موقف ِّالنظام اليراين من املراجع ورجال ادلين اخملالفني
اآلخَرَفيَفلسفةَالوليََالفقيهَ..قمعَالمرجعيةَوتأميمَالمذهب

َ

حممد السيد الصياد

السلْطة ،وكيف
السلْطة وقمة اهلرم السياسي ،من الطبيعي أ ْن تثار أسئلة عن موقع وموضع الفقهاء اآلخرين يف ُّ
يف دولة يكون فيها الفقيه على رأس ُّ
السلْطة؟
ينظر النِّظام السياسي إىل اجتهاداهتم الفقهية بوصفهم فقهاء وجمتهدين ،وماذا لو خالفت اجتهاداهتم اجتهاد الول الفقيه الذي ميسك بزمام ُّ
إن الطبيعة القيادية والكاريزمية والنفسية لشخص اخلمين جعلته يتعقب املعارضني له ولقراءته الفقهية -البشرية -ومل يؤمن مببدأ التفاوض واحللول
الوسطى .وكان املعارضون للخمين من داخل املرجعية -وهم األكثرية وقتئذ -يرون احلفاظ على استقالل املرجعية الدينيَّة ،لكن اخلمين رأى انصهار
وتذويب املرجعية يف نظام والية الفقيه ،حبيث تصري املرجعية أداة من أدوات النِّظام السياسي( ،)1وحبيث تفقد احلوزة استقالهلا عن النِّظام الذي
كان مكفوال هلا اترخييا حىت يف ظل احلكم الشاهنشاهي .وحسب أحد أكرب املقربني للخمين يف ذلك الوقت فإنه كان ال يقبل الرأي اآلخر وال
املناقشة( ،)2ومن ث أثر مزاجه الشخصي وتكوينه النفسي على خريطة املرجعية وموقفه من املراجع املعارضني واملخالفني له يف القراءة الفقهية.
يف هذه الورقة نرصد موقف النِّظام اإليراين ما بعد الثورة ،من املراجع املخالفني لفلسفته وقراءته وسياسته وبراجمه ،كيف تعامل معهم النِّظام بصفته
نظاما دينيا وبصفتهم رجال دين ،وهل جنح النِّظام يف ترسيخ العناصر األخالقية يف أحشاء النِّظام السياسي ،أم قدم أهل الثقة على أهل الكفاءة(.)3
من ث ميكن يف النهاية اخلروج بنتائج وإجاابت عن ماهية السؤال األخالقي يف الدولة اإليرانيَّة ،وهل هي ابلفعل دولة دينيَّة تتحاكم إىل الفلسفة
األخالقية يف املذهب الشيعي والدين اإلسالمي ،وهل ميكن دميومة الدولة وبقاؤها مع تناحر املرجعيات وإقصاء قطاع عريض من رجال الدين
الفاعلني يف الداخل اإليراين ممن هلم مقبولية مجاهريية وقطاعات شعبية واسعة .لذا ت عد هذه الورقة مفتاحا مهما لفهم اخلارطة الدينيَّة واحلوزوية يف
ؤسسة الول الفقيهِّ ،ممَّا ي ِّ
سهم يف معرفة وإدراك الظواهر السياسيَّة يف إيران وأتسيسيات احلكم وصناعة القرار
إيران ،وطبيعة عالقة رجال الدين مب َّ
السلْطة النافذة ،وسياسة
هناك ،وموقع املرشد األعلى يف اخلارطة الفقهية والعلمية ،وكيف غاب مبدأ األعلميَّة (أعلميه الفقيه) ليحل حمله مبدأ ُّ
األمر الواقع.
***

التعامل مع مراجع قم
قبل الثورة اإليرانيَّة مل يكن اخلمين األول يف الرتاتبية اهلرمية للحوزة الشيعية (يف قم والنجف) ،بل كان أييت يف مرحلة اتلية يف قم بعد آية هللا كلبايكاين
وآية هللا شريعتمداري وآية هللا مرعشي جنفي ،وابلنسبة إىل الشيعة عموما كان السيد حمسن احلكيم يف النجف هو املرجعية العلْيا املتصدرة ،يليه
الثالثة املذكورون آنفا ،ث أييت اخلمين رجل دين عادّي من مئات رجال الدين داخل احلوزة( ،)4واشتهر بكونه قائدا سياسيا أكثر منه فقيها دينيا(،)5
فكثري من الناس اتبعوه سياسيا ،لكنهم مل يقلدوه فقهيا ،فكانت مدينة أصفهان -على سبيل املثال -من أشد املدن أتييدا للثورة ،لكن أهلها كانوا
( )1راجع :د.آمال السبكي ،اتريخ إيران بني ثورتني ،ط/الكويت عامل املعرفة ،ص ،207وما بعدها.
( )2راجع :حسنني هيكل ،مدافع آّيت هللا ،ط/1دار الشروق القاهرة.245 ،243/1 ،
( )3فهمي هويدي :إيران من الداخل ،ط/2دار الشروق 2014م ،ص.163
( )4جيادل بعض املقربني من نظام والية الفقيه أبن اخلمين كان املرجع األول يف املرجعية الشيعية يف عهد الشاه ،وبىن بعض الباحثني العرب طرحهم على تلك الفكرة على أهنا بدهية ،فتذهب الباحثة فاطمة الصمادي
إىل أنه بعد رحيل آية هللا الربوجردي اختار جمتمع مدرسي حوزة قم العلمية اخلمين مرجع تقليد مطلقا للشيعة يف العامل .راجع :فاطمة الصمادي :التيَّارات السياسية يف إيران ،ط/املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات،
ص.96
( )5فهمي هويدي :إيران من الداخل ص .130وتقول الدكتورة أمل محادة" :يذكر أن اإلمام اخلمين مل يكن مرجعا مطلقا/وحيدا للشيعة يف العامل وإمنا كان حائزا على لقب آية هللا العظمى مع عدد من آّيت هللا مثل:
مشهور يف بلده لكنه ابلتأكيد مل يكن األبرز يف سلسلة
ا
مرعشي جنفي ،والسيد كاظم شريعتمداري والسيد حممد هادي امليالين وآخرين" .اخلربة اإليرانيَّة ص .315وأملح إىل ذلك د.هوشنك هناوندي فقال" :أصبح اخلمين
املراجع الشيعية ،لذا وجب حتويله سريعا إىل شخصيَّة من شأهنا أن تكون منافسة حملمد رضا شاه" .اخلمين يف فرنسا ،ط/1مركز اخلليج العريب للدراسات اإليرانيَّة ،الرّيض 2017م ،ص .138وإحسان نراغي :من بالط
الشاه إىل سجون الثورة ،ص .31وقد أرسل املرجع اخلوئي رسالة إىل اخلمين بعد سقوط الشاه خاطبه فيها بلقب "حجة اإلسالم" ال بلقب آية هللا ،وهو ما ي ِّ
عزز التفسري السياسي حلصول اخلمين ومنحه لقب "آية هللا"
إلنقاذه من بطش الشاه ،عندما أراد آية هللا شريعتمداري إنقاذه من اإلعدام .راجع :نزار السامرائي :يف قصور آّيت هللا ،ص.40
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يف جمملهم مقلدين ملرجعية اخلوئي يف النجف( .)6وحىت اليوم فإن أكثر الشعب اإليراين يقلد مرجعية السيستاين يف العراق(ِّ ،)7ممَّا يدل على أن
الشعب ِّ
التحول الذي طرأ على املرياث احلوزوي الشيعي،
يفرق بني الزعيم السياسي والزعيم الدين .وإدراك تلك الرتاتبية مهم جدا ملعرفة مدى ُّ
والدرس الفقهي املستقر ،وسالسل األسانيد واملراجع املعتمدين.
وقد أهنى اخلمين ثنائية "الفقيه والسلطان" املتوارثة منذ عهد الكركي ،وصارت الصيغة اجلديدة "الفقيه السلطان والسلطان الفقيه" ،مبا يعن أن
للسلْطة السياسيَّة على الوجه الذي كان معروفا يف عهد الشاه ألهنا صارت متحدثة
السلْطة ،فال وجه ملعارضة رجل الدين ُّ
الدين دخل يف أحشاء ُّ
السلْطة ال تزعم الوالية
السلْطة صار م ِّلزما -يف القراءة اخلمينيَّة -لغريها من الفقهاء .لكن قبل اخلمين كانت ُّ
ابسم اإلمام الغائب أيضا ،بل إن رأي ُّ
حول األمر يف عهد اخلمين
املطلقة والنيابة عن اإلمام الغائب ،فكان رأيها غري م ِّلزم للفقهاء ،بل كان الفقهاء يعتربون أنفسهم قيِّمني على الشاه ،فت َّ

يتمسك
ألنه من داخل احلوزة ال من خارجها ،ابإلضافة إىل استيفائه شروط االجتهاد واألعلميَّة .فلم يكن هناك سوى سيناريوهني :األول أن َّ
رجال الدين اآلخرون ابختياراهتم الفقهية واالجتهادية ويعلنوا معارضتهم للقراءة اخلمينيَّة ،والثاين أن يتماهوا مع القراءة اخلمينيَّة ،وهو اإلشكال الذي
املؤسسة الدينيَّة.
واجهته َّ
كل مراجع قم ،وعلى رأسهم الثالثة الكبار (كلبايكاين وشريعتمداري ومرعشي جنفي) ،كان من املفرتض أن تكون
بعد جناح الثورة اليت شارك فيها ُّ
هلم الكلمة العلْيا يف الشأن الفقهي السياسي ،ابعتبار األعلميَّة والرتاتبية املعروفة يف العرف احلوزوي والفقه الشيعي ،لكن الذي حصل أن اخلمين
بدأ يتخلص من نفوذهم واحدا تلو آخر ،فسارع اخلمين إىل القضاء على مراكز القوى داخل املرجعية الدينيَّة يف قم ،ممن يتوقع أن يتسببوا يف قالقل
هت ِّدد طموحه الشخصي ومشروعه السياسي .جدير اب ِّ
لذكر أن حكومة الشاه نفسه -بل الدولتني القاجارية والبهلوية بتارخيهما الطويل والراسخ يف

حكم الدولة اإليرانيَّة -مل تلجأ قط إىل إعدام رجال الدين أو تضييق اخلناق عليهم ابلصورة اليت فعلها اخلمين ،بل إن القوانني اإليرانيَّة آنذاك كانت
ت ِّ
عطي حصانة ملراجع التقليد وال تسمح مبحاكمتهم وإعدامهم(.)8
رجحوا السيناريو األول -وهو حماولة احلفاظ على املسافة الفاصلة بني احلوزة والنِّظام ،ابعتبار نظام ما بعد الثورة نظاما سياسيا
إن الفقهاء الذين َّ
ابلدرجة األوىل ولو كان على رأسه فقيه جمتهد ،فهو حباجة إىل كوابح خارجية تتمثل يف احلوزة العلمية املستقلة -كانت لديهم ِّ
مربراهتم القوية هلذا
الطرح ،أهُّها املوروث العملي والتطبيقي للحوزة العلمية جتاه األنظمة السياسيَّة ،يف حني أن النِّظام اجلديد ارأتى أن عصر استقالل احلوزة عن
وإما ألنه
النِّظام السياسي ووجود مسافات فاصلة بني النِّظام واحلوزة قد انتهىَّ ،إما ألن النِّظام اجلديد رأى أنه ممثِّل للحوزة وخارج من أحشائهاَّ ،
وإما ألن النِّظام رأى احلوزة أداة سلبية "تقليدية كالسيكية"
أدرك خطورة وجود املسافة الفاصلة بني احلوزة والنِّظام مستفيدا ِّممَّا حصل مع الشاهَّ ،
وأهنا مل تبذل اجلهد الكايف إلزاحة نظام الشاه يف حني أن العبء األكرب كان على الفقهاء احلركيني ،لكن يقلِّل من ِّص َّحة هذا االحتمال أن اإلقصاء

مل يشمل الفقهاء التقليديني فقط ،بل أيضا احلركيني املعارضني للقراءة الفقهية والفلسفية للنظام (القراءة اخلمينيَّة) .فنحن إذا أمام قناعتني خمتلفتني
ابلكليةِّ ،ممَّا يعن حتمية ِّ
املؤسسات ليحسم املعركة ،يف حني جت َّرد اآلخرون من وسائل
السلْطة والدستور و َّ
الصدام املباشر ،فاستخدم اخلمين أدوات ُّ
الس ْلطة ولو كانت قواعدهم الشعبية (املقلدون) أكرب وأكثر انتشارا يف ذلك الوقتِّ ،ممَّا َّأدى إىل خسارهتم املعركة حول القراءة الفقهية لوالية الفقيه
ُّ
أوال ،وخسارة ت ُّسكهم ابلعرف احلوزوي املستقر اترخييا اثنيا .وسنتناول ذلك ابلتفصيل يف النقاط التالية:

 -1آية هللا شريعتمداري
تتلمذ آية هللا حممد كاظم شريعتمداري (1905-1986م) على يد عبد الكرمي احلائري والنائين وأبو احلسن األصفهاين وغريهم ،وبعد رحيل
ابلتصدر يف العامل بعد وفاة حمسن
ُّ
فرد شريعتمداري
صدر آية هللا شريعتمداري يف قم ،وت َّ
الربوجردي ت َّ
صدر آية هللا حمسن احلكيم يف النجف ،ث ت َّ
احلكيم .يقول آية هللا مهدي احلائري اليزدي يف مذكراته" :كان شريعتمداري يف عداد زعماء املرجعية الشيعية ،وكان يف عداد احلكيم ،وبعد احلكيم
ميكن القول إن شريعتمداري كان األول ،وإن مقلديه كانوا أكثر من مقلدي سائر املراجع"(.)9
فرد شريعتمداري ابملرجعية الشيعية من حيث عد األتباع واملقلدين ودافعي اخل ْمس ،ومن حيث التالميذ الكبار ،وكان من مشاهري تالمذته السيد
وت َّ
وصى شريعتمداري أبن يصلِّي عليه بعد موته ،لكن السلطات مل تنفذ الوصية ،واعتقلت رضا
موسى الصدر "املفقود" ،وأخوه رضا الصدر الذي َّ
الصدر.
ومما يدل على موقع ونفوذ آية هللا مداري يف احلوزة يف ذلك الوقت أن بعض قادة حزب الدعوة املقيمني يف إيران يف عهد الشاه ،كانوا يتعاونون مع
( )6فهمي هويدي :إيران من الداخل ص 130وص.138
( )7صالح جواد شرب :ثيولوجيا التشيع السياسي بني حق هللا والشعب وواقع املمارسة ،ط/1الرافدين 2017م ،ص.466
( )8راجع :ظالمات مساحة السيد حممد كاظم شريعتمداري.http://cutt.us/ORm9O .
( )9ظالمات مساحة السيد حممد كاظم شريعتمداري 17 ،أبريل 2015م .سابق.
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مرجعية كاظم شريعتمداري ،ال سيما الشي خ علي التسخريي ،والشيخ سعيد النعماين ،والشيخ قاسم احلائري ،وحممد هادي الغروي ،وغريهم .وكانوا
يصدرون جملة اهلادي ابللغة العربية اليت تثل مرجعية شريعتمداري وتروج لنشاطاته(.)10
إذا كان آية هللا حممد كاظم شريعتمداري األستاذ األول يف حوزة قم قبيل قيام الثورة اإليرانيَّة ،وكان من رفاق اخلمين ،وأسهم يف خروج اخلمين من
املعتقل يف عهد الشاه وإلغاء احلكم عليه ابإلعدام ،ذلك أن املراجع (آّيت هللا) كان القانون اإليراين يف عهد الشاه مينع إعدامهم ،فمنح شريعتمداري
اخلمين لقب آية هللا ،إلنقاذه من حكم اإلعدام(.)11

موقفه من والية الفقيه ومركزية األمة
كان آية هللا شريعتمداري معارضا لنظرية والية الفقيه بقراءهتا اخلمينيَّة ،وكان يؤمن ابلدولة الدستورية الربملانية تبعا ألستاذه النائين ،وكان قائدا
حقيقيا للثورة ومتحداث ابسم املعارضة ،وقد ابيعه كرمي سنجايب (وهو قائد اجلبهة الوطنية) ِّممَّا جعل املعارضة حتت زعامة آية هللا شريعتمداري(.)12
وكان آية هللا شريعتمداري أول من جهر مبعارضته لوالية الفقيه ،وقال إنه يؤيد والية الفقهاء من خالل جلنة إشراف على القوانني ،وكان هذا هو
عرب عنه شريعتمداري بكل جرأة ،وتلَّكه القلق من تغيري املسار الفقهي واإلرث االستنباطي للحوزة( .)13وأجرى
التيَّار السائد يف احلوزة ،وقد َّ
شريعتمداري حوارا مع صحيفة "كيهان" اقرتح فيه ابتعاد الفقهاء عن املناصب السياسيَّة واحلكومية ،وأن يكتفوا ابلدور اإلشرايف والتوجيهي ،حىت
( )14
السلْطة اليت ي ِّقر هبا اإلسالم ،والديكتاتورية تعيد البلد إىل عهد النِّظام الطاغويت
تستمر هيبتهم عند الناس  .ومن أقواله" :إن حكومة الشعب هي ُّ

السابق .وإن أصل املادة  110يف الدستور -أصل والية الفقيه -يسلب الناس صالحيتهم واختياراهتم ويناقض األصول اليت تعطي للناس حق
االنتخاب ،لذلك ال بد من إصالحه ورفع هذا اإلشكال"(.)15
وطالب شريعتمداري ابلعودة إىل دستور 1906م ،الذي ال يعطي الفقهاء إال دور اإلشراف على عمل جملس الشُّورى( ،)16الذي انبثق عن احلركة
األمة يف اختيار
الدستورية ،ومنظرها املريزا النائينِّ ،ممَّا يؤكد انتماء شريعتمداري إىل خط النائين الفقهي واإلصالحي السياسي ،الذي يؤمن حبق َّ
وانتخاب احلاكم دون فرض وصاية دينيَّة أو فقهية على الناس.

التخلُّص من نفوذه
كانت شعبية آية هللا شريعتمداري يف قم -بوصفه املرجع األكثر أتباعا وقتئذ وانفتاحه على كل األطياف واملذاهب( -)17عائقا أمام الطموح
الشخصي للخمينِّ ،ممَّا جعله يسعى للتخلُّص منه ألوهى األسباب ،فاخلالف "وإن كان فقهيا إال أن العنصر الشخصي ليس غائبا تاما عن
املوقف"(.)18
ففي سنة 1982م اعتقل صادق قطب زادة بتهمة التخطيط لالنقالب على اخلمين واغتياله ،واعرتف أبن آية هللا شريعتمداري متورط معه يف
التخطيط لالنقالب ،فاعتقل شريعتمداري ،وأ ِّ
ظهر حاسر الرأس يف وسائل اإلعالم ،ووضع حتت اإلقامة اجلربية ،وأهنِّيت كل عالئقه ابحلوزة والدرس
الفقهي ،وأحرقوا مكتبته الضخمة اليت مجعها يف سنوات عديدةِّ ،ممَّا ي عد استهانة ابلعلم والفقهاء .ث مرض وهو يف طور اإلقامة اجلربية ،وملا تويف
( )19
يسمونه
دفنته األجهزة األمنية ليال يف مقربة مهجورة جبانب املراحيض ،ومنعت تالمذته ورفاقه من حضور جنازته  .لذا كان مؤيدو اخلمين ُّ
استهزاء وسخرية "آية هللا شريعة جماري"(!)20
ث اندثرت كتبه وعلومه ورسالته يف الوسط احلوزوي بعد أتميم احلوزة لصاحل النِّظام اجلديد ،وصار يتعامل معه اترخييا على أنه متمرد على نظام والية

( )10د.علي املؤمن ،أنصار والية الفقيه ومعيار العالقة حبزب الدعوة صحيفة املثقف 2016/7/1م.
( )11راجع :ريتا فرج ،إيران والنفوذ اإلقليمي من اخلمينية إىل النجادية "دراسة ضمن كتاب إيران بني ثورتني" ،ط/مركز املسبار 2013م ،ص .420ونزار السامرائي :يف قصور آّيت هللا ،ط/1جسور للرتمجة والنشر
2016م ،ص.39
( )12هوشنك هناوندي :اخلمين يف فرنسا ،ص .196وأروند إبراهيميان :اتريخ إيران احلديثة ،ص.224 ،230 ،229
( )13راجع :إيران من الداخل ص.138
( -)14د.أمحد زكي :آية هللا اخلمين بني الثورة والطغيان ،ط/دار الكتب القاهرة 2015م ،ص .330ولالطالع على اجلدل الفقهي حول تول رجال الدين املناصب اإلدارية والتنفيذية راجع :ضد االستبداد لتوفيق
السيف ص ،140وفتحي املراغي :والية الفقيه يف العقل املذهيب والسياسي اإليراين املعاصر ،جملة الدراسات اإليرانيَّة العدد الثاين ،ص.88
معممون يف سجون اخلمين 13 ،أبريل 2014م.http://cutt.us/GhSYV .
( )15املثقف اجلديدَّ :
مؤسسة االنتشار العريب 2013م ،ص.168
( )16أمحد الكاتب :الشرعية الدستورية يف األنظمة السياسية اإلسالمية املعاصرة ،طَّ /1
ؤسسات اإلسالمية السنية كرابطة العامل اإلسالمي ،ويف أثناء وجودي -الصفار -يف قم جاء وفد من الرابطة برائسة أبو احلسن
( )17يقول حسن الصفار إن آية هللا شريعتمداري "كان مرجعا منفتحا وأقام عالقة مع امل َّ
الندوي ،وجرى هلم استقبال طيب وحصل حوار مجيل للتقريب بني فئات األمة وأتباع املذاهب اإلسالمية" .عبد العزيز قاسم :مكاشفات الشيخ حسن الصفار ،ط/العبيكان 2008م ،ص.89
( )18فهمي هويدي :إيران من الداخل ،ص.138
( )19راجع :آية هللا السيد رضا الصدر :يف سجن والية الفقيه ،ص ،28نسخة حسن طهراين( ،ترمجة :د علي مهدي ،وتصحيح حسن طهراين وفجر الوالية) .وأمحد زكي :آية هللا اخلمين بني الثورة والطغيان ص.330
وبدر اإلبراهيم :احلراك الشيعي يف السعوديَّة ،ص .126وظالمات السيد حممد كاظم شريعتمداري 17 ،أبريل 2015مhttp://cutt.us/Ad2Ra .
( )20املرجع املظلومّ ،ي حسني ،د.تhttp://cutt.us/3xmXw ،
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الفقيه ،وال يستحق أي لقب ،وجرد من أعلميته الفقهية.

 -2آية هللا حسني منتظري
آية هللا حسني علي منتظري (1922-2009م) رجل دين ،ومنظر من منظري الثورة ،وانئب اخلمين الذي كان مرشَّحا خلالفته .وكان زاهدا يف
اخلاصة ،واستمر يف الدرس احلوزوي يف قم ،وكان يلقى احرتاما من العلماء والفقهاء كافَّة ،وإن اعرتض
املنصب السياسي ،ومتقشفا يف معيشته َّ

البعض على ترشيحه سنة 1985م خليفة للخمين ،لوجود الفقهاء الكبار واملرجعيات العتيقة يف قم .وكان من تالمذة اخلمين ،ووصفه اخلمين
تحوالت فقهية وفكرية وتطبيقية كبرية يف حياته ،فبدأ حياته اثين
ب "مثرة حيايت" ،وت وَّىل إمامة اجلمعة يف طهران بعد الثورة .ومر آية هللا منتظري ب ُّ
رجل يف النِّظام اإليراين بعد اخلمين ،وكان من صقور احملافظني يف البداية ،فدعا إىل إعدام املعارضني إلقالة الرئيس بن صدر وعدم التهاون أو الرأفة
معهم( .)21وأ ِّ
عدم أكثر من  1600شخص يف الفرتة اليت تلت إقالة بن صدر( ،)22وأغلق حسني منتظري نفسه صحف حزب "توده" اليساري،
وأنذر املوظفني املعارضني ابلفصل من الوظائف احلكومية( .)23وكان من أركان نظرية تصدير الثورة اإليرانيَّة ،ويتابع سري عمل معسكرات التدريب
املخول إليها تصدير الثورة( .)24لكنه يف املرحلة التالية من حياته حت َّول إىل معارض شرس لوالية الفقيه بتطبيقها اخلمين ،ليعود فينتصر
يف إيران َّ
حلقوق اإلنسان ،ويعتذر عن جرائم عهد اخلمين(.)25
من الناحية التنظريية كان آية هللا حسني منتظري م ِّ
نظرا لوالية الفقيه لكنه يف الوقت نفسه يعرتف ابحلكم الدستوري ودور األ َّمة يف صناعة القرار
وتقرير املصري ،فيقول" :إن اهلدف من نظرية والية الفقيه هو تنفيذ القوانني واألحكام اإلسالمية وإدارة اجملتمع على أسس املوازين اإلسالمية ،إما
السلْطة التنفيذية املنتخبة من قبل الشعب"( ،)26فهو -وإن كان يف بدايته من حاشية
عن طريق تصدي الفقيه لذلك ،أو بتأييده وإشرافه على ُّ
اخلمين املقربني ،بل كان انئبه الشخصي -كان بينه وبني اخلمين مثة مساحة فكرية وفلسفية ،فكانت أتسيسياته لوالية الفقيه خمالفة لألسس
واملرتكزات اليت بىن عليها اخلمين نظريته ،فكان منتظري يدعو إىل انتخاب اإلمام/الول الفقيه من قبل الشعب ،ومل يؤمن بوجود النص الشخصي
العامة" وحق األمة يف االنتخاب(.)27
عليهم من اإلمام املهدي ،ومجع بني نظرية "النيابة َّ
ويرفض آية هللا منتظري ِّ
كل يف جماله ،فيقول" :ليس معىن
تصدي الفقيه لكل شيء بنفسه ،فال بد من االعتماد على أهل االختصاص واخلربةٌّ ،
والية الفقيه تص ِّديه جلميع األمور بنفسه ،بل ي ِّ
املؤسسات مع رعاية القوة والتخصص واألمانة فيهم ،ويكون
فوض كل أمر إىل أهله من األشخاص و َّ
اص املطَّلِّعني فيها ،حيث إن األمر
املهمة اخلو َّ
مشرفا عليهم هادّي هلم ،مراقبا هلم بعيونه وأّيديه ،ويشاور يف كل شعبة من احلوادث واألمور الواقعة َّ
ال يرتبط بشخص خاص ،حىت يكون االشتباه فيه قابال لإلغماض عنه ،بل يرتبط بشؤون اإلسالم واملسلمني مجيعا ،وقد قال هللا تعاىل« :وأ ْمره ْم
شورى ب ْي ن هم» ،وإذا كان عقل الكل وخامت الرسل خوطب بقوله« :وش ِّاوْرهم» ،فتكليف غريه واضح ،وإن ت ف َّوق ونبغ"( .)28فمبدأ الشُّورى هو
التخصص(.)29
أساس للحكم عند آية هللا منتظري ،وال جيوز للفقيه أن يتفرد ابحلكم والنفوذ دون مشورة أهل
ُّ
ٌ
وتعيني الول الفقيه يف فلسفة منتظري يكون عن طريق رضا الناس واختيارهم ،فهو يكون إما ابلتنصيب (أي التعيني ابألمر املباشر) ِّمن قِّبل اإلمام،
وإما ابالنتخاب ِّمن قِّبل الشعب( .)30فإذا استحال التعيني ِّمن قِّبل اإلمام لكونه غائبا ،فإنه جيب انتخابه ِّمن قِّبل الشعب( .)31واحلكومة تستمد
َّ
شرعيتها من الشعب ،ويراها ميثاقا بني طرفني كالعقد ،أي بني احلاكم والشعب ،وإبشراف من الشارع احلكيم/هللا عز وجل .وميكن لألمة فسخ
عهده(.)32
عما شرط عليه وت َّ
هذا العقد إذا ما تلَّى الوال َّ

( )21آمال السبكي :اتريخ إيران السياسي بني ثورتني ،ط/عامل املعرفة الكويت ،العدد  ،250ص.233
( )22السبكي :اتريخ إيران ،ص .234ويصف عامل االجتماع اإليراين إحسان نراغي ،الشهور األوىل من الثورة ابحلمى الكربى إلعدام املساجني" .ففي خالل األشهر األوىل للثورة أي يف الفرتة املمتدة بني شتاء وربيع
1979م أصدرت احملاكم الثورية يف طهران واملقاطعات أحكام اإلعدام ونفذهتا حبق مخسمئة أو ستمئة شخص بينهم ضباط كبار يف اجليش ومديرون يف الشرطة والسافاك ورجال السياسة" .من بالط الشاه إىل سجون
الثورة ص.194
( )23السابق ،ص.236
( )24وكان مهدي هامشي شقيق زوج ابنة منتظري رئيس مكتب حركات التحرر ،املنوط هبا تصدير الثورة يف اخلليج والدول العربية ،وتثوير األقلِّيَّات الشيعية .راجع :احلراك الشيعي يف السعوديَّة ،بدر اإلبراهيم وحممد
الصادق ،ط/الشبكة العربية لألحباث والنشر ،ص.128
( )25آية هللا منتظري :اخلمين خدع اإليرانيني بوعود مل تتحقق ،العربية نت  20أبريل 2008م.http://cutt.us/MYJBa .
( )26آية هللا حسني منتظري :والية فقيه وقانون أساسي ،صحيفه راه نو ،العدد  ،18تريماه 1377 ،ه .ش.
( )27أمحد الكاتب :الشرعية الدستورية ،ص.169
( )28آية هللا منتظري :دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية ،ط/1املركز العالمي للدراسات اإلسالمية قم.12/1 ،
( )29العقال :نظرية والية الفقيه وتطبيقاهتا يف إيران ،ص.175
( )30يرى عبد الكرمي سرْوش أننا كي نصف نظاما معينا أبنه دميقراطي فإنه جيب أن تتوافر فيه ثالثة مؤشرات أساسية :قدرة األفراد على اختيار احلكومة ،وانتقادها ،وأخريا قدرهتم على تغيريها .من ث فال تناقض مبدئي
بني الدميوقراطية ووجود عامل أو فقيه على رأس احلكومة ما دامت هذه املؤشرات الثالثة متوافرة( .راجع :أمل محادة :اخلربة اإليرانيَّة ص .)142وهو هبذه القيود حياول نزع القداسة والعصمة عن الفقيه إذا كان يف على
ؤسسات الدستورية.
السلْطة ،أبن يكون خاضعا للقواعد احلاكمة وامل َّ
رأس هرم ُّ
( )31آية هللا منتظري :دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية  427/1وما بعدها.
( )32السابق ص .575وراجع :شيماء العقال :نظرية والية الفقيه وتطبيقاهتا ص.176
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صب األئمة للفقهاء الواجدين للشرائط ابلنصب العام بعنوان الوالية الفعلية فهو ،وإال وجب على
يقول آية هللا منتظري" :يف عصر الغيبة إن ثبت ن ْ
األمة تشخيص الفقيه الواجد لل شرائط وترشيحه وانتخابه ،إما مبرحلة واحدة ،أو مبرحلتني :أبن ينتخب أهل كل صقع وانحية بعض أهل اخلربة
(برملان) ث جيتمع أهل اخلربة وينتخبون الفقيه الواجد للشرائط واليا على املسلمني ،والظاهر كون الثاين أحكم وأتقن ،وأقرب إىل احلق"(.)33
واخلالصة أن آية هللا حسني منتظري عارض والية الفقيه املطلقة ،وجعلها من الشرك( ،)34ويدعو لتكون حمدودة ابإلرادة الشعبية منعا لعودة
السلْطة السياسيَّة بشخص واحد "ألن احتماالت ظهور خطر االستبداد يف شخص واحد
االستبداد والديكتاتورية ابسم الدين .فمنهجه عدم ن ْوط ُّ

أكرب"(.)35

مركزية الشعب عند منتظري
يقول آية هللا منتظري" :إن بنية نظرية والية الفقيه كما طرحتها ،ال تتعارض مع الدميقراطية مبعىن حكم الشعب ،بل إنن أعتقد أن نظرية احلكومة
السلْطة يف هذه النظرية تتقوم بنيتها وترتسخ عمليا آبراء الشعب
اإلسالمية ِّصيغت بشكل متطابق تاما مع منوذج احلكومة الدميقراطية الشعبية ،وأن ُّ
وبيعته للحاكم"( .)36ويقول" :ابلتأكيد للشعب كل احلق يف ذلك ،بيده أن ينصب أعلى سلطة يف الدولة ،أو عزهلا يف حال اإلخالل ابلشروط
الالزمة للمنصب"(.)37
فنالحظ أن نظرية آية هللا منتظري مل تطبَّق كاملة يف إيران ،وأن اخلمين وإن اعتمد على منتظري م ِّ
نظرا للنظرية فإنه جتاهل دعوته إىل مركزية الشعب

السلْطة ،وجعل والية الفقيه نيابة مباشرة عن هللا ،ال جيوز فيها عزل الول الفقيه وال حماسبته وال مساءلته ،وصارت بقراءهتا اخلمينيَّة واليزدية
يف ُّ
ومؤسساته.
(نسبة إىل مصباح اليزدي) هي القراءة املعتمدة للنظام اإليراين َّ
ورفض آية هللا منتظري الرأي القائل ابنتقال سيادة هللا وحاكميته من النيب واألئمة االثن عشر إىل الفقهاء يف عصر الغيبة ،دون أي مشاركة شعبية
األمة نفسها هي صاحبة السيادة ،ومصدر السلطات ،وقال إن لأل َّمة حق االنتخاب ،ال مطلقا بل ملن وجد
ودون مقبولية املؤمنني ،وذهب إىل أن َّ
الشرائط واملواصفات املعتربة(.)38

التحوالت الفكرية آلية هللا منتظري
ُّ
تراجع آية هللا منتظري سنة 2008م يف كتابه "احلكومة الدينيَّة وحقوق اإلنسان" ،عن معظم آرائه السابقة ،وت ب َّىن خيارات أكثر ليربالية يف بنية
السلْطة السياسيَّة الشيعية ،على حنو ما نراه عند تلميذه حمسن كديور اليومِّ ،مبا يعن أن منتظري
السلْطة والنِّظام السياسي ،وعمل على دم ْقرطة ُّ
ُّ
استقر به احلال يف هناية املطاف قريبا من خط الدستوريني اإلصالحي (النائين وشريعتمداري وموسى الصدر وابزركان) .فبعد أن كان ِّ
يقرر نظرية
"الوالية" للفقيه ابلضوابط والشروط ،صار ِّ
يقرر نظرية "اإلشراف" فقط ،وهي نفس طرح النائين والدستوريني( .)39ويذهب إىل مركزية الشعب،

السلْطة وعدم تركزها يف يد الفقيه ،عرب الفصل بني السلطات ،وال حاجة إىل أن يتبوأ الفقيه موقع الصدارة ،ليس ذلك فحسب بل ذهب
وتوزيع ُّ
إىل أن الفقيه ليس له والية على تشكيل احلكومة وإدارهتا ،وأن دوره يقتصر على اإلشراف على حسن تطبيق الشريعة إذا طلب الشعب منه ذلك!
أي إنه انط العملية السياسيَّة برَّمتها مبقبولية اجلماهري(.)40

اإلقالة من النِّظام السياسي
واتسعت هوة اخلالف الفلسفية والفكرية بني آية هللا منتظري واخلمين ،فاستقال أو أقيل -يف مارس 1989م -من منصب القائم مقامية يف قم،
حيث معقل احلوزة العلميةِّ ،
ومن ثَّ سحبت منه مجيع الصالحيات واملناصب واملسؤوليات اليت َّأهلته يف ما سبق ليكون وريث اخلمين( .)41ث

( )33والية الفقيه .408/1
( )34انظر :روز مشار انقالب إسالمى :جملد دوم ،جاب أول ،دفرت أسناد إسالمى ،هتران 1377 ،ه .ش ،ص .514نقال عن العقال :نظرية والية الفقيه وتطبيقاهتا ص.174
السلْطة يف الفكر السياسي الشيعي ،ترمجة حسني صايف ،ط/1مركز احلضارة بريوت2014 ،م .ص.331
( )35حسني علي منتظري :ديدکاهها ،ص ،44وراجع :صادق حقيقت :توزيع ُّ
السلْطة ص.330
( )36حوار منتظري مع صحيفة الشرق األوسط بتاريخ 2000/5/15م ،ونشر بتاريخ  21صفر 1421ه .وراجع :صادق حقيقت ،توزيع ُّ
( )37السابق ،نفسه.
السلْطة يف الفكر السياسي الشيعي املعاصر ،ص .256وفهمي هويدي :إيران من
( )38أمحد الكاتب :الشرعية الدستورية يف األنظمة السياسية اإلسالمية املعاصرة ،ص ،170سابق .وراجع :د.علي فياض :نظرّيت ُّ
الداخل ،ص.156
السلْطة ،ص.335
( )39صادق حقيقت ،توزيع ُّ
السلْطة يف الفكر السياسي الشيعي ،ترمجة حسني صايف ،ط/مركز احلضارة  ،2014ص.334 ،333
( )40راجع :صادق حقيقت ،توزيع ُّ
( )41آمال السبكي :اتريخ إيران بني ثورتني ،ص .240وراجع :احلراك الشيعي ص.127
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حددت إقامته جربّي ،وذلك ابلتوازي مع محلة دعائية ضخمة لتشويه صورته ،واهتامه أبنه وهايب َّ
يتلقى الدعم من اململكة العربية السعوديَّة( ،)42بل
املخصصة لتمويل منتظري( ،)43وكتب أمحد اخلمين جنل زعيم الثورة كتاب "رسالة العذاب"،
وحدَّد أحد اخلطباء يف قم رقم بئر النِّ ْفط السعوديَّة
َّ
وكتب حممد ريشهري وزير االستخبارات كتاب "املذكرات السياسيَّة" ،وكالها يف تشويه صورة آية هللا منتظري(.)44
ومل يكن منتظري حالة فريدة ،بل مدرسة فكرية هلا امتداداهتا الفكرية والفلسفية حىت اليوم ،فمن أبرز تالمذته املفكر ورجل الدين الشيعي حمسن
كديور الذي ال تزال أقواله وأطروحاته ْحت ِّدث حراكا علميا وثراء معارفيا يف إيران والوسط الشيعي احلوزوي عموما .وكان املرجع الشيعي احلال آية
هللا علي السيستاين صديقا شخصيا آلية هللا منتظري ،وأتثر به يف الفقه السياسي ،فالوالية عند السيستاين ال تتحقق إال ابملقبولية لدى املؤمنني
وابالنتخاب ،وهو عني ما َّقرره منتظري(.)45

 -3آية هللا طالقاين
كان آية هللا حممود أبو احلسن الطالقاين (1910-1979م) من علماء احلوزة الكبار ،وحتصل على درجة االجتهاد من الشيخ عبد الكرمي احلائري،
وكان من قادة العمل الثوري األوائل ،وكان يقود اجلماهري ضد الشاه عندما كان اخلمين يف منفاه ،وهو الذي استقبل اخلمين يف املطار بعد رجوعه
من فرنسا ،وأمن له الرجوع يف ظل اضطراب احلالة السياسيَّة واألمنية يف الدولة اإليرانيَّة وقتئذ .وبعد الثورة كان الرجل الثاين بعد اخلمين مباشرة(،)46
وكان ي ل َّقب ب "أيب ذر الثورة"(.)47
وخيتلف الطالقاين عن غريه من رجال الدين أبنه من َّأول يوم ليس فقيها تقليدّي ،وكان مت ِّ
حتوالت فكرية كبرية ،فهو
َّسقا مع نفسه ومل حتدث له ُّ
األمة وتنزيه امللَّة" ،وقدم طبعتها ،وأحياها من جديد بعد انداثرها برهة من الزمن .ومن ث فقد كان متأثرا
أول من نشر رسالة آية هللا النائين "تنبيه َّ
صدر رجال الدين إال يف حدود
السلْطة ،وإلزامية الشُّورى ،وعدم ت ُّ
ابلنائين وحامال لنفس الطرح الذي طرحه الدستوريون من مركزية الشعب يف ُّ
اإلشراف واملراقبة على القوانني (ما يشبه احملكمة الدستورية العلْيا) ومدى مطابقتها للشريعة ،وت ب َّىن دم ْقرطة اإلسالم ومدنية الدولة( ،)48وهو الطرح
الذي تبناه آية هللا منتظري يف آخر حياته .ورأى طالقاين أن الثورة لو طبقت طرح النائين خلرجت اجلمهورية اإليرانيَّة من الطريق املسدود حنو النهضة
واحلضارة .يقول" :ولو طب قت آراء املؤلف عليه الرمحة لبقي اجلمهور كما كان يف أوائل النهضة ،متوقِّد احلماس ومستعدا إلعانة احلكومة يف حل
مشكالهتا"( ،)49وطالب بتحقيقها كاملة يف الواقع السياسي.
وانفتح طالقاين على كل القوى السياسيَّة حىت تلك املخالفة له فكرّي وآيديولوجي ا كاليساريني والعلمانيني وجماهدي خلق ،يف الوقت الذي كان
فعاال يف ثورة 1979م ،ث انقلب
يصفهم فيه إعالم اخلمين ب "املنافقني"( .)50وانفتح على أعضاء حزب "توده" الشيوعي ،الذي أسهم إسهاما َّ

عليه اخلمين يف ما بعد(.)51
وقيل إن السيد طالقاين أوصى ابزركان بعدم قبول مسؤولية إدارة الدولة عندما َّقرر اخلمين وْكلها إليه( ،)52وإ ْن صح هذا القول فإن طالقاين كان
م ِّ
ابلس ْلطة ومتخوفا من خططه ومشروعاته ورؤيته للدولة واحلكم.
دركا ملخطَّطات اخلمين يف االنفراد ُّ
خاصة ،فهاجم وضع
مل ير طالقاين أن الفقهاء ميثلون طبقة متمايزة وخمتلفة عن ابقي مجهور املؤمنني بشكل يسمح ابلتمتع أبي حقوق أو مزاّي َّ

( )42تلك هتمة معلَّبة وجاهزة ،تغلغلت يف نفوس الشيعة املتشددين واملوالني إليران بفعل اجلهاز الدعائي واإلعالمي الفارسي الذي يسوي بني الوهابية والصهاينة واألمريكان ،وهذا الصنيع زاد التقوقع والعزلة ألتباع
اخلمين ،وزادت من سلوكهم املتطرف واإلقصائي( .راجع أمحد الكاتب :التحرر من القوقعة التارخيية "ضمن كتاب التشيع السياسي والتشيع الدين ص.)"430
( )43أمحد الكاتب :حوارات مع املراجع والعلماء واملفكرين ص 280وما بعدها.
( )44راجع :علي نوري زادة :تقرير الشرق األوسط :منتظري يكشف املعلومات عن ظروف إبعاده 20 .ديسمرب 2000م.http://cutt.us/7Qe3C .
( )45راجع :ميثاق العسر ،والية الفقيه السيستانية بني النصب واالنتخاب ،صحيفة املثقف 2016/5/22م.http://cutt.us/mymdE .
( )46هو آية هللا السيد حممود أبو احلسن الطالقاين ،واحد من أبرز قادة احلركة اإلسالمية اإليرانيَّة ،وأصبح بعد قيام الثورة يف أواخر السبعينات الرجل الثاين يف قيادهتا ،ولد يف 1910/1329م يف طالقان ،ودرس فيها
ويف قم ،سجن عام  1357ملعارضته استبداد رضا هبلوي ،وسجن ثالث مرات أخرى يف عهد ولده حممد رضا ،دامت الثانية  8سنوات ،ونفي إىل زابل وابفت ،بعد انتصار الثورة أصبح عضوا يف جملس قيادهتا ،وإماما
للجمعة يف العاصمة ،له عدد كبري من احملاضرات والرسائل والكتب منها تفسري القرآن ،امللكية يف اإلسالم .تويف يف طهران  1399ه1979/م .حسن األمني :مستدرك أعيان الشيعة  .219/1السيف :ضد االستبداد
ص .215وأمل محادة :اخلربة اإليرانيَّة ،ط/1الشبكة العربية لألحباث والنشر 2008م ،ص .99والسيف :حدود الدميقراطية الدينية ،ص.119
( )47رشيد اخليون :األدّين واملذاهب ابلعراق .230/2
( )48يذهب املفكر الشيعي توفيق السيف إىل أن أطروحة النائين هي حماولة أتصيل شرعي "فقهي وأصول وعقالئي" لسلطة مدنية ،فال ينطلق من الوعاء الكالسيكي وفلسفة االنتظار ونفي الدولة يف عصر الغيبة،
أسسها ابتداء ،وهي ضرورة الدولة وضرورة النِّظام ،أي الضرورة العقلية .راجع :توفيق السيف ،ضد االستبداد ،ط/1املركز
وال ينطلق كذلك عن عقيدة النيابة احملضة للفقيه عن املعصوم ،وإمنا ينطلق عن القاعدة اليت َّ
الثقايف العريب 1999م ،ص.186
( )49ضد االستبداد ص .232واخليون :األدّين واملذاهب ابلعراق .231/2
( )50راجع حوار وكالة تسنيم الفارسيَّة مع حجة اإلسالم علي رازين( ،پرونده دهه ۶۰؛ يک دهه يک قرن/گفتوگوی ويژه تسنيم اب رازينی :إعدام تروريستهای منافق در سال  ۶۷عادالنه وقانونی بود/ماجرای
فريب منتظری درابره "شکسنت فک  ۳۰۰نفر") .http://cutt.us/Qn33 .وراجع وصف رفسنجاين جملاهدي خلق ابملنافقني يف" :حيايت" ص.219
( )51اخليون.239/2 :
( )52رفسنجاين :حيايت ،ص.219
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الفقهاء بعد الثورة ،ومل يتَّفق مع اخلمين يف الدور الذي جيب أن يعطى للفقهاء(.)53
وكانت هناك عناصر شخصانية ونفسية من اخلمين جتاه طالقاين ،فاخلمين وإن وظف اجلميع يف ابدئ الثورة فقد تلَّص من مجيع املخالفني له يف
ما بعد ،وكان يرى يف مشروع طالقاين وجذوره اليت ترجع إىل مدرسة النائين خطرا ي ِّ
هدد مشروعه وقراءته للدولة ،وزعامته الشخصيَّة ،سيما وأن
النائين ومدرسته ي ت َّلقى ابلقبول من املرجعية الدينيَّة ورجال الدين التقليديني واإلصالحيني على السواء (كان النائين فقيها وأصوليا وله إسهامات
أصولية متينة قبل كونه إصالحيا) ،ابإلضافة إىل رسوخها وانتشارها وسط قيادات دينيَّة وثورية يف ذلك الوقت مثل شريعتمداري وموسى الصدر

وابزركان وتالمذة علي شريعيت .وتلك املدرسة (مدرسة النائين) هي الوحيدة القادرة بصفتها وخلفيتها الفقهية -واألصولية والدينيَّة -على منافسة
اخلمينيَّة مبا تلكه من جذور واجتهادات ،ومقبولية لدى النخبة الدينيَّة الشيعية .هذه كلها عوامل أدت رمبا إىل تصفية اخلمين جيوب هذه املدرسة
ابكرا ،بدءا بشريعتمداري وطالقاين وابزركان والسيد رضا الصدر وغريهم .كذلك جتلَّت اخلالفات العميقة واملوروثة منذ عهد الثورة الدستورية بني
الشيخ عبد هللا نوري ورافضي احلركة الدستورية من جهة ،والنائين ومؤيدي الدستورية من جهة أخرى .جتلَّت تلك اخلالفات وامتدت بني تالميذهم
يف ما بعد ،بني اخلمين الذي ميثِّل خط الشيخ عبد هللا نوري وأتثر به يف شبابه( ،)54وطالقاين الذي ميثل خط النائين .وبعد جناح الثورة ت َّسك
خالف
طالقاين مبوقفه مؤيِّدا الشورى والدميقراطية ،ومعارضا االهتمام الذي أواله النِّظام اجلديد ملبدأ والية الفقيه ابلقراءة اخلمينيَّة .إذا فقد كان
ٌ
أسسوا "هنضت آزادي إيران" (حركة حترير إيران) ،وكان أبرزهم طالقاين
عميق
لوجي ٌّ
ومتجذر بني تيَّار طالقاين ومعه جمموعة من املفكرين الذين َّ
ٌّ
آيديو ٌّ
مصدق ،واهتم هذا التيَّار
ومهدي ابزركان ويد هللا سحايب ،الذين تدرجوا يف العمل السياسي من خالل اجلبهة الوطنية بزعامة رئيس الوزراء حممد َّ

منذ بداّيته مبصاحلة اإلسالم مع احلداثة( )55من انحية ،وتيَّار اخلمين من انحة أخرى .ويف حني كان طالقاين منفتحا على اجلميع ،كانت مدرسة
اخلمين تقليدية فقهيا وإقصائية سياسيا ،فكان ال بد من التصادم واملواجهة .فاعتقل اخلمين أبناء طالقاين ،فخرج أنصار طالقاين متظاهرين حىت
أغلقوا شوارع طهرانِّ ،ممَّا اضط َّر اخلمين إىل هتدئة األمور مع طالقاين سياسة حىت حتني الفرصة املناسبة .وبعد إقرار الدستور يف الثالث من ديسمرب
 1979عقب االستفتاء الشعيب وإعالن اخلمين يف اليوم التال مرشدا أعلى للجمهورية اإليرانيَّة ،انتقد آية هللا طالقاين الدستور ،قبل أن يعثر عليه
مسموما بعد مدة قصرية( .)56مات آية هللا طالقاين فجأة يف ظروف غامضة ،بعد أشهر قليلة من جناح الثورة ،ومن ث مل يتمكن من تطوير موقف
مضاد لفكرة والية الفقيه(.)57

 -4حممد مهدي الشريازي
ورحب به يف النجف
يثعترب حممد الشريازي (1928-2001م) من أكرب فقهاء الشيعة ،وإليه تنتسب فرقة الشريازية ،وهو أول من استقبل اخلمين َّ
عندما نفاه الشاه ،ول َّما ِّ
نشبت الثورة اإليرانيَّة عاد إىل إيران وساعد يف إجناح الثورة ،وشاركت مجاعته (الشريازية) يف احملاكمات الثورية وأتسيس
احلرس الثوري ،والتغلغل يف مفاصل الدولة وقتئذ بديال للجهاز البريوقراطي للشاه .وعندما اعتقل آية هللا شريعتمداري وخرج يف اإلعالم حاسر
الرأس كان ذلك قطيعة مع آية هللا الشريازي ملكانة آية هللا شريعتمداري يف الدولة والثورة واحلوزة ،فف ِّرضت اإلقامة اجلربية على آية هللا الشريازي
ملعارضته ما حدث مع شريعتمداري ،ضمن من عوقِّبوا بسبب تعاطفهم مع شريعتمداري مثل آية هللا رستكاري (الذي اعت ِّقل بسبب إقامته جملس
عزاء على روح شريعتمداري) ،والسيد رضا الصدر (الذي اعتقل بسبب ذهابه إىل العزاء) وغريها .ث ضيِّق عليه كلِّيا فلم يسم ْح ألحد بزّيرته،
واعتقلت حمكمة رجال الدين السيد عارف احلسين املعارض العراقي بتهمة زّيرة السيد الشريازي يف بيته( .)58يضاف إىل هذا السبب عامل آخر،
خاصة يف مسألة والية الفقيه ،فكان يدعو إىل نظرية "شورى الفقهاء" أو "والية
هو أن السيد حممد مهدي الشريازي كان له طموح كبري وفلسفة َّ
الفقهاء" ،ال إىل والية الفقيه بقراءهتا اخلمينيَّة( .)59ويدعو إىل انتخاب الول الفقيه ،وتنصيبه وعزله ،ودعا إىل إلزامية الشُّورى ،وحمدودية الوالية،
ومشاركة املراجع املعتربين كافَّة يف احلكم(ِّ .)60ممَّا جعله يف مواجهة وصدام مباشر مع اخلمين الذي يؤمن ابالستئثار التام للول الفقيه ،ويؤمن بعدم
حمدودية الوالية ،بل تتد لتشمل مجيع املؤمنني يف أي بقعة يف العامل كي يصل إىل "اهلدف األكرب ،وهو الدولة العالمية ،دولة العدل املهدوية"(.)61

( )53أمل محادة :اخلربة اإليرانيَّة ،ص .100وراجع :د.فتحي املراغي ،والية الفقيه يف العقل املذهيب والسياسي اإليراين املعاصر ،جملة الدراسات اإليرانيَّة ،العدد الثاين ،مارس 2017م .الرّيض ،ص.90
( )54راجع :أمحد الكاتب ،الشرعية الدستورية يف األنظمة السياسية اإلسالمية املعاصرة ،ص.167 ،121
( )55السيف :حدود الدميقراطية الدينية ،ص.199
( )56د.أمحد زكي :آية هللا اخلمين بني الثورة والطغيان ،ط/1دار الكتب ابملعادي ،القاهرة 2015م ،ص.350 ،332
( )57أمل محادة ،اخلربة اإليرانيَّة ،ص.101
( )58أمحد الكاتب :حمكمة رجال الدين يف مواجهة املرجعيات واإلصالحيني السياسيني .الوسط  25يناير 1999م ،العدد http://cutt.us/HXyNw .365
( )59راجع :حممد الصياد ،ماهية اخلالف السياسي بني الشريازية واخلمينية ،مركز اخلليج العريب للدراسات اإليرانيَّة  27مارس 2017مhttp://cutt.us/RG817 ،
( )60راجع :أمحد الكاتب :املرجعية الدينية الشيعية وآفاق التطور "الشريازي منوذجا" ،ط/2الدار العربية للعلوم 2007م ،ص .141وراجع :حدود والية الفقيه يف فقه اإلمام الشريازي ،مركز اإلمام الشريازي للدراسات
والبحوث .http://cutt.us/4CNId .وراجع :د.هيثم مزاحم :تطور املرجعية الشيعية من الغيبة إىل والية الفقيه ،تقدمي رضوان السيد ،ط/1دار احملجة البيضاء 2017م ،ص.362
( )61صالح جواد شرب :ثيولوجيا التشيع السياسي بني حق هللا والشعب وواقع املمارسة ،ص.468
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• خامنئي ..دميومة النهج
وبعد وفاة اخلمين وقدوم خامنئي استمر نفس النهج جتاه أي فقيه أو مرجع ِّ
يغرد خارج السرب وجيهر بقراءة فقهية خمالفة للقراءة املعتمدة لدى
النِّظام اإليراين "القراءة اخلمينيَّة" .ورسخ النِّظام بصورة دراماتيكية لسياسة التشويه اإلعالمي حىت ألركان نظامه وداعميه ممن يستشعر بوادر خمالفتهم

ولو يف هوامش ال تس األمن القومي للدولة .ومشلت مرحلة التشويه اإلعالمي التشكيك يف األعلميَّة واألهلية لالجتهاد .وهي ابلنسبة إىل رجل
الدين تعترب مبثابة نزع القداسة الدينيَّة والعلمية (العمامة) عنه ،ومن ث االنفراد به بعيدا عن القواعد الشعبية واجلماهريية/املقلدين .وقد ترسخت
فكرة تشويه رجال الدين ورموز سياسيَّة -يف عهد اخلمين وما بعده -ممن خيالفون خط اإلمام أو يظهر منهم بوادر اجتهادية ومواقف سياسيَّة
عرضوا للتشويه وحماولة نزع أعلميتهم يف عهد اخلامنئي:
جريئة ،وذلك هبدف اغتياهلم معنوّي ،ونزع قاعدهتم الشعبية .ومن هؤالء الذين ت َّ

 -1آية هللا صانعي
املؤسسني األوائل للنظام
بعد وفاة آية هللا منتظري توجهت األنظار إىل آية هللا يوسف صانعي ( )62()...-1937كخليفة ملنتظري ،ورغم أنه من َّ
اإليراين ،ومحل أكثر من  30بياان من بياانت الثورة ضد الشاه توقيعه ،وهو ممن تتلمذوا كذلك على يد آية هللا الربوجردي ،واألراكي ،واخلمين،
فإنه ممن أبدوا اعرتاضات أو ملحوظات على السلوك السياسي للدولة .فآية هللا يوسف صانعي شغل منصب عضو جملس اخلرباء ،ومنصب النائب
العام ،وكان من أشد املؤيدين واملدافعني عن والية الفقيه ،واعترب أن "أساس الدستور هو والية الفقيه"( .)63ث حت َّول إىل م ِّ
عارض للنظرية فقال:

"والية الفقيه ابلكامل مسألة غري مساوية ،وإمنا وضعية"( .)64ودعم آية هللا صانعي مري حسني موسوي يف أحداث الثورة اخلضراء ،وانتقد االعتقاالت
العشوائية ،وانتقد قمع املتظاهرين ،فاغتالته الصحف املقربة من املرشد معنوّي ،واهتمته يف مرجعيته ،وشككت يف أعلميته ،وتوقف مكتبه يف جرجان،
مدرسي احلوزة الدينيَّة احملافظة يف أهليته ومرجعيته(ِّ .)66
عرض مكتبه يف طهران للتخريب(َّ .)65
وشككت مجعية ِّ
ومن ق ْبل حدث مثل هذا التشويه
وت َّ
اإلعالمي مع آية هللا منتظريِّ ،ممَّا يوحي أبن النِّظام اإليراين متمرتس خلف تلك السياسة ِّ
ومتمرس عليها.
احلكومة ِّ
ِّ
القيم
السلْطة ويدعو إىل قصر الدور السياسي للروحانيني على مراقبة التزِّام
َّ
وعرب صانعي عن قلق من "االستغالل املفرط للدين يف تربير ُّ
الدينيَّة ،والدفاع عن حقوق الشعب مقابل طغيان الدولة .وجيادل يف أن السمة الدينيَّة للدولة ال تستدعي ابلضرورة أن يكون احلكم أبيدي
الروحانيني ،ويدعو إىل الفصل بني مشروعية الفعل وسلطة الفاعل ،ألن كال منهما يقوم على ِّ
مربرات خمتلفة عن األخرى ،ويرى أن هذه القاعدة
قابلة للتطبيق حىت يف األعمال اليت تعترب مشروعيتها من املسلَّمات ،مثل إمامة صالة اجلماعة فضال عن القيادة السياسيَّة"(.)67

 -2حمسن كديور
آية هللا حمسن كديور (1959م )...-هو رجل دين إصالحي ،تتلمذ يف حوزة قم ،ومن تالمذة آية هللا منتظري املقربني ،وله آراء فقهية واجتماعية
وسياسيَّة جريئة ،خرج هبا عن املألوف الشيعي ،التقليدي والكالسيكي والراديكال ،وهو اآلن من كبار اإلصالحيني يف إيران ،بيد أن النِّظام اإليراين
يضيِّق عليه بتهمة أنه غري ملتزم عملي ا بوالية الفقيه ،وهذه هتمة تقرتب من هتمة اخليانة يف الدول األخرى ،إذ إن رجل الدين كي يتمتع ابملقبولية
واألعلميَّة جيب أن يكون ملتزما بوالية الفقيه عمليا وتنظريّي ،وإال كان خارجا على الدولة ودستورها وقوانينها ،ومارقا عن بد ِّهيَّات القراءة املذهبية
املعتمدة لدى النِّظام السياسي.
كان كديور ِّ
مرددا ألطروحات أستاذه آية هللا منتظري حول والية الفقيه ،وأهنا جيب أن تلقى قبوال مجاهريّي وشعبيا ،وجيب أن يكون الفقيه حتت
التدخل والتسلُّط يف كل شؤون الدولة
إرادة الناس ال فوقهم ،وحتت الدساتري والقوانني ال فوقها ،وحيصر عمل الفقيه يف الدور الرقايب واإلشرايف ال يف ُّ
واجملتمع .ث صار أكثر إصالحية من شيخه فت ب َّىن منوذج احلكومة الدميقراطية العلمانية" ،إنن يف النهاية أدافع عن احلكومة الدميقراطية العلمانية"(.)68
العامة ،وتقدميه على الرأي العام واإلرادة الوطنية.
ويرى كديور أن نظام والية الفقيه يقوم على منح األولوية املطلقة "لِّما يراه احلاكم من املصاحل َّ

مقراب من اخلمين وكان أحد أساتذة احلوزة البارزين يف مدرسة حقاين يف قم .وأدخل بعد الثورة كثريا من التغيري يف إدارة املدرسة .راجع( :هبمن شعبان زاده ،اتريخ
( )62ولد سنة  1937يف نيك آابد يف أصفهان .وكان َّ
شفاهى مدرسه حقاىن "التاريخ الشفاهي ملدرسة حقاين" ،هتران ،مركز إسناد إسالمي/ط ،1384/1ص .88وراجع :فاطمة الصمادي :التيَّارات السياسية ص .102ويف جهوده التجديدية الفقهية راجع :يوسف
مؤسسة االنتشار العريب2010م.
الصانعي :مقارابت يف التجديد الفقهي ،ترمجة إعداد وتقدمي :حيدر حب هللا ،طَّ /1
( )63يوسف صانعي :واليت فقيه "والية الفقيه" ،ص.246
( )64دارايب ،جرّين شناسى در إيران ،ص .227وراجع :التيَّارات السياسية يف إيران ص.104
( )65راجع :فاطمة الصمادي :التيَّارات السياسية يف إيران ص .104وتريب مكاتب املراجع املعارضني سياسة اتبعها خط اخلمين منذ معارضة شريعتمداري حيث قام جمهولون مبهامجة مكتبه وحرق مكتبته ،ومنذ ذلك
احلني تلك سياسة متبعة مع أي فقيه يعلن رفضه وانتقاده للنظام.
( )66شبكة هجر الثقافية :احلوزة العلمية تسقط املرجعية عن صانعي.http://cutt.us/Xxtxs ،
( )67حدود الدميقراطية الدينية ،ص.213
( )68احلكومة الوالئية ص.14
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ويعترب احلاكم يف احلكومة الوالئية هو الول الشرعي على الناس ،ويكون الناس "موىل عليهم" .وإن من اللوازم الثابتة للحكومة الوالئية احلجر على
العامة .ويرى أن احلكومة الوالئية هي من أنواع احلكم األوتوقراطي الدين ،وهو خيتلف يف مضمونه ومفهومه عن احلكم الدميقراطي،
الناس يف الدائرة َّ
فاحلكومة الوالئية هي النسخة الشيعية حلكومة آابء الكنيسة يف القرون الوسطى(.)69
ِّ
ويؤسس كديور ملقبولية اجملتمع املدين بقوله" :إذا مل نقبل ابجملتمع املدين فإما أن نقبل بنظام احلزب الواحد أو النِّظام التواتليتاري ،أو خنضع لالستبداد
الفردي ،وبعبارة أخرى فإن رفض اجملتمع املدين بعنوان منهج يف حركة احلياة االجتماعية والسياسيَّة يؤدي حتما إىل نوع من التسلُّط الفردي واحلزيب
والطائفي"( .)70وينتقد كديور وصف املرشد األعلى بلقب "ول أمر املسلمني" ،ووصفه أبنه "حمض كذب و ِّادعاء"(.)71

واستمد كديور قوته وحراكه العلمي الذي أحدثه يف الداخل اإليراين من عدَّة عوامل:
العامل األول :انتماء كديور إىل املرجعية الدينيَّة ،وحصوله على درجة االجتهاد يف احلوزة سنة 1997م .كذلك فهو ِّمن أجنب وأقرب تالمذة آية
هللا حسني منتظري.
العامل الثاين :انتماؤه إىل فريق اإلصالحيني الذي يتضمن تيَّارات معارضة للنظام اإليراينِّ ،ممَّا جعله يربز م ِّ
نظرا هلذا التيَّار.
العامل الثالث :رد فعل النِّظام اإليراين جتاه كديور ،فكلما انتقد كديور والية الفقيه عمل النِّظام على تشويهه عرب منابره اإلعالمية الرمسيَّة ،والتشكيك
تعسفيا من حمكمة رجال
يف أعلميته وأهليته لالجتهاد ،وحرمانه أحياان من التدريس ابحلوزة وغريها من تضييقات .ث عمدت احلكومة إىل اعتقاله ُّ
التطورات السياسيَّة يف إيران ،ودخل السجن ملدة
الدين سنة 1998م ،عقب اشرتاكه مع جمموعة من اإلصالحيني يف مؤتر انعقد أبملانيا ملناقشة ُّ
مثانية عشر شهرا (من 1998م حىت 2000م) ،رغم أنه مل يعرتف بشرعية احملكمة( ،)72ورمبا كان اعتقاله لتقليم أظافر آية هللا منتظري ونكاية
فيه( .)73ث هاجر إىل الوالّيت املتَّحدة سنة 2008م ليدرس يف قسم الدراسات اإلسالمية يف جامعة فريجينيا ،وال يزال هناك حىت اليوم.

 -3عبد الكرمي سروش
هو رجل دين وفيلسوف إيراين معاصر ،ولد سنة 1945م يف طهران ،وبعد الثورة كان مناصرا للخمين ،وت وَّىل مناصب قيادية ،فأصبح عضوا يف
جلنة الثورة الثقافية بكلية املعلمني ،ث عيَّنه اخلمين يف جملس الثورة الثقافية الذي كلف إعادة النظر يف املناهج الدراسية وطواقم التدريس لتحقيق
التوافق بينهما وبني توجه النِّظام اجلديد .وارتبط هبذا اجمللس مسعة سيئة بسبب عمليات تطهري واسعة مارسها بني صفوف املدرسني غري املتدينني،
حتت مزاعم معاداهتم لألفكار اإلسالمية( .)74وكان سروش من أهم منظري النِّظام اإليراين طوال فرتة الثمانينيات(.)75
لكن مع موجة االنفتاح يف إيران يف آخر عهد رفسنجاين وطوال عهد خاتي ،بدأ سروش يف إلقاء احملاضرات والكتابة يف الدورّيت مثريا أسئلة
وحساسة عن العالقة بني الدين والسياسة ،وت ب َّىن فيها اخليار الدميقراطي العلماين ،وقد أكسبته تلك احملاضرات شهرة واسعة يف الداخل
جريئة َّ
واخلارج وجذبت إليه الشباب اإلصالحي والليربال ممن سئموا تضييقات الراديكاليني .تركز مشروع سروش الفكري على رفض أدجلة الدين وتوظيفه
سياسيا ،وشن هجومه على احلكومة الدينيَّة بناء على أسس ثالثة :الشرعية والعدالة والقانون .فمن حيث الشرعية فإن احلكومة الدينيَّة تزعم أهنا
إهليَّة املصدر والتكليف ،ومن حيث العدالة فإن تكييف مفهوم العدالة -الغامض أصال -فقهيا فقط ،ي ِّ
عرض فكرة حقوق اإلنسان للخطر ،ألن
كثريا من احلقوق جيب معرفته من خارج الوعاء الدين .ورأى سروش أنه ال تناقض مبدئيا بني الدميقراطية ووجود ِّ
عامل أو فقيه على رأس أي حكومة،
بشرط أن تتوافر فيه ثالثة ِّ
مؤش رات :قدرة األفراد على اختيار احلكومة ،وقدرهتم على انتقادها ،وقدرهتم على تغيريها .ولكن األزمة تكمن يف فرض
املرجعية الدينيَّة املمثلة يف والية الفقيه لتعريف وحيد ورمسي للدين وشكل الدولة يتوافق مع قراءهتا الفقهية ومصاحلها الذاتيةِّ ،ممَّا َّأدى إىل تليق
مجاع ات ومراكز ضغط مؤدجلة ،تستفيد من الوضع الراهن وتضع نفسها فوق القانون والدستور(.)76

مؤسسة االنتشار العريب بريوت 2015م ،ص 11وما بعدها.
( )69حمسن كديور ،احلكومة الوالئية ،ترمجة السيد مهدي حممد حسن األمني ،طَّ /1
( )70حمسن كديور :اجملتمع املدين جمتمع حتت سلطة القانون ،احلوار املتمدن ،العدد  ،3942اتريخ2012/12/15 :م.
( )71العربية نت :رجل دين إيراين :منح خامنئي لقب ول أمر املسلمني ِّادعاء كاذب 24 ،يونيو 2010م .http://cutt.us/Fuv52 ،وانتقد كديور يف موضع آخر وصف املرشد بول أمر املسلمني بسبب
الشمولية الشرعية ألوامر هذا النوع من احلكومة جلميع املسلمني يف العامل ،ال داخل احلدود اإليرانيَّة فقط .راجع :حمسن كديور ،احلكومة الوالئية ،ص.11
( )72أمل محادة :اخلربة اإليرانيَّة ،ص 308وما بعدها .وحمسن كديور :احلكومة الوالئية ص.9
( )73الوسط :اإلصالحيون عززوا مواقعهم 8 ،مارس 1999م ،العدد  ،371ص.20
( )74فرج سركوهي :جدل حول الدين والدميقراطية يف إيران ..األصوليون يكتسحون املصلحني اإلسالميني ،قنطرة2006/11/10 ،م.http://cutt.us/1wlZH .
( )75أمل محادة :اخلربة اإليرانيَّة ص.137
ِّ
مؤسسة االنتشار العريب 2014م .واجلدير ابلذكر أن السلطات اإليرانيَّة مل تكتف ابعتقال
( )76أمل محادة :اخلربة اإليرانيَّة ص .143وراجع :د.عبد الكرمي سروش ،أرحب من اآليديولوجيا ،ترمجة أمحد القباجني ،طَّ /1
اإلصالحيني ،بل اعتقلت بعض املفكرين واملرتمجني ممن ترجم أعمال سروش وكديور إىل العربية ،مثل املفكر واملرتجم العراقي أمحد القباجني ،الذي اعتقلته السلطات اإليرانيَّة يف فرباير  2013يف أثناء زّيرته لطهران ث
أطلقت سراحه بعد شهر من اعتقاله بعد االنتقادات الواسعة لعملية االعتقال .واملعروف عن القباجني معارضته لوالية الفقيه ،ومقاالته اجلريئة ضد استغالل الدين يف العمل السياسي وانتقاده للمرجعية الدينية .راجع :علي
عبد السادة ،اعتقال رجل دين شيعي عراقي يف إيران ،نبض العراق  22فرباير 2013م .http://cutt.us/6bctE .ومثل :املعارض اإليراين املفكر اإلصالحي البارز أكرب كنجي ،الذي حكم عليه ابلسجن
عام 2000م ،ست سنوات ،وأطلق سراحه يف مارس 2006م ،ونشر كتااب يف فرباير 2002م من داخل السجن بعنوان "مانيفست مجهورى خواهى" (برانمج اجلمهوريني) ،يدعو فيه إىل فصل كامل بني الدين والدولة،
9

وبدأ النِّظام يف التضيق عليه منذ منتصف التسعينيات ،فهجم عدد من طالب حزب هللا اإليراين على حماضرات سروش ،وهامجوه بشكل شخصي،
عجب من ضيق
ونزعوا عمامته ،وت ل َّقى هتديدات ابلقتلِّ ،ممَّا دعاه إىل كتابة خطاب إىل الرئيس رفسنجاين يشكو من التهديدات اليت ت ل َّقاها ،وت َّ
يتحمل نقدا من مثقف ال ميلك غري "قلم للكتابة وخيشى على حياته" ،واستمر التضييق عليه حىت اليوم ،واملالحظ أن سروش
أفق النِّظام الذي ال َّ
مل يتعامل معه على مستوى األفكار والسردّيت ،بل على املستوى األمن فقط( ،)77فال زال مينع وخي َّوف من حضور مؤترات وندوات ولو كانت
ذات صبغة فلسفية حمضة(.)78

 -4فقهاء على نفس اخلَط
ومن الفقهاء املعارضني لوالية الفقيه الذين شوهت صورهتم واضطهدوا أيضا :الشيخ حممد طاهر آل شبري خان ،والشيخ حسن القمي ،والشيخ
حممد صادق الروحاين الذي سجن يف بيته يف قم لسنوات عديدة ،والشيخ صادق الشريازي الذي سجن مع ابنه وابن أخيه حممد رضا ومرتضى
لسنني عديدة ،والشيخ حممد علي األبطحي الذي دفن ِّسرا بعد منتصف الليل( .)79وقد اعتقل النِّظام آية هللا العظمى حممد حسن طباطبائي قمي
ملعارضته والية الفقيه ،وظل رهن اإلقامة اجلربية يف منزله  17عاما حىت ألغى الرئيس خاتي اإلقامة اجلربية عنه سنة 1997م(.)80
هذا املستوى من القمع والعنف يف حق رجال الدين مل حيدث يف عهد الشاه نفسه ،فقد نتج عن ثورة 1979م صالحيات للخمين وسلطة
"جديرة ابلزعيم اإليطال موسولين"(.)81
 -5أتميم احلوزة وجتفيفها
ال جند اآلن صوات مسموعا للمراجع املخالفني لوالية الفقيه ،فتحت الضغط املتواصل واإلقصاء -السياسي واحلوزوي -املستمر اختفوا من الساحة
الفقهية احلوزوية ،فهم إن كانوا موجودين يف احلقل العلمي والفلسفي ،مثل صانعي وكديفر وسروش ،فإهنم منبوذون من احلوزة الرمسيَّة يف قم .وقد
استطاع نظام الول الفقيه أتميم احلوزة يف قم لصاحل خياراته وقراءته للدين واملذهب والسياسة ،فقبل جميء اخلمين كان رؤوس احلوزة يف قم
(شريعتمداري وكلبايكاين ومرعشي جنفي) اتبعني مجيعا للمدرسة التقليدية والدستورية ،ومل يكن أي منهم مؤمنا ابلقراءة اخلمينيَّة ،بيد أن اخلمين
صدر هو وتالميذه يف احلوزة ،وانصهرت قم مع اخليار الفقهي اخلمين ،والقراءة
الس ْلطة ،وأتميم احلوزة ،وت َّ
استطاع حسم املعركة حبكم استيالئه على ُّ
اجلديدة الدخيلة على املذهب برَّمته.
وبعد أن كان لرجال الدين يف إيران صوت مسموع ما قبل اخلمين وكانت احلوزة تثل مجاعة ضغط دين وسياسي على النِّظام اإليراين ،صارت
احلوزة اليوم اتبعة للنظام السياسي وصار من حق النِّظام السياسي أن مينع الفقيه من التدريس يف احلوزة ،وصارت احلوزة تلتزم الصمت جتاه رجال

الدين املعتق لني أو املفروض عليهم إقامة جربية ،خبالف ما كان من هنجها يف عهد الشاه نفسه.
فالسلْطة كانت هي العامل الرئيسي لفرض ومأسسة اخلمينيَّة اجلديدة كحالة فكرية وثقافية وكطرح معترب انفذ .هذه السياسة فرضت أمرا واقعا
ُّ
الرد ،واالختيار بني الوالية املطلقة والوالية املقيَّدة ،لقد حسم األمر للخمين
جديدا قفز على التنظريات الفقهية للمراجع ،ومل تد ْع جماال لألخذ و َّ
عمق اخلالف الفقهي
السلْطة .ومبضي الوقت ت َّ
السلْطة ،واآلخرون املمانعون خارج ُّ
السلْطة وس َّدة احلكم ،لقد أصبح على رأس ُّ
ورفاقه ألنه أصبح يف ُّ

وحت َّول إىل خصومة ،وصنف املمانعون يف مربَّع أعداء الثورة ،بل على رأس األعداء ،حىت ابت أشهر هتاف يردده اإليرانيون يف صالة اجلمعة واحملافل
والتجمعات" :مرك بر ضد والية فقيه" ،أي "املوت ملعارضي والية الفقيه"(.)82
وبعد أن كانت بني رجل الدين والسلطان مساحة ،صار الفقيه هو السلطان والسلطان هو الفقيه ،وحت َّولت احلوزة إىل متحدث رمسي ابسم النِّظام
اإليراين ،وصار هو املتحكم يف كل مساجد إيران عن طريق تعيني خطباء اجلمعة فيها ،وكذلك يف شؤون املرجعية عن طريق تعيني مدرسي احلوزة
ُّ
احملافظون/خط اإلمام ،رجال الدين اإلصالحيني وقواعدهم الشعبية والصحافية والفكرية ،وحماولة
العلمية ،ومنع بعضهم من التدريس .واستهدف
حتجيم انعكاساهتم الفكرية واحلركية وحماصرهتا يف أضيق احلدود املمكنة ،واتذت هذه املقاومة أشكاال ش َّىت من االعتداءات اجلسدية على األشخاص
استمرت من خالل االستعمال املتعسف للقانون
و ُّ
التجمعات اإلصالحية مشلت حماولة اغتيال رموز التيَّار اإلصالحي عموما يف بداية األمر ،و َّ
وإلغاء منصب والية الفقيه .راجع :السيف :حدود الدميقراطية الدينية ،ص 206وص .350والشرق األوسط :املعارض اإليراين أكرب كنجي يعود للسجن ويبدأ إضرااب عن الطعام ،السبت  11يونيو 2005م ،العدد
 .9692وجابر أمحد :هل يصبح أكرب كنجي برميل البارود الذي يفجر الوضع يف إيران ،احلوار املتمدن -العدد 2005/7/23 -1264م.
( )77أمل محادة :اخلربة اإليرانيَّة ،ص.138
( )78فرج سركوهي ،األصوليون يكتسحون املصلحني ،ترمجة عن األملانية :رائد الباش ،قنطرة 2006/11/10م .http://cutt.us/1wlZH .وراجع :توفيق السيف :حدود الدميقراطية الدينية ،ص.203
معممون يف سجون اخلمين ،صحيفة املثقف اجلديد 13 ،أبريل 2014م.http://cutt.us/rmd0 .
( )79راجعَّ :
( )80شيماء العقال :نظرية والية الفقيه وتطبيقاهتا ص.189
( )81أروند إبراهيميان :اتريخ إيران احلديثة ،ص.225
( )82فهمي هويدي :إيران من الداخل ،ص.107
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عرض عشرات من اإلصالحيني -ويعتربهم النِّظام
واحملاكم (مثل احملكمة الدينيَّة املسلطة على رقاب رجال الدين املعارضني) .وبعد عام 1997م ت َّ
ومؤسساهتم الثقافية( .)83وكان نتيجة هذا القمع العام ضد رجال الدين
مبثابة اجلناح السياسي للمراجع املعارضني -لالعتقال وأغلِّقت صحفهم َّ
وروافدهم الفكرية وقواعدهم اإلصالحية من مفكرين وصحافيني وفالسفة أن صارت األرض اإليرانيَّة خالصة للمحافظني من دون اإلصالحيني،
تدت
وصارت أرضا جرداء فكرّي وسياسيا ،وضعف االجتهاد يف الفقه السياسي الشيعي النابع من حوزة قم ومشهدِّ ،ممَّا أضعف احلوزة واملرجعية ،وار َّ
آاثر ذلك على الدرس الفقهي والفلسفي وكذلك على األمساء املتصدرة كمرجعيات للتقليد الفقهي ،وارتد كذلك على الشباب الذي اجته صوب
املهمة التفت إليها املفكر
وتغول سلطة َّ
املؤسسة السياسيَّة الدينيَّة .وهذه اللمحة َّ
التمرد على ثوابت دينيَّة ومذهبية كرد فعل طبيعي على توغُّل ُّ
مؤسسة الدولة ،خصوصا ابلنظر إىل هيمنة الفكرة اليت تطابق بني
املؤسسة الفقهية يف َّ
اإليراين اإلصالحي سعيد حجارّين ،فيقول" :إن إدماج َّ
املؤسسة السياسيَّة متطلباهتا وطرق عملها على املنظومة الدينيَّة .الدولة هي أقوى أدوات العلمنة ،فإذا اندجمت
الدين والسياسةَّ ،أدى إىل فرض َّ
املؤسسة الفقهية يف جهاز الدولة سوف ينتقل هذا املنهج ال حمالة إىل الفقه"(.)84
َّ

خامتة :اخلخمينية مدرسة فكرية
املؤسسات واألفراد واحلوزة لشخصه كنائب
حاول اخلمين تكريس أطروحاته ظاهرة ومدرسة تطبع احلياة كلها يف إيران ما بعد الثورة ،بدءا من أتميم َّ
مقرب ،وال نيب مرسل ،ولقد كانوا قبل هذا
عن املعصوم ،ومن ث فإن املعصومية تشمله ،فإن "من ضرورّيت مذهبنا أن ألئمتنا مقاما ال يبلغه ملك َّ

العامل أنوارا حمدقني بعرش هللا"( ،)85ومن ث فهو انئب عمن هو أفضل من األنبياء واملالئكة املقربني! لذا فال غرو أن "جيلس حتت قدميه كبار رجال
الدولة ،ابتداء من رئيس اجلمهورية وانتهاء ابملقربني ومرورا بقادة اجليش وهم حفاة حقا"( .)86وهذه العالقة بني الفقيه وغريه مل تكن موجودة طوال
خاصة،
التحول اعترب الفقهاء طائفة َّ
التاريخ اإليراين والشيعي عموما ،فكان الفقهاء جزءا من الشعب ،ال فرق بينهم وبني عموم الناس ،بيد أن هذا ُّ
عززت من صعود اخلمينيَّة كمدرسة فكرية ،حلت حمل مدارس الفقه التقليدي الشيعي يف قم ،بشقيه الكالسيكي
فوق عموم الناس .فهذه املمارسة َّ
(الربوجردي) ،والدستوري (خط النائين) ،وصارت اخلمينيَّة نظرية مغايرة ألي طرح سابق يف اتريخ الدرس الفقهي والفلسفي الشيعي كله.

ظ مهم آخر ،هو أن كل رفاق وتالمذة اخلمين الكبار كانوا ضد والية الفقيه بقراءهتا اخلمينيَّة ،وكل منظري الثورة كانوا ضدها أيضا،
هناك ملح ٌ
ونقصد هنا رفاق اخلمين الكبار ،من الطبقة األوىل ،ال تالمذته من الطبقة الثانية يف ما بعد كمصباح يزدي وجواد اآلملي وخامنئي ،بل الطبقة
األوىل مثل مرتضى مطهري( )87وطالقاين ومنتظري وغريهم ممن كانت هلم اليد الطُّوىل يف احلوزة والثورة( .)88مع ذلك استطاع اخلمين فرض نظرية
املؤسسات ،وإلغاء كل ما عداها واعتبارها خطرا ي ِّ
هدد
والية الفقيه بقراءته وفهمه هو عرب سياسة األمر الواقع ،ومأسستها يف الدستور والقوانني و َّ
الثورة واألمن القومي اإليراين ،بل رمبا ي ِّ
هدد اإلسالم ومنهج العرتة ،يف توظيف سياسي معتاد للدين واملذهب.

وميكن اخلروج أبهم النتائج يف النقاط التالية:
-1

-2

ملوقع وموضع احلوزة داخل النِّظام السياسي اإليراين قراءاتن خمتلفتان ،ففي حني أراد املراجع املعاصرون للخمين إبقاء احلوزة يف ِّ
خطها
التارخيي املستقر واملتعارف عليه ،وبقاء مساحة فاصلة بني احلوزة والنِّظام السياسي ،أراد اخلمين إزالة املساحة الفاصلة بني احلوزة والنِّظام
السياسي ابعتبار أن تلك املساحة كانت نتيجة حتمية للتعامل مع حكومات غري مشروعة وليست ممثلة لإلمام الغائب ،يف حني أن
نظام ما بعد الثورة هو نظام شرعي وخارج من رحم احلوزة ،وميثِّل اإلمام الغائب ،أي إن اخلمين ارأتى يف إلغاء تلك االستقاللية
املؤسسة الدينيَّة الشيعية ،وكان هلذه
وحتوال جذرّي يف َّ
التارخيية الزما من لوازم شرعية النِّظام اجلديد .ولكن هذه السياسة مثَّلت انقالاب ُّ
السياسة نتائجها على الدرس الفقهي وبنية احلوزة العلمية.
املؤسسات
استطاع النِّظام اإليراين القضاء شبه التام على مدرسة النائين الفقهية واإلصالحية لصاحل القراءة اخلمينيَّة ،على األقل يف َّ

( )83السيف :حدود الدميقراطية الدينية ،ص.136
( )84السيف :حدود الدميقراطية الدينية ص 238وما بعدها.
( )85اخلمين :مصباح اهلداية ،ط/طهران د.ت ،ص .53وراجع :د.حممد عمارة ،اجلذور التارخيية للتشيع الفارسي ،جملة األزهر ديسمرب 2014م/صفر 1436ه ،ص.239
( )86نزار السامرائي :يف قصور آّيت هللا ،ط/1جسور للرتمجة والنشر 2016م ،ص.455
( )87مرتضى مطهري يعترب منظر الثورة األول ،ولد عام 1340ه1919/م ،يف خراسان ،بدأ دراسته االبتدائية يف مدينة مشهد ،ث انتقل إىل حوزة قم إلكمال دراسته اإلسالمية ،ودرس على يد آية هللا الربوجردي،
واخلمين والسيد الطباطبائي ،وانتقل عام  1952إىل طهران ،ليصبح أستاذا يف كلية اإلهليات ،التابعة جلامعة طهران .ومت اعتقاله سنة  1963بسبب نشاطاته السياسية .وساهم يف أتسيس عدة مراكز دينية منها حسينية
اإلرشاد اليت كان هو وعلي شريعيت حياضران فيها .وساهم يف جناح الثورة وقيادهتا ،وأصبح عضوا يف جملس قيادة الثورة .واغتالته منظَّمة دينية متطرفة حتمل اسم "فرقان" ،يف السنة األوىل من الثورة ،وكان أول من اغتيل من
قادة الثورة" .راجع :جميد حممدي ،اجتاهات الفكر الدين املعاصر يف إيران ،ص ،101هامش .ط/الشبكة العربية لألحباث والنشر  +املعهد العالمي للفكر اإلسالمي 2010م" .وبكاه اخلمين كما مل ِّ
يبك ابنه ،وقال يف
مأته" :خذين معك ،فأان مستعد للشهادة ،لقد فقدت قطعة من جسدي" .راجع :شيماء العقال ،نظرية والية الفقيه وتطبيقاهتا ،ص .166ووالية الفقيه من وجهة نظر مرتضى مطهري ال تعن أن يكون الفقيه على
السلْطة ،والقيام إبدارة الدولة ،وإمنا يتلخص دوره يف التنظري اآليديولوجي ،ال دور احلاكم .راجع :حمسن كديور :احلكومة الوالئية ،ص.177
رأس هرم الدولة و ُّ
( )88راجع :رفسنجاين ،حيايت ،ط/دار الساقي 2010م ،ص .209وراجع :فهمي هويدي ،إيران من الداخل ،ص.137
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الرمسيَّة للدولة اإليرانيَّة ،وبقيت املدرسة اإلصالحية الدستورية تبحث عن بدائل غري احلوزة العلمية لبث فكرها ،بعد حرماهنا من التدريس
احلوزوي.
كان اخلمين مرحلي ا يف القضاء على مراكز القوى ومجاعات الضغط داخل املرجعية الشيعية ،فلم يواجه اجلميع دفعة واحدة ،بل أخذ
املوحدة.
كال على ِّحدة ،متَّبِّعا سياسة تفتيت وتفريق الكياانت َّ
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السلْطة ،والتحمت
قامت َّ
املؤسسة الدينيَّة لدى الشيعية منذ البداية -حسب مرتضى مطهري -على أساس التضاد واملعارضة مع ُّ
( )89
التحول الذي أحدثه اخلمين يف احلوزة واملرجعية بتأميمها
اجتماعيا مع الناس  .وإذا صحت هذه القراءة ملطهري فهي تؤكد ذلك ُّ
وحتويلها إىل جزء من كيان الدولة وأداة من أدوات النِّظام السياسي ،ففقدت احلوزة استقالهلا التام أو جزءا كبريا منه على الوجه املستقر
اترخييا.
بروز الشخصانية وعوامل املزاج النفسي وتقدمي أهل الثقة على أهل الكفاءة يف النِّظام اإليراينَّ ،أدى إىل غياب مفاهيم القواعد احلاكمة،
واالستفادة من الثراء العلمي واملعاريف للمخالفني سياسيا واجتهادّي للنظام ،و َّأدى إىل ُّ
حتكم االستقطاابت اآليديولوجية واهل ِّوَّّيتية.
بني القراءة اخلمينيَّة وقراءة بقية املراجع ،على اختالف مدارسهم ،خالفات أتسيسية ،فالقراءة اخلمينيَّة ال أتبه مبركزية الشعب يف اختيار
احلاكم ،ألن الفقيه يستمد شرعيته من هللا ال من الشعب ،وكذلك مسألة حمدودية والية الفقيه ،فالقراءة اخلمينيَّة ال تعرتف مبحدودية
والية الفقيه داخل بلده ،بل تتد لتشمل املقلدين والفقهاء كافَّة يف العامل.
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يرى الباحث أنه حتت اإلقصاء السياسي واحلوزوي املستمر لرجال الدين اإلصالحيني وتغييبهم عن الساحة وجماهبتهم ابلعنصر األمن
والسلطوي -ال ابلفكر واحلوار واحلِّجاج -ستزيد قواعدهم الشعبية من الفئات الشبابية والنسائية واملطالبني حبقوق مدنية عادلة ،وي ِّ
سهم
يؤدي على املدى البعيد إىل حلحلة الوضع السياسي الوحدوي ،إن مل ِّ
ذلك يف تشويه صورة النِّظام الراهن ،وقد ِّ
يؤد إىل إزالته ابلكليَّة،
عالوة على أن أطروحات رجال الدين املعارضني خلط الدولة هي إصالحية ومتوائمة مع احلداثة والدولة احلديثة إىل حد كبري ،يف حني
ؤسسة الول الفقيه خطاب راديكال فقهيا وسياسياِّ ،ممَّا ِّ
يؤدي إىل نبذ القواعد الشعبية له ،وحىت إن مل ترتجم
أن اخلطاب الدين التابع مل َّ
إىل إزاحة اتمة للنظام فقد ِّ
تؤدي إىل تعديل سلوكه وتطوير فلسفته وأفكاره جذرّي ليتالءم مع العصر ،أو سيؤدي على املدى البعيد إىل
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اصة مع زّيدة العبء األخالقي على النِّظام
حلحلة تقود إىل سيناريوهات دراماتيكية ال ميكن التنبُّؤ بتبعاهتا على الدولة واإلقليم ،خب َّ
السياسي حبكم تليه عن املفردات األخالقية السياسيَّة اليت صدرت يف بداية الثورة ،أو كانت حىت سببا رئيسيا يف نشوب الثورة والتفاف
الشعب اإليراين خلفها.
مؤسسة الول الفقيه ،فإن قوة رجال الدين اإلصالحيني ال تزالت موجودة يف أحشاء اجملتمع اإليراين،
 -8وأخريا فإن احلوزة وإن أِّممت لصاحل َّ
ألهنا هي املنسجمة مع الطبيعة والسيكولوجية واملكوانت النفسية للشعب واجلمهور اإليراين ،فحىت لو غابت عن الدوائر الرمسيَّة
السلْطة -فإهنا موجودة يف قاعدة اهلرم ،وبقوة ،وهذا كفيل إبحداث التوزان االجتماعي املطلوب ،وكفيل بدميومة
واإلعالمية للنظام -هرم ُّ
مجاعات الضغط اإلصالحية لتعديل مسارات النِّظام.

( )89مطهري :حول الثورة اإلسالمية ص .185 ،86نقال عن احلكومة الوالئية لكديور ،ص.179-178
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