1011وجملس
الشورى اإلساليم الوطين( ، )1012وجمالس الشوي اإلقليمية(. )1013
 1009املادة السادسة واخلمسون( :السيادة املطلقة ىلع العالم وىلع اإلنسان هلل ،وهو اذلي منح
اإلنسان حق السيادة ىلع مصريه االجتمايع ،وال حيق ألحد سلب اإلنسان هذا احلق اإلليه أو تسخريه
يف خدمة فرد أو فئة ما والشعب يمارس هذا احلق املمنوح من اهلل بالطرق املبينة يف املواد الالحقة).
 1010املادة السابعة بعد املائة( :بعد املرجع املعظم والقائد الكبري للثورة اإلسالمية العاملية ومؤسس
مجهورية إيران اإلسالمية سماحة آية اهلل العظىم اإلمام اخلميين (قدس رسه) اذلي اعرتفت األكرثية
الساحقة للناس بمرجعيته وقيادته ،تولك مهمة تعيني القائد إىل اخلرباء املنتخبني من اجلامعني
ً
للرشائط املذكورة يف املادتني اخلامسة ،واتلاسعة بعد املائة ،ومىت ما شخصوا فردا منه باعتباره األعلم
باألحاكم واملوضواعت الفقهية ،أو املسائل السياسية واالجتماعية ،أو حيازته تأييد الرأي العام ،أو
تمتعه بشلك بارز بإحدى الصفات املذكورة يف املادة اتلاسعةبعد املائة انتخبوه للقيادة ،وإال فإنهم
ً
ينتخبون احدهم ويعلنونه قائدا ،ويتمتع القائد املنتخب بوالية األمر ويتحمل لك املسؤويلات
انلاشئة عن ذلك .ويتساوى القائد مع لك أفراد ابلالد أمام القانون).
 1011املادة الرابعة عرشة بعد املائة( :ينتخب رئيس اجلمهوريةمبارشةمن قبل الشعب ملدة أربع
سنوات ،وال جيوز انتخابه ألكرث من دورتني متوايلتني).
 1012املادة اثلامنة واخلمسون ( :تمارس السلطة الترشيعية عن طريق جملس الشورى اإلساليم
اذلي يتألف من انلواب املنتخبني من قبل الشعب ،وتبلغ اللوائح املصادق عليها يف املجلس إىل
السلطتني اتلنفيذية والقضائية من أجل اتلنفيذ وذلك بعد مرورها باملراحل املبينة يف املواد الالحقة).
املادة اتلاسعة واخلمسون ( :جيوز ممارسة السلطة الترشيعية بإجراء االستفتاء العام والرجوع إىل
آراء انلاس مبارشة بعد مصادقة ثليث أعضاء جملس الشورى اإلساليم ،حول القضايا االقتصادية،
ً
والسياسية ،واالجتماعية ،واثلقافية املهمة جدا).
 1013د .توفيق حممد الشاوي ،فقه احلكومة اإلسالمية بني السنة والشيعة ،قراءة يف فكر اثلورة
اإليرانية( ،منشورات العرص احلديث ،الطبعة األوىل 1415/1995ـه ،).ص25-24 :
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ومن هذا املنطلق فإن نظرية اإلمام اخلميين –حسب ما يرى ادلكتور توفيق
الشاوي كما أرشنا إيل ذلك سالفا -وتطبيقاته يف ادلستور « :أدخلت فكرة ابليعة
()1014
أو االنتخاب كأساس لوالية الفقيه وهو ما يعترب مبدأ جديدا يف الفقه الشييع»
كما أن انلظرية –يف رأيه «أدخل (اإلرادة الشعبية) أساسا الختيار الفقيه احلائز ىلع ثقة
األغلبية لوالية األمر يف حالة الغيبة»(. )1015
بهذا الرأي اثلوري واتلجديدي قرر ادلكتور الشاوي «أن انلظرية جتاوزت مبدأ
«انلص والوصية» اذلي جعله الفقه الشييع أساسا لوالية األئمة من آل ابليت  ،واذلي
لم يطبق يف فرتة الغيبة اليت ما زلت مستمرة»(.)1016
واألهم من ذلك أن اخلميين قد «أقام جرسا يصل بني فقه الشيعة وبني فقه أهل
السنة يف نظام احلكم االساليم»( . )1017كما أن انلظرية «فتح باب اتلقريب بني فقه
الشيعة وفقه السنة يف تأسيس والية احلكم ىلع مبدأ ابليعة احلرة بدال من الوصية
أو الوراثة»( .)1018وباألحرى تقريب وجهة نظر فقهاء اإلمامية من وجهة نظر مجهور
علماء أهل السنة  .ومن هنا يظهر نلا كيف أن والية الفقيه قد استفادت من نظام
الشورى  .أما وسائل تطبيق هذا االنتخاب العام فقد استفاد نظام والية الفقيه كما
استفاد نظام الشورى من انلظام ادليمقرايط .
وىلع ذلك فإن اختيار الفقيه للوالية يف فرتة الغيبة –يف رأي ادلكتور الشاوي-
موضوع اجتهادي يمكن للفقهاء اإلمامية املعارصين أن يواصلوا السري ىلع هذا
انلهج حىت يقرروا ما يتفق مع ما ورد يف خطاب اإلمام عيل بن أيب طالب( ، )1019واذلي
أقر بمبدأ ابليعة احلرة كأساس الختيار اخلليفة أو اإلمام وليس انلص والوصية(. )1020
 1014املرجع السابق ،ص24 :
 1015فقه احلكومة اإلسالمية بني السنة والشيعة ،املرجع السابق ،ص20-19 :
 1016املرجع السابق ،ص20-19 :
 1017فقه احلكومة اإلسالمية بني السنة والشيعة ،املرجع السابق ،ص24 :
 1018املرجع ا لسابق ،ص20-19 :
 1019نفس املرجع السابق
 1020نهج ابلالغة  ،رشح حممد عبده ،املرجع السبابق ،ص/342/3 :الكتاب( 6 :راجع نص قول
اإلمام عيل يف املبحث اثلاين من الفصل اثلاين من ابلاب اثلاين).
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ثاثلا  :نظرية والية األمة ىلع نفسها طريق إىل تقريب شامل بني الشيعة
والسنة يف نظام احلكم
إن انلظرية اليت داع إيلها الشيخ حممد مهدي شمس ادلين وسماها نظرية (والية
األمة ىلع نفسها) –كما وضحناها سابقا( -)1021تعترب خطوة ثورية وجتديدية وجريئة بعد
نظرية والية الفقيه .كما أن انلظرية تعترب خطوة إىل تقريب شامل بني الشيعة وأهل
السنة يف انلظام السيايس ؛ حيث تقرر انلظرية بأن األمة يه ويلة نفسها ومسؤولة
عن تنظيم وإدارة نفسها يف عرص الغيبة عن طريق اختيارها للويل  ،ويه حرة يف أن
ختتار ويل أمرها من تشاء سواء من الفقهاء أم غريهم ؛ وذلك –حسب ما يرى الشيخ
شمس ادلين -لعدم توفر األدلة انلصية ايلقينية ىلع والية الفقهاء ىلع األمة يف عرص
الغيبة كتوفرها يف عرص الظهور ىلع انليب واألئمة .
ومهما اعرتف صاحب انلظرية بأنها فريدة من نوعها ولم يسبق إيلها أي فقيه ،
إال أنها تشبه إىل حد كبري نظرية الشورى عند أهل السنة ومتأثرة بها  .والفرق بينهما
أن نظرية والية األمة ىلع نفسها نظرية مؤقتة تنتيه عند ظهور اإلمام املهدي  ،أما
نظرية الشورى فمستمرة إىل يوم القيامة .
باتلقاء هتني انلظريتني يف جمال السياسة تكون قد انتفت بنسبة كبرية إن لم

تكن قد انتفت نهائيا اهلوة بني السنة والشيعة يف قضية احلكم واإلمامة .
املطلب اثلاين  :أوجه تأثر والية الفقيه بادليمقراطية

يبدوا أن نظام والية الفقيه املطبق حايلا جبمهورية إيران اإلسالمية كما تأثر
بنظام الشورى قد تأثر واستفاد أيضا من العنارص ادليمقراطية أهمها -كما سجل
بذلك ادلكتور أصغر شريازي : -االعرتاف اجلزيئ بسيادة الشعب  ،وتطبيق نظام
االنتخاب ىلع اهليئات احلكومية ،واالعرتاف اجلزيئ باحلقوق األساسية(. )1022
 1021تم عرضها باتلفصيل يف املبحث الرابع من الفصل اثلاين من ابلاب اثلاين
 1022د .أصغر سريازي ،دستور إيران السياسة وادلولة يف اجلمهورية اإلسالمية ،ترمحة محيد
سلمان الكعيب( ،دمشق ،دار املدي ،الطبعة األوىل ،2002 ،ص49-45 :
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وبيان ذلك بيشء من اتلفصيل اكتلايل :
أوال  :االعرتاف اجلزيئ بسيادة الشعب
لقد بذل منشئ دستور اجلمهورية اإلسالمية –حسب ما يرى ادلكتور أصغر
شريازي -جهدا كبريا للتأكيد ىلع أن ادلستور اكن تعبريا عن إرادة الشعب اإليراين .
وتطرح ادليباجة بتعابري اعمة تفيد أن احلكومة من وجهة نظر اإلسالم تمثل انعاكس
صادق إلرادة الشعب اذلي يتوحد بادلين وبطريقة اتلفكري  .ومن ناحية أخرى
تنص ىلع أن ادلستور ومبادئه وتوجيهاته اإلسالمية تعكس أعمق رغبة للمجتمع
اإلساليم ،وأن هذه الرغبة قد جتلت يف مشاركة الشعب النشيطة يف اثلورة(. )1023
ومهما اكنت تراكيب الشعب اإليراين غري معرف تعريفا واضحا وفق املعايري
ادليمقراطية للتعددية وإنما بوصفه مجاعة متجانسة من أفراد متشابـيه اتلفكري ،
فإن هذه انلظرة مبدئيا تبىق مناقضة ملفهوم والية الفقيه ؛ فوفقا ملفهوم والية الفقيه،
فإن السلطة السياسية تصدر عن اهلل وحده وتنتقل من اهلل إىل الفقهاء املجتهدين ،
ويه هلذا ال تعتمد  ،بأي شلك اكن ىلع أصوات الشعب من أجل رشعيتها  ،وأن احلق
املطلق يف احلكم ىلع العالم والبرش –حسب املادة السادسة واخلمسني -هو هلل وحده.
لكن مع ذلك فإنه يفوض هذا احلق  ،ال للفقهاء  ،وإنما للشعب مجيعا  .ووفقا تللك
املادة فإن هذا احلق ممنوح من اهلل يمارسه الشعب وليس الفقهاء(. )1024
وكذلك تقيض املادة األوىل بأن األساس األول للجمهورية اإلسالمية هو إرادة
الشعب  ،ووفقا لوجهة انلظر هذه  ،عرب  98ىف املائة من انلاخبني عن اختيارهم
اجلمهورية اإلسالمية يف استفتاء آذار . 1979
وتعرتف املادة السادسة أيضا بأن إدارة شؤون ابلالد تدار بإرادة الشعب  .وجيري
اتلعبري عن تلك اإلرادة يف انتخابات لرئيس اجلمهورية وأعضاء الربملان وكذلك
ألعضاء املجلس املحلية .أو بشلك اعم عرب مشورة الشعب(. )1025
1023
1024
1025

املرجع السابق ،ص46-45 :
نفس املرجع السابق
نفس املرجع السابق

والية الفقيه مقارنة بالشورى وادليمقراطية

٤٠٩

لك ذلك يشري إىل استفادة نظام والية الفقيه ببعض أوجه ادليمقراطية  ،حيث
أعطى هذا انلظام بعض احلقوق للشعب .
ثانيا  :االنتخاب ىلع اهليئات احلكومية
وفقا للمادة السابعة يكون الربملان  ،وجمالس األقايلم  ،وجمالس مناطق املدن ،
واألحياء يف املدن ،وانلوايح والقرى مجيعا جزءا من اهليئات صانعة القرار  ،واإلدارة
للبالد  .ويتم اختيار أعضاء هذه اهليئات وفقا للمادة السادسة من بني صفوف
الشعب  .ولكن القائد ال ينتخب  ،بل هو –بوصفه سلطة سياسية ومرجع تقليد -ىلع
عالقة ثقة مع الشعب  .ويه عالقة تنقطع فورا إذا عجز القائد عن حيازة املؤهالت
اليت تربر شغله املركز  .وتنص املادة ( )107ىلع أن يقوم بعد اخلميين جملس خرباء
قيادة (جملس خرباكن هربي)  ،تكون مهمته اختيار شخص أو جملس قيادة خلفا
للخميين(. )1026
ووفقا للمادة  )108( :فإن جملس خرباء القيادة سيتم انتخابه من قبل الشعب .
وسيكون هلذا املجلس أيضا حق عزل القائد إذا ما فقد ثقة الشعب .
ووفقا للمادة  )58( :واملادة  ، )62( :وكذلك املادة السادسة  ،فإن أعضاء الربملان
جيري انتخابهم من جانب الشعب يف اقرتاع مبارش ورسي  .ويصح األمر نفسه ىلع
أعضاء املجالس املحلية اذلين ينتخبهم ساكن املناطق  ،كما أوضحت املادة .)100 ( :
وتنص املادة  )114( :ىلع أن رئيس اجلمهورية ينبيغ انتخابه  .وبموجب املادة (،)59
فيف (املسائل ذات األهمية الكربي يف ما يتعلق بالشؤون االقتصادية والسياسية
واالجتماعية واثلقافية) يمكن ممارسة السلطة الترشيعية بالرجوع إىل الشعب  ،ومن
اجلدير باملالحظة يف هذا الصدد أن أول جملس خرباء  ،اذلي اكنت مهمته وضع مسودة
ادلستور ،اكن هيئة منتخبة(– )1027برصف انلظر عن كيفية إدارة االنتخابات عمليا.)1028(-
 1026املرجع السابق ،ص47 :
 1027ذكرت مقدمة ادلستور :جملس انلواب اخلرباء( :لقد أقم جملس اخلرباء املؤلف من ممثيل
الشعب ،تدوين ادلستور ىلع أساس مرشوع ادلستور املقرتح من قبل احلكومة ،واملقرتحات املقدمة
من خمتلف الفئات الشعبية يف اثىن عرش فصال)...
 1028نفس املرجع السابق
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ثاثلا  :االعرتاف اجلزيئ باحلقوق األساسية
يكرس ادلستور احلريات ادليمقراطية األساسية يف املواد ، )42-19( :
يف قسم خاص عنوانه ( :حقوق الشعب)  .تشمل هذه احلقوق املساواة بني مجيع
االيرانيني  ،برصف انلظر عن اجلماعة االثنية أو العشريية اليت ينتمون إيلها يف
احلماية القانونية  ،واتلمتع باحلقوق اإلنسانية والساسية واالقتصادية واالجتماعية
واثلقافية  ،ومنع تعذيب األفراد بسبب أفاكرهم وعقائدهم  ،وحرية الصحافة ،
وحرية تشكيل األحزاب واجلمعيات السياسية  ،وحرية عقد االجتمااعت وتنظيم
املسريات  ،واحرتام اخلصوصية الفردية  ،وحرية اختيار املهنة  ،وحرية اتلجمع ،
واتلمتمع بالضمان االجتمايع  ،وحق احلصول ىلع الرتبية واتلعليم  ،والسكن
املالئم  ،واجلنسية اإليرانية لإليرانيني  ،ومنع اتلعذيب ألخذ االعرتاف واحلصول
ىلع املعلومات  ،وما إىل ذلك(. )1029
وبما أن أهم مظاهر استفادة نظام والية الفقيه من العنارص ادليمقراطية هو
تبنيها نلظام احلزبية واتلعددية السياسية كما استفاد منها نظام الشورى اكن من
األهمية بماكن أن نتناول هذه القضية بشئ من اتلفصيل .
واحلزب هو « :طائفة متحدة من انلاس  ،تعمل بمختلف الوسائل ادليمقراطية ،
للفوز باحلكم  ،بقصد تنفيذ برنامج سيايس معني»(. )1030
ويعترب انلظام احلزيب إحدى الرضوريات للنظام ادليمقرايط  ،حيث ال يكون
قيام معارضة منظمة فيها إال عن طريق السماح بقيام انلظام احلزيب  .فتكون
 1029املرجع السابق ،ص49 :
 1030د .صالح الصاوي ،اتلعددية السياسية يف ٍاإلسالم( ،دار اإلعالم ادلويل( ،د.س) ،ص.5 :
ويعرف صيف الرمحن املباركفوري احلزب بأنه يف احلقيقة عبارة عن منظمة تقوم ىلع أساس من
انلظريات واملواقف السياسية اليت تصطلح جمموعة من السياسيني ىلع وجوب احرتامها وتنفيذها
تلنظيم احلياة السياسية واالجتماعية يف ابلالد( .االحزاب السياسية يف االسالم ،ص 13 :عن املرجع
السابق :ص)6 :
أما روول اندرسون فقد عرف احلزب السيايس بأنه احتاد بني جمموعة من األفراد بغرض
العمل معا تلحقيق الصالح القويم وفقا ملبادئ خاصة متفقة عليها مجيعا ( .احلركة االسالمية رؤية
مستقبلية ،ص ،221 :عن املرجع السابق ،ص)6 :
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األحزاب –ىلع هذا االعتبار -أساس ادليمقراطية وربيبتها اليت ال حياة إال بها  ،وال
حياة لألحزاب بدونها(. )1031
واألحزاب -ىلع ما أورده ادلكتور صالح الصاوي -نواعن :
انلوع األول  :أحزاب شمويلة ويه اليت تقوم ىلع أساس فلسفة معينة يف احلياة
يؤمن بها أعضاؤها وتبلغ يف نفوسهم مبلغ العقائد ادلينية أو تكاد  ،ويقدمون اكفة
براجمهم العملية يف ضوئها  ،وذلك اكألحزاب الشيوعية وانلازية والفاشية  .وقد
يتحقق هذا املعىن بدرجات متفاوتة يف األحزاب اإلشرتاكية واألحزاب ادلينية .
انلوع اثلاين  :أحزاب جزئية  :ويه اليت تهدف إىل تبين قضية أو أكرث من
القضايا العامة اليت تسرتيع انتباه الاكفة اكملنادة بتحقيق وحدة سياسية بني عدة
شعوب تؤلف بينها رابطة جامعة(. )1032
نصت املادة السادسة والعرشون من دستور مجهورية إيران اإلسالمية ىلع ما ييل :
املادة السادسة والعرشون
األحزاب  ،واجلمعيات  ،واهليئات السياسية  ،واالحتادات املهنية  ،واهليئات
اإلسالمية  ،واألقليات ادلينية املعرتف بها  ،تتمتع باحلرية برشط أن ال تناقض
أسس االستقالل  ،واحلرية ،والوحدة الوطنية  ،والقيم اإلسالمية  ،وأساس اجلمهورية
اإلسالمية ،كما أنه ال يمكن منع أي شخص من االشرتاك فيها  ،أو إجباره ىلع
االشرتاك يف إحداها .
هذا انلص من ادلستور يعترب السند الرشيع تلبين مجهورية إيران اإلسالمية
حايلا نظام اتلعددية السياسية (أو اتلعدد احلزيب)  .ومن هذا املنطلق ظهرت (منظمة
جماهد انقالب إساليم)  ،وحزب (مجهوري إساليم)  ،و(روحانيت مبارز) ( . )1033كما
 1031الشورى وأثرها يف ادليمقراطية ،املرجع السابق ،ص372 :
 1032اتلعددية السياسية ،املرجع السابق ،ص11 :
 1033املشاركة السياسية يف إيرن خالل عقدين ،سالم مشكورhttp://www.aljazeera. .
net/NR/exeres/
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برزت األحزاب السياسية اجلديدة منذ انتخاب الرئيس خاتيم يف مايو  /أيار 1997
مثل ( :منفذو ابلناء) ( ، )Ececutive of Constructionوحزب (أتباع نهج اإلمام
والقائد) ( ، )Followers Of The Imam’s Line and The Leaderوحزب (مجعية
اتلحالف اإلساليم) ( ، )Islamic Coalition Assoicationو(حزب اتلضامن
اإلساليم) ( ،)Islamic Iran Solidarity Partyو(جبهة املشاركة اإلسالمية)
( ، )Islamic Partership Frontومجعية (رجال ادلين املناضلني) (Militant Clerics
 ، )Associationو(جبهة اتلفكيك اثلانية) ( ، )Second Khordad Frontويه
مؤيدة لإلصالح  ،و(مجعية طهران لرجال ادلين املناضلني) (Tehran Militant
 )Clergy Associationاألمني العام هلذا احلزب آية اهلل حممد إمايم اكشاين .
كما تأسست باإلضافة إىل األحزاب السياسية مجااعت الضغط السيايس  :منها
(مجااعت الطلبة النشاط) بما يف ذلك املؤيدون لإلصالح  :كمنظمة (تقوية الوحدة)،
و(احتاد مجعيات الطلبة اإلسالميـني) .
وهناك مجااعت تؤيد عموما اجلمهورية اإلسالمية (كأنصار حزب اهلل) ،
و(جماهدوا اثلورة اإلسالمية)  ،و(الطلبة املسلمون أتباع نهج اإلمام)  ،و(مجعية
اتلحالف اإلساليم) .
وهناك مجااعت معارضة (كحركة حترير إيران)  ،و(حزب أمة إيران)  .كما
ظهرت أيضا اجلمااعت السياسية املسلحة اليت تقمعها احلكومة (كمنظمة جماهدي
خلق)  ،و(فدائيو الشعب) ،و(احلزب ادليمقرايط الكردستان اإليرانية)  ،و(مجعية
ادلفاع عن احلرية)(. )1034
لك هذه األحزاب والقوي السياسية واملعارضة تنافست للوصول إىل السلطة
وشاركت ىلع قدر كبري يف تفعيل احلياة السياسية يف مجهورية إيران اإلسالمية  ،وال
خييف يف ذلك تأثري انلظام ادليمقرايط أو باألحرى نقول إن نظام والية الفقيه قد
استفاد بقدر كبري من جتربة انلظام ادليمقرايط املعارص .
 1034إيران بينات أساسية http://www.aljazeera.net/NR/exeres/
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املبحث اثلاين
أوجه استفادة ادليمقراطية من الشورى ووالية الفقيه
فمهما اكنت ادليمقراطية عند كثري من املثقفني املعارصين من أرىق انلظريات
السياسية اليت توصل إيلها السيع البرشي يف اعملنا املعارص  ،إال أن انلظرية كبايق
انلظريات البرشية اتلقليدية ينتابها بعض انلقائص  .فحىت حيسن أداء هذا انلظام
يمكن أن يستفيد انلظام ادليمقرايط من الشورى ووالية الفقيه فيما يتعلق باجلانب
القييم واألخاليق والرويح .
ومن هذه األمور  :وضع الرشوط األخالقية العلمية معينة يف املرشحني وتقييد
ادلاعية االنتخابية بالقيم  ،ووضع الضوابط القيمية يف احلقوق واحلريات العامة ،
واالهتمام بالوازع ادلاخيل( ، )1035ونضيف إىل ذلك وضع الرشوط اخلاصة للناخبني ،
أو ما يسىم (بأهل االختيار) ىلع حسب تعبري املاوردي .
فيما ييل بيان ذلك بيشء من اتلفصيل :
أوال  :وضع الرشوط األخالقية يف املرشحني وتقييد ادلاعية االنتخابية
من األشياء اليت جيب االنتباه إيلها أن انلظام ادليمقرايط املعارص لم يضع
الرشوط األخالقية املعيارية للمرشحني اذلين سيمثلون األمة  ،إذ ال يكيف أن
تكون سرية املرشح خايلة من اجلرائم املخلة بالرشف وغريها من األمور السلبية
كما هو املطبق يف انلظم ادليمقراطية املعارصة  ،إنما جيب أن يكونوا معروفني
باألخالق الفاضلة والسلوك املستقيم باإلضافة إىل اخلربة بالشئون العامة والكفاية
واألمانة( . )1036ومن أجل هذا فال بد من إجياد طريقة لالستفادة من اتلوجيهات
االسالمية يف هذا املجال .
 1035د .عبد احلميد إسماعيل األنصاري ،الشورى وأثرها يف ادليمقراطية (دراسة مقارنة)،
(القاهرة ،دار الفكر العريب ،)1996 ،ص450-448 :
 1036يوسف القرضاوي ،احللول املستوردة وكيف جنت ىلع أمتنا( ،بريوت ،مؤسسة الرسالة،
 ،)1981ص78 :
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وأما عن تقييد ادلاعية االنتخابية فال بد من االقتصار ىلع أقل حد ممكن يف
ادلاعية واتلمويل  ،وااللزتام باآلداب اإلسالمية  ،وجتنب اخلداع والكذب وتربير
الوسيلة للوصول إىل الغاية .
ثانيا  :احلقوق واحلريات
من املعلوم أن ادليمقراطية تقدس احلرية الفردية إىل حد العبودية  ،ويمكن
استنتاج أن ادليمقراطية قد اغلت يف احلرية الفردية مما أدى إىل آثار سيئة يف مجيع
جماالت املجتمعات ادليمقراطية املعارصة ؛ السياسية واالقصادية واالجتماعية
وانلفسية  ،وتتمثل هذه اآلثار يف اإلباحية  ،واجلرائم  ،والكساد  ،وابلطالة  ،وسوء
توزيع ادلخول  ،وظهور االحتاكرات واتلكتالت االقتصادية الضخمة ومعاناة الفرد
انلفسية .
وهلذا فإن ادليمقراطية املعارصة تعرضت نلقد شديد يف جمال احلريات باذلات،
إذ أدى الطغيان الرأسمايل إىل اتلأثري يف احلريات السياسية واملمارسة ادليمقراطية
السليمة  .وتلصحيح هذا املسار فإن ادليمقراطية املعارصة ال بد هلا من ضوابط
معينة توضع للحريات العامة  ،حيث يمكن لدليقراطية املعارصة أن جتد بغيتها
يف موقف اإلسالم املتوازن من احلريات العامة  ،إذ أن هذا املوقف مصدر إثراء
وتصحيح ألوجه انلقص يف احلريات العامة .
إن احلرية العامة يف اإلسالم مقيدة بضوابط من الرشيعة نفسها وليست مطلقة
كما يه يف ادليمقراطية املعارصة  .وإن هذه الضوابط حتقق اتلوازن بني املصالح
الفردية واجلماعية  .ومن ناحية أخري فإن هذه احلريات تهدف إىل اغيات سامية،
ومن ثم فيه إجيابية  ،بينما ادليمقراطية املعارصة ال تزال تتخذ موقفا سلبيا وإن
اكنت قد اختذت بعض املواقف االجيابية إال أنها ليست اكفية .
ثاثلا  :ادليمقراطية املعارصة والقيم ادلينية اخلادلة
ترتبط ادليمقراطية املعارصة بقيم معينة ولكنها غري ثابتة وخاضعة للتقلبات إذ
ال ضابط هلا إال امليول واألمزجة  .وواضح أن هذه ال تصلح مقياسا للقيم إذ أن رشطه
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األسايس أن يكون املقياس موضوعيا ال ذاتيا  .وليك يكون املقياس موضوعيا فال
بد أن يكون من وضع غري البرش  ،بمعىن أن يكون من وضع قوة خارجية منفصلة.
ومثل هذا الرشط ال يتحقق إال يف األديان السماوية اليت توالت تلأكيد قيم إنسانية
ثابتة يف األرض حتكم ترصفات البرش .
وتتجيل هذه احلقيقة بأوضح صورة يف اإلسالم باعتباره خاتم األديان  .ويذهب
ألكسندر سولزينتسن إىل أن «ادليمقراطية املعارصة –إذا أرادت أن تصحح مسارها-
مطابلة بالعودة إىل اإليمان بقوة مهيمنة ىلع مصري اإلنسان  ،يه اليت حتدد هل قيمه
ومسؤويلاته األخالقية واالجتماعية  ،وكذلك اإليمان بوجود قيم إقالقية اعملية
وموضعية  ،شاملة للك البرش ويه تعلو ىلع لك اعتبارات احلرية الفردية اليت ال
حتدها حدود»(. )1037
رابعا  :ادليمقراطية املعارصة والوازع ادلاخيل
يهتم اإلسالم بتكوين الضمري اليح عند االنسان ويعترب أن رقابة الضمري
خري ضمان نلجاح الترشيعات املختلفة يف ميدان اتلطبيق  .بينما ال نري مثل هذا
االهتمام من قبل ادليمقراطية املعارصة ،إذ يكاد جل اهتمامها ينحرص يف وضع
الضمانات اخلارجية  .وكما أن للشوري اإلسالمية أن تستفيد من هذه الضمانات
اخلارجية  ،فإن لدليمقراطية املعارصة أن تستفيد من رقابة الضمري .
وأخريا فكما أن من رشط جناح انلظام ادليمقرايط وجود احلريات  ،فكذلك
فإن الرشط األسايس نلجاح الشورى وجود بيئة تتوفر فيها هذه احلريات وتشيع فيها
املفاهيم األخالقية اإلسالمية وتقوم ىلع خطط تربوية مستمدة من ادلين اإلساليم .
 1037مقتطفات من املحارضة اليت ألقاها الاكتب السوفييت املنيف –الكسندر سولزينتسن -احلائز
ىلع جائزة نوبل للسالم ،ألقاها يف جامعة هارفرد بالواليات املتحدة األمريكية يف منتصف شهر
يونيو  ،1978بمناسبة منحه ادلكتوراه الفخرية .وقد ترجم هذه املحارضة ادلكتور حممد إبراهيم الشوش
يف مقال بعنوان( :احلضارة املادية املعارصة وتدهور القيم اإلنسانية) راجع جملة :ادلوحة ،السنة اثلاثلة
العدد  ،32أغسطس  ، 1978وأيضا جملة العريب –الكويت أغسطس  1978العدد  237حيث ترجم
األستاذ أمحد بهاء ادلين املحارضة إىل مقال بعنوان ( :سوجلستني) أيضا بعد أن اعش يف روسيا واعش
يف أمريكا يبحث عن طريق ثالث )..
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خامسا  :وضع الرشوط اخلاصة للناخبني (أهل االختيار)
من األشياء اإلجيابية اليت وضعها نظام الشورى حبيث يمكن لدليمقراطية
االستفادة منها هو وضع الرشوط اخلاصة ألهل االختيار أو انلاخبني  ،وعدم االكتفاء
ىلع وضع رشط بلوغ حد معني من العمر فقط  ،إنما ال بد من إضافة رشوط أخري
أكرث دقة وأضمن نلجاح عملية االنتخاب العام واألقدر ىلع حتقيق األهداف .
لقد وضع املاوردي ثالثة رشوط خاصة بأهل االختيار إحداها  :العدالة اجلامعة
لرشوطها  ،واثلاين :العلم اذلي يتوصل به إىل معرفة من يستحق اإلمامة ىلع الرشوط
املعتربة فيها  ،واثلالث  :الرأي واحلكمة املؤديان إىل اختيار من هو لإلمامة أصلح
وبتدبري املصالح أقوم وأعرف(. )1038
واتلطبيق العميل تلحديد توافر تلك الرشوط اثلالثة يف عرصنا احلارض –حسب
اقرتاح ادلكتور السنهوري -اكتلايل  :يف العدالة  :باستعمال القرائن املبنية ىلع
املبادئ اإلسالمية العامة  ،فاألصل للك مسلم جيب أن يكون اعدال حىت يثبت
عكس ذلك ،ويكون بصدور أحاكم قضائية ىلع درجة من اخلطورة يرتتب عليها
سقوط صفة العدالة (مثل احلدود)  ،واملجربة عليهم شهادة الزرو دلي القضاة ،
واذلي تكرر اتهامه فأصبح حمال للشبهات  .ويف رشط العلم  :يمكن اتلحقق
منه باشرتاط تقديم ما يثبت اجتياز الشخص مرحلة معينة من مراحل اتلعليم .
ويمكن أن يكون هذا ادليلل –حسب ما يرى ادلكتور الشاوي -حصوهل ىلع دبلوم
أو شهادة تثبت حضوره دروس اعمة للجمهور  ،إلعطائهم نواع من اثلقافة السياسية
والرشعية املتعلقة بنظام احلكم)  .أما رشط احلكمة :ويه تعين درجة معينة من
اخلربة بأحوال انلاس  ،واالحتاكك بالرأي العام  ،وذلك يرجع إىل الرأي العام نفسه
يلختار من توفرت فيهم الرشوط األخري السابقة ومن يكون منهم أكرث خربة
ونفوذا(. )1039
أما يف حالة االنتخاب يكون بدرجة واحدة (مبارش) فاشرتط بعض علماء
1038
1039

املاوردي ،األحاكم السلطانية ،املرجع السابق ،ص14 :
فقه اخلالفة وتطورها ،املرجع السابق ،ص120 :
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أهل السنة يف انلاخبني اشرتاطهم يف صالحيته للشهادة باعتبار أن االنتخاب هو
شهادة من انلاخب بصالحية من انتخبه للقيام بما سيعهد إيله من وظيفة ادلولة،
فعىل هذا ال حيق اتلصويت للك من ال يقبل شهادته رشاع كأن يكون حمدودا يف
قذف أو شهادة الزور أو اكن من غري املسلمني  ،أو اكن صبيا أو جمنونا  ،ألن هؤالء
مجيعا ال تقبل شهادتهم رشاع  .وهذا ال يشمل املرأة ألن القرآن َالكريم قبل شهادتها
َ َ َ
َ ْ َْ َ ُ َ َ ُ َْ ََ ُ ٌ َ َْ َ
ان م َِّم ْن ت ْرض ْون
ي فرجل وامرأت ِ
باجلملة يف قوهل تعايل (فإِن لم يكونا رجل ِ
ُّ َ َ
()1041
م َِن الشهداءِ( ، )1040كما أن النساء بايعن رسول اهلل  بيعة العقبة اثلانية .

املبحث اثلالث
أوجه استفادة الشورى من ادليمقراطية
كما تأثر واستفاد نظام والية الفقيه من جتارب ادليمقراطية املعارصة  ،فإن
بعض علماء أهل السنة دعوا إىل االستفادة من بعض جتارب ادليقراطية املعارصة
اإلجيابية ما دام ذلك يف صالح األمة وال يصطدم بمبادئ اإلسالم احلنيفة  ،وحجتهم
يف ذلك أن احلكمة ضالة املؤمن أين وجدها فهو أحق انلاس بها .
من هذه اتلجارب اتلعددية السياسية  ،والرتشيخ االنتخايب وادلاعية االنتخابية.
وسنتناول هذه القضايا بشئ من اتلفصيل اكتلايل :
املطلب األول  :احلزبية واتلعددية السياسية
كما تمت االشارة إيلها فيما سبق  ،فإن انلظام احلزيب أو اتلعددية السياسية
يعترب إحدى الرضوريات للنظام ادليمقرايط  ،حيث ال تكون معارضة منظمة قائما
فيها إال عن طريق السماح بقيام انلظام احلزيب  .فتكون األحزاب –ىلع هذا االعتبار-
أساس ادليمقراطية وربيبتها اليت ال حياة إال بها  ،وال حياة لألحزاب بدونها(. )1042
1040
1041
1042
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سورة ابلقرة282 :
انلظام السيايس اإلساليم ،املرجع السابق ،ص329 :
الشورى وأثرها يف ادليمقراطية ،املرجع السابق ،ص372 :
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واملناظرون من علماء أهل السنة اختلفوا حول جدوي االستفادة من انلظام
احلزيب واتلعدية السياسية ادليمقراطية وجوازها  ،بني مؤيد ومعارض .
وتتمحور حجج املعارضني يف انلقاط اتلايلة  :أوال  :إن نصوص القرآن والسنة
تؤكد ىلع وحدة األمة واحلذر من الفرقة  ،بينما أساس انلظام احلزيب هو الفرقة
واالختالف  .وثانيا  :أن لكمة األحزاب تعطي انطبااع غري حممود يف نفس املسلمني
حيث يذكرنا اتلاريخ عزوة األحزاب اليت حتالفت فيها قوي أو حمور الرش ملحاربة
رسول اهلل  وهدم ادلولة املدنية يف املدينة  .وثاثلا  :كذلك املالبسات السيئة اليت
الزمت انلظام احلزيب يف ظل اتلدخل االجنيب اذلي اكن يهدف إىل تمزيق األمة
بهدف السيطرة ادلائمة(. )1043
أضف إىل ذلك هناك انتقادات موجهة إىل األحزاب منها  :أوال  -أن األحزاب
تسيطر عليها أقلية من األفراد هم زعماء احلزب  ،ولكما اتسع نطاق دائرة احلزب
لكما قوي سلطان تلك األقلية  ،بل جند أحزابا ختضع لزاعمة زعيم واحد  .ثانيا – أن
األحزاب كثريا ما تعمل ىلع تزييف الرأي العام  ،وكثريا ما تلجأ إىل الكذب والرشوة
ادلاعية الاكذبة خلداع املواطنني ومن طبيعة اجلماهري أنها رسيعة اتلأثر وال يلعب
العقل دورا كبريا يف اتلأثري عليهم  .ثاثلا – أن اختالف األحزاب وتنافسها وتطاحنها
يؤدي إىل تفتيت وحدة األمة وإىل ضعفها وتعريضها للخطر  .ورابعا  -عدم االستقرار
الوزاري  ،وخامسا  -تفضيل الصالح احلزيب ىلع الصالح العام  .وسادسا  -تقييد حرية
انلاخب وانلائب ؛ حيث يميل احلزب إىل خنق حرية انلائب (من رجال احلزب) يف
إبداء رأيه يف الربملان  ،وسابعا  -نزعة األحزاب االستبدادية(. )1044
لكن املؤيدين أجابوا ىلع األول بأن اخلالف املذموم هو اخلالف يف أصول
العقيدة ،واألصول القطعية  ،أما االختالف يف الفروع والكيفيات والوسائل فمرشوع
ومطلوب وال يؤدي إىل الفرقة واتلنازع  ،بل هو ديلل احليوية واخلصوبة الفكرية
واتلطور  .فال خوف ىلع وحدة اجلماعة  .وحىت يف أوقات اخلطر تأجلأ األحزاب إىل
1043
1044

املرجع السابق ،ص432-431 :
الشورى وأثرها يف ادليمقراطية ،املرجع السابق ،ص380-376 :
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االئتالف احلكويم ويتم بمقتضاه إلغاء األحزاب مؤقتا  ،كما أن من حق أي نظام
منع األحزاب احلطرة أو اخلارجة ىلع انلظام العام(. )1045
أما عن اثلانية فإن االشرتاك يف االسم (األحزاب السياسية وعزوة األحزاب)
ليس من املربر املقبول واملعقول هلذا انلفور  .أما عن مساوئ األحزاب املتعلق
بالعنارص األجنبية فيه من األمور العرضية أي دخيلة وقتية ىلع انلظام احلزيب  ،ال
ذاتية  ،بمعىن أنه يمكن إزالة ومعاجلة هذه املشالك يف ظرف من الظروف .
وعن االنتقادات املوجهة إيلها  ،أجاب املؤيدون بأنها تدور حول األسايلب
والوسائل اليت تنتهجها األحزاب تلحقيق أهدافها وليس إىل األحزاب يف ذاتها
كمؤسسات سياسية داخل انلظام السيايس  .وال شك أن من األحزاب ما قد تسئ
ثقة اجلماهري بها  ،كما أنها قد تستعمل أسايلب غري خلقية يف حتقيق اغيتها  ،بيد أن
ذلك –حسب ما يرى املؤيدون -أمر متصل بالرتكيب انلفيس واخلليق لإلنسان  ،وهو
قد يكون متواجدا ليس فقد يف قادة األحزاب السياسية  ،بل يف لك من تضعف
نفسه من بين اإلنسان .واألمر من قبل ومن بعد متوقف ىلع الرادع اخلليق دلي
االنسان وىلع القيم الروحية اليت يتمسك بها  ،وكذلك ىلع مكنات انلظام السيايس
يف ردع اخلوارج عليه وأخريا يف نمو الويع السيايس دلي اجلماهري .
ويف انلهاية فإن مزايا األحزاب –حسب ما يرى املؤيدون -ترجح عيوبها وحىت
هذه العيوب يمكن عالجها بوسائل خمتلفة منها األخذ بنظام االستفتاء الشعيب ،
وتنظيم طريقة االنتخاب  ،وتقييد سلطة إسقاط الوازرة وإخضاع األحزاب لرقابة
حمايدة .
ثم ساق املؤيدون حججهم اتلايلة  :منها أن املبادئ العامة امللزمة  ،اكلشورى
والعدالة واحلرية وكذلك األمر باملعروف وانليه عن املنكر  ،يصعب حتقيقها كما
يصعب محايتها يف وقتنا احلارض يف ظل نظام يرفض األحزاب السياسية  .ومنها أن
انلظام احلزيب امللزتم بأصول الرشيعة هو اتلجسيد العرصي املناسب ملبدأ األمر
باملعروف عن املنكر  .ومنها أن مبدأ حسن معاملة األقليات ادلينية يقيض بمنح
 1045نفس املرجع السابق
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أصحابها حق اتلعبري عن آرائهم من خالل تنظيمات سياسية يف إطار انلظام العام ،
ومنها أن انلظام احلزيب حيقق احلل ملشلكة مزمنة ويه كيفية اتلوفيق بني انليه عن
اخلروج ىلع احلاكم –حوف الفتنة -وبني وجوب قول لكمة احلق – مصداقا لألمر
باملعروف  ،وبني ضمان إماكنية اتلغيري وعدم الوقوع يف اتلهلكة  .وذلك عن طريق
االنتقال السليم للسلطة من حزب احلاكم إىل حزب املعارض  ،وما ىلع املحكوم إذا
()1046
شعر جبور أو احنراف إال أن يتحول بمشاعره وتأييده إىل احلزب املعارض للسلطة
وأورد ادلكتور الشايف أبو راس  ،بعض األدوار اإلجيابية اليت تقوم بها األحزاب
السياسية  ،حيث يصلح نلا بسببها االستفادة منها  .هذه األدوار االجيابية منها :
 -1أن األحزاب تقوم بتكوين رأي مستنري ؛ حيث دلت اتلجارب ىلع أن األفراد
املتفرقني ال يستطيعون أن يكونوا إرادة اعمة أو رأيا اعما  ،فتقوم األحزاب
برتكزي األفاكر وصياغة املبادئ العاة منها وتقوم بنرشها ىلع هيئة برامج معلنة
تضمن حلوال عملية ملختلف املشالك العامة .
 -2كما أن األحزاب تقوم بتنظيم وترتيب األفاكر واملبادئ االجتماعية والسياسية
املختلفة وترنها ىلع انلاس مستعينني ومستفيدين من جمهود اخلرباء والفنيني .
 -3واألحزاب قامت بتنشيط احلياة السياسية والربملانية وإنشاء الصلة املستمرة بني
احلاكم واملحكومني عن طريق الصحافة واجتمااعت األحزاب وجلانها وفوعها
املختلفة واليت تفرس جلمهور الشعب تصوفات الكومة .
 -4كما قامت األحزاب باحليلولة دون استبداد احلكومة .
 -5واألحزاب السياسية تلعب دورا مهما أيضا يف خلق انلواب والسياسيني القادرين
 .وأهم ما يمزي الرجل السيايس هو اثلقافة العامة  ،وحسن تقدير األمور  ،وصدق
الفراسة  ،ومعرفته بالرجال وقوة الشخصية  ،وأن يكون ذا خربة بمطالب
الشعب  .بل جند بعض األحزاب اكملدارس خترج هذا انلوع من الرجال بما
توفره هلم من وسائل خمتلفة تتمثل يف العمل احلزيب واخلطابة واللجان االنتخابية.
1046
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 -6وتقوم األحزاب بإبعاد الربملانات عن اتلأثر باالنفجارات العاطفية الشعبية
املؤقتة  ،اليت يصطنعها اخلطباء املفوهون ذووا األغراض الفاسدة  ،أو السياسيون
املفسدون .
 -7ثم إن األحزاب حبكم ماكنتها كهيئة ومجاعة اليت ال تقبل االستبداد دليها نزعة
اتلخلص من سيطرة األفراد أو سيطرة ديكتاتور مستبد  ،ويف ذلك ضمان
لألمة من الوقوع حتت سيطرة ديكتاتور مستبد(.)1047
واعتمادا ىلع بعض هذه احلجج واألدوار اإلجيابية اليت يقوم بها احلزب ،

قرر املؤيدون جواز تبين نظام احلزبية أو اتلعددية السياسية  ،واالستفادة ببعض

هذه املحاسن اليت توصل إيلها نظام ادليمقراطية املعارصة  ،وذلك يف ضوء مقاصد
الرشيعة اإلسالمية الغراء .

املطلب اثلاين  :حق الرتشيح االنتخايب وادلاعية االنتخابية
مما توصل إيله نظام ادليمقراطية املعارصة  ،تطبيق مبدأ حق الرتشيح املالزم
نلظام االنتخابات العامة  ،واليت تكون داعئم هذا انلظام ؛ حيث ال ديمقراطية
إال بانتخاب اعم ،وال انتخاب اعم إال بتقرير مبدأ حق الفرد يف ترشيح نفسه لرئاسة
ادلولة أو لعضوية جملس الشورى ،وجواز ادلاعية االنتخابية .
وإزاء هذه القضية اختلف علماء أهل السنة -ممن تبنوا نظرية الشورى يف نظام
احلكم -حول جواز تبين هذا املبدأ  ،بني مؤيد( )1048ومعارض( . )1049وتمحورت حجج
 1047د .الشافيع أبوراس ،اتلنظيمات الشعبية ،اعلم الكتب ،1974 ،ص 53 :وما بعدها
 1048من العلماء املؤيدين ،ادلكتور عبد الكريم عثمان يف كتابه انلظام السيايس يف اإلسالم،
ص ،39 :وادلكتور حممد عبد اهلل العريب يف كتابه (نظام احلكم يف اإلسالم) ،ص ،73 :وادلكتور عبد
الكريم زيدان ،يف كتابه (الفرد وادلولة يف الرشيعة اإلسالمية) ،ص( 32 :إال أن فضيلته ذهب إىل أن
جواز ذلك للرضورة يف الوقت احلارض.
 1049ممن املعارضني هلذه الفكرة األستاذ حممد أسد يف كتابه (منهاج اإلسالم يف احلكم) ص:
 ،91والشيخ أبو األىلع املودودي يف كتابه (نظرية اإلسالم السياسية وهديه) ،ص ،60-59 :وادلكتور عبد
القادر عودة ،يف كتابه (اإلسالم وأوضاعنا السياسية) ص168 :
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املعارضني يف ورود بعض انلصوص من القرآن والسنة اليت تمنع طلب الوالية(. )1050
أما املؤيدون فقد ذهبوا إىل جواز الرتشيخ االنتخايب ألنه بمثابة اإلعالن عمن
تتوفر فيهم رشوط العضوية وألنه أيضا من قبيل ادلاللة ىلع اخلري وإرشاد األمة إىل
َ َ
انتخاب األصلح  ،وألن نيب اهلل يوسف عليه السالم رشح نفسه يف قوهل تعايل  :قال
َْ
ِّ
ٌ
ْ َ ْ َ َٰ َ
ٌ ()1051
ع خ َزائِ ِن ال ْر ِض ۖ ِإن َح ِفيظ َع ِليم )
اجعل ِن

أما انلصوص اليت تمنع طلب الوالية فيمكن محلها –حسب ما يرى املؤيدون-
ىلع طلب الوالية ممن يطلب بها دنيا ورياسة واستعالء ال القيام بفرضيتها  ،أو من
ضعيف ال تتوفر فيه رشوطها بديلل أن القرآن الكريم دل ىلع طلب يوسف عليه
السالم الوالية  ،كما أن السنة انلاهية عن طلب الوالية –يف رأيهم -ورد فيها تعليل
ذلك انليه بأنه اتلطلع املذموم إىل املسؤويلة لالستعالء بها وإشباع هوى يف انلفس
ال للقيام بفضيتها  ،يدل ىلع ذلك قوهل « : إنكم ستحرصون ىلع اإلمارة وستكون
ََ

ُّ َ

َ َ

ُ
ُْ َ ُ
ك ْم ۖ ُه َو أ ْعل ُم ب ِ َم ِن َّات َ ٰق ) (سورة انلجم )32 :ومن
 1050من هذه انلصوص من القرآن( :فل ت َزكوا أنفس
السنة انلبوية :مثل احلديث اذلي رواه ابلخاري يف صحيحه( :عن أيب مويس األشعري ريض اهلل عنه
قال  :دخلت ىلع انليب  أنا ورجالن من قويم فقال أحد الرجلني  :أمرنا يا رسول اهلل ! وقال اآلخر
مثله  .فقال  :إنا ال نويل هذا األمر من سأهل وال من حرص عليه( .صحيح ابلخاري :الكتاب :األحاكم،
ابلاب :ما يكره من احلرص ىلع اإلمارة ،رقم6616 :؛ النسايئ ،الكتاب :الطهارة ،رقم ،4 :والكتاب:
أدب القضاة ،رقم ،5287 :أبو داود ،الكتاب :األقضية ،رقم ،3108 :الكتاب :احلدود ،رقم3790 :؛ أمحد،
الكتاب :أول مسند الكوفيني ،رقم ،)18902 ،18856 ،18825 ،18687 :واحلديث اذلي أورده ابلخاري
عن عبد ا لرمحن بن سمرة قال  :قال انليب  : يا سمرة ال تسأل اإلمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة
ولكت إيلها وإن أعطيتها من غري مسالة أعنت عليها !) (صحيح ابلخاري :الكتاب :األيمان وانلذور،
ابلاب :قوهل تعاىل ،ال يؤاخذكم اهلل باللغو يف أيمانكم ،رقم6132 :؛ مسلم ،الكتاب :األيمان ،رقم:
 ،3120وكتاب :اإلمارة ،رقم3401 :؛ الرتمذي ،كتاب :انلذور واأليمان ،رقم1449 :؛ النسايئ ،كتاب:
األيمان وانلذر ،رقم ،3724 ،3723 ،3722 :والكتاب :أدب القضاة ،رقم5289 :؛ أبو داود ،الكتاب:
اخلراج واإلمارة والفيئ ،رقم ،2540 :والكتاب :األيمان وانلذر ،رقم2852 :؛ أمحد ،الكتاب :أول مسند
ابلرصيني ،رقم19712 ،19704 ،19702 :؛ ادلاريم ،الكتاب :انلذر واأليمان ،رقم .)2241 :ومن ذلك
أيضا قوهل عليه الصالة والسالم ( :إنكم ستحرصون ىلع اإلمارة وستكون ندامة يوم القيامة ) ...
(ابلخاري :الكتاب :األحاكم ،ابلاب :ما يكره ىلع احلرص يف اإلمارة ،رقم7715 :؛ والنسايئ :الكتاب:
ابليعة ،رقم4140 :؛ أدب القضاة ،رقم5290 :؛ أمحد ،الكتاب :بايق مسند املكرثين ،رقم9415 :؛ )9774
 1051سورة يوسف55 :
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ندامة يوم القيامة»(. )1052

فطلب الوالية –يف رأيهم -ليس حمظورا يف ذاته  ،وإنما ل ِ َما قد يرافقه من اهلوى
وحب الرئاسة وامللك  .ونقال عن بعض الفقهاء « :طلب اإلمارة ال ذلاته  ،وإنما
للقيام بواجباتها  ...وهو سنة األنبياء واملرسلني  ،وطالب اإلمارة ذلاتها طالب ملك
ورياسة»( . )1053كما نقل املؤيدون رأي ابن حزم ما يشري إىل إجازته للرتشيخ « :إن مات
اإلمام ولم يعهد إىل أحد  ،أن يبادر رجل مستحق لإلمامة فيدعو إىل نفسه –أي يرشح
نفسه -وال منازع هل  ،ففرض اتباعه واالنقياد بليعته وااللزتام إمامته وطاعته»(. )1054
ىلع أن من ذهب إىل أنه جيوز للمرشح أن يرشح نفسه يف االنتخاب  ،منهم من
أجازه بإطالقه ال من باب الرضورة  ،ومنهم من أجازه للرضورة استثناء من األصل
العام اذلي يمنع طلب الوالية  ،تلعقد األمور يف الوقت احلارض وعدم معرفة األمة
الكفء فيكون ترشيح الفرد نفسه من قبيل ادلاللة ىلع اخلري كما ذكرنا واإلرشاد إىل
انتخاب األصلح(. )1055
ويف كال احلاتلني فإن االستفادة مما توصل إيله نظام ادليمقراطية يف الرتشيخ
االنتخايب –عند أنصارها -هلا تأصيلها الرشيع وسندها الفقيه  .وهذه االستفادة
ليست مذمومة يف ذاتها  ،بقدر ما يدل ىلع سعة الرشيعة اإلسالمية ومرونتها
( 1052احلديث رواه ابلخاري ،الكتاب األحاكم ،ابلاب :ما يكره من احلرص يف اإلمارة ،رقم6615 :؛
والنسايئ ،الكتاب :ابليعة ،رقم4140:؛ والنسايئ ،الكتاب :آدداب القضاء ،رقم5290:؛ وأمحد ،الكتاب :بايق
مسند املكرثين .)9774 ،9415 ،انلظام السيايس االساليم ،املرجع السابق ،ص328-327 :
 1053د .الشافيع أبوراس ،اتلنظيمات الشعبية( ،اعلم الكتب ،)1974 ،ص 53 :وما بعدها
 1054ابن حزم ،الفصل يف امللل واألهواء وانلحل ،ص171/4 :
 1055من أنصار هذا الرأي ادلكتور عبد الكريم زيدان  ،يف كتابه (الفرد وادلولة يف الرشيعة
اإلسالمية :حيث قال :وإذا اكن ترشيح الفرد نفسه ال جيوز كقاعدة اعمة ولكن إذا اقتضت به
الرضورة أو املصلحة الرشعية جاز وال خالف أن األمور تعقدت يف وقتنا احلارض واتسعت وما اعد
باإلماكن معرفة األمة لألكفاء الصاحلني حىت تنتخبهم وملا اكن تويل هؤالء مناصب ادلولة يف اغية
األهمية حىت يساهموا يف إدارة شؤون ادلولة وفق الرشع اإلساليم فإن ترشيح الكفء نفسه يعترب
تلحقيق املطلب املهم
من قبيل ادلاللة ىلع اخلري ومن قبيل إرشاد األمة وإاعنتها ىلع انتخاب األصلح
َ َ ْ َ ْ ََ َ َ َْ
ّ َ ٌ
ْ
ِيظ َعل ِيم)ٌ
فيجوز ،وقد نستأنس لرأينا هذا بقول يوسف عليه السالم (قال اجعلن ٰ
ع خزائ ِ ِن الر ِض ۖ إ ِ ِن حف
ِ
(يوسف )55 :وال يظن بيوسف عليه السالم أنه طلب هذ املنصب حرصا منه ىلع املنصب ولكن
طلبه يلجعله وسيلة تلحقيق مقاصد مرضية عند اهلل تعاىل .أ.ـه).
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وعظمتها حبيث يمكن هلا أن تستفيد من احلكمة اليت خرجت من أي واعء اكن .
ادلاعية االنتخابية
وإذا اكن حق الرتشيخ االنتخايب هل ما يربره عند بعض علماء أهل السنة –كما
سبق ذكره ،فهل جيوز ملن رشح نفسه أن يقوم بادلاعية االنتخابية؟ .
يذهب أصحاب هذا الرأي إىل القول بعدم جوازه  ،بسبب ما تضمنت هذه
العملية (ادلاعية االنتخابية) من إزجاء املديح ألنفسهم وإلصاق انلقص بغريهم  ،ألن
كال من هتني املمارستني حرام رشاع  ،وإنما اذلي جيوز للمرشح هو أن يعرف نفسه
للناخبني ويبني هلم فكرتهم ومنهاجه يف العمل بصدق املسلم القوي األمني بعيدا
عن اخلداع واتلمويه املحرمني رشاع(. )1056
بهذا قد انتهينا إىل نهاية حبثنا حول نظرية والية الفقيه وتطبيقاتها املعارصة ؛
قراءة نقدية للنظام السيايس الشيىع املعارص  ،مقارنة بالشورى وادليمقراطية  .نسأل
اهلل تعاىل أن جيعل هذا العمل املتواضع خالصا لوجهه الكريم  ،ويكون إسهاما نلاء
احلضارة اإلسالمية  .واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل .
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انلظام السيايس اإلساليم ،املرجع السابق ،ص328 :

والية الفقيه مقارنة بالشورى وادليمقراطية

٤٢٥

اخلاتـمــــــة
نتائج ابلحث
بعد هذه اجلولة العلمية املمتعة حول نظرية والية الفقيه وجتلياتها املعارصة
ومقارنتها بالشورى وادليمقراطية  ،انتىه ابلاحث إىل انلتائج اتلايلة :
( -)1إن وجود انلظام االجتمايع واحلكومة العادلة رضورة برشية  ،ال يستغين
اإلنسان عنها حىت يف العهود ابلدائية  ،وقد أدى غياب هذا انلظام إىل اهلرج
واملرج والفوىض  .وىلع هذا األساس بنت الشيعة اإلمامية االثين عرشية قوهلا
بوجوب بعثة الرسل ىلع اهلل  ،ونصب األئمة بنصب خاص  ،وبعض فقهائهم
املعارصين قالوا بوجوب نصب ويل الفقيه يف عرص الغيبة نصبا اعما  ،معتمدين
لك ذلك ىلع قاعدتهم املشهورة «اللطف اإلليه» .
( -)2لم يكن الفكر السيايس الشييع فيما يتعلق باإلمامة ثابتا منذ بداية نشأتـه ،
إنما تطور وتبلورت عرب اتلاريخ ؛ فيف ابلداية اكن الفكر نصا ووصية  ،ثم انليابة
اجلزئية للوكالء من قبل اإلمام الغائب يف فرتة الغيبة الصغرى  ،ثم ادلخول
يف غيبوبة اتلقية ولزوم االنتظار عقب الغيبة الكربى  ،ثم انليابة اجلزئية مرة
أخرى للفقهاء عن اإلمام الغائب  ،ثم انليابة العامة وتطبيقها وممارستها يف
املرجعية ادلينية  ،وانتىه أخريا إىل نظرية والية الفقهاء املطلقة  ،وهو فكر
مقدم من قبل الشيخ أمحد حممد الرنايق  ،واذلي تبناه اخلميين يلكون أساسا
اخلاتـمــــــة :نتائج ابلحث
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جلمهورية إيران اإلسالمية حايلا .
( -)3ويقصد بنظام «والية الفقيه»  ،تلك انلظرية اليت تقول بوجوب قيام فقهاء
الشيعة اإلمامية اإلثين عرشية اجلامعني لرشوط الفتوى واالجتهاد  ،الورع،
واخلبري بإدارة شؤون ابلالد ،بتشكيل احلكومة اإلسالمية يف عرص الغيبة
الكربى  ،وجيلس ىلع عرشها ويل الفقيه نيابة عن اإلمام املهدي  ،حيث أن هل
والية مطلقة  ،ويرشف ىلع شئون العباد وابلالد كما اكن للنيب واألئمة .
( -)4إن أطروحة اخلميين وفقهاء الشيعة املعارصين السياسية يف والية الفقيه،
تعترب ثمرة من ثمار االجتهاد الفكري إلخراج الشيعة من املأزق السيايس
املعارص .واكن جوهر هذا الفكر االجتهادي هو القول برضورة تشكيل احلكومة
اإلسالمية يف وقتنا احلايل ىلع قاعدة االنتخاب احلر املبارش من قبل الشعب أو
غري مبارش عن طريق جملس اخلرباء  ،فبهذا إتلىق هذا الفكر السيايس الشييع
املعارص –ولو جزئيا -مع الفكر السيايس السين  ،ويمكن اعتبار ذلك عودا إىل
نظرية الشورى اليت اكنت األئمة من أهل ابليت قد تبنوها  ،كما ساعدت ىلع
إخراج الشيعة من العزلة وإاعدة تطبيق بعض اتلعايلم اإلسالمية اليت غيبت
وعلقت جراء فكرة اتلقية واالنتظار ،كإاعدة فتح باب االجتهاد  ،وتطببيق
احلدود  ،وإحياء فريضة األمر باملعروف وانليه عن املنكر  ،وإخراج الزاكة
واخلمس  ،واجلهاد ادلفايع واالبتدايئ  ،وكذلك إقامة صالة اجلمعة .
( -)5إن الصورة انلهائية اليت وضعت فيها الويل الفقيه وتمتع بها  ،وهو يف قمة اهلرم
اتلنظييم جلمهورية إيران اإلسالمية ؛ حبيث يكون هل والية مطلقة ىلع األمة
ويهيمن ىلع لك مؤسسات ادلولة  ،ويكون مرشفا ىلع مجيع شؤون ابلالد
والعباد  ،وهل من الصالحيات الواسعة  ،يوضح نلا جبالء :
(أ) -أن هذه الصيغة انلهائية تشلكت جراء تأثري الفكر املهدوي يف نظرية والية
الفقيه
(ب) -أن هذه الصيغة انلهائية جعلت انلظام السيايس جبمهورية إيران
اإلسالمية أقرب ما يكون إىل انلظام السيايس اثليوقرايط أو السلطة ادلينية  ،مما
٤٢٨
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يتيح لويل الفقيه أن يترصف فوق القانون  ،ويتحدث باسم اإلمام املهدي بوضعه
نائبا عنه  ،ومن ثم باسم اهلل ؛ فالراد عليه راد ىلع اإلمام  ،والراد ىلع اإلمام راد ىلع
اهلل  .وهذا ما يضيف ىلع الويل الفقيه يف هذا انلمط من انلظام السيايس شيـئا من
القداسة .
( -)6يتبني من خالل ابلحث أن هذه انلظرية اليت انتهت صياغتها انلهائية
وتبلورت يف ادلستور لم تكن نهاية اتلطور  ،فقد قدم فقهاء الشيعة ومفكروهم
املعارصون يف إيران وبلنان والعراق انتقادات عليها كما قدموا نظريات أخرى
للوصول إىل فكر سيايس أفضل  ،فظهرت نظرية (خالفة األمة وإرشاف
املرجعية) املطروحة من قبل الشيخ باقر الصدر يف أحد قويله  ،ونظرية (الوالية
االنتخابية املقيدة للفقيه) املطروحة من قبل الشيخ املنتظري  ،ونظرية (واكلة
املالكني الشيخصيني للمشاع) املطروحة من قبل الشيخ مهدي احلائري ،
ونظرية (ادلولة االنتخابية اإلسالمية) املطروحة من قبل الشيخ باقر الصدر –يف
أحد قويله -والشيخ حممد جواد مغنية والشيخ حممد مهدي شمس ادلين  .وقد
سىم األخري أطروحته بنظرية (والية األمة ىلع نفسها) .
هذا اتلطور الفكري وتلك األطروحات نشأت بسبب املآزق الفكرية اليت
تواجهها الشيعة عرب اتلاريخ  ،وذلك بسبب رفضهم اتلمسك بنظرية الشورى
السياسية  ،واقتناعهم بنظرية انلص والوصية بديال هلا  ،واليت لم يمد الفكر اإلساليم
بصلة هلا ؛ ال من قريب وال من بعيد  .ويه نظرية سياسية وافدة وغريبة عن الفكر
اإلساليم األصيل لم جند جذوز ذلك ال يف القرآن وال يف السنة انلبوية  ،وال يف هدي
اخللفاء الراشدين املهديني  ،وال يف أقوال األئمة الكبار من أهل ابليت أنفسهم  .هذه
انلظرية تم طرحها وصياغتها بشلك نهايئ من قبل املتلكمني الشيعة األوائل  .أمثال
هشام بن حكم .
( -)7مع تلك االنتقادات املوجهة للتطبيقات املعارصة نلظرية والية الفقيه  ،يرى
ابلاحث أنها لو جردت من أصوهلا العقائدية وآثارها املهدوية  ،ألصبحت
جتربة حيوية تستحق ادلراسة ،وبإماكننا وضع هذه اتلجارب يف احلسبان  ،كما
اخلاتـمــــــة :نتائج ابلحث
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لو جردت نظرية ادليمقراطية السياسية من أسسها اإليديولوجية  ،ألصبحت
جتربة برشية سياسية حيوية يمكن االستفادة من اجلانب اإلجيايب منها  ،وطرح
السلبيات منها ،ثم نضيف هذه املحاسن مجيعا إىل نظرية الشورى حىت نتمكن
من جتسيد هذه انلظرية وإظهارها بشلك أروع  ،نلقدم ثمار هذه اتلجربة الرائعة
إىل البرشية واإلنسانية مجعاء يف املستقبل القريب .
( -)8ويتبني من ادلراسة أن نظرية أهل السنة السياسية (الشورى) يه أقوى
انلظريات السياسية من حيث أصوهلا وأصاتلها الرشعية ومبانيها العقلية ،
ويه تسبق نظرية ادليمقراطية السياسية يف جوانب شىت  ،حىت سىم ادلكتور
حممد توفيق الشاوي الشورى بأنه أىلع مراتب ادليمقراطية  ،كما أنها تتمزي عن
نظرية والية الفقيه بممزيات جوهرية  ،ويتبني ذلك من خالل دراستنا املقارنة
من خالل انلقط الست ويه  :سند السلطة  ،والسيادة  ،واحلد من سلطات
احلاكم ،والفصل بني السلطات  ،ومبدأ األغلبية  ،وانلظام انليايب؛ مما انتهت
ادلراسة إىل أن نظرية أهل السنة السياسية (الشورى) يه أجدر انلظريات
للتطبيق يف املستقبل .
وهذه انلتيجة اليت انتهينا إيلها يستديع بذل مزيد من اجلهد من قبل علماء أهل
السنة ومفكريهم دلراسة هذه انلظرية  ،وتقديم الصيغة انلهائية واملثايلة واتلطبيقية
هلا  .كما أن األهم من ذلك املحاولة ادلؤوبة تلزنيل هذه انلظرية وجتسيدها يف أرض
الواقع بطريقة سليمة  ،من أجل نرش احلق والعدل والرفاهية يف ربوع األرض  ،وبهذا
يعرف املجتمع ادلويل عظمة ادلين اإلسالم احلنيف  ،ويكون ذلك سببا دلخوهلم يف
اإلسالم وانتصاره .
واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل  .وصيل اهلل ىلع سيدنا حممد وىلع آهل
وصحبه أمجعني .
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امللحق وفيه:
دستور مجهورية إيران اإلسالمية
بعد اتلعديل 1989
دستور اجلمهورية اإلسالمية يف إيران
املقدمة
		
الفصل األول

 :األصول العامة

		
الفصل اثلاين

 :اللغة والكتابة واتلاريخ والعلم الرسيم للبالد

		
الفصل اثلالث

 :حقوق الشعب

		
الفصل الرابع

 :االقتصاد والشؤون املايلة

		
الفصل اخلامس

 :سيادة الشعب والسلطات انلاشئة عنها

		
الفصل السادس

 :السلطة الترشيعية

		
الفصل السابع

 :جمالس الشورى

		
الفصل اثلامن

 :القائد أو جملس القيادة

		
الفصل اتلاسع

 :السلطةاتلنفيذية

		
الفصل العارش

 :السياسة اخلارجية

الفصل احلادي عرش

 :السلطة القضائية

الفصل اثلاين عرش

 :اإلذاعة واتللفزيون

الفصل اثلالث عرش

 :جملس األمن الوطين األىلع

الفصل الرابع عرش

 :إاعدة انلظر يف ادلستور
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دستور اجلمهورية اإلسالمية يف إيران
املقـدمــة

ّ
«لقد أرسلنا ُرسلنا بابلينات وأنزنلا معهم الكتاب واملزيان يلقوم انلاس بالقسط».

ّ
يعب دستور مجهورية إيران اإلسالمية عن الراكئز اثلقافية واالجتماعية والسياسية

ّ

واالقتصادية للمجتمع اإليراين ،وذلك ىلع أساس القواعد واملعايري اإلسالمية اليت جتسد أهداف

ّ

األمة اإلسالمية ،وآماهلا القلبية.

ولقد أعرب الشعب رصاحة عن هذه األهداف من خالل وقائع اثلورة اإلسالمية العظىم
ّ
اليت خاضها ،وعن طريق شعاراته ،وهتافاته املدوية اليت شاركت فيها طبقات الشعب اكفة.
وايلوم وقد حقق شعبنا انلرص الساحق فانه يتطلع بكل وجوده إىل حتقيق هذه األهداف
الكربى.
إن املزية األساس هلذه اثلورة بالنسبة إىل سائر انلهضات اليت قامت يف إيران خالل القرن
األخري إنما يه عقائدية اثلورة وإسالميتها .ولقد توصل الشعب اإليراين املسلم بعد مروره بنهضة
(املرشوطة) املضادة لالستبداد ونهضة تأميم انلفط املحاربة لالستعمار ،توصل إىل هذه اتلجربة
القيمة إال ويه إن السبب األساس ابلارز لعدم جناح هذه انلهضات إنما هو عدم عقائديتها،
وبالرغم من أن املساهمة الرئيسة واألساس اكنت ىلع اعتق ّ
ّ
ّ
اإلساليم وقيادة علماء
الفكري
اخلط
ّ
ّ
ّ
اإلسالمية األصيلة
انلضايلة عن املواقف
اإلسالم املجاهدين إال أنه بسبب ابتعاد هذه احلراكت
ّ
ّ
فإنها اكنت تتجه برسعة حنو الركود،ومن هنا فإن الضمري ايلقظ للشعب بقيادة املرجع ادليين
الكبري حرضة آية اهلل العظىم اإلمام اخلميين (ره) قد أدرك رضورة الزتام مسار انلهضة العقائدية
ّ
ّ
واإلسالمية األصيلة ،وهكذا اكنت هذه املرة انطالقة حلركة تغيريية جديدة بقيادته احلكيمة
ً
ّ
حيث قام بها علماء اإلسالم املجاهدون يف إيران  -اذلين اكنوا دائما يف مقدمة صفوف انلهضات
ً ّ
ّ
ّ
الشعبية  -وشاركهم فيها أيضا الكتاب واملفكرون واملثقفون امللزتمون باإلسالم.

(ابتدأت انلهضة األخرية للشعب اإليراين اعم ألف وثالثمائة واثنني وثمانني هجري قمري،
املوافق لسنة ألف وثالثمائة واحدي وأربعني هجرية شمسية).
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طليعة انلهضة

ّ

لقد اكنت املؤامرة األمريكية المسماة بـ«اثلورة ابليضاء» خطوة حنو تثبيت قواعد انلظام

ادلكتاتوري ،وتركزي تبعية إيران السياسية واثلقافية واالقتصادية لالمربيايلة العاملية ،ومن هنا
ً
ّ
فإن املعارضة العارمة اليت أبداها اإلمام اخلميين ضد هذه املؤامرة اكنت حافزا حلركة الشعب
ً
ً
ً
الشاملة ،وتبعا ذللك انطلقت اثلورة اكنت حافزا حلركة الشعب الشاملة ،وتبعا ذللك انطلقت
اثلورة ادلامية العظىم لألمة اإلسالمية يف شهر خرداد اعم  1342ـه .ش (يونيو 1963م) فاكنت يف
احلقيقة نقطة انطالق هلذه احلركة العظيمة الواسعة انلطاق ،ومن جراء ذلك قويت قيادة اإلمام
اخلميين اإلسالمية واستحكمت ،وىلع الرغم من نيف اإلمام يف ( /13آبان 1343 /ـه .ش (1964/11/4
م) إىل خارج إيران بعد اعرتاضه ىلع قانون (الاكبيتالسيون) املخزي (منح احلصانة القضائية
للمستشارين األمريكيني) ّ
توطدت العالقة الوثيقة بني األمة واإلمام ،وواصل الشعب املسلم -
واملفكرون امللزتمون باإلسالم وعلماء اإلسالم املجاهدون ىلع وجه اخلصوص  -طريقه اجلهادي
بالرغم من انليف والسجن واتلعذيب واإلعدام.
ويف هذا الوقت ،قامت الرشحية الواعية من املجتمع  -واليت اكنت تشعر باملسؤويلة  -بعملية
ً
توعية يف املساجد واحلوزات العلمية واجلامعات باعتبارها حصوناهلم ،وابتدأت هذه الفئة تعمل
جبهد متواصل ومثمر يف رفع مستوي الويع اثلوري وايلقظة اإلسالمية للشعب املسلم ،مستلهمة
ذلك لكه من العقيدة اإلسالمية اثلورية .ويف سبيل قمع اثلورة اإلسالمية ّ
شن انلظام الطايغ هجوما
ً
ً
اغدرا ىلع املدرسة الفيضية واحلرم اجلاميع ،وسائر املراكز اثلورية املنتفضة ،وحاول  -يائسا -إنقاذ
سلطته اخليانية من غضب الشعب اثلائر فارتكب اإلعدامات ،ومارس أعمال اتلعذيب الوحشية
الشبيهة جبرائم القرون الوسطي ،باإلضافة إىل السجون طويلة األمد .فاكنت هذه اتلضحيات
ً
ّ
السخية ثمنايقدمه الشعب املسلم يلربهن ىلع عزيمته الراسخة يف مواصلة اجلهاد .وهكذا استمدت
ّ
ّ
استمراريتها من دماء مئات الشباب املؤمن من الرجال والنساء ،اذلين اكنوا
اإلسالمية
ثورة إيران
يهتفون عند الفجر يف ميادين اإلعدام منادين «اهلل اكرب» واستهدفتهم أسلحة األعداء يف األزقة
والشوارع ،واكنت بيانات اإلمام وخطبه املستمرة يف خمتلف املناسبات تؤدي دورها اتلعبوي الرسايل
يف توعيةاألمة اإلسالمية ،وشحذ عزائمها.
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ً

احلكومة اإلسالمية
عندما اكن انلظام الطايغ يف قمة جربوته وسيطرته ىلع الشعب ،طرح اإلمام اخلميين فكرة
ً
ً
احلكومة اإلسالمية ىلع أساس والية الفقيه ،مما اوجد يف الشعب املسلم دافعا جديدا متمزيا
ً
ومنسجما ورسم هل الطريق األصيل حنو انلضال العقائدي اإلساليم ،وازداد اتلالحم اثلوري بني
صفوف املناضلني املسلمني وامللزتمني يف داخل ابلالد وخارجها.
ويف هذا املسري استمرت انلهضة واشتدت املعارضة واالستياء يف ادلاخل ىلع اثر االضطهاد
ً
املزتايد يوما بعد آخر ،فقام علماء اإلسالم والطلبة اجلامعيون املناضلون بتعميم الكفاح وفضح
انلظام ىلع املستوي العاليم مما أدى إىل تزلزل ادلاعئم اليت يقوم انلظام عليها ،فاضطر احلاكم
وأسيادهم إىل اتلخفيف من الضغوط اليت يمارسونها ،أو كما يقال اضطروا إىل اتلنفيس عن اجلو
السيايس للبالد ،وظنوا ذلك صمام أمان حيفظهم من السقوط املحتوم.
إال أن الشعب اثلائر الوايع واملصمم واصل حركته املظفرة بصورة شاملة ،وىلع مجيع
املستويات بقيادة اإلمام اخلميين احلكيمة.

غضب الشعب
يف السابع عرش من شهر (دي) سنه  1356ـه .ش ( 7يناير  1978م) نرش انلظام احلاكم
ً
مقالة أهان فيها علماء اإلسالم وخصوصا اإلمام اخلميين ،مما أدى إىل تعجيل احلركة وإثارة غضب
الشعب يف مجيع أرجاء ابلالد ،فحاول انلظام  -من اجل السيطرة ىلع براكن الغضب الشعيب اثلائر
 أن يقمع هذه املعارضة عن طريق سفك ادلماء،ولكن هذا العمل باذلات زاد من غليان ادلماءيف عروق اثلورة ،فانطلقت اجلماهري املسلمة تنتفض بصورة متوايلة خالل لك أسبوع أو أربعني
ً
يوما تمر ىلع استشهاد شهداء اثلورة ،وبذلك ازدادت حيويةانلهضة ونشاطها وحركتها يف مجيع
ابلالد ،ومع استمرار احلركة الشعبية شاركت مجيع أجهزة ابلالد بصورة فعالة يف إسقاط انلظام
الطايغ عن طريق اإلرضاب العام واالشرتاك يف املظاهرات ،وهكذا فإن اتلالحم بني مجيع الفئات
ً
ً
ً
ً
واألجنحة ادلينية والسياسية رجاال ونساء اكن يعترب أمرا مصرييا ،وخصوصا النساء اللوايت اكن هلن
دور فعال وبصورة ملحوظةيف لك ميادين هذا اجلهاد العظيم ،ومن املشاهد اليت تعكس حضور
هذه الفئة الكبرية من املجتمع ومساهمتها املصريية يف انلضال ،مشهد أم حتتضن طفلها مرسعة
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ً

حنو ساحة املعركة يف مواجهة فوهات األسلحة الرشاشة.

ثمن اذلي دفعه الشعب
بعد جهاد متواصل استمر مدة اعم ونيف ،وبعد اتلضحية بما يزيد عن ستني ألف شهيد
ومائة ألف جريح ومعوق ،وبعد خسارة مايلة بلغت املليارات من اتلومانات (العملة اإليرانية)،
بعد ذلك لكه أينعت نبتة اثلورة وسط هتافات «استقالل ،حرية ،مجهورية إسالمية» ،وهكذا
انترصت هذه انلهضة العظيمة معتمدة ىلع اإليمان والوحدة وحزم القيادة ،خالل املراحل احلساسة
واملثرية يف انلهضة ،وبفضل تضحيات الشعب ،كما استطاعت أن حتطم مجيع احلسابات والعالئق
ً
ً
واملؤسسات االمربيايلةحيث أصبحت منطلقا جديدا من نوعه للثورات الشعبية الكبرية يف العالم.
لقد أصبح احلادي والعرشون واثلاين والعرشورن من شهر (بهمن) ،سنة ألف وثالثمائة
ً
وسبع ومخسني هجرية شمسية ( 10و 11فرباير 1979م) تارخيا النهيار الرصح الشاهنشايه وحتطم
االستبداد ادلاخيل واهليمنة األجنبية املتكئة عليه ،وبهذا االنتصار العظيم قامت طليعةاحلكومة
بعيد حيث اكنت بارقة أمل للنرص انلهايئ.
أمد ٍ
اإلسالمية اليت ابتغاها الشعب املسلم منذ ٍ
وقد جرى االستفتاء العام ىلع إعالن قيام نظام اجلمهورية اإلسالمية حيث شارك فيه
الشعب قاطبة بما فيه مراجع اتلقليد وعلماء اإلسالم واإلمام القائد ،وقد أعلن الشعب قراره
انلهايئ واحلاسم بتأسيس اجلمهورية اإلسالمية وصوت باملوافقة ىلع نظام اجلمهورية اإلسالمية
بأكرثية  ،%98 ،2واآلن ،يعرب دستور مجهورية إيران اإلسالمية عن اخلصائص والعالئق السياسية
ً
َّ
واالجتماعيةواالقتصادية للمجتمع اإلساليم اجلديد ،وذلا البد من أن يكون هذا ادلستور وسيلة
ً
تلثبيت أراكن احلكومة اإلسالمية ونموذجا نلظام حكم جديد ىلع أنقاض نظام الطاغوت السابق.

أسلوب احلكم يف اإلسالم
ال تبتىن احلكومة  -من وجهة نظر اإلسالم  -ىلع الطبقية ،أو ىلع السلطة الفردية ،أو
اجلماعية ،بل إنها جتسد اتلطلعات السياسية لشعب متحد يف دينه وتفكريه ،حيث يقوم بتنظيم
نفسه حىت يستطيع من خالل اتلغيري الفكري والعقائدي أن يسلك طريقه حنو هدفه انلهايئ وهو
احلركة إىل اهلل.
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وقد نفض شعبنا عن نفسه  -خالل حركة تكامله اثلوري  -غبار الطاغوت ورواسبه
ّ
ّ
ّ
الفكرية وإىل انلظرة
األجنبية ،حيث اعد إىل األصول
ونظف نفسه من الشوائب الفكرية
ً
اإلسالمية األصيلة للعالم ،وهو يسيع اآلن إىل بناء جمتمعه انلموذيج (اإلسوة) ،معتمدا ىلع املعايري
ّ
ّ
األرضيات العقائديّة للنهضة وإجياد
اإلسالمية ،وىلع هذا األساس ،فإن رسالة ادلستور يه خلق
الظروف املناسبة لرتبية اإلنسان ىلع القيم اإلسالمية العاملية الرفيعة.
ومع االتلفات ملحتوي اثلورة اإلسالمية يف إيران  -اليت اكنت حركة تستهدف انلرص جلميع
ّ
ّ
الستمرارية هذه اثلورة داخل ابلالد
املستضعفني ىلع املستكربين  -فإن ادلستور يعد الظروف
ً
ّ
والشعبية حيث
وخارجها ،خصوصا بالنسبة تلوسيع العالئق ادلويلة مع سائر احلراكت اإلسالمية
يسيع إىل بناء األمة الواحدة يف العالم «إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون» ويعمل
ىلع مواصلة اجلهاد إلنقاذ الشعوب املحرومة واملضطهدة يف مجيع أحناء العالم.
ومع مالحظة جوهر هذه انلهضة الكربى فإن ادلستور يضمن زوال لك نوع من أنواع
ادلكتاتورية الفكرية ،واالجتماعية واالحتاكر االقتصادي ،ويسيع للخالص من انلظام االستبدادي،
ومنح الشعب حق تقرير مصريه بنفسه «ويضع عنهم إرصهم واألغالل اليت اكنت عليهم».
وحيث أن بناء املجتمع يعتمد ىلع املراكز واملؤسسات السياسية القائمة ىلع اتلعايلم اإلسالمية
فإن احلكم وإدارة شؤون ابلالد ينبيغ أن تكون بيد األشخاص الصاحلني «إن األرض يرثها
ً
عبادي الصاحلون» وجيب أيضاأن يتم الترشيع يف ضوء القرآن والسنة حيث يبني هذا الترشيع
ً
األسس الالزمة إلدارة املجتمع ،وعليه فإن من املحتم والرضوري جدااإلرشاف اتلام وادلقيق
عليه من قبل علماء املسلمني املتصفني بالعدالة واتلقوى وااللزتام (الفقهاء العدول).
وألن اهلدف من إقامة احلكومة هداية اإلنسان للسري حنو انلظام اإلليه «واىل اهلل املصري» يك تتهيأ
الظروف املناسبة لظهور املواهب وتفتحها يف سبيل نمو األخالق اإلهلية يف اإلنسان (ختلقوا بأخالق
اهلل)  -وهذا لن يتحقق إال باملشاركة الفعالة والشاملة من قبل مجيع أفراد املجتمع يف مسري اتلطور
االجتمايع  -يقوم ادلستور بإعداد الظروف الالزمة هلذه املشاركة يف مجيع مراحل اختاذ القرارات
السياسية واملصريية بالنسبة جلميع أفراد املجتمع ،وذلك يلصبح لك فرد  -يف مسري تكامل اإلنسان – هو
ً
ً
باذلات مسؤوال ومبارشا يف جمال نمو القيادة ونضجها ،وهكذا تتحقق حكومة املستضعفني يف األرض
ً
«ونريد أن نمن ىلع اذلين استضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثني».
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والية الفقيه العادل

ً
اعتمادا ىلع استمرار والية األمر واإلمامة ،يقوم ادلستور بإعداد الظروف املناسبةتلحقيق
ً
قيادة الفقيه جامع الرشائط واذلي يعرتف به انلاس باعتباره قائدا هلم (جماري األمور بيد العلماء
باهلل ،األمناء ىلع حالهل وحرامه) ،وبذلك يضمن ادلستور صيانة األجهزة املختلفة من االحنراف
عن وظائفها اإلسالمية األصيلة.

االقتصاد وسيلة ال هدف
إن األصل يف جمال ترسيخ األسس االقتصادية هو سد حاجات اإلنسان يف مسري تكامله
ورقيه ،ال كما يف سائر انلظم االقتصادية اليت تريم إىل جتميع الرثوة وزيادة الربح .إذ إن االقتصاد يف
املذاهب املادية هدف حبد ذاته وهلذا السبب يعترب االقتصاد يف مراحل انلمو اعمل ختريب وفساد
واحنطاط (يف هذه املذاهب) بينما االقتصاد يف اإلسالم جمرد وسيلة ،والوسيلة ال يطلب منها إال
العمل بأفضل صورة ممكنة يف سبيل الوصول إىل اهلدف.
وىلع أساس هذه انلظرة ،فإن برنامج االقتصاد اإلساليم هو توفري الفرص املناسبةلظهور
املواهب اإلنسانية املختلفة ،وذلا فانه جيب ىلع احلكومة اإلسالمية أن تؤمن اإلماكنات الالزمة
بصورة متساوية ،وأن توفر ظروف العمل جلميع األفراد ،وتسد احلاجات الرضورية لضمان استمرار
حركة اإلنسان اتلاكملية.

املرأة يف ادلستور
يف بناء األسس االجتماعية اإلسالمية تستعيد الطاقات البرشية  -واليت ظلت حىت اآلن يف
خدمة االستغالل األجنيب  -هويتها احلقيقية ،وحقوقها اإلنسانية.
وخالل هذه االستعادة ،فإن املرأة باعتبارها اعنت املزيد من ظلم انلظام الطاغويت ،فمن
الطبييع أن تنال القسط األوفر من هذه احلقوق.
فاألرسة يه اللبنة األساسية للمجتمع واملهد الطبييع نلمو اإلنسان وتساميه ،وتقدمه ،وعليه
فاالحتاد يف العقيدة واهلدف أمر أساس يف تشكيل األرسة ،ويعترب املمهد األساس حلركة اإلنسان
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حنو اتلاكمل وانلمو ،وىلع احلكومة اإلسالمية أن توفر األرضية الالزمة نليل هذه الغاية.
ً
ً
وبهذا املفهوم عن األرسة خترج املرأة عن كونه شيئا جامدا وأداة عمل تستخدم يف إشاعة
روح االستهالك واالستغالل االقتصادي ،وضمن استعادة املرأة مسؤويلة األمومة املهمةوالقيمة
فإنها تعقد العزم ىلع تربية اإلنسان املؤمن ،وتشارك الرجل يف ميادين احلياة العملية ،وباتلايل تتقبل
املرأة مسؤويلات أكرب وحتصل  -بنظر اإلسالم  -ىلع قيمة وكرامة أرفع.

اجليش العقائدي
يف جمال بناء القوات املسلحة للبالد وجتهزيها ،يرتكز االهتمام ىلع جعل اإليمان والعقيدة
ً
أساسا وقاعدة ذللك ،وهكذا يصار إىل جعل بنية جيش اجلمهورية اإلسالمية وقوات حرس اثلورة
ىلع أساس اهلدف املذكور وال تلزتم هذه القوات املسلحة بمسؤويلة احلماية وحراسة احلدود
ً
فحسب ،بل حتمل أيضا أعباء رساتلها اإلهلية ،ويه اجلهاد يف سبيل اهلل ،وانلضال من أجل بسط
حاكمية القانون اإلليه يف العالم «وأعدوا هلم ما استطعتم من ّ
قو ٍة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو
اهلل وعدوكم وآخرين من دونهم».

القضاء يف ادلستور

ً
ً
تعترب مسألة القضاءأمرا حيويا خيص محاية حقوق انلاس خالل مسرية احلركة اإلسالمية ،يف
إطار جتنب االحنرافات اجلانبية داخل األمة اإلسالمية.
ومن هنا تتجه انلية إلجياد نظام قضايئ يقوم ىلع العدالة اإلسالمية ،ويتكون من القضاة
العدول ذوي املعرفة الواسعة باألحاكم ادلينية ادلقيقة.
ً
ً
ونظرا حلساسية هذا املرفق ،ورضورة احلفاظ ىلع بنيته العقائدية جيب أن يكون بعيدا عن
مجيع العالئق والظروف غري السليمة«وإذا حكمتم بني انلاس أن حتكموا بالعدل».

السلطة اتلنفيذية
بانلظر ألهمية السلطة اتلنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ األحاكم وتطبيق الترشيعات اإلسالمية
ً
يك تسود العالئق والروابط الفاضلة يف املجتمع ،ونظرا لألهمية اليت تتصف بها هذه القضية
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احليوية للتهيؤ والوصول إىل اهلدف انلهايئ للحياة ،فإن ىلع هذه السلطة مهمة السيع واإلعداد
بلناء املجتمع اإلساليم.
إن انلظام اإلساليم يف الوقت اذلي يرفض فيه اتلقيد واتلأطر يف نطاق أي شلك من أشاكل
ً
اإلدارة مما يعرقل الوصول إىل هذا اهلدف ،فإنه يرفض تمامااألسلوب اإلداري ابلريوقرايط ويلد
األنظمة الطاغوتية ،وذلك من أجل أن يتمكن انلظام اتلنفيذي من انلهوض باألعباء اإلدارية
واملهام اتلنفيذية برسعة واقتدار.

وسائل اإلعالم العامة
جيب أن تعمل وسائل اإلعالم العامة (اإلذاعة واتللفزيون) ىلع نرش اثلقافة اإلسالمية،
بموازاة املسرية اتلاكملية للثورة اإلسالمية ،وعليها أن تستفيد  -يف هذا املجال  -من تالقح األفاكر
املختلفة ،وأن حترتز بشدة من نرش وإشاعة االجتاهات اهلدامة واملعادية لإلسالم.
إن إتباع مبادئ مثل هذا القانون  -اذلي جيعل يف مقدمة أهدافه حرية بين اإلنسان وكرامتهم،
ويفتح سبيل الرشد واتلاكمل لإلنسان  -يقع ىلع اعتق اجلميع ،ومن الرضوري أن تشارك األمة
املسلمة مشاركة فعالة يف سبيل بناء املجتمع اإلساليم عن طريق انتخاب ذوي اخلربة والكفاءة
واإليمان ،باإلضافة إىل اإلرشاف ادلائم ىلع أعماهلم ،ىلع أمل بناء املجتمع اإلساليم (املجتمع
ً
ً
اإلسوة) اذلي يستطيع أن يكون قدوة جلميع شعوب العالم وشهيدا عليها«وكذلك جعلناكم أمة
ً
وسطا تلكونوا شهداء ىلع انلاس».

انلواب «جملس اخلرباء»
لقد أتم جملس اخلرباء املؤلف من ممثيل الشعب ،تدوين هذا ادلستور ىلع أساس مرشوع
ادلستور املقرتح من قبل احلكومة ،واملقرتحات املقدمة من خمتلف الفئات الشعبية يف اثين
ً
عرش فصال ،واذلي يشتمل ىلع مئة ومخس وسبعني مادة يف مستهل القرن اخلامس عرش هلجرة
الرسول األكرم (ص) مؤسس ادلين اإلساليم املحرر للبرشية ،ىلع أساس األهداف وادلوافع اليت
سبق ذكرها .ىلع أمل أن يكون هذا القرن قرن حتقق احلكومة العاملية للمستضعفني وهزيمة
املستكربين اكفة.
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٤٣٩

الفصل األول األصول العامة
املادة األوىل
نظام احلكم يف إيران هو اجلمهورية اإلسالمية اليت صوت عليها الشعب اإليراين باإلجياب
بأكرثية  % 98.2ممن اكن هلم حق اتلصويت ،خالل االستفتاء العام اذلي جرى يف العارش واحلادي
عرش من شهر (فروردين) سنة ألف وثالثمائة وثمان ومخسني هجرية شمسية ،املوافق لألول
واثلاين من مجادي األوىل سنة ألف وثالثمائة وتسع وتسعني هجرية قمرية.
ً
ولقد شارك الشعب يف هذا االستفتاء العام انطالقا من إيمانه األصيل حبكومة القرآن
العادلة احلقة ،وذلك بعد ثورته اإلسالمية املظفرة بقيادة املرجع ادليين الكبري آية اهلل العظىم
اإلمام اخلميين (ق س).

املادة اثلانية
يقوم نظام اجلمهورية ىلع أساس:
 .1اإليمان باهلل األحد (ال اهل إال اهلل) وتفرده باحلاكمية والترشيع ،ولزوم التسليم ألمره.
 .2اإليمان بالويح اإلليه ودوره األساس يف بيان القوانني.
 .3اإليمان باملعاد ودوره اخلالق يف مسرية اإلنسان اتلاكملية حنو اهلل.
 .4اإليمان بعدل اهلل يف اخللق والترشيع.
 .5اإليمان باإلمامة والقيادة املستمرة ،ودورها األساس يف استمرار اثلورة اليت أحدثها اإلسالم.
 .6اإليمان بكرامة اإلنسان وقيمته الرفيعة ،وحريته املالزمة ملسؤويلته أمام اهلل.
وهو نظام يؤمن القسط والعدالة ،واالستقالل السيايس ،واالقتصادي ،واالجتمايع ،واثلقايف،
واتلالحم الوطين عن طريق ما ييل:
أ-

االجتهاد املستمر من قبل الفقهاء جاميع الرشائط .ىلع أساس الكتاب وسنة املعصومني
سالم اهلل عليهم أمجعني.

٤٤٠
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ب -االستفادة من العلوم والفنون واتلجارب املقدمة دلى البرشية ،والسيع من أجل تقدمها.
ً
ت -حمو الظلم والقهر مطلقا ورفض اخلضوع هلما.

املادة اثلاثلة
من اجل الوصول إىل األهداف املذكورة يف املادة اثلانيةتلزتم حكومة مجهورية إيران
اإلسالمية بأن توظف مجيع إماكنياتها تلحقيق ما ييل:
.1

خلق املناخ املالئم تلنمية ماكرم األخالق ىلع أساس اإليمان واتلقوى ،وماكفحة لك مظاهر
الفساد والضياع.

.2

رفع مستوي الويع العام يف مجيع املجاالت ،باالستفادةالسليمة من املطبواعت ووسائل
اإلعالم ،وحنو ذلك.

ً
 .3توفري الرتبية واتلعليم ،والرتبية ابلدنية ،جمانا للجميع ،ويف خمتلف املستويات وكذلك تيسري
اتلعليم العايل وتعميمه.
.4

تقوية روح اتلحقيق وابلحث واإلبداع يف املجاالت العلمية واتلكنولوجية واثلقافية
واإلسالمية اكفة عن طريق تأسيس مراكز ابلحث وتشجيع ابلاحثني.

.5

ً
طرد االستعمار لكية وماكفحة انلفوذ األجنيب.

.6

حمو أي مظهر من مظاهر االستبداد وادليكتاتورية واحتاكر السلطة.

.7

ضمان احلريات السياسية واالجتماعية يف حدود القانون.

 .8إسهام اعمة انلاس يف تقرير مصريهم السيايس واالقتصادي واالجتمايع واثلقايف.
.9

رفع اتلميزي غري العادل ،وإتاحة تكافؤ الفرص للجميع يف املجاالت املادية واملعنوية لكها.

 .10إجياد انلظام اإلداري السليم وإلغاء األنظمة اإلدارية غري الرضورية يف هذا املجال.
 .11تقوية بنية ادلفاع الوطين بصورة اكملة ،عن طريق اتلدريب العسكري جلميع األفراد ،من
أجل حفظ االستقالل ووحدة أرايض ابلالد واحلفاظ ىلع انلظام اإلساليم للبالد.
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٤٤١

 .12بناء اقتصاد سليم واعدل وفق القواعد اإلسالمية من أجل توفري الرفاهية والقضاء ىلع الفقر،
وإزالة لك أنواع احلرمان يف جماالت اتلغذية واملسكن والعمل والصحة ،وجعل اتلأمني
يشمل مجيع األفراد.
 .13إجياد االكتفاء اذلايت يف العلوم والفنون والصناعة والزراعة والشؤون العسكرية وأمثاهلا.
ً
ً
نساء ورجاال وإجياد الضمانات القضائية العادلة هلم،
 .14ضمان احلقوق الشاملة للجميع،
ومساواتهم أمام القانون.
 .15توسيع وتقوية اإلخوة اإلسالمية واتلعاون اجلمايع بني انلاس اكفة.
 .16تنظيم السياسة اخلارجية للبالد ىلع أساس املعايري اإلسالمية وااللزتامات األخوية جتاه مجيع
املسلمني واحلماية الاكملة ملستضعيف العالم.

املادة الرابعة
جيب أن تكون املوازين اإلسالمية أساس مجيع القوانني والقرارات املدنية واجلزائية واملايلة
واالقتصادية واإلدارية واثلقافية والعسكرية والسياسية وغريها ،هذه املادة نافذة ىلع مجيع مواد
ً
ً
ادلستور والقوانني والقرارات األخرى إطالقا وعموما .ويتوىل الفقهاء يف جملس صيانة ادلستور
تشخيص ذلك.

املادة اخلامسة
يف زمن غيبة اإلمام املهدي (عجل اهلل تعاىل فرجه) تكون والية األمر وإمامة األمة يف
مجهورية إيران اإلسالمية بيد الفقيه العادل ،املتيق ،ابلصري بأمور العرص ،الشجاع القادر ىلع
ً
اإلدارة واتلدبري وذلك وفقا للمادة.)107( :

املادة السادسة
جيب أن تدار شؤون ابلالد يف مجهورية إيران اإلسالمية باالعتماد ىلع رأي األمة اذلي يتجىل
بانتخاب رئيس اجلمهورية ،وأعضاء جملس الشورى اإلساليم وأعضاء سائر جمالس الشورى
ونظائرها ،أو عن طريق االستفتاء العام يف احلاالت اليت نص عليها ادلستور.

٤٤٢
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املادة السابعة

ً
طبقا ملا ورد يف القرآن الكريم« :وأمرهم شورى بينهم» و«شاورهم يف األمر» تعترب جمالس
الشورى من مصادر اختاذ القرار وإدارة شؤون ابلالد ،وتشمل هذه املجالس :جملس الشورى
اإلساليم،وجمالس شورى املحافظة والقضاء وابلدلة والقصبة وانلاحيةوالقرية وأمثاهلا.

جماالت وكيفية تشكيل جمالس الشورى ونطاق صالحياتها ووظائفها تتعني يف

هذا ادلستور والقوانني الصادرة بموجبه.

املادة اثلامنة
يف مجهورية إيران اإلسالمية تعترب ادلعوة إىل اخلري واألمر باملعروف وانليه عن املنكر
ً
مسؤويلة مجاعية ومتبادلة بني انلاس فيتحملها انلاس بالنسبة بلعضهم بعضا .وتتحملها احلكومة
بالنسبة للناس ،وانلاس بالنسبة للحكومة .والقانون ،يعني رشوط ذلك وحدوده وكيفيته.

بعض يأمرون باملعروف وينهون عن
»واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أويلاء ٍ
املنكر».
املادة اتلاسعة
يف مجهورية إيران اإلسالمية ،تعترب احلرية واالستقالل ووحدة أرايض ابلالد وسالمتها أمورا
غري قابلة للتجزئة ،وتكون املحافظة عليها من مسؤويلة احلكومة ومجيع أفراد الشعب ،وال
حيق ألي فرد أو جمموعة أو أي مسؤول أن يلحق أدىن رضر باالستقالل السيايس أو اثلقايف أو
االقتصادي أو العسكري إليران أو ينال من وحدةأرايض ابلالد باستغالل احلرية املمنوحة ،كما أنه
ال حيق ألي مسؤول أن يسلب احلريات املرشوعة بذريعة املحافظة ىلع االستقالل ووحدة ابلالد،
ولو اكن ذلك عن طريق وضع القوانني والقرارات.

املادة العارشة
حيث إن األرسة يه الوحدة األساسية يف املجتمع اإلساليم فيجب أن يكون هدف مجيع
القوانني والقرارات والربامج املرتبطة باألرسة تيسري بناءاألرسة واحلفاظ ىلع قدسيتها وتمتني
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٤٤٣

ً

العالئق العائلية ىلع أساس احلقوق واألخالق اإلسالمية.

املادة احلادية عرشة
ً
حبكم اآلية الكريمة« :إن هذه أمتكم امة واحدة وأنا ربكم فاعبدون» .يعترب املسلمون
امة واحدة ،وىلع حكومة مجهورية إيران اإلسالمية إقامة لك سياستها العامة ىلع أساس
تضامن الشعوب اإلسالمية ووحدتها ،وان تواصل سعيها من اجل حتقيق الوحدة السياسية
واالقتصاديةواثلقافية يف العالم اإلساليم.

املادة اثلانية عرشة
ادلين الرسيم إليران هو اإلسالم واملذهب اجلعفري اإلثين عرشي ،وهذه املادة تبىق إىل األبد
غري قابلة للتغيري.
وأما املذاهب اإلسالمية األخرى واليت تضم املذهب احلنيف والشافيع واملاليك واحلنبيل
والزيدي فإنها تتمتع باحرتام اكمل ،وأتباع هذه املذاهب أحرار يف أداء مراسمهم املذهبية حسب
فقههم ،وهلذه املذاهب االعتبار الرسيم يف مسائل اتلعليم والرتبية ادلينية واألحوال الشخصية
(الزواج والطالق واإلرث والوصية) وما يتعلق بها من داعوى يف املحاكم.
ويف لك منطقة يتمتع أتباع أحد هذه املذاهب باألكرثية ،فان األحاكم املحلية تللك املنطقة
 يف حدود صالحيات جمالس الشورى املحلية  -تكون وفق ذلك املذهب ،هذا مع احلفاظ ىلعحقوق أتباع املذاهب األخرى.

املادة اثلاثلة عرشة
اإليرانيون الزرادشت وايلهود واملسيحيون هم وحدهم األقليات ادلينية املعرتف بها ،وتتمتع
باحلرية يف أداء مراسمها ادلينية ضمن نطاق القانون .وهلا أن تعمل وفق قواعدها يف األحوال
الشخصية واتلعايلم ادلينية.

٤٤٤

نظرية والية الفقيه السياسية

املادة الرابعة عرشة
حبكم اآلية الكريمة (ال ينهاكم اهلل عن اذلين لم يقاتلوكم يف ادلين ولم خيرجوكم من دياركم
أن تربوهم وتقسطوا إيلهم إن اهلل حيب املقسطني) ىلع حكومة مجهورية إيران اإلسالمية وىلع
املسلمني أن يعاملوا األشخاص غري املسلمني باألخالق احلسنةوالقسط والعدل اإلساليم،وأن
عمل ضد
يراعوا حقوقهم اإلنسانية ،وترسي هذه املادة ىلع اذلين ال يتآمرون وال يقومون بأي ٍ
اإلسالم أو ضد مجهورية إيران اإلسالمية.

الفصل اثلاين  :اللغة والكتابة واتلاريخ والعلم الرسيم للبالد
املادة اخلامسة عرشة
اللغة والكتابة الرسمية واملشرتكة؛ يه الفارسية لشعب إيران ،فيجب أن تكون الوثائق
واملراسالت وانلصوص الرسمية والكتب ادلراسية بهذه اللغة والكتابة .ولكن جيوز استعمال
اللغات املحلية والقومية األخرى يف جمال الصحافة ووسائل اإلعالم العامة ،وتدريس آدابها يف
املدارس إىل جنب اللغة الفارسية.

املادة السادسة عرشة
بما أن لغة القرآن والعلوم واملعارف اإلسالمية يه العربية ،وإن األدب الفاريس ممزتج معها
بشلك اكمل ،ذلا جيب تدريس هذه اللغة بعد املرحلة االبتدائية حىت نهايةاملرحلة اثلانوية يف مجيع
الصفوف واالختصاصات ادلراسية.

املادة السابعة عرشة
بداية اتلاريخ الرسيم للبالد هجرة رسول اإلسالم (صىل اهلل عليه وآهل) .ويعترب اتلارخيان
اهلجري الشميس واهلجري القمري كالهما رسميني .ولكن ادلوائر احلكومية تعتمد يف أعماهلا
ىلع اتلاريخ اهلجري الشميس .والعطلة الرسمية األسبوعية يه يوم اجلمعة.
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٤٤٥

املادة اثلامنة عرشة
يتألف العلم الرسيم إليران من األلوان:األخرض واألبيض واألمحر مع رمز اجلمهورية
اإلسالمية وشعار (اهلل اكرب).

الفصل اثلالث :حقوق الشعب
املادة اتلاسعة عرشة
نظام احلكم يف إيران هو اجلمهورية اإلسالمية اليت صوت عليها الشعب اإليراين باإلجياب
بأكرثية  % 98.2ممن اكن هلم حق اتلصويت ،خالل االستفتاء العام اذلي جرى يف العارش واحلادي
عرش من شهر (فروردين) سنة ألف وثالثمائة وثمان ومخسني هجرية شمسية ،املوافق لألول
واثلاين من مجادي األوىل سنة ألف وثالثمائة وتسع وتسعني هجرية قمرية.
ً
ولقد شارك الشعب يف هذا االستفتاء العام انطالقا من إيمانه األصيل حبكومة القرآن
العادلة احلقة ،وذلك بعد ثورته اإلسالمية املظفرة بقيادة املرجع ادليين الكبري آية اهلل العظىم
اإلمام اخلميين (ق س).
املادةالعرشون

ً
ورجاال  -بصورة متساوية وهم ّ
ً
يتمتعون
نساء
محاية القانون تشمل مجيع أفراد الشعب -
جبميع احلقوق اإلنسانية والسياسية واالقتصاديةواالجتماعية واثلقافية ضمن املوازين اإلسالمية.

املادة احلادية والعرشون
احلكومة مسؤولة  -يف إطار اإلسالم  -عن تأمني حقوق املرأة يف لك املجاالت وعليها القيام
بما ييل:
 .1إجياد الظروف املساعدة تلاكمل شخصية املرأة وإحياء حقوقها املادية واملعنوية.
 .2محاية األمهات وال سيما يف مرحلة احلمل وحضانة الطفل ،وراعية األطفال اذلين ال معيل هلم.
 .3إجياد املحكمة الصاحلة للحفاظ ىلع كيان األرسة واستمرار بقائها.

٤٤٦
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 .4توفري تأمني خاص لألرامل ،والنساء العجائز ،وفاقدات املعيل.
 .5إعطاء األمهات الصاحلات القيمومة ىلع أوالدهن عند فقدانهم الويل الرشيع من أجل راعيتهم.

املادة اثلانيةوالعرشون
شخصية األفراد وأرواحهم وأمواهلم وحقوقهم ومساكنهم ومهنهم مصونة من اتلعرض إال يف
احلاالت اليت جيزيها القانون.

املادة اثلاثلة والعرشون
تمنع حماسبة انلاس ىلع عقائدهم ،وال جيوز اتلعرض ألحد أو مؤاخذته ملجرد اعتناقه عقيدة
معينة.

املادة الرابعة والعرشون
الصحافة واملطبواعت حرة يف بيان املواضيع ما لم ختل بالقواعد اإلسالمية واحلقوق العامة
وحيدد تفصيل ذلك بقانون.

املادة اخلامسة والعرشون
الرسائل واملاكملات اهلاتفية،والربقيات ،واتللكس ال جيوز فرض الرقابة عليها ،أو عدم
ً
إيصاهلا ،أو إفشاؤها ،أو اإلنصات واتلجسس عليها مطلقا إال حبكم القانون.

املادة السادسة والعرشون
األحزاب ،واجلمعيات ،واهليئات السياسية ،واالحتادات املهنية ،واهليئات اإلسالمية،
واألقليات ادلينية املعرتف بها ،تتمتع باحلرية برشط أن ال تناقض أسس االستقالل ،واحلرية،
والوحدة الوطنية ،والقيم اإلسالمية ،وأساس اجلمهورية اإلسالمية،كما أنه ال يمكن منع أي
شخص من االشرتاك فيها ،أو إجباره ىلع االشرتاك يف إحداها.
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املادة السابعة والعرشون
جيوز عقد االجتمااعت وتنظيم املسريات بدون محل السالح ،وبرشط أن ال تكون خملة
باألسس اإلسالمية.

املادة اثلامنة والعرشون
للك شخص احلق يف اختيار املهنة اليت يرغب فيها ما لم ختالف اإلسالم أو املصالح العامة،
أو حقوق اآلخرين.
احلكومة مسؤولة عن توفري فرص العمل للجميع ،وإجياد الظروف املتاكفئة للحصول ىلع
العمل ،وذلك مع مالحظة حاجة املجتمع للمهن املختلفة.

املادة اتلاسعة والعرشون
الضمان االجتمايع من احلقوق العامة ،ويتمتع به اجلميع يف جمال اتلقاعد ،وابلطالة
والشيخوخة ،والعجز عن العمل ،وفقدان املعيل ،وحالة ابن السبيل ،واحلوادث الطارئة ،واحلاجة
إىل اخلدمات الصحية والعالجية والراعية الطبية اكلضمان الصيح وغريه.
واحلكومة مسؤولة حسب القانون عن تقديم هذه اخلدمات وتقديم املساعدات املايلة
ً
املذكورة آنفا للك فرد من أبناء الشعب من مواردها املايلة العامة،ومن املساهمات الشعبية.

املادة اثلالثون
ىلع احلكومة أن توفر وسائل الرتبية واتلعليم باملجان لاكفة أبناءالشعب حىت نهاية املرحلة
اثلانوية ،وعليها أن توسع وسائل اتلعليم العايل بصورة جمانية ،ليك تبلغ ابلالد حد االكتفاء اذلايت.

املادة احلادية واثلالثون
امتالك املسكن املناسب للحاجة حق للك فرد إيراين،وللك أرسة إيرانية ،واحلكومة ملزمة
بإعداد مقدمات تنفيذ هذه املادة حسب أولوية األكرث حاجة إىل املسكن ،سيما أهل القرى
والعمال.

٤٤٨

نظرية والية الفقيه السياسية

املادة اثلانية والعرشون
ال جيوز اعتقال أي شخص إال حبكم القانون ،وبالطريقة اليت يعينها ،وعند االعتقال جيب
ً
ً
تفهيم املتهم فورا ،وإبالغه حتريريا بموضوع االتهام مع ذكر األدلة ،وجيب إرسال ملف اتلحقيقات
األويلة إىل املراجع القضائية املختصة  -خالل أربع وعرشين ساعة كحد أقيص  -ويلزم إعداد
مقدمات املحاكمة يف أرسع وقت ممكن .ومن يعمل خالف هذه املادة يعاقب وفق القانون.

املادة اثلاثلة والعرشون
ال جيوز إبعاد أي شخص عن حمل إقامته ،أو منعه عن حمل إقامته ،أو منعه عن اإلقامة يف
ماكن يرغب فيه ،أو إجباره ىلع اإلقامة يف حمل ما ،إال يف احلاالت اليت يقرها القانون.

املادة الرابعة واثلالثون
اتلحاكم حق مسلم به للك أحد ،وحيق للك فرد مراجعة املحاكم الصاحلة ،وجيب تيسري
ذلك للك أفراد الشعب ،وال جيوز منع أحد من مراجعة املحكمة اليت حيق هل مراجعتها وفق القانون.

املادة اخلامسة واثلالثون
للك من طريف ادلعوى احلق يف اختيار حمامٍ عنه يف مجيع املحاكم ،وإذا تعذر عليه ذلك يلزم
توفري إماكنات تعيني من يدافع عنه أمامها.

املادة السادسة واثلالثون
ال جريمة وال عقوبة إال بنص القانون ،وختتص املحكمة بإصدارها.

املادة السابعة واثلالثون
األصل الرباءة ،فاملتهم بريء حىت تثبت إدانته من قبل املحكمة الصاحلة.
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املادة اثلامنة واثلالثون
يمنع أي نوع من اتلعذيب ألخذ االعرتاف ،أو احلصول ىلع املعلومات ،وال جيوز إجبار
الشخص ىلع أداء الشهادة ،أو اإلقرار ،أو ايلمني ،ومثل هذه الشهادة ،أو اإلقرار ،أو ايلمني ال يعتد
به .املخالف هلذه املادةيعاقب وفق القانون.

املادة اتلاسعة واثلالثون

ً
يمنع بتاتا انتهاك كرامة أو رشف من أليق القبض عليه ،أو أوقف ،أو سجن ،أو ابعد حبكم
القانون ،وخمالفة هذه املادة تستوجب العقاب.

املادة األربعون
ال حيق ألحد أن جيعل من ممارسة حق من حقوقه وسيلة لإلرضار بغريه ،أو االعتداء ىلع
املصالح العامة.

املادة احلادية واألربعون
اجلنسية اإليرانية حق قطيع للك فرد إيراين ،وال تستطيع احلكومة سحب اجلنسية من أي
إيراين إال بطلب منه هو ،أو يف حالة حصوهل ىلع جنسية دولة أخرى.

املادة اثلانية واألربعون
يستطيع األجانب احلصول ىلع اجلنسية اإليرانية حسب القوانني انلافذة ،وال جيوز إسقاط
هذه اجلنسيةعنهم إال يف حالةاكتسابهم جنسية دولة أخرى ،أو بطلب منهم.

الفصل الرابع االقتصاد والشؤون املايلة
املادة اثلاثلة واألربعون
من أجل ضمان االستقالل االقتصادي للمجتمع ،واجتثاث جذور الفقر واحلرمان ،وسد ما
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حيتاج إيله اإلنسان يف سبيل الريق مع املحافظة ىلع كرامته؛ يقوم اقتصاد مجهورية إيران اإلسالمية
ىلع أساس القواعد اتلايلة:
.1

توفري احلاجات األساسية للجميع ويه :املسكن ،واملأكل ،وامللبس ،والصحة العامة،
والعالج ،والرتبية واتلعليم ،واإلماكنيات الالزمة لتشكيل األرسة.

.2

توفري ظروف العمل وإماكناته للجميع ،بهدف الوصول إىل التشغيل الاكمل ،وكذلك وضع
وسائل العمل حتت ترصف مجيع األشخاص القادرين ىلع العمل الفاقدين لوسائله ،وذلك
بصورة تعاونية عن طريق اإلقراض بال فائدة ،أو أي طريق مرشوع آخر ،حبيث ال ينتيه إىل
تركزي الرثوة وتداوهلا بيد أفراد وجممواعت حمدودة ،وال جيعل من احلكومة رب عمل كبري
مطلق ،وجيب أن يتم ذلك ضمن مرااعة الرضورات القائمة يف اتلخطيط االقتصادي العام
للبالد للك مرحلة من مراحل اإلنماء.

 .3تنظيم الربنامج االقتصادي للبالد حبيث تكون طبيعة العمل ومضمونه وسااعته ىلع حنو
يتيح للعامل  -إضافة إىل بذل جهوده يف العمل  -الوقت املناسب واملقدرة الاكفية بلناء
ً
ً
ً
شخصيته معنويا وسياسيا واجتماعيا ،واملشاركة الفعالة يف قيادة ابلالد وتنمية مهاراته
وإبداعه.
.4

مرااعة حرية اختيار نوع العمل ،واالمتناع عن إجبار األفراد ىلع عمل معني ،ومنع أي
استغالل جلهد اآلخرين.

.5

منع اإلرضار بالغري وحرص الرثوة واالحتاكر والربا وسائر املعامالت ابلاطلة واملحرمة.

.6

منع اإلرساف واتلبذير يف الشؤون االقتصادية اكفة سواء يف جمال االستهالك أو االستثمار أو
اإلنتاج أو اتلوزيع أو اخلدمات.

.7

االستفادة من العلوم والفنون وتربية األفراد ذوي املهارات حبسب احلاجة من أجل توسيع
اقتصاد ابلالد وتقدمه.

 .8احليلولة دون وقوع االقتصاد الوطين يف ظل السيطرة األجنبية.
.9

اتلأكيد ىلع زيادة اإلنتاج الزرايع واحليواين والصنايع لسد حاجات ابلالد وحتقيق االكتفاء
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اذلاتيلها وحتريرها من اتلبعية األجنبية.

املادة الرابعة واألربعون
يعتمد انلظام االقتصادي جلمهورية إيران اإلسالمية ىلع ثالثة قطااعت :احلكويم واتلعاوين
واخلاص ،وفق ختطيط منظم وصحيح:
فالقطاع احلكويم يشمل الصنااعت الكربى اكفة ،والصنااعت األم ،واتلجارة اخلارجية،
واملناجم الكبرية ،والعمل املرصيف ،واتلأمني ،وقطاع الطاقة ،والسدود وشباكت الري الكبرية،
واإلذاعة واتللفزيون ،والربيد والربق واهلاتف ،وانلقل اجلوي وابلحري ،والطرق ،والسكك احلديد
وما شابهها فإنها تعد من امللكية العامة ،وحق اتلرصف فيها لدلولة.
والقطاع اتلعاوين يشمل الرشاكت واملؤسسات اتلعاونية لإلنتاج واتلوزيع ،واليت تؤسس يف
املدن والقرى وفق القواعد اإلسالمية.
ً
والقطاع اخلاص يشمل جانبا من الزراعة ،وتربية املوايش وادلواجن ،واتلجارة واخلدمات ،مما
ً
يعد متمما للنشاط االقتصادي احلكويم واتلعاوين.
القانون يف اجلمهورية اإلسالمية حييم امللكية يف هذه القطااعت اثلالثة ما دامت ال تتعارض
مع املواد األخرى الواردة يف هذا الفصل ،وال خترج عن إطار القوانني اإلسالمية ،وتؤدي إىل اتلنمية
واالزدهار االقتصادي وما لم تكن اعمل إرضار باملجتمع.
ينظم القانون تفاصيل ضوابط وحدود ورشوط لك من هذه القطااعت اثلالثة.

املادة اخلامسة واألربعون
األنفال والرثوات العامة مثل األرايض املوات ،واألرايض املهجورة ،واملناجم ،وابلحار،
وابلحريات ،واألنهار ،ولك املياه العامة ،واجلبال،والوديان ،والغابات ،ومزارع القصب ،واألحراش
ً
الطبيعية ،واملراتع اليت ليست حريما ألحد ،واإلرث بدون وارث ،واألموال جمهولة املالك ،واألموال
العامة اليت تسرتد من الغاصبني ،لك هذه تكون باختيار احلكومة اإلسالمية ،حىت تترصف بها
ً
وفقا للمصالح العامة ،والقانون حيدد تفاصيل وطريقة االستفادة من لك واحدة منها.
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املادة السادسة واألربعون
لك فرد يملك حصيلة كسبه وعمله املرشوع ،وال حيق ألحد  -ىلع أساس ملكيته لكسبه
وعمله  -أن يمنع اآلخرين القدرة ىلع االكتساب والعمل.

املادة السابعة واألربعون
امللكية اخلاصة املكتسبة عن طريق مرشوع مصونة ،والقانون يتوىل حتديد ضوابط ذلك.

املادة اثلامنة واألربعون
ال جيوز اتلميزي بني خمتلف املحافظات واملناطق ،يف جمال االنتفاع من مصادر الرثوة
الطبيعية ،واملوارد الوطنية العامة ،وتنظيم النشاط االقتصادي يف ابلالد ،حبيث يكون للك منطقة
رأس املال الالزم واإلماكنيات الرضورية بما يتناسب وحاجاتها واستعدادها للنمو.

املادة اتلاسعة واألربعون
احلكومة مسؤولة عن اخذ الرثوات انلاشئة عن الربا والغصب والرشوة واالختالس والرسقة
والقمار واالستفادة غري املرشوعة من املوقوفات ومن املقاوالت واملعامالت احلكومية وبيع
األرايض املوات واملباحات األصلية ،وتشغيل مراكز الفساد وسائر الطرق غري املرشوعة ،وجتب
إاعدة هذه الرثوات إىل أصحابها الرشعيني ويف حالة جمهويلتهم تعطي بليت املال .ينفذ هذا احلكم
من خالل اتلفحص واتلحقيق واثلبوت الرشيع من قبل احلكومة.

املادة اخلمسون
يف اجلمهورية اإلسالمية تعترب املحافظة ىلع سالمة ابليئة مسؤويلة اعمة حيث جيب أن حييا
فيها اجليل املعارص واألجيال القادمة حياة اجتماعية سائرة حنو اتلاكمل ،ذللك تمنع النشاطات
االقتصادية وغريها اليت تؤدي إىل تلوث ابليئة ،أو إىل ختريبها بشلك ال يمكن تعويضه.

اخلاتـمــــــة :نتائج ابلحث

٤٥٣

املادة احلادية واخلمسون
ال تفرض أية رضيبة إال بموجب القانون.
ويتوىل القانون حتديد جماالت اإلعفاء من الرضائب أو ختفيضها.

املادة اثلانية واخلمسون
تقوم احلكومة بإعداد املزيانية السنوية العامة للبالد بالصورة املقررة يف القانون وتقدمها إىل
جملس الشورى اإلساليم من اجل مناقشتها واملصادقة عليها .وأي تعديل يف أرقام املزيانية جيب
ً
أن يتم وفقا للطريقة املعينة يف القانون.

املادة اثلاثلة واخلمسون
تدخل مجيع إيرادات ادلولة يف حسابات اخلزينة العامة ،ويتم تسديد انلفقات العامة يف
حدود املخصصات املصادق عليها بموجب القانون.

املادة الرابعة واخلمسون
يكون ديوان حماسبات ابلدل حتت إرشاف جملس الشورى اإلساليم مبارشة .نظام ادليوان
وإدارة شؤونه يف طهران ويف مراكز املحافظات تتعني بقانون.

املادة اخلامسة واخلمسون
يقوم ديوان املحاسبة بمراجعة مجيع حسابات الوزارات واملؤسسات والرشاكت احلكومية،
وسائر األجهزة اليت تستفيد بشلك من األشاكل من املزيانية العامة لدلولة  -بالطريقة اليت يعينها
القانون – أو اتلدقيق يف أن أي إنفاق لم يتجاوز الرصيد املقرر هل ،وفيما إذا اكن لك مبلغ قد تم
ً
إنفاقه يف املجال املخصص هل .وجيمع ديوان املحاسبة  -وفقا للقانون  -مجيع احلسابات والوثائق
ً
واملستندات املتعلقة بها ،ويقدم تقريرا عن تفريغ مزيانية لك اعم ،باإلضافة إىل وجهات نظره إىل
جملس الشورى اإلساليم ،وجيب أن يوضع هذا اتلقرير يف متناول اجلميع.
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الفصل اخلامس :سيادة الشعب والسلطات انلاشئة عنها
املادة السادسة واخلمسون
السيادة املطلقة ىلع العالم وىلع اإلنسان هلل ،وهو اذلي منح اإلنسان حق السيادة ىلع مصريه
االجتمايع ،وال حيق ألحد سلب اإلنسان هذا احلق اإلليه أو تسخريه يف خدمة فرد أو فئة ما
والشعب يمارس هذا احلق املمنوح من اهلل بالطرق املبينة يف املواد الالحقة.

املادة السابعة واخلمسون
السلطان احلاكمة يف مجهورية إيران اإلسالمية يه :السلطة الترشيعية ،والسلطة اتلنفيذية،
ً
والسلطة القضائية ،وتمارس صالحياتها بإرشاف ويل األمر املطلق وإمام األمة وذلك وفقا للمواد
ً
الالحقة يف هذا ادلستور ،وتعمل هذه السلطات مستقلة عن بعضها بعضا.

املادة اثلامنة واخلمسون
تمارس السلطة الترشيعية عن طريق جملس الشورى اإلساليم اذلي يتألف من انلواب
املنتخبني من قبل الشعب ،وتبلغ اللوائح املصادق عليها يف املجلس إىل السلطتني اتلنفيذية
والقضائية من أجل اتلنفيذ وذلك بعد مرورها باملراحل املبينة يف املواد الالحقة.

املادة اتلاسعة واخلمسون
جيوز ممارسة السلطة الترشيعية بإجراء االستفتاء العام والرجوع إىل آراء انلاس مبارشة
بعد مصادقة ثليث أعضاء جملس الشورى اإلساليم ،حول القضايا االقتصادية ،والسياسية،

ً
واالجتماعية ،واثلقافية املهمة جدا.

املادة الستون
يتوىل رئيس اجلمهورية والوزراء ممارسة السلطة اتلنفيذية باستثناء الصالحيات املخصصة
للقائد مبارشة ،بموجب هذا ادلستور.
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املادة احلادية والستون

ً
تمارس السلطة القضائية عن طريق حماكم وزارة العدل اليت جيب تشكيلها وفقا للموازين
اإلسالمية وتقوم بالفصل يف ادلاعوي ،وحفظ احلقوق العامة ،وإجراء العدالة ونرشها ،وإقامة
احلدود اإلهلية.

الفصل السادس السلطة الترشيعية
ابلحث األول :جملس الشورى اإلساليم
املادة اثلانية والستون
يتألف جملس الشورى اإلساليم من نواب الشعب اذلين ينتخبون مبارشة ،وباالقرتاع الرسي.
يعني القانون رشوط انلاخبني واملنتخبني ،وكيفية االنتخابات.

املادة اثلاثلة والستون
مدة انليابة يف جملس الشورى اإلساليم أربع سنوات ،وجترى انتخابات لك دورة قبل انتهاء
ادلورة السابقة ،حبيث ال تبىق ابلالد بدون جملس يف أي وقت من األوقات.

املادة الرابعة والستون

ً
عدد نواب جملس الشورى اإلساليم هو مائتان وسبعون نائبا وابتداء من تاريخ االستفتاء
العام سنة  1368هجرية شمسية وبعد لك عرش سنوات مع مالحظة العوامل اإلنسانية والسياسية
ً
واجلغرافية وأمثاهلا يمكن إضافة عرشين نائبا كحد أىلع ،وينتخب الزرادشت وايلهود لك
ً
ً ً
ً
ً
ىلع حدة نائبا واحدا ،وينتخب املسيحيون اآلشوريون واللكدانيون معا نائبا واحدا ،وينتخب
ً
ً
املسيحيون األرمن يف اجلنوب والشمال لك ىلع حدة نائبا واحدا .نطاق ادلوائر االنتخابية وعدد
انلواب حيددهما القانون.
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املادة اخلامسة والستون
بعد إجراء االنتخابات تصبح جلسات جملس الشورى اإلساليم رسمية حبضور ثليث عدد
انلواب وتتم املصادقة ىلع املشاريع واللوائح القانونية وفق انلظام ادلاخيل املصادق عليه من قبل
ً
ً
املجلس ،باستثناء احلاالت اليت يعني هلا ادلستور نصابا خاصا.

وتشرتط موافقة ثليث احلارضين للمصادقة ىلع انلظام ادلاخيل للمجلس.
املادة السادسة والستون
طريقة انتخاب ومدة دورة عمل لك من رئيس املجلس وهيئة الرئاسة ،وعدد اللجان،
والشؤون املرتبطة بمناقشات املجلس ،وأمور املناقشات واالنضباط ،لك ذلك حيدد بواسطة انلظام
ادلاخيل للمجلس.

املاد ة السابعة والستون
ىلع انلواب أن يؤدوا ايلمني اتلايلة يف أول اجتماع للمجلس ،ويوقعوا ىلع ورقة القسم:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ً
»اقسم أمام القرآن الكريم باهلل القادر املتعال ،وألزتم برشيف أن أكون مدافعا عن حريم
ً
اإلسالم ،حاميا ملاكسب ثورة شعب إيران اإلسالمية ،وألسس اجلمهورية اإلسالمية ،وأن أحفظ
ً
ً
األمانة اليت أودعها الشعب دلينا باعتباري أمينا ،واعدال ،وأن أرايع األمانة واتلقوى يف تأدية
ً
ً
مسؤويلات انليابة ،وأن أكون  -دائما  -ملزتما باستقالل الوطن ورفعته ،وحفظ حقوق الشعب،
وخدمة انلاس ،وأن أدافع عن ادلستور ،وأن استهدف يف ترصحيايت وكتابايت وإبداء وجهات نظري
ضمان استقالل ابلالد وحرية انلاس وتأمني مصاحلهم«.
نواب األقليات ادلينية يؤدون ايلمني مع ذكر كتابهم السماوي ،وانلواب الغائبون عن اجللسة
األوىل عليهم أداء ايلمني يف أول جلسة حيرضونها.

اخلاتـمــــــة :نتائج ابلحث

٤٥٧

املادة اثلامنة والستون
يف زمن احلرب واالحتالل العسكري للبالد تتوقف ملدة حمددة انتخابات املناطق املحتلة،
أو انتخابات مجيع ابلالد ،وذلك باقرتاح من رئيس اجلمهورية ،وموافقة ثالثة أرباع عدد انلواب،
وتأييد جملس صيانة ادلستور ،ويف حالة عدم تشكيل املجلس اجلديد يواصل املجلس السابق
أعماهل.

املادة اتلاسعة والستون
مناقشات جملس الشورى اإلساليم جيب أن تكون علنية ،وينرش اتلقرير الاكمل عنها عن
طريق اإلذاعة واجلريدة الرسمية الطالع الرأي العام ،ويمكن عقد جلسة غري علنية إذا دعت
الرضورة واحلفاظ ىلع أمر ابلالد ،وذلك بطلب من رئيس اجلمهورية أو أحد الوزراء أو عرشة من
نواب املجلس ،وتكون اللوائح املصادق عليها يف هذه اجللسة معتربة يف حالة موافقة ثالثة أرباع
عدد .انلواب عليها ،ومع حضور أعضاء جملس صيانةادلستور ،وتنرش تقارير عن هذه اجللسات،
واللوائح املصادق عليها الطالع الرأي العام بعد زوال حالة الرضورة.

املادة السبعون
لرئيس اجلمهورية ومعاونيه والوزراء  -جمتمعني أو كال ىلع انفراد  -حق االشرتاك يف
اجللسات العلنية للمجلس ،وحيق هلم اصطحاب مستشاريهم معهم .وإذا ما رأى انلواب رضورة
حضور الوزراء ،فإنهم ملكفون باحلضور ،وىلع املجلس أن يستمع ألقواهلم إذا ما طلبوا ذلك.
ابلحث اثلاين :خيارات جملس الشورى اإلساليم وصالحياته

املادة احلادية والسبعون
حيق ملجلس الشورى اإلساليم أن يسن القوانني يف القضايا اكفة ،ضمن احلدود املقررة يف
ادلستور.
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املادة اثلانية والسبعون
ال حيق ملجلس الشورى اإلساليم أن يسن القوانني املغايرة ألصول وأحاكم املذهب الرسيم
ً
للبالد أو املغايرة لدلستور .ويتوىل جملس صيانة ادلستور مهمة ابلت يف هذا األمر طبقا للمادة
السادسة والتسعني من ادلستور.

املادة اثلاثلة والسبعون
رشح القوانني العادية وتفسريها يعتربان من صالحيات جملس الشورى اإلساليم .ومفهوم
هذه املادة ال يمنع القضاة من تفسري القوانني يف نطاق تشخيص احلق.

املادة الرابعة والسبعون
تقدم اللوائح القانونية بعد مصادقة جملس الوزراء عليها إىل جملس الشورى اإلساليم ،كما
ً
يستطيع ما ال يقل عن مخسة عرش نائبا اقرتاح مشاريع القوانني ،وطرحها يف جملس الشورى
اإلساليم.

املادة اخلامسة والسبعون
مشاريع القوانني واالقرتاحات واتلعديالت اليت يقدمها انلواب يف خصوص اللوائح
القانونية ،وتودي إىل خفض العائدات العامة أو زيادة اإلنفاق العام تعترب صاحلة للمناقشة يف
املجلس إذا تضمنت طريقة تلعويض االخنفاض يف العائدات أو تأمني الزيادة اجلديدة يف اإلنفاق.

املادة السادسة والسبعون
حيق ملجلس الشورى اإلساليم أن يتوىل اتلدقيق واتلحقيق يف مجيع شؤون ابلالد.

املادة السابعة والسبعون
جيب أن تتم املصادقة ىلع املواثيق ،والعقود ،واملعاهدات ،واالتفاقيات ادلويلة من قبل جملس
الشورى اإلساليم.
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املادة اثلامنة والسبعون
حيظر إدخال أي تغيري يف اخلطوط احلدودية سوي اتلغيريات اجلزئية مع مرااعة مصالح ابلالد
وبرشط أن تتم اتلغيريات بصورة متقابلة ،وأن ال ترض باستقالل ووحدة أرايض ابلالد ،وأن يصادق
عليها أربعة أمخاس عدد انلواب يف جملس الشورى اإلساليم.

املادة اتلاسعة والسبعون
حيظر فرض األحاكم العرفية ،ويف حاالت احلرب والظروف االضطرارية املشابهة حيق
ً
للحكومة بعد مصادقة جملس الشورى اإلساليم أن تفرض  -مؤقتا  -بعض القيود الرضورية ىلع
ً
ً
أن ال تستمر  -مطلقا  -أكرث من ثالثني يوما ،ويف حالة استمرار حالة الرضورة ىلع احلكومة أن
تستأذن املجلس من جديد.

املادة اثلمانون
عمليات االقرتاض واإلقراض أو منح املساعدات  -داخل ابلالد وخارجها  -اليت جتريها
احلكومة جيب أن تتم بمصادقة جملس الشورى اإلساليم.

املادة احلادية واثلمانون

ً ً
يمنع منعا باتا منح األجانب حق تأسيس الرشاكت واملؤسسات يف جمال اتلجارة والصناعة
والزراعة واملعادن واخلدمات.

املادة اثلانية واثلمانون
ال جيوز للحكومة توظيف اخلرباءاألجانب إال يف حاالت الرضورة وبمصادقة جملس الشورى
اإلساليم.

املادة اثلاثلة واثلمانون
العقارات واألموال احلكومية اليت تعترب من املباين األثرية واآلثار الرتاثية ال جيوز نقل
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ملكيتها إىل أحد إال بمصادقة جملس الشورى اإلساليم ىلع أن ال تكون من اتلحف الفريدة
انلادرة.

املادة الرابعة واثلمانون
لك نائب مسؤول جتاه مجيع أبناء الشعب ،وهل احلق يف إبداء وجهة نظره يف قضايا ابلالد
ادلاخلية واخلارجية اكفة.

املادة اخلامسة واثلمانون
انليابة منصب شخيص ال يقبل اتلفويض ،وال يستطيع املجلس أن يفوض صالحية وضع
القوانني لشخص أو هيئة ،ويف حاالت الرضورة يستطيع  -مع األخذ بنظر االعتبار املادة اثلانية
والسبعني  -تفويض جلانه ادلاخلية حق سن بعض القوانني اليت تنفذ بصورة جتريبية خالل املدة
اليت يعينها املجلس حىت يصادق عليها بصورة نهائية .وكذلك فإن جملس الشورى اإلساليم
يستطيع تفويض املوافقة ادلائمة ىلع انلظم ادلاخلية للمؤسسات والرشاكت واملؤسسات احلكومية
أو املرتبطة باحلكومة  -مع مرااعة املادة اثلانية والسبعني  -إىل اللجان ذات العالقة ،أو يعطي
إجازة املوافقة عليها للحكومة وحينئذ جيب أن ال تتناىف اللوائح احلكومية املصادق عليها مع
مبادئ وأحاكم املذهب الرسيم للبالد أو ادلستور وهذا ما يشخصه جملس صيانة ادلستور بمقتيض
الرتتيب املذكور يف املادة السادسة والتسعني .هذا باإلضافة إىل رضورة عدم خمالفة تلك اللوائح
للقوانني واملقررات العامة للبالد .وليك تتم دراسة وإعالن عدم تعارضها مع القوانني املذكورة
جيب اطالع رئيس جملس الشورى اإلساليم ىلع ذلك ،ضمن إبالغها للتنفيذ.

املادة السادسة واثلمانون
يتمتع أعضاء املجلس حبرية تامة يف جمال إبداء وجهات نظرهم وآرائهم يف نطاق أداء
مسؤويلاتهم انليابية ،وال جيوز مالحقتهم أو توقيفهم بسبب آرائهم أو وجهات نظرهم اليت يبدونها
يف املجلس ضمن أدائهم مهام انليابة.
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املادة السابعة واثلمانون
جيب ىلع رئيس اجلمهورية بعد تشكيل جملس الوزراء  -وقبل أي خطوة  -أن حيصل هلم ىلع
ثقة جملس الشورى اإلساليم ،ويستطيع خالل فرتة تويله املسؤويلة أن يطلب من جملس الشورى
اإلساليم منح جملس الوزراء اثلقة يف األمور املهمة ،والقضايا املختلف عليها.

املادة اثلامنة واثلمانون

ً
يف حالة توجيه ربع نواب جملس الشورى اإلساليم  -ىلع األقل  -سؤاال إىل رئيس اجلمهورية،
ً
أو توجيه أي نائب سؤاال إىل الوزير املسؤول فإن ىلع رئيس اجلمهورية أو الوزير املسؤول احلضور
يف املجلس لإلجابة عن السؤال املوجه إيله وجيب أن ال تتأخر اإلجابة  -يف حالة رئيس اجلمهورية
 عن شهر واحد ،ويف حالة الوزير عن عرشة أيام،إال أن يكون هناك عذر مقبول بتشخيصجملس الشورى اإلساليم.

املادة اتلاسعة واثلمانون
.1

يستطيع أعضاء املجلس استيضاح جملس الوزراء أو احدهم يف أي جمال يرونه رضوريا
ً
ويكون االستيضاح قابال للمناقشة يف املجلس إذا قدمه ما ال يقل عن عرشة نواب .وىلع
جملس الوزراء أو الوزير اذلي يستدىع لالستيضاح أن حيرض يف املجلس خالل عرشة أيام
من تأريخ عرض االستيضاح يف املجلس وان جييب عنه ويطلب من املجلس منحه اثلقة،
ويف حالة عدم حضور جملس الوزراء أو الوزير للرد ىلع االستجواب يقدم انلواب املذكورون
اتلوضيحات الالزمة فيما يتعلق باالستيضاح املعروض من قبلهم ،وحيق للمجلس سحب
ثقته ،فيما إذا رأى ما يقتيض ذلك .وإذا لم يمنح املجلس ثقته ،يعزل جملس الوزراء أو الوزير
املقصود باالستيضاح .ويف لكتا احلاتلني فإن الوزراء اذلين استوضحوا ال يستطيعون االشرتاك
يف الوزارة اليت تأيت بعد ذلك مبارشة.

.2

يف حالة استيضاح رئيس اجلمهورية من قبل ثلث انلواب  -ىلع األقل  -يف جملس الشورى
اإلساليم حول القيام بواجبات إدارة السلطة اتلنفيذية وإدارة األمور اتلنفيذية يف ابلالد
فإن ىلع رئيس اجلمهورية  -خالل مدة شهر من طرح االستيضاح  -أن حيرض يف املجلس
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ً

ويعطي اتلوضيحات الاكفية حول املسائل املطروحة ،وعند انتهاء مناقشات انلواب املعارضني
واملؤيدين وجواب رئيس اجلمهورية إذا صوتت أكرثية اثللثني من انلواب ىلع عدم كفاءة
رئيس اجلمهورية فان ذلك يرفع وفق الفقرة العارشة من املادة العرشة بعد املائة إىل مقام
القيادة إلطالعها عليه.

املادة التسعون
يستطيع لك من هل شكوى حول طريقة عمل املجلس أو السلطة اتلنفيذية أو السلطة
ً
القضائية أن يرفع شكواه حتريريا إىل جملس الشورى اإلساليم ،واملجلس ملزم باتلحقيق يف هذه
الشاكوى وإعطاء الرد الاكيف عليها ،وحينما تكون الشكوى متعلقة بالسلطة اتلنفيذية أو السلطة
القضائية فيجب ىلع املجلس أن يطالب تلك السلطة باتلحقيق والرد الاكيف ويعلن انلتيجة خالل
فرتة مناسبة .وإذا اكنت الشكوى ذات صفة اعمة وجب إعالم الشعب بانلتيجة.

املادة احلادية والتسعون
يتم تشكيل جملس باسم :جملس صيانة ادلستور ،بهدف ضمان مطابقة ما يصادق عليه
جملس الشورى اإلساليم مع األحاكم اإلسالمية وادلستور.

ويتكون ىلع انلحو اتلايل:
.1

ستة أعضاء من الفقهاء العدول العارفني بمقتضيات العرص وقضايا الساعة ،وخيتارهم
القائد.

.2

ستة أعضاء من احلقوقيني املسلمني من ذوي االختصاص يف خمتلف فروع القانون ،يرشحهم
رئيس السلطة القضائية ويصادق عليهم جملس الشورى اإلساليم.

املادة اثلانية والتسعون
دورة جملس صيانةادلستور ست سنوات.
ويف ادلورة األوىل يتم تغيري نصف أعضاء كال الفريقني  -بطريقة القرعة  -بعد ثالث
سنوات من تشكيله ،وجيجري اختيار أعضاء جدد ماكنهم.
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املادة اثلاثلة والتسعون
ال مرشوعية ملجلس الشورى اإلساليم دون وجود جملس صيانة ادلستور ،عدا ما يتعلق
بإصدار وثائق عضوية انلواب ،وانتخاب ستة أعضاء حقوقيني ملجلس صيانة ادلستور.

املادة الرابعة والتسعون
جيب ىلع جملس الشورى اإلساليم إرسال مجيع ما يصادق عليه إىل جملس صيانةادلستور.
وخالل عرشة أيام ىلع األكرث من تاريخ الوصول جيب ىلع جملس صيانةادلستور دراسة وتقرير
مدي مطابقته مع املوازين اإلسالمية ومواد ادلستور ،فإذا وجده مغايرا هلا فعليه إاعدته إىل جملس
الشورى اإلساليم إلاعدة انلظر فيه وإال يعترب نافذ املفعول.

املادة اخلامسة والتسعون
يف األحوال اليت يري جملس صيانة ادلستور إن مدةعرشة أيام غري اكفية للمناقشة
وإبداءالرأي انلهايئ ،يستطيع أن يطلب من جملس الشورى اإلساليم تمديد املهلة ملدة أقصاها
عرشة أيام أخرى ،مع ذكر السبب.

املادة السادسة والتسعون
حتديد عدم تعارض ما يصادق عليه جملس الشورى اإلساليم مع أحاكم اإلسالم يتم بأغلبية
الفقهاء يف جملس صيانةادلستور .أما حتديد عدم اتلعارض مع مواد ادلستور فيتم بأكرثية مجيع
أعضائه.

املادة السابعة والتسعون

ً
يستطيع أعضاء جملس صيانة ادلستور  -توفريا للوقت  -احلضور يف جلسات جملس
الشورى اإلساليم واستماع مناقشة اللوائح ومشاريع القوانني املطروحة .وينبيغ عليهم احلضور
أثناء مناقشة جملس الشورى اإلساليم إذا اكنت اللوائح أو مشاريع القوانني املطروحة يف جدول
أعمال املجلس تقتيض فورية ابلت ،وأن يبدو رأيهم فيها.
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املادة اثلامنة والتسعون
تفسري ادلستور من اختصاص جملس صيانة ادلستور ويتم بمصادقة ثالثة أرباع األعضاء.

املادة اتلاسعة والتسعون
يتوىل جملس صيانة ادلستور اإلرشاف ىلع انتخابات جملس خرباء القيادة ورئيس اجلمهورية
وأعضاء جملس الشورى اإلساليم ،وىلع االستفتاء العام.

الفصل السابع :جمالس الشورى
املادة املائة
من أجل إرشاك الشعب يف اتلطبيق انلاجح والرسيع للربامج االجتماعية واالقتصادية والعمرانية
والصحية واثلقافية واتلعليمية وسائر اخلدمات االجتماعية مع مالحظة املتطلبات املحلية تتم إدارة
شؤون لك قرية أو ناحية أو مدينة أو قضاء أو حمافظة بإرشاف جملس شورى باسم جملس شورى
القرية أو انلاحية أو املدينة أو القضاء أو املحافظة وينتخب أعضاؤه من قبل ساكن تلك املنطقة.
القانون حيدد رشوط انلاخبني واملنتخبني وحدود وظائف جمالس الشورى املذكورة
وصالحياتها وطريقة انتخابها وكيفية إرشافها ىلع األمور ودرجات تسلسلها اإلداري حيث ينبيغ
أن تتم ىلع أساس مرااعة مبادئ الوحدة الوطنية واملحافظة ىلع وحدة أرايض ابلالد وراعية نظام
اجلمهورية اإلسالمية واالرتباط املبارش باحلكومة املركزية.

املادة األوىل بعد املائة
لغرض منع اتلميزي وحتقيق اتلعاون يف جمال إعداد الربامج العمرانية والرتفيهية للمحافظات
واإلرشاف ىلع تنفيذها بشلك منسق يتم تشكيل الشورى األىلع للمحافظات من ممثيل جمالس
شورى املحافظات ،وحيدد القانون طريقة تشكيليه ووظائفه.
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املادة اثلانية بعد املائة
حيق ملجلس الشورى األىلع للمحافظات أن يعد اخلطط واملشاريع  -ضمن حدود وظائفه -
ويقدمها مبارشة أو عن طريق احلكومة إىل جملس الشورى اإلساليم .وجيب مناقشة هذه املشاريع
يف املجلس.

املادة اثلاثلة بعد املائة
املحافظون ورؤساء األقضية ومدراء انلوايح وسائر املسؤولني املدنيني اذلين يعينون من
قبل احلكومة،ملزمون بمرااعة قرارات جمالس الشورى املحلية وذلك يف نطاق صالحيات هذه
املجالس.

املادة الرابعة بعد املائة
بهدف حتقيق العدل اإلساليم واملساهمةيف إعداد الربامج وتوفري اتلنسيق تلطوير مرافق
اإلنتاج والصناعة والزراعة ،يتم تشكيل جمالس شورى من ممثيل العمال والفالحني وسائر العاملني
واملدراء يف هذه املرافق ،أما يف املؤسسات اتلعليمية واإلدارية واخلدمية وحنوها فيتم تشكيل جمالس
شورى من ممثيل أعضاء هذه املؤسسات.
يعني القانون كيفية تشكيل هذه املجالس وحدود وظائفها وصالحياتها.

املادة اخلامسة بعد املائة
قرارات جمالس الشورى جيب أن ال تتعارض مع املوازين اإلسالمية وقوانني ابلالد.

املادة السادسة بعد املائة
ال جيوز حل جمالس الشورى إال يف حالة احنرافها عن وظائفها القانونية.
يعني القانون اجلهة اليت تشخص االحنراف وحيدد كيفية حل هذه املجالس وطريقة تشكيلها
من جديد.
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ويف حالة االعرتاض ىلع حل جملس الشورى حيق هل رفع شكوى إىل املحكمة الصاحلة
واملحكمة اليت تتويل انلظر يف الشكوى مسؤولة عن تقديمها ىلع الشاكوى العادية.

الفصل اثلامن :القائد أو جملس القيادة
املادة السابعة بعد املائة
بعد املرجع املعظم والقائد الكبري للثورة اإلسالمية العاملية ومؤسس مجهورية إيران
اإلسالمية سماحة آية اهلل العظىم اإلمام اخلميين (قدس رسه) اذلي اعرتفت األكرثية الساحقة
للناس بمرجعيته وقيادته ،تولك مهمة تعيني القائد إىل اخلرباء املنتخبني من اجلامعني للرشائط
ً
املذكورة يف املادتني اخلامسة ،واتلاسعة بعد املائة ،ومىت ما شخصوا فردا منه باعتباره األعلم
باألحاكم واملوضواعت الفقهية ،أو املسائل السياسية واالجتماعية ،أو حيازته تأييد الرأي العام ،أو
تمتعه بشلك بارز بإحدى الصفات املذكورة يف املادة اتلاسعةبعد املائة انتخبوه للقيادة ،وإال فإنهم
ً
ينتخبون احدهم ويعلنونه قائدا ،ويتمتع القائد املنتخب بوالية األمر ويتحمل لك املسؤويلات
انلاشئة عن ذلك.
ويتساوى القائد مع لك أفراد ابلالد أمام القانون.

املادة اثلامنة بعد املائة
القانون املتعلق بعدد اخلرباء والرشوط الالزم توفرها فيهم وكيفية انتخابهم وانلظام ادلاخيل
جللساتهم بالنسبة لدلورة األوىل ،جيب إعداده بواسطة الفقهاء األعضاء يف أول جملس لصيانة
ادلستور ويصادق عليه بأكرثية أصواتهم ،ويف انلهاية يصادق قائد اثلورة عليه،وبعد ذلك فأي أي
تغيري أو إاعدة نظر يف هذا القانون واملوافقة ىلع سائر املقررات املتعلقة بواجبات اخلرباء يكون
ضمن صالحيات جملس اخلرباء.

املادة اتلاسعة بعد املائة
الرشوط الالزم توفرها يف القائد وصفاته يه:
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.1

الكفاءة العلمية الالزمة لإلفتاءيف خمتلف أبواب الفقه.

.2

العدالة واتلقوى الالزمتان لقيادة األمة اإلسالمية.

 .3الرؤية السياسية الصحيحة ،والكفاءة االجتماعية واإلدارية ،واتلدبري والشجاعة ،والقدرة
ً
الاكفية للقيادة .وعند تعدد من تتوفر فيهم الرشوط املذكورة يفضل من اكن منهم حائزا ىلع
رؤية فقهية وسياسية أقوى من غريه.

املادة العارشة بعد املائة
وظائف القائد وصالحياته
.1

تعيني السياسات العامة نلظام مجهورية إيران اإلسالمية بعد التشاور مع جممع تشخيص
مصلحة انلظام.

.2

اإلرشاف ىلع حسن إجراء السياسات العامة للنظام.

 .3إصدار األمر باالستفتاء العام.
.4

القيادة العامة للقوات املسلحة.

.5

إعالن احلرب والسالم وانلفري العام.

.6

نصب وعزل وقبول استقالة لك من:

أ – فقهاء جملس صيانة ادلستور .ب  -أىلع مسؤول يف السلطة القضائية .ج  -رئيس مؤسسة اإلذاعة
واتللفزيون يف مجهورية إيران اإلسالمية .د  -رئيس أراكن القيادة املشرتكة  .ـه -القائد العام
لقوات حرس اثلورة اإلسالمية .و -القيادات العليا للقوات املسلحة وقوى األمن ادلاخيل.
.7

حل االختالفات وتنظيم العالئق بني السلطات اثلالث.

 .8حل مشكالت انلظام اليت ال يمكن حلها بالطرق العادية من خالل جممع تشخيص
مصلحة انلظام.
.9

إمضاء حكم تنصيب رئيس اجلمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب .أما بالنسبة لصالحية
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املرشحني لرئاسة اجلمهورية من حيث توفر الرشوط املعينة يف هذا ادلستور فيهم فيجب أن
تنال قبل االنتخابات موافقة جملس صيانةادلستور ،ويف ادلورة األوىل تنال موافقة القيادة.
 .10عزل رئيس اجلمهورية مع مالحظةمصالح ابلالد وذلك بعد صدور حكم املحكمة العليا
بتخلفه عن وظائفه القانونية أو بعد رأي جملس الشورى اإلساليم بعدم كفاءته السياسية،
ىلع أساس من املادة اتلاسعة واثلمانني.
 .11العفو أو اتلخفيف من عقوبات املحكوم عليهم يف إطار املوازين اإلسالمية بعد اقرتاح
ً
رئيس السلطة القضائية .ويستطيع القائد أن يولك شخصا آخر أداءبعض وظائفه وصالحياته.

املادة احلادية عرشة بعد املائة
عند عجز القائد عن أداء وظائفه القانونية أو فقده أحد الرشوط املذكورة يف املادة اخلامسة
واملادة اتلاسعة بعد املائة أو علم فقدانه بلعضها منذ ابلدء فإنه يعزل عن منصبه .ويعود تشخيص
هذا األمر إىل جملس اخلرباء املذكور يف املادة اثلامنة بعد املائة .ويف حالة وفاة القائد أو استقاتله
أو عزهل ،فإن اخلرباء ملكفون بالقيام بأرسع وقت بتعيني القائد اجلديد وإعالن ذلك ،وحىت يتم
إعالن القائد فإن جملس شورى مؤلف من رئيس اجلمهورية ،ورئيس السلطة القضائية ،وأحد
فقهاء جملس صيانةادلستور  -منتخب من قبل جممع تشخيص مصلحة انلظام  -يتحمل مجيع
مسؤويلات القيادة بشلك مؤقت ،وإذا لم يتمكن أحد هؤالء من القيام بواجباته يف هذه الفرتة)
ألي سبب اكن) يعني شخص آخر يف الشورى من قبل جممع تشخيص مصلحة انلظام مع الرتكزي
ىلع بقاءأكرثية الفقهاء .وهذا املجلس يقوم بتنفيذ الوظائف املذكورة يف ابلنود ( 1و 3و 5و)10
والفقرات (د ،ـه ،و) يف ابلند السادس من املادةالعارشة بعد املائة بعد موافقة ثالثة أرباع أعضاء
جممع تشخيص مصلحة انلظام.
ومىت ما عجز القائد  -اثر مرضه أو أية حادثة أخرى  -عن القيام بواجبات القيادة مؤقتا
يقوم املجلس املذكور يف هذه املادة  -خالل مدة العجز  -بأداء مسؤويلات القائد.

املادة اثلانية عرشةبعد املائة
يتم تشكيل جممع تشخيص مصلحة انلظام  -بأمر من القائد  -لتشخيص املصلحة يف
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ً

احلاالت اليت يرى جملس صيانة ادلستور إن قرار جملس الشورى اإلساليم خيالف موازين
الرشيعة أو ادلستور  -يف حني لم يقبل جملس الشورى اإلساليم رأي جملس صيانة ادلستور -
بمالحظة مصلحة انلظام.
وكذلك للتشاور يف األمور اليت يكلها القائد إيله وسائر الوظائف املذكورةيف هذا ادلستور.
ويقوم القائد بتعيني األعضاء ادلائمني واملؤقتني هلذا املجمع.
أما املقررات اليت تتعلق بهذا املجمع فتتم تهيئتها واملصادقة عليها من قبل أعضاءاملجمع
أنفسهم وترفع إىل القائد تلتم املوافقة عليها.

الفصل اتلاسع :السلطةاتلنفيذية
ابلحث األول :رئاسة اجلمهورية والوزرا
املادة اثلاثلة عرشة بعد املائة
يعترب رئيس اجلمهوريةأىلع سلطةرسمية يف ابلالد بعد مقام القيادة ،وهو املسؤول عن تنفيذ
ادلستور ،كما انه يرأس السلطة اتلنفيذية إال يف املجاالت اليت ترتبط مبارشة بالقيادة.

املادة الرابعة عرشة بعد املائة
ينتخب رئيس اجلمهوريةمبارشةمن قبل الشعب ملدة أربع سنوات ،وال جيوز انتخابه ألكرث
من دورتني متوايلتني.

املادة اخلامسة عرشة بعد املائة
ينتخب رئيس اجلمهورية من بني الرجال املتدينني السياسيني اذلين تتوفر فيهم الرشوط
اتلايلة:
.1
.2

أن يكون إيراين األصل وحيمل اجلنسية اإليرانية.
ً
قديرايف جمالس اإلدارة واتلدبري.
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 .3ذا ماض جيد.
.4
.5

تتوفر فيه األمانة واتلقوى.
ً
ً
مؤمنا ومعتقدا بمبادئ مجهورية إيران اإلسالمية واملذهب الرسيم للبالد.

املادة السادسة عرشة بعد املائة
ىلع املرشحني لرئاسة اجلمهورية أن يعلنوا عن استعدادهم بصورة رسمية قبل الرشوع يف
االنتخابات.
يعني القانون كيفية إجراءانتخابات رئاسة اجلمهورية.

املادة السابعة عرشة بعد املائة
ينتخب رئيس اجلمهورية باألكرثية املطلقة ألصوات انلاخبني،ويف حالة عدم إحراز هذه
األكرثية من قبل أي من املرشحني يف ادلورة األوىل يعاد إجراء االنتخابات مرة ثانية يف يوم
اجلمعةمن األسبوع اتلايل ويشرتك يف ادلورةاثلانية اثنان فقط من املرشحني وهما الذلان أحرزا
ً
أصواتا أكرث من ابلاقني يف ادلورة األوىل.
ً
ولكن إذا انسحب من االنتخابات اثلانية بعض املرشحني ممن أحرزوا أصواتا أكرث فإنه
ً
يدخل االنتخابات اجلديدة املرشحان الذلان أحرزا يف ادلورة األوىل أصواتا أكرث من بني املرشحني
ابلاقني.

املادة اثلامنة عرشة بعد املائة
يتوىل جملس صيانة ادلستور مسؤويلة اإلرشاف ىلع انتخابات رئاسة اجلمهوريةوذلك طبقا
للمادة اتلاسعة والتسعني.
قبل تشكيل أول جملس لصيانة ادلستور تتويل هذه املسؤويلةجلنة إرشاف يعينها القانون.
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ً

املادة اتلاسعة عرشة بعد املائة
جيب أن يتم انتخاب رئيس اجلمهورية اجلديد قبل شهر واحد ىلع األقل من انتهاءدورة
رئاسةاجلمهورية السابقة ،ويف الفرتة ما بني انتخاب رئيس اجلمهورية اجلديد وانتهاء دورة رئاسة
اجلمهورية السابقة يستمر رئيس اجلمهورية السابق بممارسة مسؤويلات رئاسة اجلمهورية.

املادة العرشون بعد املائة
إذا تويف أحد املرشحني اذلين ثبتت صالحيتهم وفق هذا ادلستور قبل االنتخابات بعرشة
أيام ،يؤجل موعد االنتخابات ملدةأسبوعني ،وإذا تويف خالل الفرتة ما بني ادلورتني األوىل واثلانية
من االنتخابات أحد الشخصني احلائزين ىلع األكرثية يف ادلورة األوىل؛ يؤجل موعد االنتخابات
اثلانية ملدة أسبوعني.

املادة احلادية والعرشون بعد املائة
يؤدي رئيس اجلمهورية ايلمني اتلايلة ،ويوقع ىلع ورقة القسم ،يف جملس الشورى اإلساليم
يف جلسة حيرضها رئيس السلطة القضائية وأعضاء جملس صيانةادلستور:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ً
»إنين باعتباري رئيسا للجمهورية اقسم باهلل القادر املتعال يف حرضة القرآن الكريم،وأمام
ً
الشعب اإليراين أن أكون حاميا للمذهب الرسيم،ونلظام اجلمهورية اإلسالمية ،ولدلستور،وأن
استخدم مواهيب وإماكنيايت اكفة يف سبيل أداء املسؤويلات اليت يف عهديت ،وأن اجعل نفيس وقفا
ىلع خدمة الشعب ورفعة ابلالد ،ونرش ادلين واألخالق ،ومساندة احلق وبسط العدالة ،وأن احرتز
عن أي شلك من أشاكل ادليكتاتورية ،وأن أدافع عن حرية األشخاص وحرماتهم،واحلقوق اليت
ضمنها ادلستور للشعب ،وال اقرص يف بذل أي جهد يف سبيل حراسة احلدود ،واالستقالل السيايس
واالقتصادي واثلقايف للبالد ،وأن اعمل اكألمني املضيح ىلع صيانة السلطة اليت أودعها الشعب
ً
ً
عندي وديعة مقدسة مستعينا باهلل ومتبعا نليب اإلسالم واألئمة األطهار (ع) وأن أسلمها ملن
ينتخبه الشعب من بعدي«.
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ً

املادة اثلانية والعرشون بعد املائة
رئيس اجلمهورية  -يف نطاق صالحياته ووظائفه بموجب هذا ادلستور أو القوانني العادية -
مسؤول أمام الشعب والقائد وجملس الشورى اإلساليم.

املادة اثلاثلة والعرشون بعد املائة
ىلع رئيس اجلمهورية أن يوقع ىلع مقررات جملس الشورى اإلساليم ،وىلع نتيجة االستفتاء
العام بعد مرورها باملراحل القانونية ،وإبالغها إياه ،وعليه أن يسلمها للمسؤولني تلنفيذها.

املادة الرابعة والعرشون بعد املائة
يستطيع رئيس اجلمهورية  -للقيام بأعباء واجباته القانونية  -أن يعني معاونني هل ،ويقوم
املعاون األول لرئيس اجلمهورية  -بموافقته  -بمهمة إدارة جلسات جملس الوزراء ،واتلنسيق بني
سائر املعاونيات.

املادة اخلامسة والعرشون بعد املائة
يوقع رئيس اجلمهورية أو ممثله القانوين  -بعد مصادقة جملس الشورى اإلساليم  -ىلع
املعاهدات أو العقود واالتفاقيات واملواثيق اليت تربم بني احلكومة اإليرانية وسائر ادلول ،وكذلك
املعاهدات املتعلقة باالحتادات ادلويلة.

املادة السادسة والعرشون بعد املائة
يتوىل رئيس اجلمهورية مسؤويلة أمور اتلخطيط واملزيانية واألمور اإلدارية واتلوظيفية
ً
للبالد بشلك مبارش ويمكن أن يولك شخصاآخر إلدارتها.

املادة السابعة والعرشون بعد املائة
يف حاالت خاصة  -وملقتضيات الرضورة  -وبمصادقة جملس الوزراء حيق لرئيس اجلمهورية
تعيني ممثل خاص هل – أو عدة ممثلني  -وحتديد صالحياتهم.
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ويف هذه احلاالت،تعترب القرارات اليت يتخذها املمثل أو املمثلون املذكورون بمثابة قرارات
رئيس اجلمهورية وجملس الوزراء.

املادة اثلامنة والعرشون بعد املائة
يتم تعيني السفراء باقرتاح من وزير اخلارجية ومصادقة رئيس اجلمهورية .ويقوم رئيس
اجلمهورية باتلوقيع ىلع أوراق اعتماد السفراء ،ويتسلم أوراق اعتماد سفراء ادلول األخرى.

املادة اتلاسعة والعرشون بعد املائة
يتوىل رئيس اجلمهورية منح األوسمة احلكومية.

املادة اثلالثون بعد املائة
يقدم رئيس اجلمهورية استقاتله إىل القائد ،ويستمر يف القيام بوظائفه إىل أن تتم املوافقة ىلع
استقاتله.

املادة احلادية واثلالثون بعد املائة
يف حالةوفاة رئيس اجلمهورية ،أو عزهل ،أو استقاتله ،أو غيابه أو مرضه ألكرث من شهرين،
أو يف حالة انتهاء فرتة رئاسة اجلمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود
بعض العقبات أو ألمور أخرى من هذا القبيل ،يتوىل املعاون األول لرئيس اجلمهوريةأداءوظائف
رئيس اجلمهورية ويتمتع بصالحياته بموافقة القيادة ،ويتوجب ىلع هيئة مؤلفة من رئيس جملس
الشورى اإلساليم ورئيس السلطة القضائية واملعاون األول لرئيس اجلمهورية أن تعد األمور يلتم
ً
انتخاب رئيس جديد للجمهورية خالل فرتة مخسني يوما  -ىلع األكرث  -ويف حالة وفاة املعاون
األول لرئيس اجلمهورية أو لوجود أمور أخرى حتول دون قيامه بواجباته ،وكذلك فيما إذا لم يكن
ً
لرئيس اجلمهورية معاون أول ،تعني القيادة شخصا آخر ماكنه.

املادة اثلانية واثلالثون بعد املائة
خالل الفرتة اليت يتوىل فيها املعاون األول لرئيس اجلمهورية – أو شخص آخر عني بموجب
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املادة احلادية واثلالثني بعد املائة  -مسؤويلات رئيس اجلمهورية ويتمتع بصالحياته ،ال يمكن
استيضاح الوزراء أو حجب اثلقة عنهم،وال يمكن  -كذلك  -القيام بإاعدة انلظر يف ادلستور أو
إصدار األمر بإجراء االستفتاء العام يف ابلالد.

املادة اثلاثلة واثلالثون بعد املائة
يعني رئيس اجلمهورية الوزراء ويطلب إىل جملس الشورى اإلساليم منحهم اثلقة وال يلزم
طلب اثلقة من جديد عند تغيري جملس الشورى اإلساليم.
يعني القانون عدد الوزراء وحدود صالحيات لك واحد منهم.

املادة الرابعة واثلالثون بعد املائة
تسند رئاسة جملس الوزراء إىل رئيس اجلمهورية اذلي يرشف ىلع عمل الوزراء ويقوم  -عرب
اختاذ اتلدابري الالزمة  -باتلنسيق بني قرارات الوزراء وجملس الوزراء ،ويعني  -باتلعاون مع
الوزراء  -السياسة العامة لعمل ادلولة ونهجها ،كما يقوم بتنفيذ القوانني.
ويف حاالت اختالف الرأي أو اتلداخل يف املسؤويلات القانونية ،لألجهزة احلكومية  -حيث
حيتاج املوضوع إىل تفسري أو تغيري للقانون  -يكون قرار جملس الوزراء املتخذ باقرتاح من رئيس
ً
اجلمهورية ملزما.
ً
ويكون رئيس اجلمهورية مسؤوال أمام جملس الشورى اإلساليم عن إجراءات جملس
الوزراء.

املادة اخلامسة واثلالثون بعد املائة
يبيق الوزراء يف وظائفهم ما لم يتم عزهلم أو حيجب املجلس اثلقة عنهم اثر استيضاحهم أو
طلب اثلقة هلم من املجلس.
وتقدم استقالة جملس الوزراء أو أي منهم إىل رئيس اجلمهورية ويستمر جملس الوزراء يف
القيام بمهامه حىت يتم تعيني الوزارة اجلديدة.
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ويستطيع رئيس اجلمهورية أن يعني مرشفني للوزارات اليت ال وزير هلا وملدةأقصاها ثالثة
أشهر.

املادة السادسة واثلالثون بعد املائة
يستطيع رئيس اجلمهورية أن يعزل الوزراء ويف هذه احلالة يطلب إىل املجلس منح اثلقة
للوزير اجلديد أو الوزراء اجلدد ،ويف حالة تغيري نصف أعضاءجملس الوزراء  -بعد منحهم اثلقة
من قبل املجلس  -فإن ىلع رئيس اجلمهورية أن يطلب إىل املجلس منح اثلقة ملجلس الوزراء
من جديد.

املادة السابعة واثلالثون بعد املائة

ً
يكون لك من الوزراء مسؤوال عن واجباته اخلاصة به جتاه رئيس اجلمهورية واملجلس،
ً
ويف األمور اليت يوافق عليها جملس الوزراء يكون الوزير مسؤوال عن أعمال الوزراء اآلخرين
ً
أيضابهذا اخلصوص.

املادة اثلامنة واثلالثون بعد املائة
عالوةىلع احلاالت اليت يكلف فيها جملس الوزراء أو أحد الوزراء بتدوين اللوائح اتلنفيذية
للقوانني فإن ملجلس الوزراء  -يف سبيل القيام بالوظائف اإلداريةوتأمني إجراء القوانني وتنظيم
املؤسسات اإلدارية  -احلق يف وضع القرارات واللوائح اإلدارية وللك وزير  -يف حدود وظائفه
ً
ومقررات جملس الوزراء  -احلق أيضا يف وضع اللوائح اإلدارية وإصدار اتلعميمات ،إال أن مفاد
هذه القرارات جيب أن ال يتنايف مع نص وروح القوانني.
ويمكن ملجلس الوزراء أن يكل أمر املوافقة ىلع بعض األمور املتعلقة بواجباته إىل جلان
مشلكة من عدد من الوزراء وتكون قرارات هذه اللجان الزمة اتلنفيذ يف إطار القوانني وبعد
موافقة رئيس اجلمهورية.
وترسل هذه القرارات واللوائح الصادرة من جملس الوزراء أو اللجان املذكورة يف هذه املادة-
ضمن إبالغها للتنفيذ  -إىل رئيس جملس الشورى اإلساليم ألخذ العلم بها حىت إذا ما وجدها
خمالفة للقوانني يقوم بإرجاعها إىل جملس الوزراء  -مع تبيان السبب  -يلقوم بإاعدة انلظر فيها.
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املادة اتلاسعة واثلالثون بعد املائة
املصاحلة يف ادلاعوي املتعلقة باألموال العامة ،أو احلكومية ،أو إناطتها باتلحكيم  -يف لك
األحوال  -تتم بموافقة جملس الوزراء،وينبيغ إعالم جملس الشورى اإلساليم بذلك.
ً
يف احلاالت اليت يكون فيها أحد أطراف ادلعوى أجنبيا ،ويف احلاالت ادلاخلية املهمة ،جتب
ً
موافقة جملس الشورى اإلساليم عليها أيضا.
يعني القانون احلاالت ذات األهمية.

املادة األربعون بعد املائة
جيري اتلحقيق يف اتلهم املوجهة إىل:رئيس اجلمهورية ومعاونيه والوزراء ،وبالنسبة للجرائم
العادية يف املحاكم العامة لوزارة العدل ،ومع إعالم جملس الشورى اإلساليم بذلك.

املادة احلادية واألربعون بعد املائة
ال حيق للك من رئيس اجلمهورية ومعاونيه والوزراء وموظيف احلكومة أن يكون هل أكرث من
ً
عمل حكويم واحد ،كما يعترب حمظورا عليه أي عمل آخر يف املؤسسات اليت يكون مجيع رأس
ً
ً
ماهلا ،أو قسم منه حكوميا ،أو ملاك للمؤسسات العامة ،وكذلك ممارسة انليابة يف جملس الشورى
ً
ً
ً
اإلساليم ،أو املحاماة ،أو االستشارة القانونية .وال جيوز أن يكون رئيسا ،أو مديرا تنفيذيا ،أو
ً
عضوا يف جملس إدارة األنواع املختلفة من الرشاكت اخلاصة ،باستثناء الرشاكت اتلعاونية املختصة
بادلوائر واملؤسسات.
ويستثين من ذلك العمل اتلعلييم يف اجلامعات ،أو مراكز األحباث.

املادة اثلانية واألربعون بعد املائة
يتوىل رئيس السلطة القضائية اتلحقيق يف أموال القائد ،ورئيس اجلمهورية ،ومعاونيه
والوزراء ،وزوجاتهم ،وأوالدهم ،قبل حتمل املسؤويلة وبعده ،وذلك ئلال تكون قد ازدادت بطريق
غري مرشوع.
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ابلحث اثلاين :اجليش وقوات حرس اثلورة
املادة اثلاثلة واألربعون بعد املائة
يتوىل جيش مجهورية إيران اإلسالمية مسؤويلة ادلفاع عن استقالل ابلالد ووحدة أراضيها
وعن نظام اجلمهورية اإلسالمية فيها.

املادة الرابعة واألربعون بعد املائة

ً
ً
جيب أن يكون جيش مجهورية إيران اإلسالمية جيشا إسالميا وذلك بان يكون جيشا
ً
ً
ً
عقائديا وشعبيا .وأن يضم أفرادا الئقني ،مؤمنني بأهداف اثلورة اإلسالمية ،ومضحني بأنفسهم
من أجل حتقيقها.

املادة اخلامسة واألربعون بعد املائة
ال يقبل انتساب أي فرد أجنيب إىل اجليش وقوي األمن ادلاخيل يف ابلالد.

املادة السادسة واألربعون بعد املائة
تمنع إقامة أية قاعدة عسكرية أجنبية يف ابلالد حىت ولو اكنت ىلع أساس االستفادة منها يف
األغراض السلمية.

املادة السابعة واألربعون بعد املائة
جيب ىلع احلكومة يف زمن السلم أن تستفيد من أفراد اجليش ،وجتهزياته الفنية يف أعمال
اإلاغثة ،واتلعليم ،واإلنتاج ،وجهاد ابلناء ،وذلك إىل حد ال يرض باالستعداد العسكري للجيش مع
مرااعة موازين العدالة اإلسالمية بشلك اكمل.

املادة اثلامنة واألربعون بعد املائة
حيظر االنتفاع الشخيص من أجهزةاجليش ،وإماكنياته ،كما حتظر االستفادةالشخصية من
األفراد باستخدامهم للخدمة الشخصية ،أو لقيادةالسيارات اخلصوصية ،وأمثال ذلك.

٤٧٨

نظرية والية الفقيه السياسية

ً

املادة اتلاسعة واألربعون بعد املائة
تمنح الرتقيات للعسكريني ،وتسلب بموجب القانون.

املادة اخلمسون بعد املائة
تبىق قوات حرس اثلورة اإلسالمية اليت تأسست يف األيام األوىل النتصار هذه اثلورة راسخة
ثابتة من اجل أداء دورها يف حراسة اثلورة ،وماكسبها.
يعني القانون حدود وظائف هذه القوات ،ونطاق مسؤويلتها فيما خيص وظائف ونطاق
مسؤويلة القوات املسلحة األخرى مع اتلأكيد ىلع اتلعاون واتلنسيق األخوي فيما بينها.

املادة احلادية واخلمسون بعد املائة
حبكم اآلية الكريمة(:واعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهلل
وعدوكم وآخرين من دونهم ال تعلمونهم اهلل يعلمهم) فإن احلكومة مسؤولة عن إعداد الربامج،
ً
واإلماكنيات الالزمة للتدريب العسكري جلميع أفراد الشعب ،وذلك وفقا للموازين اإلسالمية،
حبيث تكون جلميع األفراد القدرة ىلع ادلفاع املسلح عن ابلالد ،وعن نظام مجهورية إيران
اإلسالمية،إال أن حيازةاألسلحة جيب أن تكون بإذن السلطات املسؤولة.

الفصل العارش :السياسة اخلارجية
املادة اثلانية واخلمسون بعد املائة
تقوم السياسة اخلارجية جلمهورية إيران اإلسالمية ىلع أساس االمتناع عن أي نوع من
أنواع التسلط أو اخلضوع هل ،واملحافظة ىلع االستقالل الاكمل ،ووحدة أرايض ابلالد ،وادلفاع عن
حقوق مجيع املسلمني ،وعدم االحنياز مقابل القوي املتسلطة ،وتبادل العالئق السلمية مع ادلول
غري املحاربة.
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٤٧٩

املادة اثلاثلة واخلمسون بعد املائة
يمنع عقد آية معاهدة تؤدي إىل السيطرة األجنبية ىلع الرثوات الطبيعية،واالقتصادية وىلع
اثلقافة واجليش ،والشؤون األخرى للبالد.

املادة الرابعة واخلمسون بعد املائة
تعترب مجهورية إيران اإلسالمية سعادة اإلنسان يف املجتمع البرشي لكه قضية مقدسة
ً
هلا،وتعترب االستقالل ،واحلرية ،وإقامة حكومةاحلق والعدل حقا جلميع انلاس يف أرجاء العالم اكفة،
وعليه فإن مجهورية إيران اإلسالمية تقوم بدعم انلضال املرشوع للمستضعفني ضد املستكربين
يف أية نقطة من العالم ،ويف الوقت نفسه ال تتدخل يف الشؤون ادلاخلية للشعوب األخرى.

املادة اخلامسة واخلمسون بعد املائة
تستطيع حكومة مجهورية إيران اإلسالمية منح حق اللجوء السيايس إىل اذلين يطلبون ذلك
ً
باستثناء اذلين يعتربون وفقا لقوانني إيران جمرمني وخونة.

الفصل احلادي عرش السلطة القضائية
املادة السادسة واخلمسون بعد املائة
السلطة القضائية سلطة مستقلة ،تدافع عن احلقوق الفردية واالجتماعية ،وعليها مسؤويلة
إحقاق العدالة .وتتويل الوظائف اتلايلة:
.1

اتلحقيق وإصدار احلكم خبصوص اتلظلمات ،واالعتداءات ،والشاكوى ،والفصل يف
ادلاعوي ،واخلصومات واختاذ القرارات واتلدابري الالزمة يف ذلك القسم من األمور احلسبية
اذلي يعينه القانون.

.2

صيانة احلقوق العامة ،وبسط العدالة واحلريات املرشوعة.

 .3اإلرشاف ىلع حسن تنفيذ القوانني.
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.4

كشف اجلريمة ،ومطاردةاملجرمني ،ومعاقبتهم وتعزيرهم وتنفيذ األحاكم اجلزائية اإلسالمية
املدونة.

.5

اختاذ اتلدابري الالزمة للحيلولة دون وقوع اجلريمة ،وإلصالح املجرمني.

املادة السابعة واخلمسون بعد املائة
بهدف أداء مسؤويلات السلطة الفضائية يف مجيع ألمور القضائية واإلدارية واتلنفيذية
ً
ً
ً
ً
ً
ً
يعني القائد شخصا جمتهدا اعدال ومطلعا ىلع األمور القضائية ومديرا ومدبرا ،ملدة مخس سنوات
ً
باعتباره رئيسا للسلطة القضائية ،ويعد أىلع مسؤول يف السلطة القضائية.

املادة اثلامنة واخلمسون بعد املائة
تكون واجبات رئيس السلطة القضائية ىلع انلحو اتلايل:
.1

إجياد ادلوائر الالزمة يف وزارة العدل بشلك يتناسب مع املسؤويلات املذكورة يف املادة
السادسة واخلمسني بعد املائة.

.2

إعداد اللوائح القضائية املتناسبة مع نظام اجلمهورية اإلسالمية.

 .3توظيف القضاة العدول والالئقني ،وابلت يف عزهلم ،ونصبهم ،ونقلهم،وحتديد وظائفهم،
وترفيع درجاتهم ،وما شابهها من األمور اإلدارية وفقا للقانون.

املادة اتلاسعة واخلمسون بعد املائة
وزارة العدل يه املرجع الرسيم للتظلمات ،والشاكوى.
يتم تشكيل املحاكم ،وتعيني صالحيتها بموجب القانون.

املادة الستون بعد املائة
يتحمل وزير العدل مسؤويلة لك األمور املرتبطة بالعالئق بني السلطة القضائية والسلطتني
اتلنفيذية والترشيعية ،وينتخب من بني األشخاص اذلين يقرتحهم رئيس السلطة القضائية ىلع
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٤٨١

رئيس اجلمهورية ،ويمكن لرئيس السلطة القضائية أن يفوض إيله أمر الصالحيات املايلة
واإلدارية وكذلك الصالحيات اليت ختص تعيني غري القضاة ،ويف هذه احلالة تكون لوزير العدل
تلك الصالحيات والوظائف اليت تمنحها القوانني للوزراءباعتبارهم أىلع املسؤولني اتلنفيذيني.

املادة احلادية والستون بعد املائة
يتم تشكيل املحكمةالعليا للبالد حسب القواعد اليت يضعها رئيس السلطة القضائية،
وتتويل اإلرشاف ىلع صحة تنفيذ القوانني يف املحاكم ،وتوحيد املسرية القضائية ،وأدائها
ملسؤويلاتها القانونية.

املادة اثلانية والستون بعد املائة
جيب أن يكون رئيس املحكمة العليا واملديع العام للبالد جمتهدين اعدلني ،واعرفني
بشؤون القضاء ويعينهما رئيس السلطة القضائية بالتشاور مع قضاة املحكمة العليا وملدة مخس
سنوات.

املادة اثلاثلة والستون بعد املائة

ً
حيدد القانون صفات القايض والرشوط الالزم توفرها فيه طبقا للقواعد الفقهية.

املادة الرابعة والستون بعد املائة
ال يمكن عزل القايض من منصبه دون حماكمته ،وثبوت اجلريمة ،أو املخالفة اليت تستديع
ً
ً
فصله مؤقتا أو نهائيا ،وال يمكن نقلة .أو تغيري منصبه دون رضاه ،إال إذا اقتضت املصلحة العامة،
وبقرار من رئيس السلطة القضائية بعد تشاوره مع رئيس املحكمة العليا واملديع العام.

ً
اتلنقالت ادلورية للقضاة يتم تنظيمها طبقاللقواعد العامة اليت يعينها القانون.
املادة اخلامسة والستون بعد املائة

جلسات املحاكم علنية ،وال مانع من حضور األفراد فيها .وتكون رسية إذا ارتأت
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املحكمةأن كونها علنية يناقض انلظام العام واآلداب العامة أو أن يطلب الطرفان يف ادلاعوى
اخلصوصية أال تكون املحكمة علنية.

املادة السادسة والستون بعد املائة
جيب أن تكون أحاكم املحاكم مسببة ،ومستندة إىل مواد القانون ،وىلع املعايري اليت يعتمد
احلكم إيلها.

املادة السابعة والستون بعد املائة
ىلع القايض أن يسيع الستخراج حكم لك دعوى من القوانني املدونة ،فإن لم جيد فعليه أن
ً
يصدر حكم القضية اعتمادا ىلع املصادر اإلسالمية املعتمدة أو الفتاوى املعتربة.

وال جيوز للقايض أن يتذرع بسكوت،أو نقص،أو إمجال ،أو تعارض يف القوانني
املدونة فيمتنع عن الفصل يف ادلعوى وإصدار احلكم فيها.
املادة اثلامنة والستون بعد املائة
يتم اتلحقيق يف اجلرائم السياسية واجلرائم املتعلقة باملطبواعت،يف حماكم وزارة العدل
بصورة علنية وحبضور هيئة املحلفني.
ً
حيدد القانون وفقا للمعايري اإلسالمية طريقة انتخاب هيئة املحلفني والرشوط الالزم
توفرها يف هذه اهليئة وصالحياتها وتعريف اجلريمة السياسية.

املادة اتلاسعة والستون بعد املائة
لك فعل أو امتناع عن فعل ال يعترب جريمة باالستناد إىل قانون يسن بعد وقوعه.

املادة السبعون بعد املائة
ىلع قضاة املحاكم أن يمتنعوا عن تنفيذ القرارات واللوائح احلكومية املخالفة للقوانني
واألحاكم اإلسالمية ،أو اخلارجة عن نطاق صالحيات السلطةاتلنفيذية.

اخلاتـمــــــة :نتائج ابلحث

٤٨٣

وبإماكن أي فرد أن يطلب من ديوان العدالة اإلدارية إبطال مثل هذه القرارات
واللوائح.
املادة احلادية والسبعون بعد املائة
إذا أصيب أحد برضر مادي أو معنوي جراء اشتباه القايض ،أو تقصريه يف حتديد املوضوع،
أو احلكم ،أو يف تطبيق احلكم ىلع احلالة اليت ختصه؛ فإن اكن ذلك عن تقصري فإن املقرص
يضمن ذلك حسب األحاكم اإلسالمية؛ وإال فاحلكومةمسؤولة عن اتلعويض ،ويف لك األحوال
يعاد االعتبار إىل املتهم.

املادة اثلانية والسبعون بعد املائة

ً
يتم تشكيل املحاكم العسكرية وفقا للقانون للتحقيق يف اجلرائم املتعلقة بالواجبات
العسكرية اخلاصة ،أو األمنية اليت يتهم بها أفراد اجليش ،أو ادلرك ،أو الرشطة ،أو قوات حرس
اثلورة اإلسالمية ،ولكن يتم اتلحقيق يف جرائمهم العادية ،أو تلك اجلرائم اليت تقع ضمن
إجراءات وزارةالعدل يف املحاكم العادية.
االداعء العام العسكري واملحاكم العسكرية جزء من السلطة القضائية يف ابلالد،
وتشملهما األحاكم املتعلقة بهذه السلطة.

املادة اثلاثلة والسبعون بعد املائة
من اجل اتلحقيق يف شاكوى انلاس واعرتاضاتهم وتظلماتهم من املوظفني ،أو ادلوائر ،أو
اللوائح احلكومية ،ويف سبيل إحقاق حقوقهم ،يتم تشكيل ديوان باسم (ديوان العدالة اإلدارية)
حتت إرشاف رئيس السلطة القضائية.
حيدد القانون نطاق صالحية هذا ادليوان ،وكيفيةعمله.

املادة الرابعة والسبعون بعد املائة

ً
انطالقا من حق السلطةالقضائيةيف اإلرشاف ىلع حسن سري األمور ،واتلنفيذ الصحيح
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للقوانني يف املؤسسات اإلدارية ،يتم تشكيل دائرة باسم (دائرة اتلفتيش العام) حتت إرشاف رئيس
السلطة القضائية .حيدد القانون نطاق صالحيات هذه ادلائرة ووظائفها.

الفصل اثلاين :عرش اإلذاعة واتللفزيون
املادة اخلامسة والسبعون بعد املائة

ً
جيب تأمني حرية النرش واإلعالم طبقا للمعايري اإلسالمية ومصالح ابلالد يف اإلذاعة
واتللفزيون.
يتم تعيني رئيس مؤسسة اإلذاعة واتللفزيون يف مجهورية إيران اإلسالمية وإقاتله من قبل
القائد ،ويقوم جملس مؤلف من ممثيل رئيس اجلمهورية ورئيس السلطة القضائية وجملس الشورى
اإلساليم (للك شخصان) باإلرشاف ىلع هذه املؤسسة.
وحيدد القانون نهج املؤسسة ونوع إدارتها وكيفية اإلرشاف عليها.

الفصل اثلالث :عرش جملس األمن الوطين األىلع
املادة السادسة والسبعون بعد املائة
يتم تشكيل جملس األمن الوطين األىلع برئاسة رئيس اجلمهورية لغرض تأمني املصالح
الوطنية وحراسة اثلورة ووحدة أرايض ابلالد والسيادة الوطنية وذلك للقيام باملهام اتلايلة:
 .1تعيني السياسات ادلفاعية واألمنية للبالد يف إطار السياسات العامة اليت حيددها القائد.
 .2تنسيق النشاطات السياسية ،واألمنية ،واالجتماعية ،واثلقافية ،واالقتصادية ذات
العالقة باخلطط ادلفاعية  -األمنية العامة.
 .3االستفادة من اإلماكنيات املادية واملعنوية للبالد ملواجهة اتلهديدات ادلاخلية
واخلارجية.
ويكون أعضاء املجلس ىلع انلحو اتلايل:
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 .1رؤساءالسلطات اثلالث.
 .2رئيس هيئة أراكن القيادة العامةللقوات املسلحة.
 .3مسؤول شؤون اتلخطيط واملزيانية.
 .4ثالثة أشخاص من اجلامعيني.
ويعني القانون كيفية العمل وأسلوب االنتخاب ورشوطه .وقرارات هذا املجلس جيب أن
تطرح لالستفتاء العام  -بعد أن يتم تأييدها واملصادقة عليها من قبل القائد  -وحتصل ىلع موافقة
األكرثية املطلقة للمشاركني يف االستفتاء العام.
وال تلزم راعية ذيل املادة اتلاسعةواخلمسني يف هذا االستفتاء ،مضامني املواد املتعلقة بكون
ً
انلظام إسالميا وقيام لك القوانني واملقررات ىلع أساس املوازين اإلسالمية واألسس اإليمانية،
ً
وأهداف مجهورية إيران اإلسالمية وكون احلكم مجهوريا ،ووالية األمر،وإمامة األمة،وكذلك
إدارة أمور ابلالد باالعتماد ىلع اآلراء العامة،وادلين واملذهب الرسيم إليران،يه من األمور اليت
ال تقبل اتلغيري.

الفصل الرابع عرش إاعدة انلظر يف ادلستور
املادة السابعة والسبعون بعد املائة
تتم إاعدة انلظر يف دستور مجهورية إيران اإلسالمية يف احلاالت الرضورية ىلع انلحو اتلايل:
يقوم القائد بعد التشاور مع جممع تشخيص مصلحة انلظام  -وفق حكم موجه إىل رئيس
اجلمهورية  -باقرتاح املواد اليت يلزم إاعدة انلظر فيها أو تكميل ادلستور بها وادلعوة لتشكيل
جملس إاعدة انلظر يف ادلستور ىلع انلحو اتلايل:
.1

أعضاءجملس صيانةادلستور.

.2

رؤساء السلطات اثلالث.

 .3األعضاء ادلائمون يف جممع تشخيص مصلحة انلظام.
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.4

مخسة أشخاص من أعضاءجملس خرباء القيادة.

.5

عرشة أشخاص يعينهم القائد.

.6

ثالثة من أعضاء جملس الوزراء.

.7

ثالثة أشخاص من السلطة القضائية.

 .8عرشة من نواب جملس الشورى اإلساليم.
.9

مندوبان يعينان من قبل القائد.

 .10وزراء اخلارجية وادلاخلية واألمن.
 .11الوزير ذو العالقة طبق مقتضيات املوضوع وأىلع مسؤولني يف اجليش وحرس اثلورة.
ويقوم جملس األمن الوطين األىلع  -حسب وظائفه  -بتعيني املجالس الفرعية من قبيل
جملس ادلفاع وجملس أمن ابلالد وتكون رئاسة لك من هذه املجالس الفرعية لرئيس اجلمهورية
أو أحد أعضاءجملس األمن الوطين األىلع بتعيني من رئيس اجلمهورية.
وحيدد القانون حدود صالحيات املجالس الفرعيةووظائفها وتتم املصادقة ىلع تنظيماتها
من قبل املجلس األىلع ،وتكون قرارات جملس األمن الوطين األىلع نافذة املفعول بعد مصادقة
القائد عليها.
املصدر  .1 :تم االسرتجاع من http://ar.wikipedia.org/wiki/

اخلاتـمــــــة :نتائج ابلحث

٤٨٧

فهرست املصادر واملراجع
القرآن الكريم
.1

القرآن الكريم

السنة انلبوية
.2

صحيح ابلخاري  ،اإلمام حممد بن إسماعيل بن إبراهيم ابلخاري

 .3صحيح مسلم  ،اإلمام مسلم بن احلجاج بن مسلم بن ورد
.4

سنن الرتمذي  ،اإلمام حممد بن عيىس بن سورة بن موىس بن الضحاك الرتميذي

.5

سنن النسايئ  ،اإلمام أمحد بن شعيب بن علىي بن سنان بن حبر النسايئ

.6

سنن أبو داود  ،اإلمام أبو داود سليمان بن األشعث بن شداد بن عمرو بن اعمر

.7

سنن ابن ماجه  ،اإلمام حممد بن يزيد ابن ماجه

 .8مسند اإلمام أمحد  ،اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد
.9

املوطأ  ،اإلمام مالك بن أنس بن مالك بن أيب اعمر

 .10سنن ادلاريم ،اإلمام عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد ادلاريم

املعاجم واملوسواعت
 .11األعالم (قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملسترشقني ،خري
ادلين الزريلك( ،بريوت ،دار العلم للماليني ،الطبعة اخلامسة عرشة)2002 ،
 .12القاموس املحيط ،فريوز آبادي( ،دار إحياء الرتاث اإلساليم ،مؤسسة اتلاريخ العريب ،الطبعة
اثلانية)2000 ،
 .13لسان العرب ،ابن منظور( ،بريوت ،دار الصادر)
 .14معجم ألفاظ الفقه اجلعفري ،أمحد فتح اهلل( ،ادلمام ،مطابع املدوخل)1415 ،

٤٨٨

نظرية والية الفقيه السياسية

 .15املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم ،فؤاد عبد ابلايق( ،القاهرة ،دار احلديث ،الطبعة
األوىل)
 .16املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية ،اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء الرتاث( ،مجهورية
مرص العربية ،مكتبة الرشوق ادلويلة ،الطبعة الرابعة)2004 ،
 .17معجم لغة الفقهاء ،حممد قلعيج( ،الرياض ،دار انلفائس)1408 ،
 .18معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم( ،طبعة بريوت دار الفكر ،ودار الكتب العلمية ،الطبعة
األوىل)1997 ،
 .19املنجد يف األعالم( ،بريوت ،دار املرشق ش.م.م ،الطبعة السابعة والعرشون)2005 ،
 .20املورد (قاموس إنكلزيي-عريب) ،منري ابلعلبيك( ،بريوت ،دار العلم للماليني ،الطبعة
اثلالثون)1996 ،
 .21املوسوعة اإلسالمية العامة ،إرشاف أ.د .حممود محدي زقزوق ،وزارة األوقاف ،املجلس
األىلع للشئون اإلسالمية( ،القاهرة2003 ،م
 .22موسوعة السياسية( ،املؤسسة العربية لدلراسات والنرش( ،الطبعة اثلاثلة ،سنة )1990
 .23املوسوعة العربية امليرسة ،حممد شفيق غربال( ،مؤسسة فرنكلني ،دار الشعب)1956 ،
 .24املوسوعة الفلسفية العربية ،رئيس اتلحرير د .معن زياد ،املجدل اثلاين (املدارس واملذاهب
واالجتاهات واتليارات ،القسم اثلاين :ص-ي ) ،معهد االنماء العريب ،الطبعة األوىل 1988
 .25موسوعة القضايا الفقهية املعارصة واالقتصاد االساليم ،عيل أمحد السالوس( ،قطر ،دار
اثلقافة ،الرشقية ،دار القرآن ،الطبعة العارشة ،مزيدة ومنقحة1327 ،ـه)
 .26موسوعة طبقات الفقهاء ،اللجنة العلمية ملؤسسة اإلمام الصادق ،حتت إرشاف الشيخ
السبحاين
1422 ،ـه

الفهارست العامة للرسالة

٤٨٩

املصادر
(األلف)
 .27اإلبانة يف أصول ادليانة ،أبو احلسن األشعري ،حتقيق :د .فوقية حسني حممود( ،القاهرة ،دار
األنصار ،الطبعة األوىل)1297 ،
 .28اتفاق اللكمة بني علماء األمة ىلع والية الفقيه العامة؛ شهود وشواهد ،الشيخ مالك مصطيف
وهيب العاميل( ،بريوت ،دار اهلادي ،الطبعة األوىل)2006 ،
 .29االجتهاد واتلقليد ،السيد اخلويئ( ،قم ،دار اهلادي1403 ،ـه)
 .30االحتجاج ،الطربيس( ،بريوت ،مؤسسة االعليم)1983 ،
 .31األحاكم السلطانية ،أبو يعيل حممد بن احلسني الفراء (458ـه) ،صححه وعلق عيه حممد
حامد الفقيه( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،طبعة 2000ـه)
 .32األحاكم السلطانية ،املاوردي ،حتقيق وختريج عصام فارس احلرستاين وحممد إبراهيم الزعيل،
(بريوت ،املكتب اإلساليم ،الطبعة األوىل )1996
 .33أحوال أهل السنة يف إيران ،حممد سورور زين العابدين( ،الطبعة األوىل )2006
 .34إحياء علوم ادلين ،أبو حامد الغزايل( ،بريوت ،دار املعرفة ،د.س)
 .35االختصاص ،املفيد ،صححه وعلق عليه عيل أكرب الغفاري ،رتب فهارسه السيد حممود
الزرندي املجريم( ،قم ،منشورات املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم)
 .36اإلرشاد إيل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد ،اإلمام احلرمني عبد امللك بن عبد اهلل اجلويين
الشافيع( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل )1995
 .37االرشاد يف معرفة حجج اهلل يلع العباد ،املفيد ،حتقيق :مؤسسة آل بيت تلحقيق الرتاث( ،قم،
دار املفيد للطباعة والنرش واتلوزيع)
 .38أراكن وضمانات احلكم اإلساليم ،د .حممد مفيت( ،بريوت ،مؤسسة الريان)1996 ،

٤٩٠

نظرية والية الفقيه السياسية

 .39أزمة الفكر السيايس اإلساليم يف العرص احلديث :مظاهرها-أسبابها-عالجها ،ادلكتور عبد
احلميد متويل( ،االسكندرية ،منشأة املعارف ،الطبعة اثلانية ،د.س)
 .40األستاذ اخلميين يف املزيان ،د .مويس املوسوي( ،الهور ،سلسلة منشورات جملس علماء
باكستان .د.س)
 .41اإلسالم وادليمقراطية ،فهيم هويدي( ،القاهرة ،مركز األهرام للرتمجة والنرش ،الطبعة األوىل،
)1993
 .42اإلسالم والسياسة ،د .حممد عمارة( ،القاهرة ،دار السالم ،الطبعة األوىل)2005 ،
 .43اإلسالم وأوضاعنا السياسية ،د .عبد القادر عودة( ،القاهرة ،دار الكتاب العريب)1951 ،
 .44اإلسالم يقود احلياة ،حممد باقر الصدر( ،بريوت ،دار اتلعارف ،الطبعة األوىل)1992 ،
 .45أصول االجتماع السيايس اإلساليم ،حممد مهدي شمس ادلين( ،بريوت ،املؤسسة ادلويلة
لدلراسات والنرش ،الطبعة األوىل1992 ،م)
 .46أصول االجتماع السيايس واملجتمع يف العالم اثلالث ،اجلزء اثلاين :القوة وادلولة ،د .حممد عيل
حممد( ،االسكندرية ،دار املعرفة اجلامعية)
 .47أصول العلوم السياسية؛ اقرتاب واقيع من املفاهيم واملتغريات ،د .مجال سالمية عيل ،دار
انلهضة العربية ،د.س)
 .48أصول الفقه ،مرتيض املهطري ،ترمجة حممد شقري( ،بريوت ،دار اتليار اجلديد ،الطبعة األوىل،
)1993
 .49أصول الاكيف ،اللكيين( ،طهران ،املكتبة االسالمية)1388 ،
 .50أصول نظام احلكم يف اإلسالم مع بيان اتلطبيق يف اململكة العربية السعودية ،ادلكتور فؤاد
عبد املنعم( ،االسكندرية ،مركز االسكندرية للكتاب ،د.س)
 .51االعتقادات يف دين اإلمامية ،الشيخ الصدوق (381ـه)( ،د.ن و د.س)
 .52أفالطون ،ادلكتور عبد الرمحن بدوي( ،الكويت ،واكلة املطبواعت ،وبريوت ،دار القلم)1979 ،
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 .53االقتصاد اهلادي إيل سبيل الرشاد ،الطويس ،حتقيق الشيح حسن سعيد( ،قم ،مطبعة خيام،
مكتبة جام جهلستون)1400 ،
 .54االقتصاد يف االعتقاد ،أبو حامد الغزايل ،وضع حواشيه عبد اهلل حممد اخللييل( ،بريوت ،دار
الكتب العلمية ،الطبعة األوىل )2004
 .55إقصاء العلوم ،الفارايب( ،القاهرة ،مكتبة األجنلو املرصية)1978 ،
 .56األلفني يف إمامة أمري املؤمنني يلع عليه السالم ،مجال ادلين احلسن بن يوسف املطهر احليل
(726ـه) ( ،الكويت ،مكتبة األلفني)1985/1405 ،
 .57اإلمامة واتلبرصة من احلرية ،الشيخ الصدوق ،حتقيق ونرش( :قم ،مدرسة اإلمام املهدي،
د.س)
 .58اإلمامة والسياسة ،ابن قتيبة (276ـه) ،حتقيق د .حممد الزيين( ،القاهرة ،مؤسسة احلليب .د.س)
 .59األمة اإلسالمية رؤية جديدة معارصة ،د .حممود عاكشة( ،القاهرة ،مكتبة انلهضة املرصية،
الطبعة األوىل2003 ،
 .60األمة واإلمامة ،عيل رشيعيت ،ترمجة إيل العربية أبو عيل( ،مؤسسة الكتاب اثلقافية)1367 ،
 .61أنوار امللكوت يف رشح ايلاقوت عن توضيح املراد ،تعليقة ىلع رشح جتريد االعتقاد للعالمة
احليل ،السيد هاشم احلسيين الطهراين.
 .62األنوار انلعمانية ىف بيان معرفة النشأة اإلنسانية ،نعمة اهلل اجلزائرى ،مؤسسة األعلىم،
بريوت-بلنان.
 .63أنوار اهلداية يف اتلعليقة ىلع الكفاية ،اخلميين (قم ،مؤسسة تنظيم نرش وآثار اإلمام اخلميين،
الطبعة األوىل1413 ،ـه)
 .64أهل ابليت بني اخلالفة وامللك ،ادلكتور وميض بن رمزي بن صديق العمري( ،األردن ،دار
الكتاب اثلقايف ،الطبعة األوىل)2005 ،
 .65أهلية املرأة تلويل السلطة ،حممد مهدي شمس ادلين( ،بريوت ،املؤسسة ادلويلة لدلراسات
والنرش ،الطبعة األوىل)1995 ،

٤٩٢

نظرية والية الفقيه السياسية

 .66أولويات احلركة اإلسالمية يف املرحلة القادمة ،د .يوسف القرضاوي( ،القاهرة ،مكتبة وهبة،
الطبعة األوىل1993 ،م)
 .67إيران من ادلاخل ،فهيم هويدي( ،القاهرة ،مركز األهرام للرتمجة والنرش ،الطبعة الرابعة،
)1991
 .68إيضاح الفوائد يف رشح إشاكالت القواعد ،حممد بن احلسن احليل ،حتقيق :الكرماين
واالشتهاري ،والربجردي( ،طبع بأمر آية اهلل السيد حممود الشاهرودي ،الطبعة األوىل،
1378ـه)

(ابلاء)
 .69حبار األنوار اجلامعة دلرر أخبار األئمة األطهار ،املجليس (بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب،
الطبعة اثلاثلة1403 ،ـه) (بريوت ،مؤسةة الوفاء ،الطبعة اثلانية املصححة1402 ،ـه)
 .70حبوث يف فقه الرجال ،حممد حسني العاميل( ،مؤسسة العروة الوثيق ،الطبعة اثلانية1414 ،ـه)
 .71حبوث يف والية الفقيه ،مجعية املعارف اإلسالمية اثلقافية( ،بريوت)1999 ،
 .72الربهان يف تفسري القرآن ،السيد هاشم ابلحراين( ،بريوت ،مؤسسة الوفاء.)1403 ،
 .73بصائر ادلرجات الكربى ،الشيخ حممد بن احلسن بن فروخ الصفار (290ـه) ،حتقيق :مريزا
حمسن كوجه بايغ( ،طهران ،مؤسسة األعليم ،الطبعة 1404ـه)
 .74بلغة الفقيه ،حممد حبر العلوم( ،طهران ،مطبعة الصادق)1403 ،

(اتلاء)
 .75تاريخ األفاكر السياسية ،دكيل برينز ،ترمجة نايج ادلراوشة( ،دمشق ،وزارة اثلقافة)1984 ،
 .76تاريخ الرسل وامللوك ،الطربي ،حتقيق خنبة من العلماء األجالء( ،بريوت ،مؤسسة األعليم)
 .77تاريخ الفكر السيايس ،ادلكتور إبراهيم دسويق أبايط ،ادلكتور عبد العزيز الغنام( ،بريوت،
دار انلجاح)1973 ،
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 .78تاريخ الفلسفة ايلونانية ،يوسف كرم( ،القاهرة ،جلنة اتلأيلف والرتمجة والنرش)1958 ،
 .79تبرصة احلاكم يف أصول األقضية ومناهج األحاكم ،ابن فرحون املاليك( ،مرص ،طبعة احلليب)
 .80اتلجديد يف الفكر اإلساليم ،آية اهلل حممد مهدي شمس ادلين( ،بريوت ،دار املنهل اللبناين،
الطبعة األوىل1418 ،ـه/م)1997
 .81اتلحول العاصف يف إيران ،تقديم د .حممد بهاء ادلين الغمري( ،القاهرة ،دار األمحدي للنرش،
الطبعة األوىل2006 ،ـه)
 .82حتف العقول عن آل الرسول  ،أبو حممد احلسن بن عيل بنؤ احلسني بن شعبة احلراين ،حتقيق
عيل أكرب الغفاري( ،قم ،مؤسسة النرش اإلساليم اتلابعة جلماعة املدرسني بقم ،الطبعة
اثلانية)1404 ،
 .83تذكرة الفقهاء ،ابن مطهر احليل( ،من منشورات املكتبة الرضوي إلحياء اآلثار اجلعفرية،
د.س)
 .84تطور الفكر السيايس من الشورى إيل والية الفقيه ،امجد الاكتب( ،بريوت ،دار اجلديد،
الطبعة األوىل( ،)1998 ،والطبعة اثلاثلة ،بريوت ،دار العربية للعلوم ،والقاهرة  ،مكتبة
املدبويل( )2005 ،والطبعة الرابعة ،القاهرة ،مكتبة انلافذة)2007 ،
 .85تطور انلظريات واألنظمة السياسية ،عمار بوحوش( ،اجلزائر ،الرشكة الوطنية للنرش1977 ،م)
 .86تطور انلظريات واملذاهب السياسية ،أ .د .حممد نرص مهنا( ،القاهرة ،دار الفجر للنرش
واتلوزيع ،الطبعة األوىل)2006 ،
 .87اتلعاريف ،حممد عبد الرؤوف املناوي( ،بريوت ،دار الفكر ،الطيعة األوىل)1410 ،
 .88اتلعددية السياسية يف اإلسالم ،د .صالح الصاوي( ،دار االعالم ادلويل ،د.س)
 .89تفسري العيايش ،حممد بن مسعود بن عياش( ،طهران ،املكتبة اإلسالمية)
 .90تمهيد للفلسفة ،د .حممود محدي زقزوق( ،القاهرة ،دار املعارف ،الطبعة الرابعة )1992
 .91اتلمهيد ،األسنوي( ،بريوت ،مؤسسة الرسالة)1400 ،

٤٩٤
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 .92تنبيه األمة وتزنيه امللة ،الشيخ انلائيين ،جملة الغدير ،عدد13-12 :
 .93اتلنظيمات السياسية ،د .الشافيع أبو راس( ،الكويت ،اعلم الكتاب)1974 ،
 .94توضيح املراد تعليقة يلع رشح جتريد االعتقاد السيد هاشم احلسيىن الطهراين ،للحسن بن
يوسف بن ىلع بن املطهر احلىل ،مطبعة املصطفوى ،نارش انتشارات مفيد.
 .95تيارات الفكر اإلساليم ،د .حممد عمارة( ،القاهرة ،دار الرشوق)1991 ،

(اجليم)
 .96جامع املدارك ،اخلونساري( ،طهران ،مكتبة الصدوق ،الطبعة اثلانية1355 ،ـه)
 .97جامع املقاصد يف رشح القواعد ،املحقق الكريك ،حتقيق مؤسسة آل ابليت( ،قم ،املطبعة
املهدية ،الطبعة األوىل1408 ،ـه)
 .98اجلامع ألحاكم القرآن ،القرطيب( ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب1405 ،ق)
 .99اجلامع للرشائع ،حييي بن سعيد احليل ،حتقيق :جلنة اتلحقيق بإرشاف الشيخ السبحاين،
(انلارش :مؤسسة سيد الشهداء1405 ،ـه ،املطبعة العلمية ،قم)
 .100مجهورية أفالطون ،أفالطون ،نقله إيل العربية حنا خباز ،مطبعة املقتطف املقطم)1929 ،
(احلاء)
 .101حاشية رد املختار ىلع ادلر املختار رشح تنوير االبصار ،حممد أمني (ابن اعبدين)( ،بريوت،
دار الفكر1415 ،ـه)
 .102حدائق األحزان ،إيران ووالية الفقيه ،مصطيف اللباد( ،القاهرة ،دار الرشوق ،الطبعة األوىل
2006م)
 .103حقائق األصول ،حمسن احلكيم( ،بريوت ،مؤسسة ابلالغة ،د.س)
 .104احلكومة اإلسالمية ،اإلمام اخلميين ،إعداد وتقديم ،د .حسن حنيف( ،طبعة القاهرة)1979 ،
 .105احللول املستوردة وكيف جنت ىلع أمتنا ،د .يوسف القرضاوي( ،بريوت ،مؤسسة الرسالة،
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)1981

(اخلاء)
 .106خالصة علم الكالم ،عبد اهلادي الفضيل( ،بريوت ،دار املعارف)1988 ،
 .107اخلالف ،الطويس( ،قم ،مؤسسة النرش االساليم اتلابعة جلماعة املدرسني1407 ،ـه)
 .108اخلليفة ،السري توماس أرنودل( ،أوكفورد)1924 ،
 .109اخلميين يف مزيان الفكر اإلساليم ،جمموعة من الكتاب( ،الطبعة القاهرة ،د.ن.س)
 .110اخلميين وادلولة اإلسالمية ،حممد جواد مغنية( ،بريوت)1979 ،
 .111اخلوارج والشيعة ،يويلوس فلهاورن ،ترمجة عن األملانية ،د .عبد الرمحن بدوي( ،الكويت،
واكلة املطبواعت-القاهرة ،مكتبة انلهضة املرصية)1998 ،

(ادلال)
 .112دراسات يف العقيدة اإلسالمية ،حممد جعفر شمس ادلين( ،بريوت ،دار اتلعارف)1979 ،
 .113دراسات يف العلوم السياسية ،د .حممود إسماعيل حممد( ،القاهرة ،مكتبة القاهرة احلديثة،
د.س)
 .114دراسات يف والية الفقيه وفقه ادلولة اإلسالمية ،الشيخ املنتظري( ،قم-إيران ،املركز العاليم
لدلراسات اإلسالمية ،الطبعة األوىل1408 ،ـه).
 .115دروس يف فقه اإلمامية ،عبد اهلادي الفضييل( ،مؤسسة أم القرى)1995 ،
 .116دستور إيران ؛ السياسة وادلولة يف اجلمهورية اإلسالمية ،د .أصغر شريازي ،ترمجة محيد
سلمان الكعيب ( ،دمشق ،دار املدي ،الطبعة األوىل)2002 ،
 .117ادلولة اإلسالمية حبث يف والية الفقيه ،عبد املنعم مهنا( ،د.ن ود.س)
 .118ادليمقراطية بني احلقيقة والوهم ،د .لطيفة إبراهيم خرض( ،القاهرة  ،اعلم الكتب ،الطبعة
األوىل)2006 ،
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 .119ادليمقراطية بني الفكر الفردي والفكر االشرتايك ،د .أنو أمحد رسالن( ،القاهرة ،دار انلضهة
العربية)1971 ،
 .120ادليمقراطية فكرة ادلولة ،عبد الفتاح حسني العدوي( ،مؤسسة سجل العرب)1964 ،
 .121ادليمقراطية يف مزيان العقل والرشع ،د .نايف معروف( ،بريوت ،دار انلفائس ودار سبيل
الرشاد ،الطبعة األوىل)2004 ،
 .122ادليمقراطية واحة أم رساب ،حممود املراكيب( ،حقوق الطبع للمؤلف ،دون سنة)
 .123ادليمقراطية والشورى يف الفكر اإلساليم املعارص (دراسة يف فكر الشيخ حممد الغزايل)،
حممد عبد الفتاح فتوح( ،املعهد العاليم للفكر االساليم ،ومكتبة الرشوق ادلويلة ،الطبعة
األوىل)2005 ،
 .124ادلين وادلولة واألمة عند اإلمام حممد مهدي شمس ادلين ؛ دراسة مقارنة يف الفقه السيايس
اإلساليم( ،بريوت ،دار اهلادي ،الطبعة األوىل)2002 ،

(اذلال)
 .125اذلريعة إيل أصول الرشيعة ،املرتيض علم اهلدي ،حتقيق أبو القاسم كريج( ،طهران،
انتشارات دانشاكه تطران)
 .126اذلريعة إيل تصانيف الشيعة ،األقا بزرگ الطهراين( ،بريوت ،دار األضواء1403 ،ـه)

(الراء)
 .127رسائل الرشيف املرتيض (رسالة يف الغيبة) ،املرتيض ،حتقيق أبو القاسم كريج( ،قم)1985 ،
 .128رسائل يف الغيبة ،املفيد ،حتقيق عالء آل جعفر( ،بريوت ،دار املفيد ،الطبعة اثلانية 1414ـه)
 .129رسالة ىف الوالية السياسية؛ مقاربات نظرية بني الفقه والفلسفة ،فرح موىس( ،بريوت ،دار
اهلادى ،الطبعة األوىل )2000
 .130روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،أيب الفضل شهاب ادلين السيد حممود
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األلويس( ،بريوت ،دار الفكر)1997 ،
 .131روض اجلنان يف رشح إرشاد األذهان ،زين ادلين بن نور ادلين العاميل (الشهيد اثلاين)
(مؤسسة آل ابليت1404 ،ـه ،الطبعة حجرية)
 .132الروضة ابلهية يف رشح اللمعة ادلمشقية ،زين ادلين بن نور ادلين العاميل (الشهيد اثلاين)،
(قم ،انتشارات داوري ،مطبعة أمري-قم ،الطبعة األوىل 1410ـه)
 .133رياسة ادلولة يف الفقه اإلساليم ،د .حممد رأفت عثمان( ،القاهرة ،دار الكتاب اجلاميع،
د.س)
 .134رياض العلماء وحياض الفضالء ،املريزا عبد اهلل أفندي( ،قم ،مطبعة اخليام1401 ،ـه)

(السني)
 .135الرسائر احلاوي تلحرير الفتاوي ،ابن إدريس احلليب( ،قم ،مؤسسة النرش االساليم اتلابعة
جلماعة املدرسني بقم)
 .136السلطة اإلدارية والسياسية الرشعية يف ادلولة اإلسالمية ،ادلكتور السيد أمحد فرج،
(املنصورة ،دار الوفاء ،الطبعة األوىل )1993
 .137سماء املقال يف علم الرجال ،أبو اهلدي اللكبايس ،حتقيق حممد احلسيين القزيين( ،قم ،مؤسسة
ويل العرص لدلراسات اإلسالمية ،الطبعة األوىل1419 ،ـه)
 .138سياسة احلكم ،رين أوسنت ،نقله إيل العربية :حسن عيل اذلنون( ،بغداد ،املكتبة األهلية،
)1964
 .139السياسة الرشعية يف إصالح الرايع والرعية ،شيخ اإلسالم ابن تيمية( ،بريوت ،دار الفكر،
)2002
 .140السياسة الرشعية يف الشئون ادلستورية واخلارجية واملايلة ،عبد الوهاب خالف( ،الكويت،
دار القلم)1988 ،
 .141السياسة الرشعية والفقه اإلساليم ،الشيخ عبد الرمحن تاج (مرص ،مطبة دار اتلأيلف)1953 ،
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 .142السياسة الرشعية ،الشيخ حممد ابلنا (القاهرة ،دار الطباعة احلديث)1937 ،
 .143السياسة بني األمم ؛ انلظرية السياسية وقضايا الفكر السيايس ،د .مجال سالمة عيل،
(القاهرة ،دار انلهضة العربية ،د.س)
 .144السياسة ،أرسطوطاليس ،ترمجة من اإلغريقية وصدره بمقدمة يف علم السياسة وعلق ىلع
انلص تعليقات متتابعة بارتلىم سانتهيلري ،نقله إيل العربية :أمحد لفطي السيد( ،القاهرة،
اهليئة املرصية العامة للكتاب)1979 ،
 .145سرية ابن هشام ،ابن هشام،

(الشني)
 .146شوارق اإلهلام ،عبد الرازق الالهيج( ،أصفهان ،مهدوي ،د.س)
 .147الشايف يف اإلمامة ،الرشيف املرتيض( ،طهران ،مؤسسة الصادق ،الطبعة اثلانية-1410 ،وطبعة
بريوت1987 ،م)
 .148رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام ،املحقق احليل ،حتقيق السيد صادق الشريازي،
(طهران ،انتشارات االستقالل ،مطبعة أمري قم ،الطبعة اثلانية1409 ،ـه)
 .149رشح أصول الاكيف ،مويل حممد صالح املازندراين (1081ـه) ،مع تعايلق املريزا أبو احلسن
الشعراين
 .150رشح جتريد الكالم ،عيل بن حممد القوشيج( ،د.ن ود.س)
 .151رشح سعد ىلع املقاصد ،اتلفتازاين( ،القاهرة ،املطبعة الساعدة)( ،حتقيق عمرية( ،قم ،الرشيف
الريض ،الطبعة األوىل1370 ،ـه)
 .152الشورى وأثرها يف ادليمقراطية ،د .عبد احلميد إسماعيل األنصاري( ،القاهرة ،دار الفكر
العريب)1996 ،
 .153الشورى وادليمقراطية ،د .حمسن باقر املوسوي( ،بريوت ،دار اهلادي ،الطبعة األوىل )2003
 .154الشيعة واتلصحيح ،د .مويس املوسوي( ،القاهرة ،مركز الزهراء لإلعالم العريب ،الطبعة
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اخلامسة)1993 ،
 .155املواقف ،عضد ادلين اإلييج ،برشحه السيد اجلرجاين ،مع حاشتني ،لعبد احلكيم السيالكويت،
وحلسن جليب بن حممد شاه الفناري( ،الطبعة القاهرة ،مطبعة السعادة ،سنة 1907م1325/ـه)

(الصاد)
 .156رصاط انلجاة ،املريزا جواد اتلربيزي( ،قم ،نرش برزيده1416 ،ـه)
 .157صنع القرار يف إيران ،د .بزين إيزدي

(الطاء)
 .158الطبقات الكربى ،ابن سعد (230ـه)( ،بريوت ،دار صادر .الطبعة األوىل)1967 ،
 .159الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية ،ابن القيم اجلوزية ،حتقيق وتعليق :األستاذ سيد
عمران( ،القاهرة ،دار احلديث ،الطبعة األوىل)2002 ،

(العني)
 .160العروة الوثيق ،السيد اكظم يزدي( ،بريوت ،مؤسسة األعليم للمطبواعت ،الطبعة اثلانية،
1409ـه)1988/
 .161عقائد اإلمامية ،الشيخ حممد رضا املظفر ،مؤسسة اإلمام حسني ،بريوت ،الطبعة العارشة

1417-1997ـه
 .162عقيدة الشيعة ىف اإلمامة ،حممد باقر الرشيعىت األصفهاىن( ،قم ،من منشورات ادلاورى
 1397ـه).
 .163علم السياسة ،حسن صعب( ،بريوت ،دار العلم للماليني ،الطبعة اثلامنة)1985 ،
 .164العلماء حاكم ىلع امللوك؛ علماء إيران من العهد الصفوي إيل العهد ابلهلوي،)1979-1500( ،
حسن ادلجييل( ،بريوت ،دار األضواء ،الطبعة اثلاثلة)1991 ،
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 .165عوائد األيام يف بيان قواعد استنباط األحاكم ،املويل أمحد بن مهدي الرنايق( ،بريوت ،دار
اهلادي ،الطبعة األوىل)2000 ،

(الغني)
 .166الغدير ،الشيخ عبد احلسني األميين (1392ـه)( ،بريوت ،دار الكتاب العريب ،الطبعة 1379ـه)
 .167غياث األمم يف اتلياث الظلم ،اإلمام عبد امللك بن عبد اهلل اجلويين ،حتقيق ودراسة ادلكتور
مصطيف حليم وادلكتور فواد عبد املنعم أمحد( ،االسكندرية ،دار ادلعوة ،الطبعة اثلانية،
1991ـه)
 .168الغيبة ،الطويس ،صححه علق عليه عيل أكرب الغفاري وبهرا اجلعفري( ،طهران ،دار الكتب
االسالمية ،الطبعة األوىل 1381ـه)
 .169الغيبة ،انلعماين ،حتقيق :عيل أكرب الغفاري( ،طهران ،مكتبة الصدوق)

(الفاء)
 .170الفرد وادلولة ،د .عبد الكريم زيدان( ،بغداد ،مطبعة سليمان األعظيم)1965 ،
 .171فرق الشيعة ،انلوخبيت والقيم ،حتقيق د .عند املنعم اخلفايج( ،القاهرة ،دار الرشاد ،الطبعة
األوىل)1992 ،
 .172الفرق بني الفرق ،ابلغدادي ،عبد القاهر ابلغدادي( ،القاهرة ،مكتبة دار الرتاث ،دون سنة)
 .173الفقه اإلساليم وأدتله ،د .وهبة الزحييل( ،دمشق ،دار الفكر ،الطبعة اثلامنة)2005 ،
 .174فقه احلكومة اإلسالمية بني السنة والشيعة وقراءة يف فكر اثلورة اإليرانية ،د .حممد تويف
الشاوري( ،منشورات العرص احلديث ،الطبعة األوىل)1995 ،
 .175فقه اخلالفة وتطورها تلصبح عصبة أمم رشقية ،أ.د .عبد الرزاق أمحد السنهوري ،حتقيق
(أ.د .توفيق حممد الشاوي ،وأ.د .نادية عبد الرزاق السنهوري( ،بريوت ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة األوىل)2001

الفهارست العامة للرسالة

٥٠١

 .176فقه الشورى واالستشارة ،ادلكتور توفيق حممد الشاوي( ،املنصورة ،دار الوفاء ،الطبعة اثلانية،
)1992
 .177فقه الواقع؛ أصول وضوابط ،أمحد بوعود( ،القاهرة ،دار السالم للطباعة والنرش واتلوزيع
والرتمجة ،الطبعة األوىل 2006م)
 .178الفقه والسياسة؛ تطور الفقه السيايس اإلساليم حيت ظهور انلظريات احلديثة ،عيل مؤمن،
(بريوت ،دار اهلادي ،الطبعة األوىل )2003
 .179الفقهاء حاكم ىلع امللوك؛ علماء إيران من العهد الصفوي إيل العهد ابلهلوي،1979-1500 :
حسن ادلحييل( ،بريوت ،دار األضواء ،الطبعة اثلاثلة1991 ،ـه)
 .180الفكر السيايس يف اإلسالم ؛ شخصيات ومذاهب ،د .عبد املعطي حممد ،ود .حممد جالل أبو
الفتوح رشف( ،االسكندرية ،دار املعرفة اجلامعية)2000 ،
 .181الفهرست ،حممد بن اسحاق بن انلديم ،حتقيق رضا-جتدد ،حقوق الطبع حمفوظة للمحقق
 .182الفوائد املدنية ،حممد أمني االسرتابادي،
 .183يف احلكم املدين ،جون لوك ،نقله إيل العربية ماجد فخري( ،بريوت ،اللجنة ادلويلة لرتمجة
الروائع)1959 ،
 .184يف العقد االجتمايع ،جان جاك روسو( ،بريوت ،دار القلم1980 ،م)
 .185يف الفقه السيايس اإلساليم مبادئ دستورية ؛ الشورى والعدل واملساواة ،فريد عبد اخلالق،
(بريوت ،دار الرشوق ،الطبعة األوىل)1998 ،
 .186يف انلظام السيايس لدلولة اإلسالمية ،د .حممد سليم العوا( ،بريوت ،دار الرشوق ،الطبعة
األوىل)1989 ،
 .187يف علم السياسة اإلساليم ،ادلكتور عبد الرمحن خليفة( ،االسكندرية ،دار املعرفة اجلامعية،
)1990
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(القاف)
 .188القانون ادلستوري واألنظمة السياسية ،د .عبد احلميد متويل( ،القاهرة ،دار انلهضة املرصية،
)1993
 .189قصة احلضارة ،ول ديورانت( ،بريوت ،دار اجليل .د.س)
 .190القواعد والفوائد يف الفقه واألصول والعربية ،الشهيد األول (أيب عبد اهلل حممد بن ميك
العاميل) ،حتقيق :ادلكتور السيد عبد اهلادي احلكيم( ،قم ،مكتبة املفيد ،د.س)

(الاكف)
 .191الاكيف يف الفقه ،أبو الصالح احليل ،حتقيق :الشيخ رضا أستادي( ،مكتبة أمري املؤمنني أصفهان،
1403ـه)
.192كتاب ابليع ،اخلميين( ،قم ،مؤسسة اسماعيليان ،الطبعة الرابعة1410 ،ـه)
.193كشف اللثام ،الفاضل اهلندي حممد بن احلسن االصفهاين( ،قم ،منشورات مكتبة السيد
املرعيش انلجيف)1405 ،
.194كفاية األصول ،حممد اكظم اخلراساين ،حتقيق اخلفايج( ،قم ،دار احلكمة ،الطبعة األوىل،
1413ـه)
 .195اللكيات ،أبو ابلقاع ،حتقيق :د .عدنان درويش وحممد املرصي( ،دمشق)1982 ،
 .196كمال ادلين وتمام انلعمة ،الصدوق ،صححه وعلق عليه عيل أكرب الغفاري( ،قم ،مؤسسة
النرش االساليم اتلابعة جلماعة املدرسني بقم1405 ،ـه)

(الالم)
 .197هلل  ...ثم للتاريخ ؛ كشف األرسار وتربئة األئمة األطهار ،السيد حسني املوسوي ( ،القاهرة،
مكتبة الفرقان ،الطبعة األوىل)2006 ،
 .198ملحة عن إندونيسيا ،سفارة مجهورية إندونيسيا بالقاهرة( ،القاهرة)2006 ،

الفهارست العامة للرسالة

٥٠٣

(امليم)
 .199ما يه ادليمقراطية ؟ حكم األكرثية أم ضمانات األقلية( ،بريوت ،دار السايق ،الطبعة اثلانية
العربية)2001 ،
 .200املبادئ ادلستورية العامة ،د .عثمان خليل( ،مطبعة مرص)1956 ،
 .201مبادئ نظام احلكم يف اإلسالم مع املقارنة باملبادئ ادلستورية احلديثة( ،القاهرة ،دار
املعارف ،الطبعة األوىل)966 ،
 .202مبادئ نظام احلكم يف اإلسالم ،ادلكتور فؤاد حممد انلادي( ،القاهرة ،دار املنار للنرش
واتلوزيع ،الطبعة اثلانية2005 ،م)
 .203املباين الكالمية لوالية الفقيه ،أكرم براكت (بريوت ،دار اهلادي ،الطبعة األوىل)2003 ،
 .204مبدأ املرشوعية وضوابط خضوع ادلولة للقانون ،د .طعيمة اجلرف( ،القاهرة ،مكتبة القاهرة
احلديثة)1973 ،
 .205املبسوط يف فقه اإلمامة ،حممد بن احلسن الطويس (460ـه) ،صححه وعلق عليه السيد حممد
تيق الكشيف( ،املكتبة املرتضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية ،د.س)
 .206املجتمع املثايل يف الفكر الفلسيف وموقف اإلسالم منه ،د .حممد سيد أمحد املسري( ،القاهرة،
دار املعارف ،الطبعة اثلانية1989 ،م
 .207جممع الفائدة والربهان يف رشح إرشاد األذهان ،املقدس االرديبيل ،حتقيق اشتهاري ،وعرايق،
ويزدي( ،قم ،مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية بقم1403 ،ـه)
 .208جمموعة اآلثار ،الشيخ مرتيض املطهري( ،طهران ،انتشارات صدرا)1991 ،
 .209جمموعة الفتاوي ،ابن تيمية ،مجع وترتيب :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصيم ،وودله
حممد( ،القاهرة ،طبعة املساحة العسكرية)1984 ،
 .210جمموعة الوثائق السياسية للعهد انلبوي واخلالفة الراشدة ،حممد محيد اهلل( ،بريوت ،دار
انلفائس ،الطبعة السابعة،)2001 ،
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 .211جمموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن ابلنا( ،االسكندرية ،دار ادلعوة)1988 ،
 .212حمارضات يف أصول الفقه ،حممد إسحاق الفياض( ،قم ،دار اهلادي ،الطبعة اثلاثلة1410 ،ـه)
 .213خمترص اتلحفة اإلثىن عرشية ،شاه عبد العزيز عالم حكيم ادلهلوى ،طبعة مكتبة احلقيقة-
استانبول1991م.
 .214خمترص انلافع يف الفقه اإلمامية ،املحقق احليل ،حتقيق بإرشاف الشيخ الفيم( ،انلارش ،مؤسسة
ابلعثة ،طهران1410 ،ـه ،طبعة دار اتلقريب القاهرة)
 .215املدخل يف علم السياسة ،دكتور بطرس بطرس اغيل ،ودكتور حممود خريي عييس( ،القاهرة،
مكتبة األجنلو املرصية ،الطبعة السابعة)1984 ،
 .216املرجعية ادلينية العليا عند الشيعة اإلمامية ،د .جودت القزيين( ،بريوت ،دار الرافدين،
الطبعة األوىل)2005 ،
 .217املرجعية ادلينية من اذلات إىل املؤسسة ،حسني بركة الشايم( ،نلدن ،مؤسسة دار السالم،
)1998
 .218املرجعية ادلينية ومراجع اإلمامية ،نور ادلين الشاهرودي( ،طهران ،مطبعة هادي1416 ،ـه)
 .219املسائل الصااغنية ،املفيد ،حتقيق السيد حممد القايض( ،املؤتمر العاليم أللفية الشيخ املفيد،
املطبعة مهر ،الطبعة األوىل1413 ،ـه)
 .220املسائل العرش يف الغيبة ،حتقيق فارس تربيزيان احلسون ،مركز األحباث العقادية ،د.س)
 .221مسائل انلارصية ،السيد الرشيف املرتتيض علم اهلدي( ،طهران ،مؤسسة اهلدي19 ،خوو)97
 .222املصباح املنري ،أمحد بن حممد بن عيل الفيويم املقري( ،القاهرة ،دار احلديث ،الطبعة األوىل،
)2000
 .223معالم اخلالفة يف الفكر السيايس اإلساليم ،د .حمود اخلادلي( ،بريوت ،دار اجليل ،مكتبة
املحتسب عمان ،الطبعة األوىل)1984 ،
 .224املغين يف أبواب اتلوحيد والعدل( ،طبعة القاهرة).
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 .225مفتاح السعادة ،طاش كربى زاده (أمحد بن مصطيف ت988 :ـه) ،حتقيق :اكمل بكري وعبد
الوهاب أبو انلور( ،القاهرة ،دار الكتب احلديثة)
 .226املفردات يف غريب القرآن ،أيب القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين
(502ذـه) ،راجعه وقدم هل وائل أمحد عبد الرمحن( ،القاهرة ،املكتبة اتلوفيقية( ،د.س) (القاهرة،
دار احلديث،
 .227مقتل اإلمام أمري املؤمنني ،أبو بكر بن أيب ادلنيا ،حتقيق مصطيف القزيين( ،بريوت ،مركز
ادلراسات وابلحوث العلمية ،د.س)
 .228مقدمة ابن خدلون ،ابن خدلون ،حتقيق ادلكتور حامد أمحد طاهر (القاهرة ،دار الفجر
للرتاث ،طبعة األوىل ،) 2004 ،وطبعة (بريوت ،دار الكتب اللبناين( )1982 ،وبريوت ،دار إحياء
الرتاث العريب ،الطبعة اثلاثلة ،د.س)
 .229املقنعة ،الشيخ حممد بن انلعمان املفيد( ،قم ،مؤسسة النرش االساليم اتلابعة جلماعة املدرسني
بقم ،الطبعة اثلانية1410 ،ـه)
 .230املاكسب وابليع ،األمايل( ،قم ،مؤسسة النرش اإلساليم)1413 ،
 .231املاكسب ،الشيخ مرتيض األنصاري ،حتقيق جلنة حتقيق تراث الشيخ األنصاري( ،إيران،
األمانة العامة ملؤتمر العاليم بمناسبة اذلكري املئوية مليالد الشيخ األنصاري ،الطبعة اثلاثلة،
1420ـه)
 .232مكيال املاكرم يف فوائد ادلاعئم للقائم ،املريزا ممد تيق املوسوي األصفهاين ،حتقيق السيد عيل
اعشور( ،بريوت ،مؤسسة األعليم للمطبواعت ،الطبعة األوىل )2001/1412
 .233املهذب ،ابن براج الطرابليس ،حتقيق بإرشاف الشيخ السبحاين (قم ،مؤسسة النرش اإلساليم
اتلابعة جلماعة املدرسني بقم)1406 ،
 .234موسوعة الفقه السيايس اإلساليم ونظام احلكم يف اإلسالم ،الكتاب األول ،نظرية ادلولة يف
الفقه السيايس اإلساليم ،ادلكتور فؤاد حممد انلادي( ،القاهرة ،دار الكتاب اجلاميع1980 ،
 .235املزيان يف تفسري القرآن ،الطباطبايئ( ،طهران ،دار الكتب اإلسالمية)1362 ،
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(انلون)
 .236نظام احلكم يف اإلسالم بني انلظرية واتلطبيق ،د .أمحد عبد اهلل مفتاح( ،القاهرة ،دار
اتلوزيع والنرش االساليم ،الطبعة األوىل )2003 ،
 .237نظام احلكم يف اإلسالم ،د .حممد بن عبد اهلل العريب( ،بريوت ،دار الفكر)1977 ،
 .238نظام احلكم يف اإلسالم ،د .حممد فاروق انلبهان( ،الكويت ،مطبوعة جامعة الكويت)1961 ،
 .239نظام احلكم يف اإلسالم ،عبد القادر زلوم( ،الكتاب املوسع واملنقح مبين ىلع كتاب (نظام
احلكم يف اإلسالم-ملؤلفه تيق ادلين انلبهاين)( ،من منشورات حزب اتلحرير ،الطبعة
السادسة معتمدة)2002 ،
 .240نظام احلكم يف اإلسالم؛ اإلمامة ورياسة األمة وما يتعلق بها من حبوث ،د .يوسف مويس،
حتقق حسني يوسف مويس( ،القاهرة ،دار الفكر العريب ،د.س)؛ (بريوت ،دار املعرفة ،الطبعة
اثلانية)1964 ،
 .241نظام احلكم واإلدارة يف االسالم ،الشيخ حممد مهدي شمس ادلين( ،بريوت ،املؤسسة ادلويلة
لدلراسات والنرش ،واملؤسسة اجلامعية لدلراست والنرش واتلوزيع ،الطبعة اثلاينة )1991 ،
 .242نظام اخلالفة يف الفكر اإلساليم ،ادلكتور مصطيف حليم( ،القاهرة ،دار األنصار ،د.س)
 .243انلظام السيايس االساليم مقارنا بادلولة القانونية (دراسة دستورية رشعية وقانونية
مقارنة) ،ادلكتور منري محيد ابليايت( ،بريوت ،دار وائل للنرش واتلوزيع ،الطبعة األوىل )2003 ،
 .244انلظام السيايس يف اإلسالم ،د .عبد العزيز عزت اخلياط( ،القاهرة ،دار السالم ،الطبعة
األوىل)1999 ،
 .245انلظريات السياسية اإلسالمية ،ادلكتور حممد ضياء ادلين الريس( ،القاهرة ،دار الرتاث،
الطبعة السابعة)
 .246نظرية اإلسالم وهديه يف السياسة القانون وادلستور ،املودودي( ،دمشق ،دار الفكر ،الطبعة
األوىل)1964 ،
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 .247نظرية ادلولة يف الفقه الشييع (مع مقدمة نقدية) ،الشيح حممد كديغر ،ترمجة ادلكتور حممد
سقري( ،بريوت ،دار اهلادي ،الطبعة األوىل)2004 ،
 .248انلظم السياسية ،ادلولة واحلكومة ،حممد اكمل يللة( ،القاهرة ،دار الفكر العريب ،د.س)
 .249انلظم السياسية ،د .ثروت بدوي( ،ج.م.ع .دار انلهضة العربية)1975 ،
 .250انلظم السياسية ،عبد الغين بسيوين( ،بريوت ،ادلار اجلامعية ،د.س)
 .251نقد والية الفقيه ،حممد مال اهلل( ،القاهرة ،دار الصحوة اإلسالمية ،الطبعة األوىل 1409ـه)
 .252نهاية اإلقدام ،الشهرستاين ،حرره وصححه الفرد جيوم( ،القاهرة ،مكتبة املتنيب ،د.س)
 .253انلهاية يف جمرد الفقه والفتاوي ،الطويس( ،قم ،انتشارات قدس حممدي ،د.س)
 .254نهج ابلالغة ،لإلمام عيل كرم اهلل وجهة ،رشح الشيخ حممد عبده ،املراجعة عيل أمحد محود،
(بريوت ،املكتبة العرصية ،الطبعة األوىل)2006 ،

(الواو)
 .255وجاء دور املجوس ؛ األبعاد اتلارخيية والعقائدية والسياسية للثورة اإليرانية ،عبد اهلل
الغريب( ،حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف ،الطبعة السادسة)1988 ،
 .256وسائل الشيعة إيل حتصيل مسائل الرشيعة ،احلر العاميل( ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب)
 .257الواليات اخلاصة ،الوالية ىلع انلفس واملال يف الرشيعة اإلسالمية( ،القاهرة ،دار الرشوق،
الطبعة األوىل )2002
 .258والية الفقيه أبعادها وحدودها ،آية اهلل حممد هادي معرفة( ،قم)1402 ،
 .259والية الفقيه تارخيها ومبانيها ،د .حمسن احليدري( ،بريوت ،دار الوالء ،الطبعة اثلانية2004 ،ـه)
 .260والية الفقيه يف مزيان اإلسالم ،د .فاروق عبد السالم( ،القاهرة ،الطبعة األوىل)1987 ،
 .261والية الفقيه وحدودها ،آية اهلل العظيم نارص ماكرم الشريازي (د.ن و د.س)
 .262والية الفقيه ووالية الفقاهة والعدالة ،آية اهلل جوادي آميل ،ترمجة ماجد اخلاقاين( ،د.ن و د.س)

٥٠٨

نظرية والية الفقيه السياسية

 .263والية الفقيه ،الشيخ آية اهلل جوادي اآلميل( .د.ن و د.س)

(اهلاء)
 .264اهلداية يف األصول والفروع ،الصدوق ،حتقيق ونرش :مؤسسة اإلمام اهلادي( ،قم ،مطبعة
اعتماد ،الطبعة األوىل 1411ـه)
املجالت والنرشات واالنرتنت
 .265االنتخابات الرئاسة اإليرانية مستقبل عملية االصالح ،د .حممد مؤمن السعيد إدريس،
كراسات االسرتاتيجية (القاهرة ،مركز األهرام لدلراسات السياسية واالسرتاتيجية ،العدد
)2001 ،104
 .266نظام احلكم يف إيران ،إسماعيل حممد ،دراسة منشورة ىلع صفحات موقع جريزة نت
 .267عرشون اعما بعد اثلورة؛ إيران وإشاكيلات اتلحول من اثلورة إيل ادلولة( ،القاهرة ،جملة
السياسة ادلويلة ،العدد ،136 :أبريل )1999
 .268الربملانية واالتقطاب السيايس يف إيران ،مصطيف اللباد( ،جملة السياسة ادلويلة ،العدد،140 :
إبريل )2000
 .269صحيفة خلق مسلمان 1979/10/18 :و 1979/9/23
 .270صحيفة كيهان اللندنية/21 :أبان
1366/ـه
 .271والية الفقيه وتداعياتها ي الفكر السييايس اإليراين املعارص ،شفيق شقري( ،من ملفات
اجلزيرة نت) www.aljazeera.net
 .272والية الفقيه أم شوري الفقهاء ؟ نقاط الضعف وعوامل القوة ،جملة انلبأ العدد ،28 :السنة
الرابعة رمضان 1419ـهwww. Annabaa.org/nba28/faqeh/htm.
 .273قاموس الغين ( ،صخر) ادلكتور عبد الغين أبو العزمhttp://www.sakhr.com-،
lexicons.sakhr.com
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 .274إيران بيانات أساسيةwww.aljazeera.net/NR/exeres/ ،
 .275جذور والية الفقيه ما بني بلنان وإيران ،حممد األرناؤوطwww.montadaalquran.،
com/articles/
 .276حوارات خاصة مع فؤاد إبراهيم ،حممد مهدي شمس ادلين( ،جلنة األرشيف ،خمطوط الفقيه
وادلولة)1997 ،
 .277من حيكم إيران ؟ بنية السلطة يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،ولفريد بوختا( ،أبو ظيب،
اإلمارات املتحدة ،مركز اإلمارات لدلراسات وابلحوث االسرتاتيجية ،الطبعة األوىل )2003
من أرشيف اجلزيرة نت www.aljazeera.net
 .278املشاركة السياسية يف إيران خالل عقدين ،سالم مشكورwww.aljazeera.net ،
 .279ادلين والسياسة ،د .يوسف القرضاويwww.qaradawi.net/site/topics/versi ،
31/05/2007
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