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ِوالية الَفِقيه فـي العقل الَمْذَهبّي 
والسياسّي اإليرانّي المعاصر

ار المعارض دات الفكريَّة للتيَّ المحدِّ

د.فتحي أبو بكر املراغي

باحث سياسي متخصص فـي الشأن اإليراني
 مبركز اخلليج العربي للدراسات اإليرانية

ة فــي إيـران ملشـروعية نظامهـا احلاكـم َوْفـق نظريـة  ـة اإلسـالميَّ ـس اجُلمهوريَّ تؤسِّ
يـن احلـقَّ املطلـق فــي قيـادة  ة، التـي متنـح رجـال الدِّ ـيِعيَّ ـة الشِّ ِواَليـة الَفِقيـه الفقهيَّ
ظـام السياسـّي دون بقيـة فئـات الشـعب، إذ إن ثـورة 1979م  ـم النِّ املجتمـع وتزعُّ
التـي قامـت فــي إيـران فّككـت بنيـة الدولـة السـابقة عليهـا عملًيـا وتنظيرًيـا، فلـم 
ًغا للحكـم وَقُبـول احملكومـني بسـلطة احلاكـم فــي  ة امللكيـة مسـوِّ تُعـد الشـرعيَّ
ظـام السياسـّي اجلديـد نظريـة ِواَليـة الَفِقيـه بشـكلها احلداثـي  إيـران، بـل أنتـج النِّ
ـة  يـن فــي اجُلمهوريَّ ة حكـم رجـال الدِّ ـًة تؤسـس لشـرعيَّ ًة فقهيَّ نظريـًة سياسـيَّ

ـة. اإليرانيَّ
ـار املعـارض لِواَليـة  ـة للتيَّ دات الفكريَّ راسـة احملـدِّ وفــي هـذا السـياق تتنـاول الدِّ
راسات  ة املعاصرة، وقد سبقها كثير من الدِّ ة اإليرانيَّ ات السياسيَّ الَفِقيه فـي األدبيَّ
ظـام السياسـّي  التـي تناولـت عـرض نظريـة ِواَليـة الَفِقيـه وانعكاسـاتها علـى النِّ
ـت احلاجـة  ، وكذلـك احَلـَراك السياسـّي املعـارض لِواَليـة الَفِقيـه، لـذا مسَّ اإليرانـيّ
ـة التـي انطلقـت منهـا معارضـة ِواَليـة الَفِقيـه والتـي  دات الفكريَّ إلـى توضيـح احملـدِّ

أسـهمت فــي تشـكيل العقـل املَْذَهبـّي والسياسـّي اإليرانـّي املعاصـر.
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متهـا تَطـوُّر نظريـة ِوَليـة الَفِقيـه للوقـوف علـى طبيعـة تطـور  راسـة فــي مقدِّ تتنـاول الدِّ
دات الفكريَّـة للتيَّـار املعـارض لِوَليـة  راسـة احملـدِّ صالحيَّـات الَوِلـيّ الَفِقيـه، ثـم تقسـم الدِّ
دات:  دات املَْذَهبيـة التـي ينـدرج حتتهـا أربعـة محـدِّ  الَفِقيـه إلـى قسـمني: األول هـو احملـدِّ
ـْرك والتكفــير، 2- رفـض ِوَليـة الَفِقيـه لعـدم ثبـوت أدّلتهـا مـن مرويَّـات آل  1- احلكـم بالشِّ
ـيَعة األوائـل، 4- رفـض  البيـت، 3- رفـض ِوَليـة الَفِقيـه لعـدم ثبوتهـا فــي كتـب علمـاء الشِّ
دات  يـن املناصـب اإلداريـة التنفــيذية. أمـا القسـم الثانـي فــيتناول احملـدِّ تََولِّـي رجـال الدِّ
السياسـيَّة للتيَّـار املعـارض لِوَليـة الَفِقيـه، وينـدرج حتتهـا ثالثـة محـددات: 1- نظريـة 
ـعبيَّة، 2- تناقـض ِوَليـة الَفِقيـه مـع احلكـم الديقراطـي، 3- الدعـوة  الشـرعيَّة اإللهيَّـة الشَّ

إلـى البروتسـتانتية اإلسـالميَّة.
تطـور نظريـة ِواَليـة الَفِقيـه

يِعّي فـي  ترجع األصول التاريخية لنظرية ِوَلية الَفِقيه إلى بداية عهد تدوين الفقه الشِّ
يَعة أمثال الشيخ  القرن الرابع الهجري، إذ لوحظت إرهاصاتها فـي مؤلَّفات أعالم الشِّ
املفـيد )م413هـ.ق( )1(، والسيد املرتضى )م436هـ.ق()2(. كانت بداية احلديث عن ِوَلية 
ة التي خلصوا إليها نتيجة استنتاجهم  الَفِقيه مقصورة على ما يُعَرف بالولية اخلاصَّ
قاعدة أن جميع احلكام فـي عهد غيبة اإلمام غاصبون حلّق اإلمام ول يجوز التعامل معهم، 
يِعّي اجلامع للشرائط عن اإلمام الغائب فـي القضاء وإقامة احلدود  وينوب الفقيه الشِّ
والولية على من ل ولّي له واحملجور عليهم وجمع الصدقات وتوزيعها متى أِمَن احلاكَم 
يِعيَّة مطلع القرن  اجلائَر املغتِصَب حَلقِّ إمام الزمان)3(. ومع قيام الدولة الصفوية الشِّ
يَعة أمثال احملّقق الكركي)4( بشرعيَّة حكم امللك  السادس عشر امليالدي، أَقرَّ علماء الشِّ
الصفوي فـي عصر الغيبة، مقابل اإلقرار باملكانة السياسيَّة للفقهاء، وذلك بتعيني احملّقق 
يَعة فـي عهد الدولة الصفوية  الكركي فـي منصب نائب اإلمام املهدي، وواصل أئمة الشِّ

ين عملًيا وتنظيرًيا)5(. ترسيخ هذه املكانة لعلماء الدِّ
بدأها  الَفِقيه،  لِوَلية  التنظير  فـي  أكبر  النراقي)ت1245هـ()6(خطوة  أحمد  خطا 
ام باغتصاب  بضرورة قيام الدولة فـي أي عصر هادًما قاعدة النتظار وإدانة جميع احُلكَّ
حّق اإلمام الغائب. النراقي كان يدعو إلى ِوَلية الَفِقيه على احلكام، من منطلق الضرورة 
يَعة إل أن جاء اخُلمينّي  ل املشروعية. ولم حتَظ آراء النراقي بتأييد واسع بني فقهاء الشِّ

ة للفقيه. بنظرية الولية العامَّ
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انطلق اخُلمينّي فــي إثبات شـرعيَّة تولِّي الفقيه شـؤون الدولة من منطلق ضرورة إقامة 
الدولة فــي عصر الغيبة، وإثبات أفضلية تولِّي الفقيه بأدلَّة عقليَّة ل نقليَّة من قبيل القدرة 
علـى الفهـم والتأويـل ألحـكام الشـريعة، ونقـل احلديـث عـن ِوَليـة الَفِقيـه سـواء مـن الوليـة 
الصغـرى أو نصـح الفقيـه للحاكـم إلـى احلكـم املباشـر، وهـو مـا نـّص عليـه الدسـتور اإليرانـّي 
ة اخلامسـة منـه، وتقـول: »فــي زمـن غيبـة اإلمـام املهـدّي تكـون وليـة األمـر  صراحـًة فــي املـادَّ
ـة فــي ُجمهوريَّـة إيـران اإلسـالميَّة بيـد الفقيـه العـادل، املتقـي، البصيـر بأمـور  وإمامـة األُمَّ
ة تضـع الفقيـه علـى رأس هـرم  العصـر، الشـجاع القـادر علـى اإلدارة والتدبيـر«)7(، وهـذه املـادَّ
ـة، وإن كان الدسـتور فــي  ـْلطة فــي اجُلمهوريَّـة اإليرانيَّـة، بعبـارة وليـة األمـر وإمامـة األُمَّ السُّ
ـة الذي  ة التاليـة مباشـرة ينُـّص علـى وجـوب إدارة شـؤون الدولـة بالعتمـاد علـى رأي األُمَّ املـادَّ

يتجلـى عـن طريـق انتخـاب رئيـس اجُلمهوريَّـة والبرملـان واملجالـس احمللِّيَّة.

تَـني مختلفـة إلـى حـّد كبيـر مـن حيـث احلسـم والوضـوح  ل شـك فــي أن صياغـة املادَّ
ـة للولـّي الفقيـه، ومكانـة رئيـس اجُلمهوريَّـة  املسـتخَدم فــي إثبـات وليـة األمـر وإمامـة األُمَّ
فــي بنيـة النِّظـام السياسـّي اإليرانـّي، لـذا ظلـت حـول حـدود صالحيَّـات كل منهمـا مسـاحة 
للنقاش، إلى أن أعلن اخُلمينّي فــي عام 1988م مبدأ ِوَلية الَفِقيه املُطلَقة، التي تعني َوْفق 
الرسـالة التـي وّجههـا إلـى خامنئـي رئيـس اجُلمهوريَّـة آنـذاك أن األحكام والقـرارات الصادرة 
سـة فــي الدولـة  عـن الَوِلـّي الَفِقيـه أعلـى مـن القانـون وأعلـى مـن صالحيَّـات أي فـرد أو مؤسَّ

اإلسالميَّة.

ة واملُطلَقة  ـة ِوَلية الَفِقيه العامَّ رمبـا كانـت األدلَّـة العقليَّـة التـي قّدمهـا اخُلمينـّي على صحَّ
ـَرت -ول تـزال- موجـات مـن العتـراض  مقنعـة للتيَّـار املؤيِّـد لـه، لكنهـا فــي نفـس الوقـت فجَّ

ة مدنيَّة. دات سياسـيَّ دات فقهيَّة ِشـيِعيَّة أو محدِّ والرفض داخل إيران، سـواء َوْفق محدِّ

دات الرفض الفقهي لِواَلية الَفِقيه أ- محدِّ
علـى الرغـم مـن أن العتراضـات الفقهيَّـة علـى ِوَليـة الَفِقيـه بـدأت منـذ اللحظـة األولـى 
ـيَعة فــي ذلـك الوقـت باسـتثناء آيـة اهلل  ـظَ بَقبُـول معظـم فقهـاء الشِّ إلعالنهـا، ألنهـا لـم حَتْ
بروجـردي الـذي وافـق عليهـا بشـكل محـدود ومشـروط، فإننـا ل نريـد أن نتنـاول تلـك 
العتراضـات َوْفـق الترتيـب الزمنـي لهـا، ولكـن نتناولهـا مـن حيـث التقـارب فــي املنطلقـات 

الفكريَّـة التـي صـدرت عنهـا.
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ْرك والتكفـير  احلكم بالشِّ
ـْرك والتكفــير للقائـل بِوَليـة الَفِقيـه إلـى أن الوليـة املُطلَقـة للفقيه ل  يسـتند احلكـم بالشِّ
أسـاس لهـا فــي القـرآن الكـرمي، وأن املؤمنـني بهـا سـواء املـال أحمـد النراقـي أو اخُلمينـّي لـم 
يأتيـا بـأي اسـتدلل مـن القـرآن الكـرمي إلثبـات ِوَليـة الَفِقيـه، مع القول بـأن الفقيه معنيَّ من 
يِنيَّـة والدنيويَّـة، وهـو مـا ذكـره اخُلمينّي  قبـل اهلل أو النبـيّ أو اإلمـام إلدارة أمـور املسـلمني الدِّ
ه علـى الرافضـني تعيينـه مهـدي بازرجان رئيًسـا للحكومة  صراحـًة فــي عـدة مواقـع، منهـا ردُّ
تـة بعـد الثَّـورة، إذ قـال: وحـريٌّ بـي التذكيـر مـرة أخرى بأنني إذ نّصبته فتنصيبي له إمنا  املؤقَّ
بتـه فـإن طاعتـه  س، وإننـي إذ نصَّ جـاء بفضـل الوليـة التـي أمتتَّـع بهـا مـن لـدن الشـارع املقـدَّ

واجبـة، وعلـى الشـعب اتِّباعـه)8(. وهـو مـا يَُعـدُّ افتـراًء علـى اهلل ورسـوله وكذًبـا عليهما.

دعم القوَل بحكم تكفــير القائل بِوَلية الَفِقيه لدي أصحاب هذا الرأي، اخلطاُب الذي 
َهـه اخُلمينـيّ إلـى خامنئـي فــي عـام 1988م الـذي قـال فــيه: »احلكومـة التـي هـي شـعبة  وجَّ
مـن الوليـة املُطلَقـة للرسـول صلـى اهلل عليـه وسـلم واحـد مـن األحـكام األوليـة لإلسـالم 
مـة حتـى علـى الصالة والصـوم واحَلّج«، ألن ما  مـة علـى جميـع األحـكام الفرعيـة ومقدَّ ومقدَّ
اعتمـد عليـه اخُلمينـّي فــي مقولتـه تلـك هـو اآليـات القرآنيـة التـي ورد فــيها كلمـة »احلكم«، 
أو »األحـكام«، فــي حـني يـرى أصحـاب هـذا الـرأي أن كلمـة »احلكـم« فــي القـرآن الكـرمي 
يِنيَّـة ول تعنـي إجبـار النـاس علـى اإليان  تعنـي التحكيـم والقضـاء والقواعـد األخالقيـة والدِّ

وعبـادة اهلل، أو تسـيير شـؤون الدولـة)9(.

عبَّـر عـن هـذا الـرأي آيـُة اهلل السـيد أبـو الفضـل بـن الرضـا البرقعـي القمـي)10( 
)ت1991م( فــي كتابـه »سـوانح األيـام«، يقـول البرقعـي: »ينبغـي لنـا أن ل نُلِبـس القوانـني 

ـة مجموعـة مـن األخبـار واألحاديـث تـدّل على  الشـركيَّة لبـاس اإلسـالم، فقـد يقـول قائـل: ثَمَّ
وليـة الفقهـاء. واجلـواب: ل توجـد أي آيـة أو حديـث يقـول بـأن للفقهـاء وليـة علـى املؤمنـني، 
وقـد يتمسـك بعضهـم ببعـض األخبـار الـواردة مـن مثـل »العلمـاء ورثـة األنبيـاء« ويطبُِّقونهـا 
علـى ِوَليـة الَفِقيـه، وقـد يسـتدلون بقـول »فارجعـوا إلـى رواة أحاديثنـا«، مـع أن هـذا اخلبـر 
ل يـدّل علـى ذلـك أبـًدا. ثانًيـا: ل يجـوز َقبُـول األخبـار التـي تخالـف القـرآن، وهـؤلء يُريـدون 
مون  أن يَفِرُضـوا أنفسـهم علـى الشـعب مـن خـالل بعـض األخبـار، والـذي كتبه الفقهـاء املتقدِّ
ثوا عنه هو أن للفقيه واحلاكم اجلامع للشـرائط وليًة على اليتيم والصغير واملجنون  وحَتدَّ
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إذا لـم يُكـن لهـم ولـّي، واآلن هـؤلء يجعلـون جميـع الشـعب فــي حكـم الصغـار واملجانـني 
الذيـن يجـب أن يكونـوا حتـت وليتهـم، يضعـون العمائـم علـى رؤوسـهم، ويدعـون النـاس إلـى 
ِوَليـة الَفِقيـه. ول يَخَفـى أن طاعـة احلاكـم املسـلم فــي اإلسـالم واجبـة علـى الشـعب، وذلـك 
إذا حكـم بطاعـة اهلل، ففــي احلقيقـة إمنـا نطيعـه طاعـًة ألمـر اهلل ل ملجـرد ُحكِمـه ووليتـه، 
لهـذا نطيعـه سـواء كان مجتهـًدا أو غيـر مجتهـد، فاألمـر ل يختـّص باملجتهـد، ألننـا نعـرف 
أن مصطلـح »مجتهـد« لـم يظهـر إل فــي القـرن الرابـع الهجـري، وأنـا شـخصًيا لـم أتوقـع 
ـْرك -شـرك الطاعـة- رسـمًيا فــي اجُلمهوريَّـة، ألن مـن سـَوّغ طاعـة  إطالًقـا أن يُفـَرض الشِّ
ـب نفسـه نـًدا هلل سـبحانه وتعالـى، ونحن  ُمطلَقـة ملعبـود غيـر اهلل فقـد أقـَرّ بالطاغـوت، ونصَّ
يجـب أن نقـول احلـّق مـع أن )أكثرهـم للحـق كارهـون( يقـول تعالـى فــي كتابـه املجيـد: ﴿َوَمـا 
ـن ُدوِن اهلل ِمـن َوِلـّي َوَل نَِصيـٍر﴾ ]البقـرة:107[. وإعطـاء الوليـة الكاملـة لغيـر اهلل  لَُكـم ِمّ

تعالـى دليـل علـى الكفـر والشـرك«.

ـس حـوزة قـم العلميـة، وقـد حصل  البرقعـي هـو أحـد تالمـذة عبـد الكـرمي احلائـري مؤسِّ
علـى إجـازة الجتهـاد فــي النجـف مـن السـيد أبـو احلسـن األصفهاني، وينتمـي البرقعي إلى 
ـيَعة، وقـد أعلـن وهـو فــي اخلامسـة واألربعـني مـن عمـره أن َمْذَهـب  جماعـة القرآنيـني الشِّ
ـل باألئمة، وقال إن  ـيَعة به كثير من اخلرافات، منها تقديس علّي بن أبي طالب والتوسُّ الشِّ
حكـم اخُلْمـس خـاّص بغنائـم احلـرب فقـط، ورفـض العتقـاد فــي كرامـات ومعجـزات قبـور 
ـة كتابـه »درس عـن الوليـة«،  األئمـة. وقـد أحدثـت آراؤه ردود فعـل قويـة فــي إيـران، بخاصَّ
وزاد مـن ردود الفعـل الغاضبـة جتاَهـه ترجمتُـُه ُكتُـَب الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب وابـن 

تيميـة، ومنهـا كتـاب »التوحيـد«، إلـى اللغة الفارسـيَّة)11(.

ومـن آراء البرقعـي فــي اخُلمينـّي قولـه: »كان السـيد اخُلمينـّي غارًقـا فــي الفلسـفة 
الع كبير على حقائق القرآن، ويفسر القرآن حسب آراء  اليونانية والعرفان، وليس عنده اطِّ
الفالسـفة، ويعتقـد أن كتـاب اهلل ليـس قابـاًل للفهـم، كأنـه لـم يقـرأ قـول اهلل عـن القـرآن بأنه 
﴿َمْوِعَظـٌة ِللنَّـاِس﴾، و﴿بَيَـاٌن ِللنَّـاِس﴾]آل عمـران:138[، و﴿ُهـًدى ِللنَّاِس﴾]البقـرة:1855[! 

ـخ باخلرافـات إلـى حـدٍّ كبيـر«)12(. وأسـتطيع القـول بـأن السـيد اخُلمينـّي متلطِّ

تَعـرَّض البرقعـي لكثيـر مـن النقـد والتهـام بسـبب آرائـه الرافضـة لِوَليـة الَفِقيـه، وقـد 
ـنَّة، وقـد أنكـر ذلـك فــي مذّكراتـه، واتُِّهـَم  أُلِقـَي بـه فــي السـجن بتُهَمـة اتِّبـاع َمْذَهـب أهـل السُّ
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باتِّبـاع فكـر اإلمـام محـم بـن عبـد الوهـاب، وكذلـك أنكـره. ل شـك فــي أن كثيـًرا مـن علمـاء 
ـيَعة فــي بدايـة عهـد اجُلمهوريَّـة اإليرانيَّـة قـد عارضـوا ِوَليـة الَفِقيـه، لكـن ألسـباب  الشِّ
يَّـز مـن غيـره بُحكِمـه بتكفــير اخُلمينـّي بافترائـه علـى اهلل مـا  دة، أمـا البرقعـي فقـد مَتَ متعـدِّ

لـم يَـِرْد فــي القـرآن الكـرمي.

ات آل البيت تها من مرويَّ رفض ِواَلية الَفِقيه لعدم ثبوت أدلَّ
أتبـاع هـذا النهـج السـتدللي فــي رفـض ِوَليـة الَفِقيـه لـم يقولـوا بتكفــير اخُلمينـّي، 
وإمنـا لضعـف السـتدلل مـن روايـات آل البيـت رفضـوا نظريـة ِوَليـة الَفِقيـه، وإن كان وراء 
رفضهـم دوافـع سياسـيَّة لشـتراكهم فــي العمـل السياسـّي مـع اخُلمينـّي بدايـة األمـر، ثـم 
ـْلطة التي كان  افترقوا عنه بعدما وجدوا أن ِوَلية الَفِقيه تُعِطي الفقيه سـلطة أكبر من السُّ
ـاه آيـة اهلل العظمـى محمـد حسـن طباطبائـي قمـي  يتمتـع بهـا الشـاه. ومـن مثلـي هـذا الجتِّ
 )1905-2007م()13( وآية اهلل املرجع محمد كاظم شريعتمداري )1905م-1986م( )14(.

ـيَعة، فكل من طبطبائي  مَتَتَّع القائلون بهذا الرأي مبكانة علمية وفقهيَّة رفــيعة بني الشِّ
قمـي وشـريعتمداري كان مـن مراجـع التقليـد داخـل إيران وخارجهـا، وقد عارض طباطبائي 
قمـي الروايـات املنقولـة حـول مـا يتعلـق بصالحيَّـات ِوَليـة الَفِقيـه، وقـال بأنهـا إمنـا تنحصـر 
يِنيَّة، ويرى طباطبائي قمي أن لفظ »حاكم« الذي جاء فـي مقولة ابن  فـي بيان الوظيفة الدِّ
حنظلـه »وقـد جعلتـه عليكـم حاكًمـا« تشـير إلـى احلكـم بـني النـاس فــي مـا يتعلـق بالفصـل 
ـة فــي  بـني املنازعـات والفتـوى، ول تعنـي حاكًمـا مبعنـى سـلطان أو أميـر أو الوليـة العامَّ
سائر األمور)15(. أما شريعتمداري الذي دعم اخُلمينّي فــي بداية عهد الثَّورة وأيَّد تأسيس 
اجُلمهوريَّـة اإلسـالميَّة فــي اسـتفتاء عـام 1980م فقـد عـارض ِوَليـة الَفِقيـه عندمـا أُدِرَجت 
ـة فــي  فــي الدسـتور وأعطـت الَوِلـّي الَفِقيـه صالحيَّـات سياسـيَّة وعسـكريَّة وإداريَّـة، بخاصَّ
ة رقـم 110 مـن الدسـتور اإليرانـّي)16(، وهـذا يعنـي أن معارضـة شـريعتمداري لِوَليـة  املـادَّ
الَفِقيـه كانـت بدافـع سياسـّي وإن أسـبغ عليهـا اسـتدللت فقهيَّـة مـن بـاب إعـادة تفسـير 

املرويَّـات التـي اسـتندت إليهـا نظريـة ِوَليـة الَفِقيـه.

يَعة األوائل رفض ِواَلية الَفِقيه لعدم ثبوتها فـي كتب علماء الشِّ
ـة فــي عهـد حكومـة اإلصـالح إبـان رئاسـة  اعتمـد عـدد مـن الُكتَّـاب احمُلَدثـني، بخاصَّ
محمـد خامتـي للُجمهوريَّـة اإليرانيَّـة، فــي إعـالن رفضهـم وليـة الفقيـه، علـى عـدم ورودهـا 
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ـيَعة منـذ القـرن الرابـع الهجـري حتـى العصـر احلديـث، إل فــي مـا  فــي مؤلَّفـات علمـاء الشِّ
يتعلـق بالقضـاء ومـا يترتَّـب عليـه مـن إقامـة احلـدود والتعزيـر ورعايـة مـن ل ولـّي لـه مثـل 
األيتـام واملجانـني والسـفهاء، مـع التصـرف فــي أموالهـم. وحتـى القـرن العاشـر الهجـري 
ـيِعّي يعتـرف بحكـم حاكـم غيـر معصـوم، ألن العصمـة لديهـم  لـم يُكـن الفكـر السياسـّي الشِّ
ـيَعة  شـرط احلكـم، وهـي ل تتوافـر إل فــي النبـّي واألئمـة مـن بعـده، ولـم يتحـدث علمـاء الشِّ
عـن أي نظريـة سياسـيَّة إلدارة املجتمـع، ومـن خـالل رصـد تََطـوُّر نظريـة ِوَليـة الَفِقيـه فــي 
ـيِعّي)17(، يسـعى أصحـاب هـذا املنهـج إلـى إثبـات أنـه ل  مرحلـة متأخـرة مـن تاريـخ الفقـه الشِّ
يـن، وِمـن  يوجـد منشـأ إلهـي لِوَليـة الَفِقيـه وأنهـا محـض نظريـة سياسـيَّة ل عالقـة لهـا بالدِّ
ها مـن خـالل  ثَـمَّ ل قداسـة للولـي الفقيـه ول حـّق لـه فــي صالحيَّاتـه املُطلَقـة التـي يسـتمدُّ

التفويـض اإللهـي الواصـل لـه عبـر األئمـة.
يثـل أصحـاَب هـذا الـرأي محسـن كديـور، وقـد أثَّـَر فــي العقـل السياسـّي واملَْذَهبـّي 
اإليرانّي منذ منتصف عقد التسـعينيات من القرن املاضي، ودعم مصداقيتَه كونُه حاصاًل 
راسـات  علـى إجـازة فــي الجتهـاد الفقهـي مـن آيـة اهلل منتظـري بعـد 17 عاًمـا مـن الدِّ
احلوزوية، ودرجة الدكتوراه فـي الفلسفة من جامعة »تربيت مدرس« بطهران، وما لبث أن 
صـدرت بحقـه أحـكام قضائيَّـة بالسـجن ثـم اإلبعـاد واملنـع مـن التدريـس، وانتهـى بـه املطـاف 

إلـى اإلقامـة خـارج إيـران.

ين املناصب اإلدارية التنفـيذية ي رجال الدِّ رفض تولِّ

يـِن املناصـَب اإلداريـة سـوف يـؤدِّي إلـى  أصحـاب هـذا الـرأي قالـوا إن تولِّـي رجـال الدِّ
ُحـّب البعـض لهـم لقضـاء حوائجهـم، وُكـره البعـض اآلخر، هذه الكراهية التي سـوف تنعكس 
يـن بسـبب  يـن ذاتـه، وسـتؤدِّي إلـى نفـور النـاس مـن الدِّ ِمـن ثَـمَّ علـى شـعور النـاس جتـاه الدِّ
ـع حدوثـه،  يـن الذيـن لـم يلبُّـوا احتياجاتهـم، فضـاًل عـن الفسـاد املتوقَّ كراهيتهـم لرجـال الدِّ
يـن، ويحبـط دورهـم األساسـي فــي الدعوة  األمـر الـذي سـيضر باملكانـة الروحيـة لرجـال الدِّ
إلـى اهلل وتقريـب النـاس إلـى اإليـان والنهـج القـومي. ورأوا أن واجـب العلمـاء هـو الجتهـاد 
فــي أن تكون احلكومات ُمؤِمنة بأصول اإلسـالم وقواعد القانون، ونصح الناس بأن يعطوا 

أصواتهـم النتخابيـة لألشـخاص الصاحلـني ل أن يديـر الفقيـه الدولـة مباشـرًة.
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اه آيت اهلل السيد رضا زجناني )1903م - 1983م()18(، وقد طبَّق  من أعالم هذا الجتِّ
ر األمـر بعد ثورة 1979م  أفـكاره عملًيـا برفضـه تولِّـي أي منصـب فــي حكومـة مصـدق، وتَكرَّ
ـس حـوزة قـم السـيدان مرتضـي  إذ رفـض هـو وأخـوه األكبـر السـيد أبـو الفضـل وولـدا مؤسَّ
ل رجال  ومهـدي احلائـري، أن يتولـوا أي منصـب حكومـي، وطلبـوا مـن اخُلمينـّي أن ينع تََدخُّ

ين فــي إدارة الدولة)19(. الدِّ

يـن اإليرانّيـني نظريـة ِوَليـة الَفِقيـه عبـر السـتدللت  لـم تقتصـر معارضـة رجـال الدِّ
يـن رفضوا تلـك النََّظِريَّة  ْمناهـا، فقائمـة طويلـة مـن رجـال الدِّ الفقهيَّـة علـى النمـاذج التـي قدَّ
وعارضوهـا، وأولئـك يكـن إدراج منهـج معارضتهـم حتـت واحـد مـن السـتدللت الثالثـة 
السـابقة، وقـد تَعاَمـل نظـام اجُلمهوريَّـة اإلسـالميَّة معهـم بأسـلوب قمعـي بعيـد عـن أسـلوب 
يـن، ومنهـم علـى سـبيل املثـال ل احلصـر:  احلـوار واملناظـرات الـذي كان أولـى بـه رجـال الدِّ
آيـة اهلل محمـد الشـيرازي رأس التيـار الشـيرازي، وآيـة اهلل محمـد رضـا جلبايجانـي، وآيـة 
اهلل محمـد صـادق طهرانـي، وآيـة اهلل علـى صفائـي قمـي الـذي ُحكم عليه باإلقامة اجلبرية 
فــي منزلـه حتـى تـُوّف، وآيـة اهلل أحمـد خوانسـاري، ومـن أبـرز املعارضـني لِوَليـة الَفِقيه: آية 
اهلل محمـد الشـيرازي رأس التيَّـار الشـيرازي، وآيـة اهلل محمـد رضـا جلبايجانـي، وآيـة اهلل 
محمـد صـادق طهرانـي، وآيـة اهلل علـى صفائـي قمـي الـذي ُحكـم عليـه باإلقامـة اجلبريـة 
، وآيـة اهلل أحمـد خوانسـاري الـذي تعـرض لإلهانـة بسـبب معارضتـه  فــي منزلـه حتـى تـُوفِّ
ِوَليـة الَفِقيـه وُحكـم عليـه باإلقامـة اجلبريـة فــي منزلـه حتـى تـُوفِّ فــي ظـروف غامضـة، 
ونفس املصير لقاه آية اهلل حسـني على منتظري، وآية اهلل السـيد حسـن طباطبائي قمي، 
يـن املعارضـني  وآيـة اهلل يوسـف صانعـي، وامتـّد األمـر إلـى مـن أظهـر تعاطًفـا مـع رجـال الدِّ
ـة مرجـع التقليـد آيـة اهلل شـريعتمداري الـذي اتهمـه النِّظـام اإليرانـّي  لِوَليـة الَفِقيـه، بخاصَّ
بالضلوع فــي محاولة قلب النِّظام اإليرانّي مطلع الثَّورة، فكان مصير كل من حضر جنازته 
يـن أنـه إمـا ُسـجن وإمـا ُحكـم عليـه باإلقامـة اجلبريـة فــي املنزل، أمثال السـيد  مـن رجـال الدِّ

رضـا الصـدر أخـي اإلمـام الصـدر، وآيـة اهلل طسـوجي، وآيـة اهلل سـيد رسـول)20(.

ة لنظرية ِواَلية الَفِقيه دات الرفض السياسيَّ  محدِّ
مـن الالفـت أن رفـض ِوَليـة الَفِقيـه فــي األدبيَّـات السياسـيَّة اإليرانيَّـة كان سـابًقا علـى 
تأسـيس اجُلمهوريَّة اإليرانيَّة، وقبل ظهور نظرية ِوَلية الَفِقيه بشـكلها النهائي، فقد اقترن 
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هـذا الرفـض بأحـداث الثَّـورة الدسـتورية والنضـال اإليرانـّي لتأسـيس حكـم نيابـي 
ي للملكيـة الدكتاتوريـة عـام 1906م. والتصـدِّ

ة ـعبيَّ ـة الشَّ ة اإللهيَّ نظريـة الشـرعيَّ
ـى عـام 1936م نظريـة »الشـرعيَّة اإللهيَّـة  أنتـج محمـد حسـني الغـروي النائينـي املتوفَّ
ـة اإلسـالم إلـى ذاتهـا  ـعبيَّة«، التـي تقـول إن اهلل قـد فـوَّض أمـر تدبيـر سياسـة أُمَّ الشَّ
يـن، والنـاس حـكام علـى شـؤونهم الجتماعيـة  لكـي تنفـذ حاكميتـه فــي إطـار معاييـر الدِّ
بتفويـض مـن اهلل عـز وجـّل، وليـس ألحـد أن يسـلبهم هـذا احلـّق، وعلـى النـاس أن يختاروا 
مـوا املجتمـع  ـروط الشـرعيَّة حتـى ينظِّ زعيـم املجتمـع ومديريـه مـن بـني احلائزيـن للشُّ
يـن، ويسـتطيع الفقهـاء أن يضمنـوا عـدم تعـارض  وفـق الدسـتور املتوائـم مـع أحـكام الدِّ

القوانـني التـي يشـرعها النـاس مـع أحـكام الشـرع)21(.

ة وتنزيه امِللَّة« بتقدمي اثنني من  ذكر النائيني آراءه تلك فــي كتابه الشـهير »تنبيه األُمَّ
كبـار مراجـع التقليـد بالنجـف همـا آيـة اهلل األخونـد محمـد كاظـم اخلراسـاني، والشـيخ 
عبـد اهلل املازندرانـي، ومـع هـذا لـم يرحـب املجتمـع اإليرانـّي بـآراء النائينـي فــي حينهـا 
ـيِعّي فــي ُمعَظـم مقدماتـه وانطالقـه مـن مبـادئ اإلسـالم  لتجاهلـه مبـادئ الفكـر الشِّ
ـة الـال َمْذَهبيـة، وكان تأثُّـره بكتـاب »طبائـع السـتبداد« لعبـد الرحمـن الكواكبـي  العامَّ

واضًحا)22(.

أثَّـر كتـاب النائينـي فــي العقـل السياسـّي اإليرانـّي مبرحلـة اجُلمهوريَّـة اإلسـالميَّة 
مـة لـه وأعـاد طباعتـه  مـن خـالل إعـادة آيـة اهلل الطالقانـي إلحيائـه عندمـا كتـب مقدِّ
عـام 1955م، فصـار مـن أَهـمِّ مصـادر الفكـر السياسـّي اإليرانـّي منـذ ذلـك احلـني. لقـد 
أحدثت آراء النائيني تغييًرا جوهرًيا فــي مسـار اخلطاب السياسـّي حول شـرعيَّة الدولة 
ًمـا لشـرعيَّة احلكـم، وإقـرار قاعـدة النـزول علـى رأي األغلبيـة،  بـإدراج احلـقِّ الشـعبيِّ مقوِّ
ـيِعيَّة ِمـن قبـُل لعـدم العتـراف بالشـورى  األمـر الـذي كان مرفوًضـا فــي األدبيَّـات الشِّ

واشـتراط العصمـة فــي القائـد الشـرعي)23(.

لـم يرفـض النائينـي كـون اإلقـرار بـأن أي حكـم فــي عهـد غيبـة اإلمـام هـو اغتصـاب 
اب اإلمـام فــي هـذا العصـر،  ـد عـدم إمكانيـة السـتناد إلـى حكـم نُـوَّ حَلـقِّ اإلمـام، لكنـه أكَّ
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ألن فــيه اغتصاًبـا حَلـقِّ اإلمـام الغائـب واغتصاًبـا حَلـقِّ الشـعب وظلًمـا لـه)24(. ويُلَحـظ مـن 
ـا يـدلُّ علـى عـدم  كالم النائينـي عـدم اسـتخدامه اصطـالح »ِوَليـة الَفِقيـه« صراحـًة، ِمَّ
شـيوع الفكـرة فــي مطلـع القـرن العشـرين علـى الرغـم مـن حديـث النراقـي عنهـا قبـل 

ذلـك بفتـرة طويلـة.

َضـت  تلـك األفـكار التنويريـة التـي كانـت رائجـة فــي إيـران مطلـع القـرن العشـرين تَعرَّ
للطمـس والتشـويه خـالل حقبتـي الدولـة القاجاريـة والدولـة البهلويـة، ولكنهـا ظلّـت 
راسـخة فــي العقـل السياسـّي اإليرانـّي لـدى دعـاة الديقراطيـة الرافضـني للحكـم 
السـتبدادي، ومـع منـو التيَّـارات املعارضـة حلكـم الشـاه محمـد رضـا بهلـوي تَنَبَّـه آيـة 
ـس  يـن صاحـب الرؤيـة التـي تؤسِّ اهلل طالقانـي إلحيـاء فكـر النائينـي باعتبـاره رجـل الدِّ
هـات الشـرعيَّة وسـيادة الشـعب لكـي يتجمـع  لنظريـة حكـم حديثـة جتمـع بـني التوجُّ
يِنيَّـة واملعارضـون مـن ذوي التيَّـارات الليبراليَّـة  حولهـا املعارضـون مـن ذوي التوجهـات الدِّ

والشـتراكية.

تناقـض ِواَليـة الَفِقيـه مـع احلكـم الدميقراطـي

الصدمـة التـي أحدثهـا إدراج اخُلمينـّي لنظريـة ِوَليـة الَفِقيـه فــي الدسـتور اإليرانـّي 
الصـادر عـام 1980م لـدي شـركائه فــي الثَّـورة، جعلـت بقيـة الفصائـل السياسـيَّة تـدرك 
يـن فــي إيـران بصـدد تنفــيذ عمليـة إقصـاء سياسـّي لـكل الفصائـل األخـرى،  أن رجـال الدِّ
وتأسـيس حكـم دينـي ثيوقراطـي عبـر نظريـة فقهيَّـة ِشـيِعيَّة مبتَدعـة لـم يسـبق أن ُطبقـت 

سياسـًيا كأسـاس ملشـروعيَّة النِّظـام ول حتـى فــي العصـر الصفـوي.

د،  تراوحـت ردود الفعـل التـي اّتخذتهـا التيَّـارات السياسـيَّة بـني إعـالن الرفـض والتمـرُّ
وتنفــيذ عمليـات مسـلَّحة ضـّد نظـام احلكـم اجلديـد، ومـن بـني هـذه التيَّـارات السياسـيَّة 
اّتخـذت »نهضـت آزادي إيـران« )جبهـة حتريـر إيـران( موقًفـا فكرًيـا خاًصـا بإصدراهـا 
كتاًبـا بعنـوان »تفصيـل وحتليـل الوليـة املُطلَقـة للفقيـه«)25(، مبثابـة بيـان رسـمّي للحركـة 
ـه إلـى خامنئـي، وذلـك  رًدا علـى إعـالن ِوَليـة الَفِقيـه املُطلَقـة بخطـاب اخُلمينـّي املوجَّ
باقتـراح مـن املهنـدس مهـدي بازرجـان رئيـس احلكومـة النتقاليـة الـذي عيَّنـه اخُلمينـّي 
بعـد قيـام الثَّـورة، وهـو أول نقـد سياسـّي لِوَليـة الَفِقيـه فــي عهـد اجُلمهوريَّـة اإلسـالميَّة.
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يَّـات التـي  رأت جبهـة حتريـر إيـران أن الوليـة املُطلَقـة للفقيـه تتعـارض مـع جميـع احُلرِّ
تكفلهـا النظـم الديقراطيـة، مثـل حريـة العقيـدة والتعبيـر واألحـزاب، وتناقـض مفهـوم 
السـتناد إلى آراء الشـعب، وتُِخلُّ بالسـيادة القوميَّة للدول، وتُهِدر حقوق اإلنسـان وحقوق 
يِنيَّـة، وهـو مـا يناقـض آراء اخُلمينـيّ التـي كان قـد أدلـى بهـا والعهـود التـي  األقلِّيَّـات الدِّ
قطعهـا علـى نفسـه للشـعب اإليرانـّي فــي أثنـاء إقامتـه فــي املنفــي بالنجـف وباريـس)26(.

ـد لظهـور الدكتاتوريـة السـتبدادية، إن  ـدت احلركـة أن ِوَليـة الَفِقيـه املُطلَقـة متهِّ أكَّ
لـم تُكـن حتّققهـا بالفعـل، مستشـهدة فــي ذلـك بـآراء عبـد الرحمـن الكواكبـي فــي كتابـه 
ة«، مـن حيـث جتميـع  ـة وتنزيـه امِللَـّ »طبائـع السـتبداد«، وآراء النائينـي فــي »تنبيـه األُمَّ

السـلطات فــي يـد فـرد واحـد، فالَوِلـّي الَفِقيـه لديـه سـلطة التشـريع، وهـو القائـم علـى 
ـْلطة التنفــيذية، ولـه الكلمـة العليـا فــي القضـاء. أيـدت حركـة حتريـر إيـران رأي  السُّ
ينـّي يـؤدِّي  النائينـي الـذي قـال إن السـتبداد هـو الشـجرة اخلبيثـة، وأن السـتبداد الدِّ
ينـي أصعـب بكثيـر مـن النجـاة  يـن، وأن النجـاة مـن السـتبداد الدِّ إلـى ربوبيـة علمـاء الدِّ

مـن السـتبداد السياسـّي)27(.

ه  وأعلنـت حركـة حتريـر إيـران أن ِوَليـة الَفِقيـه تنتهـك الدسـتور اإليرانـّي فــي مـوادِّ
ـة بـإدارة الدولـة وفـق رأي الشـعب، والنَّـّص علـى أن مجلـس  أرقـام 6 و7 و8 و9، اخلاصَّ
الشـورى اإلسـالمي ومجالـس احمللِّّيـات املنتَخبـة مصـدر اتِّخـاذ القـرارات فــي إيـران، 
والنَّـصّ علـى أن األمـر باملعـروف والنهـي عـن املنكـر مسـؤولية جماعيـة ومتباَدلـة بـني 
يَّـات املشـروعة ولـو بإصـدار  النـاس، والنَّـّص علـى عـدم أحقيـة أي فـرد بسـلب احُلرِّ

القوانـني)28(.

مـا سـبق جنـد أن حركـة حتريـر إيـران -وهـي تـكاد تكـون الفصيـل السياسـّي الوحيـد 
يـن الـذي مـارس أنشـطة سياسـيَّة إلـى أن وقفـت أنشـطتها  مـن خـارج دائـرة رجـال الدِّ
سـة لشـرعيَّة النِّظـام السياسـّي فــي اجُلمهوريَّـة  فــي عـام 2009م- تـرى أن النََّظِريَّـة املؤسِّ
اإليرانيَّـة -وهـي نظريـة ِوَليـة الَفِقيـه- نظريـة اسـتبدادية تُهـِدر القيـم الديقراطيـة 

ـة وتتعـارض مـع الدسـتور وتنتهكـه. يَّـات العامَّ واحُلرِّ
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ة الدعـوة إلـى البروتسـتانتية اإلسـالميَّ

مـع النفتـاح السياسـّي النسـبي الـذي عاشـته إيـران فــي فتـرة حكـم الرئيـس اإليرانـّي 
األسـبق محمـد خامتـي ومشـروعه اخلـاص بالتنميـة السياسـيَّة، بـدأت األصـوات تعلـو 
اإليرانيَّـة  السياسـيَّة  السـاحة  وشـهدت  الَفِقيـه،  ِوَليـة  نظريـة  نقـد  فــي  جديـد  مـن 
حضـوًرا لفصائـل سياسـيَّة كانـت قـد أُبِعـَدت منـذ مطلـع الثَّـورة، وظهـر أفـراد معروفـون 
بانتماءاتهـم الليبراليَّـة شـبه احملظـورة، واملمثَّلـة بجبهـات تنحـدر مـن جبهـة الزعيـم 
ينـي املسـتنير، فضـاًل عـن قـوى  الوطنـي محمـد مصـدق وأفـراد ينتمـون إلـى التيَّـار الدِّ

املتعـددة)29(. بأطيافـه  اليسـار 

يـن ومكانتهـم  سـة رجـال الدِّ ـه اإلصالحيـون انتقاداتهـم فــي هـذه املرحلـة إلـى مؤسَّ وجَّ
الجتماعيـة التـي ُفرضـت علـى املجتمـع اإليرانـّي خـالل السـنوات السـابقة مـن عمـر 
ًهـا إلـى نظريـة ِوَليـة الَفِقيه مـن منطلقات ِديِنيَّة  اجُلمهوريَّـة اإلسـالميَّة، ولـم يُعـد النقـد موجَّ
أو حتى سياسيَّة بهدف إثبات بطالنها، كأن األمر لم يُعد بحاجة إلى كثير من العناء إلثبات 
ذلـك، وإمنـا األَْولـى هـو هـدم ذلـك البنـاء الكهنوتـي علـى حـّد قـول اإلصالحيـني، الـذي يقـف 
وراء هـذه األوهـام التـي يسـتعبد مـن خاللهـا النـاَس، وكان مـن أبـرز رجـالت اإلصالحيـني 
يـن إلـى آيديولوجيـا  الذيـن قالـوا بذلـك عبـد الكـرمي سـروش، وأضـاف أنـه إذا مـا حتـول الدِّ
لَـت وظيفتـه مـن مصـدر لألخالقيـات الرفــيعة إلـى تبريـر للهيمنـة الطبقيـة)30(.  دولتيـة حَتوَّ
يـن، وكان أولهـا  ـيِعّي مـن وجهـة نظـر رجـال الدِّ وامتـّد األمـر إلـى رفـض قواعـد املَْذَهـب الشِّ
يـن احلائـز علـى إجـازة الجتهـاد هـو  تصنيـف املسـلمني إلـى مجتِهديـن ومقلِّديـن، فرجـل الدِّ
صاتهم أو مكانتهم  املجتِهد، أما بقيَّة املسـلمني بغض النظر عن مكانتهم العلمية فــي تخصُّ
الجتماعية فهم مقلِّدون للمجتهد يتبعونه فــي آراءه وأحكامه، ولو كانت تتعلق باملستحَدث 

مـن شـؤون احلياة.

أمـا خامتـي فقـد رفـع قيمـة الدسـتور علـى نظريـة ِوَليـة الَفِقيـه، ويـرى أن الدسـتور 
هـو القانـون األعلـى للنظـام اإليرانـّي، وِوَليـة الَفِقيـه اكتسـبت أهميتهـا بسـبب إقرارهـا فــي 
د نظرية مثل كثير من النظريَّات الفقهيَّة األخرى)31(. الدسـتور، ولول الدسـتور لكانت مجرَّ

دات الفكريَّة للتيَّار املعارض ِولية الَفِقيه فـي العقل املَْذَهبّي والسياسّي اإليرانّي املعاصر- احملدِّ



• السنة األولى • العدد الثاني • مارس 2017 مجلة الدراسات اإليرانية  94

مـه الدكتـور هاشـم آقاجـري عـام 2002م  فــي طـرح البروتسـتانتية اإلسـالميَّة الـذي قدَّ
ـَة مشـبًِّها  ـَة اإليرانيَّ يِنيَّ سـَة الدِّ ـر اإليرانـّي علـى شـريعتي، انتقـد املؤسَّ فــي ذكـرى وفـاة املفكِّ
ينـي املسـيحية البروتسـتانتية،  إياهـا بالكنيسـة الكاثوليكيـة قبـل ظهـور حركـة اإلصـالح الدِّ
س،  ين على فهـم الكتاب املقدَّ مـن حيـث القـول بعـدم قـدرة الفـرد العـادي مـن غيـر رجـال الدِّ
يـن، كمـا قـارن بـني املوقـف  وأن املسـيحيني لفهـم الكتـاب املقـدَّس يحتاجـون إلـى رجـال الدِّ
املعـادي للعلـم الـذي كان لـدى الكنيسـة فــي العصـور الوسـطي، وموقـف احلـوزات العلميـة 
م اللغـة اإلجنليزيـة قبـل 70 أو 80 عاًمـا مخالـف للشـرع. ـيِعيَّة التـي كانـت تـرى أن تََعلُـّ الشِّ

يـن للقـرآن الكـرمي فــي العصـور السـابقة  أقاجـري رفـض أن يكـون فهـم رجـال الدِّ
ُملِزًمـا للمسـلمني فــي العصـر احلالـّي، وقـال إنـه كمـا كان لهـم احلـّق فــي الجتهـاد فــي 
يـن فــي إيـران يـرون إقـدام طالـب مـا  الفهـم فلنـا نفـس احلـّق، وكان يـرى أن رجـال الدِّ
علـى تدبُّـر القـرآن والسـعي لفهمـه جرًمـا كبيـًرا ألنـه بذلـك يجعـل بضاعتهـم كاسـدة.

يـن، واعتبـر أن درجاتهـم مـا هـي  ـة لرجـال الدِّ أقاجـري رفـض وجـود طبقـة خاصَّ
إل أسـماء ابتدعوهـا فــي العصـر الصفـوي علـى نفـس منـط املراتـب الكهنوتيـة فــي 
الكنيسـة، فاإلسـالم لـم يعـرف ألقاًبـا مثـل »آيـة اهلل« و»حجـة اإلسـالم« و»ثقـة اإلسـالم« 
يـن إلـى مناصـب إداريـة، وأصبـح  ل الدِّ و»املرجـع« و»آيـة اهلل العظمـي«، وقـال: »لقـد حَتـوَّ
لون طبقـة اجتماعيـة منفصلـة عـن املجتمـع وإن اختلطـت معيشـًيا مع أفراده«،  رجالـه يشـكِّ
ب)32(. ـر والتصلُـّ ويـرى أن البروتسـتانتية اإلسـالميَّة مشـروع مسـتمّر للخـالص مـن التحجُّ

اسـتمرار حـالت انتقـاد نظريَّـات ِوَليـة الَفِقيـه منـذ بدايـة طرحهـا حتـى اآلن يعكـس 
َقـْدًرا مـن رفـض العقـل السياسـّي واملَْذَهبـّي اإليرانـّي نظريـة ِوَليـة الَفِقيـه، وِمـن ثَـمَّ نقص 
مشـروعيَّة النِّظـام احلاكـم املسـتند إليهـا، ومـن ثـم يكـن أن يَُعـّد الدافـع وراء قبـول 
ب بالقـوة. لكـن مـا سـبق ل يعنـي بالضـرورة رفـض  اإليرانّيـني بنظامهـم احلاكـم هـو التغلُـّ
ريـن الرافضـني  يـن واملفكِّ غالبيـة الشـعب اإليرانـّي لِوَليـة الَفِقيـه، إذ إن كثـرة رجـال الدِّ
لِوَليـة الَفِقيـه وكثـرة أطروحاتهـم ل تعنـي بالضـرورة كثـرة املؤمنـني بهـا، وباملثـل ل نقـول 
إنهـا غيـر شـائعة بـني اإليرانّيـني، وإمنـا نقـول إنهـا جـزء مؤثِّـر وفاعل فــي العقل السياسـّي 
، قـد تتوافـر لـه الفرصـة السياسـيَّة حتـى يتحـول إلـى نظريـة مسـيطرة  واملَْذَهبـيّ اإليرانـيّ
علـى جمـوع اإليرانّيـني، مبعنـي أن غيـاب القـوة القاهـرة علـى اإليـان بِوَليـة الَفِقيـه 
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سـيتبعه تََغيُّـر تنظيـرّي فــي مصـدر مشـروعية النِّظـام، ألن فكـرة رفـض ِوَليـة الَفِقيـه 
موجـودة فــي العقـل السياسـّي اإليرانـّي.

اخلالصة واالستنتاجات

دات ِديِنيَّـة كانـت األغـزر واألكثـر جـرأة مـن  أطروحـات رفـض ِوَليـة الَفِقيـه َوْفـق محـدِّ
ة، ألسـباب، منهـا كـون النََّظِريَّـة ذات منشـأ فقهـّي فــي  دات السياسـيَّ مثيلتهـا ذات احملـدِّ
، وصعوبة  ين فــي عهد اجُلمهوريَّة غير مقتِرنة بظرف سياسـيّ األسـاس، وأن قوة رجال الدِّ

اتِّهامهـم بالعمالـة ومعـاداة النِّظـام إل فــي حـالت نـادرة.

قلَّصـت عمليـات التصفــية السياسـيَّة وشـرط اإليـان بِوَليـة الَفِقيـه ملمارسـة العمـل 
السياسـّي فــي إيـران، مـن األطروحـات السياسـيَّة املنتقـدة لِوَليـة الَفِقيـه.

أصبـح فــي العقـل السياسـّي اإليرانـّي عمليـة إدمـاج بـني نظريـة ِوَليـة الَفِقيـه ورجـال 
يـن،  َقـت حالـة مـن الكراهيـة والرفـض لرجـل الدِّ يِنيَّـة عموًمـا، لـذا تَعمَّ سـة الدِّ يـن واملؤسَّ الدِّ

ورمبـا للديـن نفسـه، داخـل قطاعـات عريضـة فــي املجتمـع اإليرانـّي.

سـة احلاكمة على الجتاه املعارض لِوَلية الَفِقيه برفع سـقف صالحيَّات الَوِلّي  ردُّ املؤسَّ
الَفِقيـه، والتمـادي فــي طـرح أبعـاد جديـدة لِوَليـة الَفِقيـه املُطلَقـة، قطـع طريـق العـودة علـى 
سـة احلاكمـة أصبحـت قـادرة علـى تقليـص صالحيَّـات الَوِلـّي الَفِقيه أو  الطرفــني، فـال املؤسَّ
إجـراء تعديـالت تنظيريـة، ول املعارضـون باتـوا قادريـن علـى اإلقـرار بقـدر مـن ِوَليـة الَفِقيه 
ًيا لو  كمـا كان الوضـع سـابًقا فــي بدايـة عهـد اجُلمهوريَّـة، وِمـن ثَـمَّ سـوف يكـون الصـدام مدوِّ

ـْلطة احلاكمة. ضُعَفت قبضة السُّ

ـه إلـى نظريـة ِوَليـة الَفِقيـه مـن الداخل اإليرانّي، قلَّص ُقدَرتَها على النتشـار  النقـد املوجَّ
عات ِشـيِعيَّة خارج إيران. خارج حدود األراضي اإليرانيَّة، أو أن تكون ُمقِنعة لتجمُّ

ًرا  ـيَعة مبـرِّ م للمواطنـني اإليرانّيـني مـن غيـر الشِّ جتاهلـت نظريـة ِوَليـة الَفِقيـه أن تقـدِّ
ـيِعّي وغيـر املسـلم كذلـك  ٍة النِّظـام، إذ كيـف يؤمـن املواطـن اإليرانـّي غيـر الشِّ ملشـروعيَّ

بشـرعيَّة النِّظـام احلاكـم َوْفـق نظريـة فقهيـه نابعـة مـن َمْذَهـب ِديِنـيٍّ ل يؤمـن بـه؟
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)1( الشیخ املفـید، عاش فـي النصف الثاني من القرن الرابع الهجري وأوائل القرن اخلامس، اسمه محمد بي محمد بن النعمان، 
یِعیَّة، وميثل الطریق الوسط بني منهجیة احلدیث ومنهجیة القیاس،  س مدرسة االجتهاد الشِّ یِعّي، وُیَعدُّ مؤسِّ ن أصول الفقه الشِّ دوَّ
 http://cutt.us/qWGve .وقد استلهم املفـید منهجه من أستاذه ابن أبي عقیل العماني. املوسوعة اإللكترونیة ألهل البیت

)2( السید املرتضي: هو علّي بن احلسني بن موسى املعروف بالسید املرتضي والشریف املرتضي، وعلم الهدى، فقیه من 
یَعة اإلمامیَّة، وهو صاحب كتاب "األمالي"، وهو تلمیذ  متكلمي اإلمامیة، ُولد عام 355هـ، تُوفِّي 436هـ من أكبر علماء الشِّ

 http://cutt.us/qWGve .الشیخ املفـید وأستاذ الشیخ الطوسي. املوسوعة اإللكترونیة ألهل البیت
یَعة، تهران، ج4، ص497. )3( أبو منصور احلسن احِللِّي: مختلف الشِّ

)4( احملّقق الكركي: هو علي بن احلسني بن عبد العالي الكركي العاملي، املعروف باحملقق الثاني، واحملقق الكركي )ت940هـ(، 
هها إلیه الشاه  یَعة الكبار الذین عاشوا فـي العصر الصفوي، هاجر من لبنان إلى إیران بسبب الدعوة التي وجَّ من علماء الشِّ
یِعیَّة فـي إیران، له آثار فقهیة كثیرة،  یِعّي، وكان له دور كبیر فـي نشر الثقافة الشِّ إسماعیل الصفوي من أجل ترویج املذهب الشِّ
وأهمها كتاب "جامع املقاصد فـي شرح قواعد العالمة"، وبناًء علیه ُسّمي بـ"صاحب املقاصد"، كما كانت له آراء مؤیِّدة لِواَلَیة 

 http://cutt.us/qWGve .الَفِقیه. املوسوعة اإللكترونیة ألهل البیت
ة، بیروت 2006م، ص130. ة على ِواَلَیة الَفِقیه العامَّ )5( مالك مصطفـي العاملي: اتفاق الكلمة بني علماء اأُلمَّ

)6( أحمد النراقي: هو أحمد بن محمد مهدي النراقي، وقیل مهدي بن أبي ذر الصفائي، النراقي )1245-1185هـ(، وهو 
عاِلم وفقیه وشاعر، من أهل نراق، ُولد أحمد النراقي فـي نراق، إحدى قرى كاشان اإلیرانیة، وذلك فـي الرابع عشر من شهر 
جمادى اآلخر سنة 1185هـ، وقیل سنة 1186هـ، سافر إلى العراق ملواصلة الدراسة احلوزویة على ید علماء النجف وكربالء، 

 http://cutt.us/mD7g5 ،ى فـیها للَمرِجعیَّة بعد وفاة والده عام 1209هـ عاد بعدها إلى كاشان، وَتَصدَّ
 http://cutt.us/xjh1x ،7( دستور اجلمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة(

سة تنظیم ونشر تراث اإلمام اخلمیني، تهران 1358 هـ ج 6، ص31. )8( صحیفة النور: مؤسَّ
 http://cutt.us/ummfV ،9( محسن كدیور: نخستني نقد والیت فقیه، وب سایت رسمي محسن كدیور(

)10( أبو الفضل البرقعي )1992-1908م( هو عالم دین شیعّي، من أهل قم. یرجع نسبه إلى السید أحمد بن موسى املبرقع 
نِّّي بسبب مؤلَّفاته، وإن كان قد أقر  ابن اإلمام محمد التقي اجلواد ابن علي بن موسى الرضا، وقد اتُّهم، باتباع املذهب السُّ

 http://cutt.us/fGzr ،یَعة. املوقع الرسمي آلیة الله البرقعي مبرجعیته عدد من مراجع الشِّ
)11( آیة الله العظمي أبو الفضل البرقعي: سوانح األیام، دار العقیدة، 2013م، ص178.

)12( نفسه ص180.
)13( آیة الله العظمى محمد حسن طباطبائي قمي: آیة الله العظمى حسن الطباطبائي القمي، هو مرجع شیعي إیراني، ُولد 
سنة 1329هـ فـي مدینة مشهد، وتُوّفي فـیها سنة 1428هـ. كان من املراجع الذین وقفوا ضد إزالة الشهادة الثالثة من األذان 

املذاع فـي اإلذاعة اإلیرانیة، وقد َتعرَّض لإلقامة اجلبریة فـي نهایة حیاته نتیجة آلرائه الرافضة لِواَلَیة الَفِقیه.
)14( آیة الله املرجع محمد كاظم شریعتمداري: مرجع شیعي إیراني كانت له أدوار ِدیِنیَّة وسیاسیة كبیرة فـي إیران والعراق، 
كان من أهّم إجنازاته السیاسیة فـي زمن الشاه رضا بهلوي إنقاذ اخلمیني من اإلعدام. َتَولَّى املَرِجعیَّة سنة 1961 بعد وفاة 

یَعة فـي إیران وباكستان والهند ولبنان ودول اخللیج. املرجع حسني البروجردي، فرجع إلیه فـي التقلید عدد كبیر من الشِّ
)15( سید محسن طباطبائي: نهج البالغة.. تعلیق على كتاب البیع من املكاسب للشیخ األعظم األنصاري، انتشارات 22 
بهمن، قم 1371 ه.ش، ص299، نقاًل عن جمیله كدیور، حتول گفتمان سیاسی شیعه در ایران، ص376، نقاًل عن الشیماء 

الدمرداش العقالي: نظریة ِواَلَیة الَفِقیه وتطبیقاتها، بیروت 2011م، ص190.
)16( تاریخچه ای از حصر، سنت جمهوری اسالمی برای حذف معترضان از آیت الله کاظم شریعتمداری تا موسوی 

 http://cutt.us/nNwt ،وکروبی، كمپني بني املللي حقوق بشر در ایران

الهوامــش واملراجــع
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 http://cutt.us/K527K ،17( د.محسن كدیور: تاملي در مسئله والیت فقیه، وب سایت رسمي محسن كدیور(
س حوزة قم، شارك اخلمیني الذي یكبره بعام واحد  )18( آیة الله سید رضا زجناني، التلمیذ املقرب لعبد الكرمي احلائري مؤسِّ
س حركة املقاومة الوطنیة، َتَولَّى رئاسة الوزارة وأمَّ  فـي الدراسة بقم، كان من أقرب رجال الدین إلى محمد مصدق، وهو مؤسِّ

النِّْفط، وُأِطیَح به على أثر انقالب عام 1953م. 
)19( محسن كدیور: سید رضا زجنانی وتکفیر خمینی، وب سایت رسمي محسن كدیور، http://cutt.us/Cfy7S، نقال عن 

علی اشرف فتحی، برادران زجنانی، گزارشی از گفتگو با حسني شاه حسینی، تورجان، ۴ مرداد ۱۳۸۷.
 http://cutt.us/q5bLf ،20( لیست آیتاللههای مخالف والیت فقیه، باالترین(

)21( د.محسن كدیور: نظریه هاي دولت در فقه شیعي، نشر ني، تهران 1376 هـ.ش، ص49.
)22( محسن كرميي: بررسي مقایسه أي نظریه حكوت إسالمي از دیدگاه محقق نائیني وامام خمیني پایان نامه كار شناسي 

ارشد، دانشكده علوم انساني، دانشگاه تربیت مدرس، به راهنمایي میر حسني موسوي 1376-1375 هـ.ش ص61-91.
)23( د.محسن كدیور: نظریه هاي دولت در فقه شیعي، ص118-120.

ة وتنزیه امللة، ص65. )24( محمد حسني النائیني: تنبیه اأُلمَّ
)25( أصدرت حركة حتریر إیران بیانني للتعبیر عن رأیها بشأن ِواَلَیة الَفِقیه، األول فـي 20 ینایر عام 1988م بعنوان "بیان 
حركة حتریر إیران حول ِواَلَیة الَفِقیه املُطلَقة أو االنقالب الرابع"، وكان نقًدا إجمالًیا لِواَلَیة الَفِقیه املُطلَقة، والبیان الثاني هو 

كتاب "تفصیل وحتلیل الوالیة املُطلَقة للفقیه"، وقد صدر على شكل نشرة داخلیة حلركة حتریر إیران فـي أبریل 1988م.
 http://cutt.us/AwpT9 ،4826( تفصیل وحتلیل والیت مطلقه فقیه، ص(

)27( نفسه، ص55.
)28( نفسه 68.

)29( د.سعد محمد صالح بن نامي: حركة اإلصالح السیاسي فـي إیران فـي عهد خامتي )2005-1997م(، دار الرضا 
2008م القاهرة، ص117.

یِعّي، الریاض، 2015م، ص330. لْطة السیاسیة فـي الفقه الشِّ )30( جالل الدین محمد صالح: ِواَلَیة الَفِقیه وإشكالیَّة السُّ
)31( توفـیق السیف: حدود الدميقراطیة الدینیة، دار الساقي، بیروت، 2008م، ص215.

)32( منت كامل سخنراني دكتر آغاجري در مورخ 29/3/81، تاالر معلم همدان، گرامیداشت سالروز شهادت دكتر شریعتي، 
http://cutt.us/Kmdiv ،مهاجر
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