طبيعة حكم
الفقيه في إيران
عبد العزيز ساشيدينا

( )

أود ،قبل الدخول يف مو�ضوع والية الفقيه
يف �إيران ،منذ انت�صار الثورة ،الإ�شارة �إىل �أنني ال �أبحث
يف م�ضمون عقيدة والية الفقيه ،وما رافقها من براهني
ن�صية وعقلية لدعمها ،وال �أبحث كذلك� ،إال ب�صورة
عابرة للغاية ،يف �شرح املفهوم الفقهي من قبل الفقهاء
ال�شيعة قبل �آية اهلل اخلميني� .سين�صب اهتمامي على
ال�سياق ال�سيا�سي الذي مت التعبري من خالله عن العقيدة
وتطويرها يف �إيران منذ الثورة يف العامني  1978و،1979
والتبعات ال�سيا�سية والقانونية املرتتبة عليها .قد تنتج
ت�صورات معينة ،ب�صورة حتمية من طريقة تقدميي ملا
�أرى �أنه ميثل احلقائق حول املو�ضوع ،بالرغم من �أنني
أو�صف املو�ضوع كما هو ،و�أكون حمايد ًا يف
�س�أحاول �أن � ِّ
ذلك قدر الإمكان.

(

) �أ�ستاذ الدرا�سات الدينية بجامعة فريجينيا.
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يواجه كل رئي�س للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية م�صدري توتر .امل�صدر الأول
يتعلق بقدرة الرئي�س على جتنب التحديات الدائمة ل�سلطته من قبل امل�ؤ�س�سة الدينية يف
قم� .إذ مل يتمكن �أي من الرئي�سني ها�شمي رف�سنجاين وحممد خامتي  -وهما املنتميان �إىل
املرجعية الدينية -من �إدارة احلكم املعقد ب�سبب القيود الأيديولوجية ،من دون الدخول يف
ت�سويات براغماتية .يتمثل امل�صدر الثاين للقلق ،الذي يبقى على حاله �إىل حد بعيد حتى
يومنا هذا ،يف عالقة الرئي�س املنتخب بال�شخ�صيات البارزة يف امل�ؤ�س�سة الدينية .ات�سمت
عالقة خامتي بقم بالفتور ،بينما متتع رف�سنجاين ،بفطنته ال�سيا�سية ،بت�أييدها.
	�أثارت عالقة حممود �أحمدي جناد بـ "قم" ده�شة العديد ،حتى من بني �أ�شد
م�ؤيديه يف امل�ؤ�س�سة الدينية .تظل ر�سالة التهنئة من "قم" ،من وقت لآخر ،التي تعقب
االنتخابات الرئا�سية ،خطوة براغماتية مطلوبة لتهدئة �أي خماوف من �صراع ميكن
�أن ين�ش�أ على ال�سلطة نتيجة لالختالفات الأيديولوجية بني الرئي�س ورجال احلوزة
الدينية .وتثري التقلبات يف العالقة بني طهران وقم ،بو�ضوح� ،أ�سئلة جدية حول ما �إذا
كان الرئي�س املنتخب قادر ًا على ح�شد الت�أييد ال�ضروري ل�سيا�سته اخلارجية وتوجهاته
الداخلية.
يتعني �أن تحُ ل امل�س�ألة املتعلقة بوجود مركزين لل�سلطة ،التي ميكن �أن حتدث �أثر ًا
طويل الأمد يف توجه �إيران كدولة �إ�سالمية حديثة� ،إن �أراد املجتمع ال�سيا�سي الإيراين
التحول �إىل جمتمع مدين دميوقراطي حقيقي.
ميثل الويل الفقيه مركز ال�سلطة الأيديولوجي الرئي�سي يف هذا النظام املقر
د�ستوري ًا .و�سلطته غري حمدودة لإلغاء ما ميكن �أن يعترب منافي ًا مل�صلحة الإ�سالم ،وفق ًا
لر�ؤية �شاغل هذا املن�صب الديني الأعلىُ .وجدت �صعوبة كبرية يف ما يتعلق بهذه امل�س�ألة،
منذ وفاة �آية اهلل اخلميني يف العام  ،1989من حيث �إيجاد قائد ديني يحل حمله.
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القيادة الدينية في اإلسالم الشيعي

ينظر امل�سلمون ال�شيعة �إىل قادتهم الدينيني ،بالإ�ضافة �إىل �ش�ؤونهم الدينية ،على
ال�س ّنة ،كم�صدر للتوجيه ال�سيا�سي واالجتماعي� .أدى ذلك ،بالتايل،
النقي�ض من امل�سلمني ُّ
�إىل ن�شوء عملية منا�سبة الختيار �أكرث القادة علم ًا كم�صدر للتوجيه .وا�ستمرت هذه العملية
الختيار قائد لل�شيعة حتى العام  ،1979حني ت�شكلت اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية عقب
الثورة بقيادة �آية اهلل اخلميني .باتت تلك العملية الدينية املو�صوفة الختيار “جمتهد”
�شيعي م�ؤهل ،منذ ذلك التاريخ -مع �إقرار من�صب "الفقيه احلاكم"( )1يف د�ستور �إيران،
ووجود �شخ�ص ي�شغل ذلك املن�صب املرموق -باتت مغيبة يف ظل من�صب “الفقيه احلاكم”
املعينّ �سيا�سي ًا و�أيديولوجي ًا.
	�أثريت بقوة �أكرث من مرة ،يف العقدين الأخريين على وجه اخل�صو�ص ،امل�س�ألة
املتمحورة حول القيادة الدينية بزعامة �آيات اهلل البارزين على ال�صعيد الدويل ،والقيادة
الروحية للأمة الإيرانية بزعامة “فقيهها احلاكم”� .أدت وفاة �شخ�صيات بارزة يف
امل�ؤ�س�سة الدينية ال�شيعية ك�آية اهلل اخلميني (يف العام  ،)1989و�آية اهلل اخلوئي (يف العام
 ،)1992و�آية اهلل الكلبايكاين (يف العام  ،)1993و�آية اهلل الآراكي (يف العام � ،)1994أدت
يف ال�سنوات املا�ضية �إىل �أن يربز يف املجتمع عدد من املر�شحني من اجليل التايل لعلماء
الدين ،الذي ت�ستمر قيادته ،لأ�سباب عملية يف الغالب ،يف ا�ستمداد قبولها من اخلرباء
الذين ميثلون جمموعات م�صالح متعددة يف املجتمع ال�شيعي عرب العامل.
تتم الهيمنة على املعايري املعرتف بها تقليدي ًا ،لتحديد م�ؤهالت “املجتهد” الذي
ميكن �أن يتوىل من�صب “مرجع التقليد” (ال�سلطة ال�شرعية الأعلى املقبولة للتقليد) ،من
قبل النزعة املحافظة ملراكز التدري�س الديني ال�شيعية يف قم والنجف .يوجد نق�ص وا�ضح
( )1و�ضعتُ “الوالية” ،يف هذه الدرا�سة� ،ضمن �سياق معناها الأ�شمل املتمثل يف “ال�سلطة للحكم” ،التي مي ِّكن امتالكها املرء من تويل
من�صب امل�س�ؤولية ،ومينحه احلق باملطالبة بالطاعة ا�ستنادا �إىل عوامل عقلية� -شرعية ،عالوة على �أنها تعرب ،بكل الأحوال ،عن “الو�صاية”
�أي�ضا .هذا هو املعنى الذي ت�ستخدم به يف الن�صو�ص ال�شرعية ،حيث تخول ال�شخ�ص امل�ؤهل ل�شغل من�صب “الو�صي” (الويل) ليتوىل
الو�صاية على �شخ�ص �أو ملكية (�أو كليهما)� ،أو قا�صر� ،أو جمنون� ،أو غريهما من غري القادرين من الناحية القانونية على �إدارة �ش�ؤونهم
اخلا�صة.
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يف ر�ؤية تلك النزعة مل�ستقبل املجتمع ال�شيعي املنت�شر على نطاق وا�سع .كما جت�سد النزعة
املحافظة ،عالوة على ذلك ،ال�سبب الرئي�سي لعجز املراكز الدينية عن �إيجاد جمموعة من
املعايري املو�ضوعية والآليات الوا�ضحة املعامل لل�سماح باالنتقال ال�سل�س لل�سلطة ال�شرعية -
الدينية من �آية اهلل �إىل �آخر ،يف عامل اليوم املتطور تقني ًا.
برز تعقيد �إ�ضايف يف ما يتعلق بتحديد “املرجع” منذ جعلت احلكومة الإيرانية
ر�سمي ًا من�صب “املرجع” حتت �سلطة “حكم الفقيه” (والية الفقيه) .ظهر ذلك من قبل
�آية اهلل اخلميني ،يف الد�ستور الوطني الإيراين .و�أ�صبح حتديد “املرجع” ميثل جزء ًا من
ال�سيا�سة القومية الإيرانية� ،سواء �أعجب ذلك حكومة �إيران �أم مل يعجبها.
	ال �شك ب�أن و�ضع “املرجع” حتت �سلطة “الويل الفقيه” ُيظهر ،يف احلقيقة� ،أن
احلكومة الإيرانية لها م�صلحة مبا�شرة يف من يتوىل ال�سلطة الدينية الأعلى يف املذهب
ال�شيعي.
تعد م�ؤ�س�سة “املرجع” ،وفق ال�سياق الإيراين ،م�س�ؤولة عن توفري ال�شرعية
الإ�سالمية ال�ضرورية لدولة  -الأمة ال�شيعية يف �إيران .وتعترب امل�ؤ�س�سة م�س�ؤولة كذلك ،على
نطاق وا�سع ،عن �إ�ضفاء الرتابط يف ما يتعلق باحلفاظ على الهوية الأخالقية  -الروحية،
وما يت�صل بها من هوية �سيا�سية  -اجتماعية لل�شيعة الإيرانيني .يعد التوجه القوجمي
“للمرجع” ،على وجه الدقة ،متعار�ض ًا مع االعتقاد ال�سائد عموم ًا بني امل�سلمني ال�شيعة
يف ما يتعلق بعاملية ذلك املن�صب يف �سياق املذهب ال�شيعي .ويتج�سد ما هو �أكرث �أهمية
يف عدم م�شاركة �آيات اهلل البارزين الآخرين و�أتباعهم� ،ضمن املجتمع ال�شيعي ككل ،يف
امل�ساعي الإيرانية للح�صول على اعرتاف �شيعي عرب العامل “بحكم الفقيه” كما عرفه �آية
اهلل اخلميني.
	ال يتج�سد ال�س�ؤال ،بالن�سبة للمجتمع ال�شيعي عرب العامل ،يف جمرد معرفة :من
�سيتوىل من�صب املرجع تالي ًا؟ ،بل ميثل ب�صورة �أكرب ما هو واقعي من املخاوف :كيف يتم
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جتنب الوقوع يف �شرك ال�سيا�سة القومية لإيران� ،أو يف �شرك اختيار �أكرث املراجع ت�أهي ًال
لتقليده �أخالقي ًا وروحي ًا – يف ما يتعلق بالعراق؟
متكن املجتمع ،ب�صورة تاريخية  -مبا ميلكه من خربة طويلة يف العي�ش حتت ظل
حكومات ال ُت ِو ُّد �أفراده ،وتعاملهم ك�أقلية م�ضطهدة يف بع�ض الأحيان -من احلفاظ على
ا�ستقالليته الدينية دون �أن ي�ضطر للر�ضوخ لأي �ضغوط الختيار “مرجع” معينّ  .يدرك
قادة ال�شيعة متام ًا� ،سواء كانوا يف �إيران �أم غريها� ،أن اختيار “املرجع” ميثل واجب ًا
ديني ًا فردي ًا ي َكلف به امل�ؤمن ا�ستناد ًا �إىل قناعاته ،ال التزام ًا يفر�ض من قبل قرار جماعي
للحكومات �أو قادة املجتمع.
ت�سهم ال�صبغة الر�سمية التي �أ�ضفيت على املن�صب الديني الأعلى املتمثل يف
“املرجع” الذي كان يتمتع باال�ستقاللية عن �أي تدخل حكومي يف الد�ستور الوطني لإيران
–يف ما يتعلق مبهام مرجع التقليد املرتبطة بال�شريعة الإ�سالمية -ت�سهم يف دفع كل من
احلكومة الإيرانية واملجتمع ال�شيعي �إىل العمل مبا هو غري مالئم وغري معتمد� ،إىل حد
بعيد ،من الأنظمة التقليدية لنقل ال�سلطات الدينية �إىل “املرجع” التايل .يج�سد تلك
بالفعل �إ�شكالية ملحة على ال�صعيد القومي لإيران ،بينما ال يعيق ،على وجه االحتمال،
احلياة الدينية اليومية للمجتمع ال�شيعي مبجمله .وال ميكن لإيران ،للأ�سباب العملية كافة،
�أن حتتمل كلفة اال�ستمرار يف التق�سيم احلايل احلتمي ملن�صب “املرجع” �إىل جناحني
�سيا�سي وديني ،الذي �ساد منذ وفاة �آية اهلل اخلميني .كما ال ينذر مثل ذلك التق�سيم
بزعزعة الإجماع الدقيق حول النظام الديني -ال�سيا�سي الإداري املتداخل يف �إيران
فح�سب ،بل ينذر كذلك ب�إمكانية تق�سيم مواطنيها �إىل مع�سكرات دينية خمتلفة ،يتم
تزعمها من قبل منا�صب فقهية مت�شددة ،تتنازع حول م�س�ألة “حكم الفقيه”.
لقد �أقرت �إيران منذ وفاة اخلميني ،ولو ب�صورة �ضمنية -يف غياب معايري
معتمدة تقليدي ًا لتويل املن�صب ال�شرعي الأعلى املتمثل يف “املرجع” ،كما يف حالة �آية
اهلل اخلامنئي� -أقرت املن�صب املقر د�ستوري ًا الذي �شغل من قبل الأخري ،بالإ�ضافة �إىل
املن�صب التقليدي ،ال�شريف يف الغالب –يف ما يتعلق بعمل احلكومة اليومي -املتمثل
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يف “مرجع التقليد” ،الذي �شغل من قبل �آيتي اهلل الراحلني الكلبايكاين والآراكي على
التوايل .مل مينح اخلوئي �أو مريديه ال�شرعية القانونية لل�سلطة ال�سيا�سية املتج�سدة يف
من�صب “املرجع” وفق مفهوم “حكم الفقيه”.
جذر المشكلة

من املهم� ،إن �أردنا �أن نفهم الأزمة احلالية التي تواجه من قبل املجتمع ال�شيعي،
�أن نفهم امل�س�ألة املتعلقة باملطامح ال�شيعية  -ال�س ّنية يف ما يتعلق بالقيادة الدينية.
تعد القيادة الدينية م�س�ألة مركزية يف الإ�سالم عموم ًا ،واملذهب ال�شيعي خ�صو�ص ًا.
مل يكن نبي الإ�سالم زعيم ًا روحي ًا للمجتمع فح�سب ،بل كان القائد ال�سيا�سي لنظامه العام
كذلك .ومل يقر الإ�سالم على الإطالق مبد�أ الف�صل بني الكني�سة والدولة يف توجهاته
الد�ستورية للمجتمع ،فقد جت�سدت كل من ال�سلطات الدينية والدنيوية يف النبي حممد.
�شكلت هذه الفر�ضية املبكرة حول الدور املزدوج للنبي حممد �أ�سا�س ًا لأزمة القيادة الأوىل
التي �أعقبت وفاته يف العام  632للميالد .يف تلك الفرتة املبكرة ،م َّثل انق�سام امل�سلمني �إىل
�س ّنة و�شيعة نتيجة مبا�شرة للطريقة التي عينّ بها الأفراد البارزون يف املجتمع ،دور القائد،
اخلليفة /الإمام ،يف غياب �سلطة النبي املزدوجة مبا ت�ستند �إليه من ثقل �إلهي.
ال�س ّنة ،ب�صورة تدريجية ،حول رف�ض منح �سلطات
�ساد الإجماع بني الالهوتيني ُّ
النبي الدينية �إىل اخلليفة .افرت�ض باخلليفة �أو الإمام �أن يكون القائد ال�سيا�سي للدولة
الإ�سالمية ،بينما يتوىل املخت�صون يف الدين ،الذين يعرفون “بالعلماء” ب�صورة �إجمالية،
القيادة الدينية� .أدت هذه الآلية لقيادة املجتمع ،ب�صورة عملية� ،إىل الف�صل بني ال�سلطات
الدينية وال�سيا�سية يف الإ�سالم ال�س ّني ،مع م�أ�س�سة ال�سلطات الدينية كجزء من البنية
الإدارية لدولة اخلالفة.
ا�ستند الفهم ال�شيعي ملهمة النبي ،باملقابل� ،إىل املثالية الدينية� .إن ك.ان
الغر�ض من �إر�سال النبي �إىل املجتمع متج�سد ًا يف قيادته لإقامة نظام عام مثايل ،فهل
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ميكن للمجتمع �أن يحتمل كلفة التغا�ضي عن م�ؤهالت من �سيخلفه؟ مثلت القيادة امل�ؤهلة
للمجتمع الديني فكرة مركزية يف املعتقد ال�شيعي .يوكل الإمام ال�شيعي ،نظري ًا ،بال�سلطة
الروحية والدنيوية املزدوجة العائدة للنبي .يجادل ال�شيعة على �أنه ال يعقل �أن يطالب اهلل
امل�سلمني ببناء جمتمع مثايل من دون توفري القيادة املنا�سبة من قبل من �سيخلف النبي.
ي�ؤمن ال�شيعة ،عالوة على ذلك ،ب�أن اهلل قد عني بالفعل ،عرب النبي حممد� ،سل�سلة من
الأئمة امل�ؤهلني .ولكن املجتمع مبجمله رف�ض �أولئك الأئمة .يعي�ش �آخرهم والثاين ع�شر من
بينهم ،وفق ًا للمعتقد ال�شيعي ،يف مكان خفي منذ القرن العا�شر امليالدي .يعد ذلك الإمام،
املهدي ،احلاكم املثايل للمجتمع امل�سلم ،و�سي�أتي يف �آخر الزمان ،حني يوكله اهلل القيادة
للمرة الأخرية لإقامة احلكم املثايل على الأر�ض(.)2
القيادة الشيعية في فترة ما بعد الغيبة

يزود املذهب ال�شيعي العامل احلديث بلمحة نادرة عن ديناميكيات الأيديولوجيا
الدينية التي تت�ضمن م�سلمات ب�ش�أن التدخل الإلهي الفاعل يف التاريخ الإن�ساين لتمكني
الب�شرية من بناء نظام عام مثايل( .)3لقد توىل الالهوتيون  -الفقهاء ال�شيعة ،يف مراحل
خمتلفة من التاريخ ،املهمة املتمثلة يف تف�سري عوامل التدخل الإلهي لبناء جمتمع وحكم
جديدين .ارتبط �أحد الأ�سئلة الرئي�سة ،التي تثار يف �أذهان امل�سلمني الأتقياء ،بانعدام
العدالة يف املجتمع ،وااللتزام املرتتب على املجتمع يف مواجهة ذلك املوقف( .)4ا�ستندت
الإجابة عن ال�س�ؤال املتعلق با�ستجابة املجتمع للظلم ال�سائد �إىل الظروف ال�سيا�سية -
االجتماعية القائمة ،ومت حتديدها من قبل الأئمة الذين اعتربت ا�ستجاباتهم ملواقف
مماثلة مبثابة قواعد ملزمة لأتباعهم.

( )2عبد العزيز عبد الحسين ساشيدينا،
Islamic Messianism: The Idea of Mahdi in Twelver Shi’ism (Albany: State University of New York, 1980).
يبحث في ترقب الشيعة لقيام نظام عام مثالي بقيادة اإلمام األخير الغائب.
( )3عبد العزيز ساشيدينا،
«Activist Shi’ism in Iran, Iraq, and Lebanon», in Fundamentalisms Observed (Chicago, University of Chicago Press,
1991), pp. 403-456.

ناق�شتُ ب�صورة مف�صلة للغاية الأيديولوجيا ال�شيعية وم�ضامينها املتعلقة بالراديكالية الفاعلة �أو ال�سلطوية الأكرث هدوء ًا للحركات ال�شيعية
يف التاريخ الإ�سالمي.
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ا�ستند توجيه العلماء ال�شيعة ،ب�صورة تاريخية� ،سواء �أدى �إىل فعل �سيا�سي
راديكايل �أم غري ذلك� ،إىل ت�أويلهم للمذهبني الرئي�سني املرتبطني بوجهة النظر احلاكمة
�أو النظرة ال�شاملة التي تنظم الوجود الدنيوي للمجتمع ال�شيعي .يتمثل هذان املذهبان
يف عدالة اهلل (العدل) وقيادة الأفراد ال�صاحلني (الإمامة) لرت�سيخ ون�شر حكم العدالة
والإن�صافُ .وجدت العديد من الأفكار واملفاهيم -يف العامل امل�سي�س �إىل حد بعيد ،العائد
للمرحلة املبكرة من الإ�سالم -حول غاية اهلل على الأر�ض ،وقيادة املجتمع الإن�ساين .مل
تتطلب الفتوحات ال�سريعة لأرا�ض �شا�سعة ،والعملية املتوا�صلة للإ�شراف على الفتوحات
و�إدارة �ش�ؤون �سكان املناطق املفتوحة ،مل تتطلب قيادة قوية وذكية فح�سب ،بل �إقامة
نظام يوفر اال�ستقرار والرفاهية على حد �سواء .متثل ما يت�سم باملركزية لهذا الن�شاط
االجتماعي ،ال�سيا�سي ،واالقت�صادي يف التب�شري بالوحي الإ�سالمي ،الذي ين�ص على
�أن �إطاعة اهلل وحدها �ستمكن امل�ؤمنني من �إقامة نظام عام عادل ومن�صف ،يج�سد
�إرادة اهلل(.)5
منح الفكر الديني ال�شيعي ،منذ ن�ش�أته ،مكانة رئي�سة للم�س�ألة املتعلقة بالقيادة
الدينية يف �أيديولوجيته .وات�سمت هذه امل�س�ألة ب�أهمية كبرية يف فرتة غياب القيادة
الالهوتية للأئمة الذين يتحدرون من ن�سل النبي .ينعك�س ذلك على النقا�ش بني ال�شيعة
حول �أهلية علماء الدين ،من الناحية الالهوتية ،لتويل قيادة املجتمع ال�شيعي كنواب
معينني ب�صورة خا�صة للإمام الأخري الذي غاب يف العام  874للميالد ،لكي يظهر جمدد ًا
يف �آخر الزمان .تعني على ال�شيعة ،بغ�ض النظر عن الأهمية املتعلقة با�ستمرار التوجيه
الأخالقي -الديني� ،أن يعي�شوا حتت ظل حكومات الأمر الواقع يف مراحل تاريخية خمتلفة،
مبا ال يجعل مهمة قيادة املجتمع توىل لأي كان.

)Bernard Lewis, The Political Language of Islam (Chicago: University of Chicago Press, 1988). (5

يناق�ش الف�صل اخلام�س اللغة التي مت تطويرها من قبل اال�ستجابات الراديكالية والأكرث هدوء ًا للظلم يف الدولة الإ�سالمية.
( )6عبد العزيز �سا�شيدينا،

The Just Ruler in Shi’ite Islam: The Comprehensive Authority of the Jurist in the Imamite Jurisprudence (New York:
Oxford University Press, 1988).

ربطتُ املذاهب الالهوتية بالتطور يف الفقه ال�شيعي.
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متت م�أ�س�سة ومركزة من�صب الفقيه ،كو�صي على املجتمع ،ب�صورة �أكرث و�ضوح ًا
�أثناء القرن الثامن ع�شر حني عمل الفقهاء ،حتت ظل �ساللة الكاجار ،على �صياغة
مفهومهم لل�سلطة ال�شرعية الأعلى يف املذهب ال�شيعي .حتققت مركزة ال�سلطة ال�شرعية
عرب مذهب “التقليد” ال�شرعي .كان “التقليد” -الذي يعني “اتباع �أو تقليد �سلطة دينية
يف ما يتعلق بال�شريعة” -معروف ًا لدى علماء ال�شريعة التقليديني ،يف �إطار �إ�ضفاء �شيء من
التنا�سق على املمار�سة ال�شرعية �ضمن مدر�سة معينة للفكر ال�شرعي .وو�سع الفقهاء ال�شيعة
من وظيفة “التقليد” عرب مطالبة �أتباعهم بالتقيد الذهني ب�أحكام من يحظى ب�أكرب قدر
من العلم من طبقتهم(� .)6أ�صبح “املجتهد” يف حينه “م�صدر ًا للتقليد” (مرجع ًا) يف ما
يتعلق بامل�سائل ال�شرعية .ومثلت تلك امل�س�ألة فكرة “مرجع التقليد” .من املهم الإ�شارة
�إىل �أن وظيفة “مرجع التقليد” قد مت ت�صورها ،يف هذه املرحلة بل ويف هذا القرن حتى
الوقت الراهن ،يف �إطار الو�صاية ال احلكم� .أ�صبح حكم الفقيه املتمثل يف من�صب “مرجع
التقليد” يج�سد ،مع �ضعف ال�سلطة ال�سيا�سية للملوك ال�شيعة ،بدي ًال فاع ًال يف املذهب
ال�شيعي .اعترب “مرجع التقليد” ،يف الت�صور ال�شيعي ال�شعبي ،النائب املعني ب�صورة خا�صة
للإمام الثاين ع�شر ،املخول تويل مهمة توجيه وحكم املجتمع ،يف فرتة غيابه �إن اقت�ضت
ال�ضرورة .لقد ُعهد �إىل “املجتهد” يف من�صب “مرجع التقليد” ،بالتايل ،مبهمة الت�أويل
العقلي (االجتهاد) مل�صادر ال�شريعة الإ�سالمية ،القر�آن وال�س ّنة ،على �ضوء ال�ضرورات
ملزمة للمجتمع
ال�سيا�سية  -االجتماعية املعا�صرة ،و�أ�صبحت �أحكامه ،يف ال�ش�ؤون كافةِ ،
ال�شيعي .ومتكن الفقهاء ،عرب عملية تتمحور حول الفكر اال�ستنتاجي ،من �شرعنة �سلطتهم
يف املجتمع ،و�إلزام جميع ال�شيعة ،ب�صورة ر�سمية ،بقبول اتباع “مرجع التقليد” يف ما
يتعلق باملمار�سة الدينية(.)7

(� )6أدت �ضرورة “التقليد” �إىل زيادة ت�أثري “املجتهدين” البارزين يف املجتمع� ،إىل احلد الذي جعل من “مرجع التقليد” ،وفق املعتقد
ال�شعبي جلماهري ال�شيعة ،نائب ًا للإمام املع�صوم ،وم�شارك ًا للأخري يف ع�صمته حني يتخذ �أي قرار يف ما يتعلق بال�ش�ؤون الدينية� .أ�سهم ذلك
التقييم ال�شعبي لوظيفة “املجتهد” ،بالت�أكيد ،يف �إيجاد مقاربة غري نقدية ل�صلة امل�ؤ�س�سة العملية بالواقع يف الع�صور احلديثة .ا�ست�شرف
الأئمة �أنف�سهم ،كما تبدو احلال عليه ،اخلطر الناجت عن الت�أثري املتنامي لبع�ض من نوابهم ،وحذروا املجتمع من الوقوع �ضحية للتقدي�س
املبالغ فيه ملن يلقنون تعاليمهم .انظر.The Just Ruler, p. 211-13 :

(Chibli Mallat, The Renewal of Islamic Law: Muhammad Baqer as-Sadr, Najaf and the Shi’i International (Cam )7
.bridge: Cambridge University Press, 1993), p. 44
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ا�ستندت تبعية ال�شيعة املت�سمة بالوالء ،مع ذلك� ،إىل �سمعة “مرجع التقليد” يف
ما يتعلق بالإميان والعلم وال�شخ�صية( .)8كما متحورت �سمعة “مرجع التقليد” ،باعتباره
يحظى ب�أكرب قدر من العلم ،حول م�ؤلفاته يف امل�سائل الدينية ،و�آلية تدري�سه لطالبه،
بينما ا�ستندت �شخ�صيته �إىل ما يت�سم به من تقوى ت�ؤهله ،من بني �أ�شياء �أخرى ،لتلقي
“ال�ضرائب” املفرو�ضة ديني ًا بغية توزيعها على املحتاجني .وم َّثل ظهور “مرجع التقليد”،
كقائد �أعلى للمجتمع ،عملية تدريجية .يعمل �آية اهلل ،الذي يعد علمه الديني وا�ستقامته
الأخالقية فوق م�ستوى ال�شبهات ،وفق املعتقد ال�شيعي ال�شعبي ،كنائب للإمام الثاين ع�شر
الغائب ،ممار�س ًا �سلطة الأخري ال�شرعية  -الروحية يف املجتمع .ال يوجد ،بكل الأحوال،
�ضمن التقاليد الكال�سيكية ما يدعم املعتقد ال�شعبي ب�ش�أن نيابة �أي “مرجع للتقليد” حتى
يعود الإمام الغائب ،بل ت�شري تلك التقاليد بو�ضوح ،يف احلقيقة� ،إىل امل�س�ؤولية اجلماعية
للمجتمع ال�شيعي ل�ضمان التزامه الديني ،عرب ت�شجيع عملية ت�أهيل عقوله املبدعة الكت�شاف
الغايات الإلهية للمجتمع يف تطبيق القانون الديني الإ�سالمي ،ال�شريعة.
ميكن لأولئك “املخت�صني” �أن يديروا ال�ش�ؤون الدينية للمجتمع عرب توجيهه،
من الناحية الأخالقية -ال�شرعية ،من خالل ت�أويل القر�آن وتعاليم النبي والأئمة،
والإ�شراف على �ش�ؤونه املالية عرب جمع وتوزيع الهبات الدينية كالزكاة واخلم�س (الذي
ميثل  % 20من �أرباح املداخيل كافة) ،لت�صبح تلك الأدوار الإ�شرافية والإدارية ،بحلول
الوقت املنا�سب ،م�ؤ�س�سة عرب املفهوم امل�ستنتج �شرعي ًا “لوالية الفقيه” (و�صاية �أو حكم
الفقيه) ،التي ينح�صر مداها ب�شدة يف املجاالت الروحية وال�شريعة الإ�سالمية املطبقة.
ي�شري “حكم الفقيه” ،يف هذه املرحلة� ،إىل م�س�ؤولية جماعية ميكن �أن ي�شارك فيها عدد
من “املجتهدين” امل�ؤهلني ب�صورة جيدة ،وقد كان مفهوم ًا باعتباره ميثل نوع ًا من النيابة
العامة عن الإمام الغائب ،من دون �أية �إ�شارة خا�صة “ملخت�ص” قائد يف ما يتعلق ب�ش�ؤون
الدين� .أدى عدم الو�ضوح هذا ،يف ما يتعلق بتحديد من يقود املجتمع� ،إىل الإ�ضرار بح�س
( )8ت�ستمد تلك املتطلبات الثالثة “للمجتهد” من امل�صادر الفقهية التي تعني م�ؤهالت الأ�شخا�ص الذين ي�شغلون ذلك املن�صب .ي�ستلزم
“الإميان” الرا�سخ ،يف املذهب ال�شيعي ،التم�سك ب�إمامة الأئمة االثني ع�شر ،ويتطلب “العلم” الوافر امتالك املعرفة الكبرية بتعاليم
الأئمة� ،أما “ال�شخ�صية” املتميزة فتتمحور حول اال�ستقامة الأخالقية املطلوبة من كل من ي�ؤمون امل�صلني ،ويعملون ق�ضاة� ،أو يدلون
ب�شهاداتهم� ،إلخ.
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اال�ستقالل والتوحد الديني للمجتمع ،وبخا�صة حني جاءت ال�سالالت ال�شيعية ،التي حكمت
�إيران منذ القرن ال�ساد�س ع�شر� ،إىل ال�سلطة.
تالعب احلكام ال�شيعة بالقيادة الدينية لكي تدعم غاياتهم ال�سيا�سية .لقد اتبع
�أولئك احلكام ،عالوة على ذلك ،يف خطوة �سيا�سية� ،سيا�سة الدولة ال�س ّنية املتمثلة يف
حتجيم القيادة الدينية ال�شيعية ،التي كانت م�ستقلة يوم ًا ما ،وح�صرها يف من�صب �إداري
معني ر�سمي ًا .مل يخ�ضع “املجتهدون” كافة ل�سيا�سة الدولة تلك� .إذ جت�سدت الطريقة
الوحيدة للحفاظ على ا�ستقاللية القيادة الدينية يف �إبقاء املجتمع موالي ًا ،ب�صورة م�ستقلة،
للقادة الدينيني عرب توظيف ت�أويل جديد للمذاهب ال�شرعية ،يلزم امل�ؤمنني بتعيني
قائدهم الديني لإك�ساب ال�شرعية ملمار�ساتهم الدينية .م َّثل ذلك الوقت املنا�سب ملثل تلك
الإ�صالحات.
مركزة القيادة الدينية الشيعية

بد�أت الإ�صالحات عرب �إجراءات حتديد ومركزة العامل الأكرث ت�أهي ًال ،والقادر
على ممار�سة ال�سلطة ال�شرعية حتت ظل “حكم الفقيه” يف غياب �آخر الأئمة� .إن �أرادت
القيادة الدينية واملجتمع جتنب الت�أثري ال�سلبي للحكام ال�شيعة ،ف�سيكون من ال�ضروري
�إيجاد �آلية �شرعي ٍة ما ،تلزم عموم ال�شيعة ب�إعالن والئهم “للمجتهد”� .أ�صبح احلكم الذي
يلزم بتقليد “مرجع تقليد” م�ؤه ًال ب�صورة جيدة ،بالتايل ،جزء ًا من الواجبات املفرو�ضة
ديني ًا على امل�ؤمن( .)9مت تلقني ال�شيعة ،بناء عليه� ،أن ممار�ساتهم الدينية �ستفتقد �إىل
ال�شرعية من دون القيام بذلك الواجب .و�سمحت عملية التقليد هذه ،بالنتيجة“ ،ملجتهد”
�شيعي معني بالظهور كقائد ديني �أعلى من دون تدخل احلكام ال�شيعة.
م َّثلت الفر�ضية املتمحورة حول النيابة العامة للإمام الغائب حجر الزاوية مل�ؤ�س�سة
“مرجع التقليد” النا�شئة ،التي مل تكن جت�سد ،وفق الت�صور ال�شعبي جمدد ًا� ،أكرث من
(� )9أبو القا�سم اخلوئي ،امل�سائل املنتخبة :العبادات واملعامالت بريوت :دار الأندل�س � ،1971ص .2
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جمرد “�سلطة �شرعية عليا ،مقبولة للتقليد” .متاثل “املرجعية” ،التي ترمز �إىل ال�سلطة
الدينية العليا يف املجتمع ال�شيعي ،ب�صورة عملية ،املرجعية العائدة للإمام الغائب نف�سه.
كان ذلك االرتقاء مبن�صب “املجتهد” حتمي ًا يف املجتمع الذي �أ�صبح ي�ؤمن ب�أن الإمام
الغائب يت�صل على الدوام “باملجتهدين” القادة ،عا�صم ًا �إياهم من ارتكاب �أخطاء يف
احلكم .ال ميكن التقليل من �ش�أن تلك املعتقدات ال�شعبية يف ما يتعلق بت�أثريها الإجمايل
يف تكوين الثقافة ال�سيا�سية ال�شيعية يف �إيران .يعد ح�س الوالء املتبادل ،بالفعل ،بني القائد
الديني احلائز على االعرتاف ال�شعبي ،وبني املجتمع �أمر ًا فريد ًا مي ّيز امل�سلمني ال�شيعة.
ال �أعتقد �أن الثورة الإيرانية كانت لتتم على الإطالق ،يف �أواخر ال�سبعينات من القرن
املن�صرم ،لوال وجود مثل ذلك “الوالء للمرجع”(.)10
“حكم الفقيه” منذ الثورة اإلسالمية

ا�ستند تطور مذهب “والية الفقيه” يف تاريخ املعتقد ال�شيعي ،يف الكثري من
الأحيان ،كما �أوردت �سابق ًا� ،إىل ال�سياق ال�سيا�سي ،بل وحتى �إىل النظرة والتطبيق املتغريين
للفقهاء �أنف�سهم .تثبت معاجلة �آية اهلل اخلميني اخلا�صة ملبد�أ “والية الفقيه” وجهة النظر
املتغرية هذه ،ويوجد فرق مهم والفت للنظر ،بني موقفيه ما قبل الثورة وما بعدها ،يف ما
يتعلق باجلانب املثري للجدل املتعلق بال�سلطة ال�سيا�سية للفقيه ،على وجه التحديد� ،سواء
ات�سمت بال�شمولية و�أ�صبحت مطلقة بالتايل ،كتلك العائدة للإمام املع�صوم� ،أم مل تت�سم.
ظهر �أول ت�صريح علني للخميني ،يف ما يتعلق “بحكم الفقيه” ،يف الكتاب املعنون “بك�شف
الأ�سرار”( .)11ميثل هذا الكتاب رد ًا مف�ص ًال على الدعاية املعادية للدين ،حيث تت�ضمن
انتقادات ملطالبة “املجتهدين” بال�سلطة ال�سيا�سية .يتمحور طرح مفهوم “والية الفقيه”،
( )10يج�سد ح�س الوالء للأئمة �سمة مميزة “للت�شيع” ،الذي ميثل ال�شكل الأويل للمذهب الذي قام على الوالء لعلي بن �أبي طالب� ،أو“الوالء
العلوي” ،وفق تعبري ام .جي .ا�س هودج�سون لو�صف ذلك ال�شكل الأويل ،يف:

Venture of Islam (Chicago: University of Cicago Press, 1974), Vol. I, p. 260.

و�سعتُ من نطاق التعبري لي�شمل “املجتهدين” ،ا�ستناد ًا �إىل �أنهم يعتربون نواب ًا عامني لآخر الأئمة ،مبعنى امل�شاركة يف قيادة املجتمع،
والوالء عرب “التقليد”.
( )11ال يوجد تاريخ �أو مكان لإ�صدار الطبعة التي ا�ستعنت بها يف هذه الدرا�سة .مت �إ�صدار العمل قبل وقت طويل بالت�أكيد ،بعيد الإطاحة
بر�ضا �شاه بهلوي من قبل القوات املتحالفة ،وت�سليم ال�سلطة البنه� ،آخر احلكام من �ساللة بهلوي ،يف العام  .1941انظر :حميد �ألغار،
.Development of the Concept of Wilayat-i faqih since the Islamic Revolution in Iran

درا�سة قدمت يف م�ؤمتر لندن حول “والية الفقيه” ،يف يونيو /حزيران  .1988وكذلك ،مقدمته “للإ�سالم والثورة”� ،ص .41
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يف كتاب “ك�شف الأ�سرار” ،حول ما ورد بحذر يف الأعمال التقليدية لفقهاء بارزين يف
حقبتي الكاجار وما بعد الكاجار ،ويتم التعبري عنه من خالل مالحظة تتمثل يف �أن املذهب
يج�سد منذ البدء م�س�ألة خالفية بني الفقهاء الذين اختلفوا حول “امل�س�ألة اجلوهرية
املتمثلة يف ما �إذا كان الفقيه ميتلك الوالية ،ومدى الوالية ،وجمال �سلطتها الذي يج�سد
م�س�ألة تتعلق باالجتهادات الفقهية”(.)12
يو�ضح اخلميني ،عالوة على ذلك� ،أن احلقيقة املتمثلة يف امتالك الفقهاء
“الهوكومات” (�سلطة �إدارة العدل) و“الوالية” يف هذه املرحلة ال تعني �أن ي�شغلوا يف
الوقت ذاته منا�صب “امللك والوزراء والع�سكريني”� ،إلخ .يعر�ض اخلميني ،عو�ض ًا عن
ذلك ،ت�أ�سي�س جمل�س مك ّون من الفقهاء امل�ؤهلني ،املتقني هلل ،عو�ض ًا عن املجل�س الفا�سد
حتت ظل ال�شاه .يجدر بذلك املجل�س ،بدوره� ،أن ي�شرع يف انتخاب حاكم عادل ،ال يعار�ض
القوانني الإلهية ،وال يحكم بالظلم والطغيان(� .)13ستنجح الدولة ،ب�صورة مماثلة �-إن
ت�ألف جمل�س ال�شورى من الفقهاء الأتقياء �أو �أبقي حتت �إ�شرافهم ،كما يلزم الد�ستور-
يف بلوغ غايتها املتمثلة يف حتقيق العدالة والرخاء .ال ي�ستثني عر�ض اخلميني ،بكلمات
�أخرى� ،إمكانية وجود حاكم عادل كذراع تنفيذية ملجل�س فقهاء م�شكل ب�صورة �شرعية.
تعالج مالحظته اخلتامية بهذا ال�صدد الدور ال�سلمي الذي يلعبه “املجتهدون” يف العامل
الإ�سالمي .ال يعار�ض الأخريون ،بح�سب ت�أكيد اخلميني ،ا�ستقاللية بلدانهم حتى حني
يواجهون الإدارة الظاملة للحكام ،ويعينون الأنظمة الظاملة التي يعمل بها �أولئك احلكام .ال
يتجاوز “املجتهدون” ،يف مهمتهم ال�سلمية هذه التي يقومون بها -حني يتحدثون عن مدى
ما يتمتعون به من حق يف �إدارة العدل (هوكومات) �أو ممار�سة واليتهم -ال يتجاوزون نطاق
عدد من امل�سائل املحددة بدقة يف ال�شريعة ،مبا ي�شمل “الوالية لإ�صدار قرارات �شرعية
و�أحكام ق�ضائية ،والتدخل حلماية ثروة القا�صر� ،أو غري القادر من الناحية القانونية،
وال يثريون على الإطالق امل�س�ألة املتعلقة مبمار�سة ال�سلطة ال�سيا�سية (هوكومات) من
بني تلك امل�سائل� ،أو يتحدثون عن احلكم ال�سيا�سي (�سالتانات) ،بالرغم من �إدراكهم
التام ب�أن القوانني الق�ضائية الأخرى كافة (املجلوبة من �أوروبا) ،التي تخالف �شرع اهلل،
(“ )12ك�شف الأ�سرار”� ،ص .185
( )13امل�صدر ال�سابق.
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باطلة وغري مالئمة لل�شعوب الإ�سالمية .يحرتم “املجتهدون” ،مع ذلك ،تلك القوانني غري
املالئمة للغاية ،وال يرف�ضونها ،ويعتقدون ب�ضرورة احتمالها �إن مل يتح�سن النظام ب�صورة
كلية”(.)14
حتول هذا املوقف املرتدد يف “ك�شف الأ�سرار” �إىل موقف �آخر �أكرث فاعلية يف
حما�ضرات النجف ال�شهرية يف العام 1970؛ يف ما يتعلق ب�سلطة الفقيه يف الأمة ال�شيعية،
التي توجت باملذهب احلايل “لوالية الفقيه” .ي�شري العنوان املو�ضوع لتلك املحا�ضرات،
“احلكومة الإ�سالمية”� ،إىل التحول من مبد�أ والية الفقيه �إىل منط من احلكم ي�ستلزم
�إخ�ضاع ال�سلطة ال�سيا�سية للمعايري الإلهية املف�صلة يف ال�شريعة الإ�سالمية .متثل احلكومة
الإ�سالمية ،بكلمات �أخرى ،منط احلكم الذي ت�سود فيه ال�سلطة الأخالقية  -الدينية
للفقهاء يف �أفرع احلكم املعا�صر كافة :الت�شريعي ،التنفيذي ،والق�ضائي .تعزو املحا�ضرات،
ا�ستناد ًا �إىل ما �سبق ،احلاجة امللحة لقيام الفقهاء بتويل منا�صب امل�س�ؤولية �إىل الهدف
املتمثل يف حتقيق غايات احلكم الإلهي للإن�سانية.
يقدم �آية اهلل اخلميني ،فيما بعد ،والية الفقيه “كمو�ضوع يحظى بالقبول
الفوري ،بحد ذاته ،وال يحتاج �إىل الكثري من الرباهني لأي �شخ�ص ميلك �شيئ ًا من الوعي
العام مبعتقدات و�أحكام الإ�سالم” ،ويعزو اجلدل الدائر حوله �إىل “الظروف االجتماعية
ال�سائدة بني امل�سلمني عموم ًا ،واحلوزة العلمية على وجه اخل�صو�ص” ،يف ما يتعلق
ب�إيران(.)15
تتمثل امل�س�ألة الأكرث �أهمية ،التي ت�ستمر يف الهيمنة على اجلدل الدائر حول
“الوالية” بني علماء الدين ،تتمثل بال �شك يف مدى ال�سلطة ال�سيا�سية للفقيه يف دولة -
الأمة املعا�صرة ،التي ت�ستمد �سلطتها من الد�ستور .يوجد عدد حمدود ب�صورة ن�سبية  -كما
�أو�ضحت يف عمل يل حول مو�ضوع “احلاكم العادل يف املذهب ال�شيعي” -من الفقهاء
( )14امل�صدر ال�سابق� ،ص .186
(.Islam and Revolution, p. 27- )15
يت�صل الو�ضع يف احلوزات العلمية ال�شيعية ،التي ي�شري اخلميني �إليها ،باملوقف الأكرث هدوءا املتبنى من قبل عدد من “املجتهدين” البارزين
الذين توىل بع�ضهم كذلك من�صب “مرجع التقليد” -الذين انتابتهم الهواج�س ب�ش�أن تويل ال�سلطة ال�سيا�سية من قبل القيادة الدينية.48
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الذين �أقروا ب�أن والية الفقيه ت�شتمل على �أكرث مما اعتربه اخلميني م�سائل �شرعية،
ع َّددها يف كتابه “ك�شف الأ�سرار” .مل ي�سلم اخلميني –يف ما يتوافق عموما مع الآراء
الفقهية التقليدية ،مبا ي�شمل حما�ضرات النجف حتى ،بالرغم من ت�أكيده ال�صريح على
قدرة وحق الفقيه يف تويل �سلطات �سيا�سية �أو�سع يف الدولة ال�شيعية -مل ي�سلم بالوالية
املطلقة والعامة “للمجتهد” ،التي �أكد على �أحقية الفقيه بها يف فتواه يف ال�سابع من يناير/
كانون الثاين .)16(1988
غابت الإ�شارات �إىل مبد�أ والية الفقيه ب�شكل ملحوظ يف بيانات �آية اهلل اخلميني،
قبل �أن ي�صدر فتواه تلك ،يف �أعقاب �إ�سقاط نظام ال�شاه وت�أ�سي�س اجلمهورية الإ�سالمية.
كانت هناك �إ�شارات دائمة �-إىل جانب عنوان حما�ضرات النجف التي �ألقاها� -إىل
“احلكومة الإ�سالمية” ،و�إىل “اجلمهورية الإ�سالمية” يف �أعقاب ت�أ�سي�سها ،عو�ض ًا عن
“والية الفقيه” .دفع ذلك ال�صمت ،ب�ش�أن م�س�ألة والية الفقيه ،الربوفي�سور حميد �ألغار ،يف
�أوائل العام � ،1979إىل �س�ؤال ع�ضو بارز يف املجل�س الثوري� ،أثناء زيارته الواليات املتحدة
يف حينه ،عما �إذا كان منط احلكم الذي �سيت�شكل بعد الثورة �سيطبق ،يف ر�أيه ،مبد�أ والية
الفقيه ،لريد عليه بالنفي ،ب�صورة �صريحة ،قائ ًال �إن الإمام اخلميني “مل ُي�سمع له �أي
حديث عن والية الفقيه منذ زمن طويل ،وال ترجح� ،إىل حد بعيد ،كفة االعتقاد ب�أنه ال يزال
ي�ؤمن ب�ضرورة �أو �شرعية ذلك املبد�أ”( .)17مل يبد اخلميني ،عالوة على ذلك ،حني قدمت
�إليه م�سودة الد�ستور التي متت �صياغتها -بح�سب بني �أ�سدي ،الذي كان ي�شغل من�صب
وزير العدل يف احلكومة امل�ؤقتة برئا�سة مهدي بازركان� -أي اعرتا�ضات ملحوظة عليها،
ومل ي�صر على �إدراج مبد�أ والية الفقيه فيها(.)18
ميكن القول ،بكل الأحوال -ا�ستناد ًا �إىل ما كتب عن دور “املجتهد” ،يف الدولة
ال�شيعية ،يف كتاب “ك�شف الأ�سرار” وحما�ضرات النجف املف�صلة� -إن مفهوم الوالية مل
يكن حا�ضر ًا فح�سب يف ذهن اخلميني حني توىل ال�سلطة يف العام  ،1979بل كان ميثل
( )16مت تناقل هذه الفتوى ال�شهرية ب�صورة كبرية ،ناهيك عن التعليق عليها يف �سياقات خمتلفة.
(� )17ألغار”…Development of the Concept“ ،
( )18امل�صدر ال�سابق.

المسبــار

49

طبيعة حكم الفقيه في إيران

كذلك امل�صدر الفقهي ال�شرعي الوحيد ل�شرعنة �سلطته و�سلطة حكومته امل�ؤقتة ،بعد
ت�سمية مهدي بازركان رئي�س ًا للوزراء� .أعلن اخلميني ،بالتايل ،يف بيانه الذي �أعقب تعيني
بازركان قائ ًال“ :قمت ،مبقت�ضى الوالية (ال�سلطة) التي منحت �إيل من قبل “امل�شرع
املقد�س” ،بتعيينه (مهدي بازركان) ،و�أ�صبحت �إطاعته واجبة بالتايل”(.)19
تبدو امل�ؤ�شرات ال�شرعية  -الالهوتية �إىل ال�سلطة الد�ستورية للفقيه هائلة يف بيان
تفوي�ض ال�سلطة هذا:
�أو ًال :اعترب اخلميني نف�سه مبقت�ضى والية الفقيه� ،صاحب �سلطة ممنوحة
�شرعي ًا الختيار مهدي بازركان رئي�س ًا للحكومة يف �إيران.
ثاني ًا :اعتربت �إطاعة مر�سوم اخلميني ،ب�صورة غري مبا�شرة ،ومن ع َّينه،
ب�صورة �أكرث مبا�شرة ،واجبة ،ا�ستناد ًا �إىل الطبيعة امللزمة ديني ًا ل�سلطته “كنائب عام”،
ميثل الإمام املع�صوم .يتعني اعتبار هذا البيان خامتة منطقية لإ�شارة اخلميني �إىل �سلطة
الفقيه يف كتابه “ك�شف الأ�سرار” ،حيث ي�ؤكد ب�صورة �صريحة �أن حكم اهلل ال ميكن
ت�أ�سي�سه من دون الإ�شراف املبا�شر “للمجتهد”( .)20يج�سد البيان ،عالوة على ذلك� ،إ�شارة
متقدمة ملا يحيط “بوالية الفقيه” من قد�سية ،يف الف�صل الثامن من د�ستور اجلمهورية
الإ�سالمية ،املكر�س بكامله لذلك املبد�أ(.)21

( )19امل�صدر ال�سابق.
( )20ك�شف الأ�سرار� ،ص .222
(,Constitution of the Islamic Republic of Iran )21

مرتجم من قبل حميد �ألغار.

(Berkeley: Mizan Press, 1980), pp. 66ff.
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�ساد الإرباك الأيديولوجي ،حول �سلطة الفقيه� ،إيران منذ الثورة( ،)22ا�ستناد ًا
�إىل ما يحويه الت�أويل ال�شامل للمبد�أ -كما ي�شري البيان ال�سابق للخميني -من م�ضامني
ملذهب الإمامة الالهوتية ،ونتيجة للجدل الدائر من قبل امل�شككني مبثل ذلك االنتحال
ل�صفة الإمام املع�صوم من قبل الفقيه .تنبع امل�شكلة الأيديولوجية من املبد�أ الد�ستوري
املتمثل يف �سيادة ال�شعب ،التي متار�س عرب ممثليه االنتخابيني يف الدولة احلديثة ،ومبد�أ
ال�سيادة املمنوحة ديني ًا ،التي ميكن �أن تلغي الد�ستور �إن متت ممار�ستها ب�صورة مطلقة
عرب من�صب الويل الفقيه(.)23
يوجد ،بكلمات �أخرى ،نوع من التجاذب� ،أو حتى التناق�ض ،يف الت�سوية الناق�صة
التي متت بني مبد�أ ال�سيادة املطلقة املفرو�ضة ديني ًا ملن ي�شغل من�صب الوالية ،ومبد�أ �سيادة
ال�شعب امل�ؤ�س�س د�ستوري ًا.
ميكن �أن يتم عزو الإرباك وامل�شكالت التي حدثت يف �إيران ما بعد الثورة –يف
ما يتعلق مبمار�سة ال�سلطات الن�سبية العائدة لأفرع احلكم املختلفة ،وبخا�صة الفرعني
الت�شريعي والتنفيذي� -إىل النظام ال�سيا�سي اجلديد حتت ظل والية الفقيه.
تتمثل املفارقة ،بكل الأحوال ،يف عدم القيام مبحاوالت يف �إيران لإجراء معاجلة
جدية عملية ونظرية لهذا املبد�أ املركزي ،حتى �إ�صدار فتوى �آية اهلل اخلميني يف ال�سابع

( )22يعد �آية اهلل الراحل كاظم �شريعة مداري ،بال �شك ،واحدا من �أكرث املنتقدين ب�صورة عميقة للفو�ضى املتنامية و�آلية توزيع ال�سلطات
يف الفرتة التي �أعقبت �إ�ضفاء الطابع الد�ستوري على “والية الفقيه” يف �إيران� .آمن الرجل بامل�شاركة العادلة لل�سلطة بني من ميكنهم �أن
ي�شغلوا من�صب “الوالية” ب�صورة جماعية ،وي�شكلوا “جمل�سا لل�شيوخ” ،كق�ضاة املحكمة العليا يف الواليات املتحدة ،عو�ضا عن امتالك
ال�سلطة ب�صورة مطلقة من قبل “الويل الفقيه” ،الذي مت �إ�ضفاء الطابع الد�ستوري على من�صبه املتج�سد يف �شخ�ص اخلميني .انظر
“املقابلة احل�صرية” مع �شريعة مداري يف:

The Middle East, January, 1980

يف �أعقاب �سقوط حكومة مهدي بازركان.
( )23مت التعبري عن تلك املخاوف من قبل �شريعة مداري الذي �آمن بقوة ب�أن احلد الوحيد الذي ميكن �أن يو�ضع لل�سلطة املطلقة للفقيه يتمثل
يف الإقرار باحلقيقة املتمحورة حول �سيادة ال�شعب .ارت�أى الرجل يف “والية الفقيه” حاميا ال�ستقالل البالد عرب الوالء ملبد�أ �سيادة ال�شعب
والإ�سالم .انظر “املقابلة احل�صرية” مع �شريعة مداري يف.The Middle East, Jan, 1980, p. 33 :
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من يناير /كانون الثاين  .)24(1988خيم ال�صمت الذي ميكن تفهمه ب�ش�أن امل�س�ألة  -يف
مراكز التدري�س ال�شيعية حتى ،وامل�ؤ�س�سة الدينية ،حيث ثارت الهواج�س حول االدعاءات
بالوالية العامة للفقيه ،على �ضوء دورها املعروف كحامية ل�سيادة وا�ستقالل ال�شعب -خيم
ال�صمت نتيجة املوقف الر�سمي من الق�ضية ،الذي عبرّ عنه اخلميني ب�أو�ضح العبارات
قائ ًال“ :متثل معار�ضة والية الفقيه �إنكار ًا (حماولة لرف�ض) للأئمة والإ�سالم”( .)25ال
�شك ،يف نهاية املطاف ،ب�أن انت�صار الثورة حتت ظل القيادة الدينية قد حتقق ،على �أقل
تقدير ،من قبل من هم يف احلكومة ،باعتبارها حكومة نائب الإمام الغائب ،الإمام الفاعل
�آية اهلل اخلميني.
تعني �أن ينتظر هذا التو�ضيح ملدى ومعنى والية الفقيه ،يف العام  ،1988الأزمة
الناجتة عن ف�شل احلكومة ،منذ الثورة ،يف حل م�شكالت مهمة تتعلق باملجتمع واالقت�صاد
مبا يتوافق مع القوانني واملعايري الإ�سالمية� .أ�سهمت امل�سائل التي مل يتم �إيجاد حل لها،
عالوة على ذلك ،ب�ش�أن عدد من الإجراءات الت�شريعية ،يف �إعادة �إثارة اجلدل ،القائم
دوم ًا ،بني علماء الدين الذين يح ّرمون امل�س�ألة املتعلقة بحق الإن�سان يف الت�شريع بكل معنى
الكلمة ،وينظرون �إليها من منظار �ضيق ،و�أولئك الذين يجيزون ،على النقي�ض من ذلك،
اخلروج بت�شريعات �إ�ضافية ا�ستناد ًا �إىل �أن ال�شريعة الإ�سالمية التقليدية ،باعتبارها متثل
�سل�سلة من التوجيهات ،ال تت�سم مبا يكفي من ال�شمولية يف م�ضمونها حلل امل�شكالت املعقدة
التي يواجهها املجتمع املعا�صر( .)26متحورت الق�ضية حول مالئمة ال�شريعة الإ�سالمية،
من الناحية القانونية ،لإجراءات يقرها الربملان وال�شخ�صيات املهمة يف احلكومة� .ألقت
امل�س�ألة ،ب�صورة غري مبا�شرة ،ظال ًال من ال�شك حول ت�أكيدات الطبقة الدينية يف التاريخ
( )24عمل �آخرون خارج �إيران على تقييم �آراء اخلميني الأولية حول املو�ضوع من الناحية النقدية ،بل وحتى عر�ض ت�أويالتهم اخلا�صة ملبد�أ
“والية الفقيه” .انظر ،على �سبيل املثال :حممد جواد مغنية“ ،اخلميني والدولة الإ�سالمية” (بريوت ،)1979 :حيث قام امل�ؤلف بتحدي
ا�ستنتاجات اخلميني التي حت�صر الوالية يف الفقهاء .عمل حممد باقر ال�صدر �أي�ض ًا على التو�سع يف املبد�أ يف حما�ضراته املعنونة “بالإ�سالم
يقود احلياة” (طهران .)1983 :ميثل عمل �آية اهلل منتظري ،امل�ؤلف من ثالثة جملدات ،املعنون “بوالية الفقيه وفقه الدولة الإ�سالمية”
(قم 1408 :هـ1988 /م) ،ميثل درا�سة مف�صلة تعر�ض موقف اخلميني الر�سمي من �سلطة الفقيه ،وتتتبع �أ�صوله منذ بعثة النبي عرب درا�سة
الن�صو�ص ،وتربطه مبفهوم القيادة واحلكم يف الفكر الفقهي الإ�سالمي.
(� )25ألغار.Development of the Concept- ،
( )26انظر .)Abdul-Hadi Hairi, Shi’ism and Constitutionalism in Iran (Leiden: E. J. Brill, 1977 :لالطالع على نقا�ش حول
امل�س�ألة املتمثلة يف حق الإن�سان بالت�شريع ،بني الفقهاء �أثناء الثورة الد�ستورية يف العام  .1907انظر كذلكArjomand, The Turban for :
.the Crown, pp. 50 ff
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املعا�صر ب�أن الإ�سالم ،كطريقة للحياة ،ميلك حلوله اخلا�صة املميزة ملا تواجهه الب�شرية
من م�شكالت رئي�سة ،و�شكلت حتدي ًا لقدرة الفقهاء على تقدمي حلول مرتابطة مل�سائل
جوهرية -ك�إعادة توزيع الأرا�ضي للم�صلحة العامة� ،أو التدخل يف العالقة بني ِّ
املوظف
َّ
واملوظف لتحقيق قدر من العدالة -ال متلك ال�شريعة الإ�سالمية التقليدية حلو ًال لها(.)27
�شكل االنق�سام بني الت�شريع الإن�ساين يف الربملان احلديث ،ومالئمة ال�شريعة
الإ�سالمية للقيام مبثل ذلك الن�شاط ،بو�ضوح الأ�سا�س لوجود ما �سمي بـمجل�س الأو�صياء،
الذي ُعينِّ ب�صورة ر�سمية لإقرار ما �إذا كانت الت�شريعات متوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية.
قوبل الربملان ،يف منا�سبات عديدة ،مبعار�ضة جمل�س الأو�صياء لتمرير قوانني تناق�ض
ال�شريعة الإ�سالمية التقليدية .ومت بالنتيجة ،ت�أجيل البت يف عدد من امل�سائل املتعلقة
بالأرا�ضي املدنية ،وم�شروع قانون حماية البيئة ،وت�أميم التجارة اخلارجية ،ب�سبب
اخلالفات غري املح�سومة يف الر�أي بني الربملان وجمل�س الأو�صياء .و�شكل هذا الإخفاق
املتوا�صل يف حتديد مدى �سلطة الدولة للتدخل يف م�سائل معينة ،مبا يكفل حتقيق قدر من
العدالة يف املجتمع� ،شكل الأر�ضية لإ�صدار فتوى اخلميني التي �أكدت على �سيادة الدولة
الإ�سالمية ،حتت ظل والية الفقيه ،يف ما يتعلق بتحقيق رفاهية مواطنيها.
�صدرت الفتوى على هيئة ر�سالة �إىل الرئي�س يف حينه ،علي اخلامئني ،الذي
تعر�ض يف خطبته يوم اجلمعة �إىل م�س�ألة ح�سا�سة تتعلق مبهمة النبي حممد يف الأر�ض.
ا�ستنتج اخلامنئي يف تلك اخلطبة �أن وظيفة النبي متثلت يف �إبالغ الر�سالة الدينية ،و�أن
ت�أ�سي�س الدولة مل يكن واقع ًا �ضمن نطاق مهمته الرئي�سة .عمد اخلميني �إىل �إ�صدار رده
على ذلك اال�ستنتاج ،الذي يتمثل الق�سم الرئي�سي منه ،بعد املقدمة ال�شكلية ،يف التايل(:)28
“يبدو من ت�صريحات �سعادتكم ،يف خطبة اجلمعة ،ب�أنكم ال تعتربون احلكومة مكافئة
للوالية املطلقة التي منحت لأ�شرف الأنبياء (�صلى اهلل عليه و�آله) من اهلل ،والتي
( )27من الطريف الإ�شارة �إىل �أن النقد للمطالبة ب�سلطة احلكم املطلقة يف الدولة احلديثة من قبل الفقهاء ،على ح�ساب حق ال�شعب
بال�سيادة ،املقدم من قبل “نيهداتي �آزاديي �إيران” يف الإ�صدار املعنون “بوياليتي مطلقاي فقيه” (طهران 1368 :هـ1989 /م) ،الإ�شارة
�إىل �أنه يلمح كما يبدو -كما فعل اخلميني يف مقدمة فتواه -مبا ميثل مفارقة بالأحرى� ،إىل �أن القانون الإلهي �شامل و�أبدي مبا يحول دون
التالعب به من قبل �أي ر�أي يقول ب�أنه ال ميلك احللول للم�شكالت الإن�سانية كافة التي تتم مواجهتها يف املجتمع احلديث.
(� )28أوردتُ ترجمة �ألغار لهذا الن�ص ،مع تغيريات ب�سيطة ،كما وردت يف عمله”…Development of the Concept“ :
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متثل الأهم من بني الأحكام الإلهية ،ولها الأ�سبقية على الأحكام الفرعية كافة( .)29يناق�ض
ت�أويلكم لقويل -املتمثل يف �أن احلكومة مفو�ضة لأن تعمل فقط �ضمن �إطار الأحكام الإلهية
القائمة (الفرعية)( ،املت�ضمنة يف ال�شريعة) -يناق�ض باملطلق ما قلتُه يف الواقع .لو
كانت �سلطات احلكومة واقعة �ضمن �إطار الأحكام الإلهية الفرعية فح�سب ،لكان تعيني
احلكم الإلهي والوالية املطلقة املفو�ضة �إىل نبي الإ�سالم (�صلى اهلل عليه و�آله) جمرد ًا
باملطلق من املغزى وامل�ضمون .دعني �أ�شر �إىل بع�ض من العواقب الناجتة عن مثل تلك
النظرة – العواقب التي ال ميكن لأحد �أن يقبلها( .)30ال يقع ،على �سبيل املثال ،مد الطرقات
الذي ي�ستلزم م�صادرة البيوت �أو الأرا�ضي التي متر �ضمنها ،ال يقع �ضمن �إطار الأحكام
الإلهية الفرعية .التجنيد الع�سكري؛ والإر�سال الإلزامي للجنود �إىل اجلبهة؛ حترمي
ا�سترياد وت�صدير العملة الأجنبية؛ �أو �أنواع خمتلفة من ال�سلع؛ حترمي االحتكار؛ الر�سوم
اجلمركية؛ ال�ضرائب()31؛ حترمي املغاالة يف الأ�سعار؛ تنظيم الأ�سعار؛ حترمي املخدرات
و�إدمان ما يخرج عن �إطار امل�شروبات الكحولية؛ حترمي حيازة �أنواع الأ�سلحة كافة؛ واملئات
من الإجراءات املماثلة .ال يقع �أي مما �سبق ،وفق ًا لت�أويلكم� ،ضمن نطاق �سلطات الدولة.
(يتعني �أن �أ�شري �إىل �أن احلكومة ،التي متثل فرع ًا من فروع الوالية املطلقة لر�سول اهلل،
تقع �ضمن الأحكام الرئي�سة للإ�سالم ،ولها الأ�سبقية على الأحكام الفرعية كافة ،مثل
ال�صالة ،ال�صيام ،واحلج)”.
ميثل الق�سم الأخري ،املو�ضوع بني قو�سني يف الن�ص املقتب�س ال�سابق ،اجلزء
الرئي�سي من الفتوى التي كانت عر�ضة للعديد من الت�أويالت ،يف كل من �إيران والغرب من
قبل املخت�صني يف الدرا�سات ال�شرق �أو�سطية .ي�شري املعنى الظاهري لت�صريح اخلميني �إىل
�أن االعتبارات ال�سيا�سية ميكن �أن تتجاوز عقائد ال�شريعة .فهم معظم الباحثني الغربيني
الت�صريح بهذا املعنى ،الذي ي�ستند �إىل ما يدعمه يف التاريخ ال�سيا�سي للإ�سالم حني عمد
من كانوا يف ال�سلطة� ،سواء كانوا من اخللفاء ال�س ّنة �أم �سالطني الأمر الواقع� ،إىل تقدمي
م�صاحلهم ال�سيا�سية على الأحكام ال�شرعية.
( )29ن�ش�أت تلك الأحكام بف�ضل وجود الأحكام الرئي�سة ،وقد كان من امل�ستحيل �أن تن�ش�أ دون ذلك .ميثل وجود النبي ،بالتايل ،عالوة على
النظام الإلهي ،والقيادة الدينية� ،أحكام ًا رئي�سة ت�ستند �إليها الأحكام الفرعية ،ك�أداء الواجبات الدينية.
( )30يق�صد بها العواقب الناجتة عن النظرة املتمثلة يف �أن احلكومة الإ�سالمية ال ميكنها �أن تعمل �إال �ضمن �إطار �أحكام ال�شريعة القائمة.
( )31يق�صد بها بو�ضوح ال�ضرائب غري املفرو�ضة من قبل ال�شريعة.
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يج�سد الت�صريح ،بكل الأحوال ،حني يتم اختباره يف �سياق الالهوت العقلي
ال�شيعي� ،إعادة ت�أكيد للمعتقد اجلوهري ال�شائع بني ال�شيعة واملعتزلة ،املتمثل على وجه
التحديد يف العالقة املتبادلة الرئي�سة بني القيادة الدينية املع�صومة املطلقة ،املفرو�ضة
�إلهي ًا (النبوة �أو الإمامة) ،وعملية ت�شكيل النظام املقر �إلهي ًا .يعد وجود احلكومة بقيادة
النبي �أو الأئمة مبثابة �شرط �أ�سا�سي لتطبيق الأحكام الإلهية الفرعية املف�صلة يف جمايل
“العبادات” (عالقة اهلل  -الإن�سان) و“املعامالت” (عالقة الإن�سان  -الإن�سان) �ضمن
ال�شريعة الإ�سالمية .يعترب وجود وتعزيز احلكومة ،بالتايل ،واقع ًا �ضمن نطاق الأحكام
الإلهية الرئي�سة املفرو�ضة ،التي لها الأولوية على الأحكام الفرعية كال�صالة ،ال�صيام،
وغري ذلك يف ال�شريعة .ال يتج�سد التعبري الرئي�س عن نظام املعتقد الإ�سالمي ،بكلمات
�أخرى ،يف ما يعترب ب�صورة تقليدية الأركان الرئي�سة للدين الإ�سالمي ،بل بالأحرى يف
العالقة ال�شاملة للمجتمع امل�سلم بال�سلطة امل�ؤ�س�سة �شرعي ًا يف النظام العام الإ�سالمي.
ميثل ذلك معنى العقيدة الرئي�سة (للوالية) ،وهو املعيار الوحيد للحكم على الإميان
احلقيقي يف املذهب ال�شيعي(.)32
	ال يوجد دليل ،بالتايل ،على �أي خرق �أ�سا�سي يف الفتوى ،حني تعلن �أن احلكومة
الإ�سالمية خمولة ب�صورة �شاملة لتقرير ال�ش�ؤون كافة املتعلقة برفاهية ال�شعب ،وجتاوز
الأحكام الفرعية �إن اقت�ضت ال�ضرورة .يثري ،بكل الأحوال ،منح هذه الوالية املطلقة
املفو�ضة العائدة للنبي والأئمة (املحمية بالع�صمة من ارتكاب �أفعال �آثمة) �إىل احلكومة
التي يتزعمها الفقيه (الذي ميتلك ما هو ن�سبي من الإميان ،والعلم ،وال�سمات
ال�شخ�صية) ،يثري ال�شك املت�ضمن على الدوام يف الكتابات الفقهية ال�شيعية حول �شرعية
�أي ممن يدعون الأحقية بامتالك ال�سلطة املطلقة ال�شاملة للإمام املع�صوم خالل فرتة
الغيبة.
يتج�سد ما يدلل ب�صورة �أكرب على هذا التحول �إىل والية الفقيه ال�شاملة يف

(.Islamic Messianism, p. 6 9 )32
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ت�صريح اخلميني (يف الفتوى ذاتها ،عقب الإعالن الرئي�س) ب�أن احلكومة الإ�سالمية
“ميكنها �أن تلغي ،ب�صورة �أحادية ،التعاقدات ال�شرعية التي �أبرمتها مع �شعبها ،يف �أي
وقت تتعار�ض فيه هذه التعاقدات مع م�صلحة البالد والإ�سالم” .ميكن للحكومة بزعامة
“الويل الفقيه” ،وفق ًا لذلك� ،أن متار�س �سلطات غري حمدودة لإلغاء م�سائل متثل ب�صورة
تقليدية جزء ًا من جمال “املعامالت” (العالقات ال�شخ�صية املتبادلة بني النا�س) التابع
لل�شريعة الإ�سالمية ،حتت العنوان العري�ض الف�ضفا�ض املتمثل يف “م�صلحة البالد
والإ�سالم”� .أخ�ضع الد�ستور الذي يهدف حلماية �سيادة ال�شعب فعلي ًا ،بكلمات �أخرى،
�إىل ال�سلطة املطلقة للقيادة الإ�سالمية حتت ظل “والية الفقيه” –التي جت�سد الكيان
الوحيد امل�ؤهل لتعيني حدود “م�صلحة البالد والإ�سالم”ُ .فو�ضت احلكومة الإ�سالمية،
بناء عليه ،للقيام بالتايل“ :منع �أي عمل يتم كجزء من عالقة الفرد باهلل (العبادة) �أو
غري ذلك بطبيعته� ،إن كان تنفيذ ذلك العمل يتعار�ض مع م�صالح الإ�سالم ،وطاملا ا�ستمر
يف الإ�ضرار بالإ�سالم .ميكن للحكومة الإ�سالمية ،على �سبيل املثال� ،أن حتظر ب�صورة
م�ؤقتة �أداء فري�ضة احلج� ،أحد �أهم الواجبات املفرو�ضة من اهلل ،يف �أي وقت تناق�ض فيه
هذه الفري�ضة م�صلحة الإ�سالم .ينبع �أي مما قيل �سابق ًا� ،أو يقال الآن ،حول م�س�ألة “والية
الفقيه” ،من عدم املعرفة الكافية “بالوالية املطلقة”.
	ال يعني املقطع ال�سابق ،يف احلقيقة� ،إال �أن ال�شريعة الإ�سالمية برمتها ،وب�صيغتها
التقليدية ،ميكن �أن تلغى وتبطل بفعل ال�سلطات التي ميكن للحكومة الإ�سالمية �أن
ت�ستخدمها با�سم “م�صلحة البالد والإ�سالم”.
هدف اخلميني ،من خالل �شرحه املبتكر “لوالية الفقيه” يف تلك الفتوى� ،إىل
توفري حلول على امل�ستوى النظري -الفقهي للم�شكالت االقت�صادية  -االجتماعية الواقعية،
عرب متكني الربملان الذي واجه ،منذ ت�أ�سي�س اجلمهورية الإ�سالمية ،امل�س�ألة اجلوهرية
املتمثلة يف �صالحيته لإقرار القوانني يف دولة  -الأمة احلديثة .هدف اخلميني ،عالوة على
ذلك� ،إىل منح الربملان ال�شرعية الدينية لل�سماح بتنفيذ قراراته باعتبارها متوافقة مع
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“م�صالح الإ�سالم واملجتمع” .انعك�س ذلك ،ب�صورة متوقعة ،على ت�أويل اخلامنئي لفتوى
اخلميني حني �أعلن ،يف �سياق ت�أييدها� ،أن الفقيه الذي ميلك الوالية يجب �أن يطاع “لأن
�أوامره هي �أوامر اهلل .ومن الواجب ديني ًا ،بالتايل� ،أن تتم �إطاعته”(.)33
	�أكد اخلامنئي ،بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أن “الويل الفقيه” ميثل امل�صدر الوحيد
للإجازة الدينية ،لي�س بالن�سبة للربملان فح�سب ،بل وبالن�سبة لفروع احلكم كافة ،بل حتى
د�ستور اجلمهورية الإ�سالمية“ :ي�ستمد الد�ستور ،الذي يوفر املعايري والأطر للت�شريعات
كافة ،اعتباره من قبول وم�صادقة الويل الفقيه ...ت�ستند �شرعية �أجهزة احلكومة كافة
�إىل الويل الفقيه .حترم معار�ضة احلكومة ومتثل مع�صية كربى ،لأنها �أقرت من قبل الويل
الفقيه ،ب�إذن من اهلل”(.)34
ي�شري ذلك الت�أويل املطلق للفتوى ب�صورة �ضمنية ،من قبل رئي�س �إيران يف حينه،
�إىل االرتقاء مبرجع التقليد (الذي يحظى ب�أكرب قدر من العلم ال�شرعي يف املجتمع
ال�شيعي) �إىل مرتبة احلاكم املطلق لل�شيعة ،الذي مي ِّكن ،عرب م�شيئته و�سلطته الالحمدودة،
امل�ؤ�س�سات احلكومية من العمل .يعني ت�أويل اخلامنئي �أي�ض ًا ،مع ذلك ،الف�صل الدائم
بني من�صب املرجع -الذي يت�ضمن �أي�ض ًا الوالية املحدودة املذكورة ب�صورة تقليدية يف
ال�شريعة -والوالية غري املحدودة ب�صورة فعلية ،املو�ضحة من قبل اخلميني باعتباره �أحد
املراجع ،واملقرة يف د�ستور �إيران املعا�صر.
ات�سمت تلك امل�ضامني بالو�ضوح حني تويف الإمام اخلميني يف العام  ،1989لي�شغر
من�صبه كمرجع ،وي�شغل من قبل الفقهاء البارزين الآخرين يف البالد ،ولكن مل يكن
بالإمكان �أن ي�شغل من�صبه كويل فقيه ،من الناحية النظرية على الأقل� ،إال من قبل مرجع
�آخر ،يتمتع باملكانة ذاتها من العلم والتقوى� .أُرغم جمل�س الأو�صياء ،مللء ذلك الفراغ يف
( )33كما ورد يف عمل �ألغار”…Development of the Concept“ ،
ف�إن خامنئي ،رئي�س �إيران يف حينه ،كان يحمل لقب حجة الإ�سالم ،ومل يكن قد “ترفع” بعد ليح�صل على لقبيه احلاليني “�آية اهلل” و“ويل
�أمر امل�سلمني” (مالك ال�سلطة املمنوحة عرب الو�صاية على �ش�ؤون امل�سلمني).
( )34امل�صدر ال�سابق.
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قيادة احلكومة ال�شيعية املقرة د�ستوري ًا ،على ترك تقليد را�سخ يف املذهب ال�شيعي ،يتمثل
يف الإقرار بامل�ؤهالت الفقهية للمجتهد ،قبل اختياره ل�شغل من�صبي “مرجع التقليد”
و“الويل الفقيه”.
	ال توجد فقرة تن�ص ،يف مبد�أ والية الفقيه ب�صيغته املف�صلة تقليدي ًا� ،أو املحددة
حتى ،على تويل غري املجتهد من�صب “الويل الفقيه” .مل يكن بالإمكان� ،إال عرب فقرة
د�ستورية جديدة� ،أن يتم “ترقية” حجة الإ�سالم علي اخلامنئي �إىل �آية هلل .مل يكن
بالإمكان كذلك ،بكل الأحوال� ،أن يتوىل اخلامنئي من�صب الويل الفقيه  -مبا مياثل منحه
لقب �آية اهلل من دون متتعه بامل�ؤهالت املطلوبة للمجتهد -من دون االلتفاف على ال�شروط
الأ�سا�سية املطلوبة( .)35مت حتقيق ذلك على الأرجح عرب توظيف لقب “ويل �أمر امل�سلمني”
(املوكل �سلطة �إدارة �ش�ؤون امل�سلمني) -اللقب الذي يت�صف ب�صبغة �سيا�سية ،بل وحتى
“�س ّنية”� ،أكرب يف م�ضمونه( -)36خلدمة �آية اهلل اخلامنئي ،باعتباره خليفة للخميني يف
القيادة الدينية جلمهورية �إيران الإ�سالمية� .أ�صبح الوالء لآية اهلل اخلامنئي الآن ،بالتايل،
باعتباره ي�شغل من�صب “الويل الفقيه” مفرو�ض ًا من قبل الد�ستور الإيراين ،بينما كان
الوالء والإخال�ص للقادة الدينيني يف املذهب ال�شيعي ي�ستندان ،ب�صورة تقليدية ،وعلى
الدوام� ،إىل القبول ال�شخ�صي للفرد.
والية الفقيه في حقبة ما بعد الخميني

جتاوزت �إعادة ت�أويل �آية اهلل اخلميني ملبد�أ “حكم الفقيه” نطاق وظيفته الفقهية
املتمثلة يف “الو�صاية” على املجتمع املحروم بتوجيه الإمام الغائب .برز املبد�أ ،حتت
ظل اخلميني ،كم�صدر لل�سلطة املطلقة ال�شرعية يف الدولة ال�شيعية احلديثة .م َّثل ذلك
اال�ستنتاج املبتكر وتكييفه يف دولة � -أمة �إيران احلديثة كي ت�صبح جمهورية �إ�سالمية حتت
حكم الفقيه ،م َّثل �إ�شكالية من ثالث نواح:
( )35و ِّثقت تلك ال�شروط الأ�سا�سية املطلوبة بو�ضوح ،حتى يف عملي اخلميني “ك�شف الأ�سرار” و“حما�ضرات النجف”.
( )36يو�صف حكام الأمر الواقع ال�س ّنة باللقب ذاته من قبل الفقهاء ال�س ّنة.
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الأوىل :ال يوجد يف الفقه ال�شيعي ما مينع تعدد املراجع و�سلطتهم .ميكن،
بالتايل� ،أن ميار�س �أكرث من “جمتهد” م�ؤهل �سلطته يف الدولة ال�شيعية ،مما يثري م�شكلة
تعيني “مرجع” مقبول من الدولة.
الثانية :متثلت الإ�شكالية يف م�شكلة “ت�أميم” من�صب املرجع“ ،العاملي”
ا�ستناد ًا �إىل ال�شريعة ،الذي ي�شمل ال�شيعة برمتهم -بغ�ض النظر عن جن�سية امل�ؤمن �أو
انتمائه العرقي -يف دولة ملزَ مة بتطبيق معايري نظام عام عاملي .انخرطت �إيران ،ب�صورة
غري مبا�شرة ،عرب �إقرار من�صب د�ستوري لل�سلطة الدينية العليا ،يف م�صادرة والء املجتمع
ال�شيعي برمته مل�صلحة دولة  -الأمة يف �إيران .وجتاهلت �إيران بذلك ،امل�ضامني الدينية
لإن�شاء الدولة القطرية احلديثة حتت مفهوم اخلميني “حلكم الفقيه” الذي تت�أ�صل فيه
العاملية وتعدد الثقافات ،ويقر ب�أن االلتزام باالعرتاف بال�سلطة العليا ملن ي�شغل ذلك
املن�صب يقرتن باحلق املمنوح �إلهيا للم�سلمني ال�شيعة بالعي�ش حتت حكمه� .ست�ستند
حقوق ال�شيعة يف �إيران ،بالتايل� ،إىل املبد�أ ذاته الذي �سمح لليهود يف ال�شتات ب�أن يزعموا
بامتالكهم احلق ،املمنوح �إلهي ًا ،يف الهجرة �إىل فل�سطني .ال ي�ستغرب جتاهل القادة
الدينيني امل�سلمني لذلك .وال يزال علماء الدين يفكرون ،حتى الآن ،وفق الأ�س�س املعينة
من قبل التقاليد ال�شرعية الإ�سالمية التي مل ت َر يف العامل باملطلق ،وب�صورة فعلية ،جمتمع ًا
لدول  -الأمم .وحتدثت ال�شريعة الإ�سالمية على الدوام با�سم “الأمة” ،املجتمع ال�سيا�سي
 الديني بقيادة ممثل اهلل على الأر�ض .تتعامل االفرتا�ضات امل�سبقة التي حتكم م�ؤ�س�سةدولة ال�سيادة احلديثة ،على النقي�ض من ذلك ،مع وحدة و�سيادة الأرا�ضي الإقليمية
باعتبارها �أ�سا�س ًا جوهري ًا ملطالبتها بالدولة امل�ستقلة.
الثالثة :جت�سدت يف م�شكلة الإقرار مبن�صب “املرجع” كم�س�ؤول يف الدولة.
يلزم ذلك احلكومة بتعيني “جمتهد” م�ؤهل ل�شغل ذلك املن�صب .و�ضعت حكومة �إيران
الأ�سا�س ،ب�صورة غري متعمدة ،لالنق�سام امل�ستقبلي للقيادة الدينية ال�شيعية ،عرب توظيف
منوذج القيادة العائد لآية اهلل اخلميني ،الذي كان قادر ًا على لعب كل من الدورين
التقليدي والد�ستوري “ملرجع” الدولة .يك�شف الفح�ص املت�أين النتقادات �آية اهلل �شريعة
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مداري للم�شاورات الد�ستورية يف �أوائل الثمانينات من القرن املن�صرم ،عما يتمتع به من
ذكاء وواقعية عرب �إثارة امل�س�ألة احل�سا�سة املتعلقة با�ستمرارية “حكم الفقيه” يف حقبة
ما بعد اخلميني .تعر�ض من�صب “املرجع” امل�ستقل تقليدي ًا للتهمي�ش ،كما توقع �شريعة
مداري وغريه من �آيات اهلل البارزين يف حينه ،مع �إيجاد من�صب “مرجع الدولة” حتت
ظل “حكم الفقيه” ،مما �أدى باملجتمع ب�صورة عامة �إىل اال�ستمرار يف اختيار مرجعه
املف�ضل.
هدفت م�أ�س�سة من�صب “املرجع” عرب الد�ستور ،بالت�أكيد ،لتجاوز م�شكلة تعدد
املراجع �ضمن نطاق “حكم الفقيه” ،التي كان عمل الدولة ب�صورة �سل�سة م�ستحي ًال من
دون حلها .كان من املمكن للفردية الفقهية التقليدية واال�ستقالل الناجت الذي متتع به
“املجتهدون” يف ما يتعلق با�ستك�شاف الغايات الإلهية للمجتمع امل�سلم ،كان من املمكن
�أن يت�سببا يف �إيجاد و�ضع متفجر ،وقد فعال ،كما ت�أكد عرب انتقادات �آية اهلل منتظري
العلنية للإدارة ال�سيا�سية للحكومة الإ�سالمية ،مبا لذلك من ت�أثري بعيد املدى يف م�ستقبل
اجلمهورية الإ�سالمية حتت حكم �آية اهلل.
�سيتم التقليل باحلد الأدنى من وقوع مثل تلك االختالفات يف دولة  -الأمة -وفقا
لعقيدة “حكم الفقيه” ،كما �صيغت من قبل �آية اهلل اخلميني� -إذا وجد ،وحني يوجد،
�شخ�ص م�ؤهل بجدارة ،ل ُيلزَ م املجتمع برمته من الناحية الدينية بقبول �سلطته كقائد ديني
ود�ستوري ،و�إطاعته يف كل توجيهاته مل�صلحة الإ�سالم وامل�سلمني� .ستحدد تلك امل�صلحة،
بالطبع ،من قبل �شاغل ذلك املن�صب.
ا�ستندت مثل تلك اال�ستنتاجات بو�ضوح ،يف ما يتعلق بال�سلطة ال�سيا�سية
“للمرجع” باعتباره “ويل �أمر امل�سلمني”� ،إىل الفر�ضية ال�شرعية الإ�سالمية املتمثلة يف
�أن هذا احلكم �سيمار�س عرب حكومة �شيعية عاملية ،حيث �سيتمتع امل�ؤمنون كافة بحقوق
مت�ساوية يف اال�ستيطان .يتعار�ض �إقرار مبد�أ “حكم الفقيه” يف دولة  -الأمة املعا�صرة،
بالتايل ،بغ�ض النظر عن كونه جزء ًا من د�ستور �إيران ال�شرعي ،يتعار�ض ب�صورة مبا�شرة،
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من جهة ،مع الطابع العاملي للم�ؤ�س�سة وفق ًا لل�شريعة ،وقد �أدى ،من جهة �أخرى� ،إىل
النقي�ض متام ًا مما هدف �إليه الإمام اخلميني من دمج بني ال�سلطات املدنية والدينية يف
�إيران.
	�أحاطت م�شكلتان جوهريتان مب�ؤ�س�سة “املرجع” ،بغ�ض النظر عن امل�شكالت
ال�سيا�سية والفقهية الأخرى ،يف التاريخ املعا�صر للمجتمع ال�شيعي عرب العامل ،الأوىل،
انعدام ال�صلة بالواقع للكثري من التوجيهات الدينية التقليدية التي ت�ؤثر يف العالقات
الإن�سانية ال�شخ�صية وقانون املعامالت ،الناجت عنها ،يف العامل احلديث .الثانية� ،أنانية
املواقف العائدة لبع�ض من �أفراد عائالت �آيات اهلل البارزين ،ورفاقهم املقربني ،الذين
تثري زياراتهم الدورية �إىل العوا�صم الغربية �صدمة العديد من ال�شيعة و�إزعاجهم .دفع
نق�ص الثقة يف امل�ؤ�س�سة التي عرفت بنمط حياتها الب�سيط والزاهد ،عالوة على وفاة عدد
من �أفراد امل�ؤ�س�سة الدينية البارزين يف الن�صف الأول من هذا العقد ،دفع �إىل الواجهة
بال�س�ؤال القدمي للغاية حول الإ�صالحات ال�ضرورية جلعل “املرجع” فاع ًال يف �أكرث الأوقات
الع�صيبة التي تواجه املجتمع عرب العامل.
من املهم الذكر ب�أن تعليقات �آيات اهلل البارزين ،حول جمل�س الأو�صياء الإيراين،
�أثناء لقاءات �صالة اجلمعة ،ويف �أوقات �أخرى �إثر وفاة �آية اهلل الآراكي يف  29نوفمرب/
ت�شرين الثاين - 1994عالوة على الت�سا�ؤالت ب�ش�أن قابلية جناح �آية اهلل اخلامنئي كمر�شح
لتويل القيادة العليا� -أن جميعها ت�شري �إىل �أزمة القيادة ال�شيعية يف يومنا هذا .تفاقمت
الأو�ضاع نتيجة �سعي احلكومة الإيرانية لإيجاد �إجماع حول الر�ؤية اجلديدة لقيادة مركزية
حتت ظل مفهوم اخلميني حلكم الفقيه ،مبا مياثل البابوية الكاثوليكية ،كما مت التعبري عنها
بو�ضوح من قبل �أحد الأع�ضاء يف جمل�س الأو�صياء� ،آية اهلل �أحمد جنتي .مل ت َر احلكومة
الإيرانية ،وذراعها الدينية بقيادة جمل�س الأو�صياء ،يف �أي من “املجتهدين” البارزين
من �أتباع �آية اهلل اخلوئي الذين يعار�ضون مبد�أ اخلميني -وبخا�صة �آية اهلل ال�سيد علي
ال�سي�ستاين ،املوجود يف النجف ،العراق -مل ت َر بدي ًال فاع ًال ل�شغل ذلك املن�صب .تثار
ال�شكوك يف احلقيقة ،بالرغم من اال�ستمرار يف ت�سمية �آية اهلل اخلامنئي بكل من القائد
(راهبار) وويل �أمر امل�سلمني (الو�صي على �ش�ؤون امل�سلمني) ،حول ما �إذا كان �سيقر به من
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قبل العامة “كويل فقيه”.
يجدر بنا ،على الأرجح� ،أن ن�ؤكد �أن �إ�ضافة الطابع الد�ستوري على “والية الفقيه” ،بت�أويلها
الوا�سع ،قد �أ�صبح ممكن ًا نتيجة قيادة �آية اهلل اخلميني ،التي جمعت بني �سلطتي “مرجع
التقليد” و“الويل الفقيه".
مت تويل “والية الفقيه” ،مع ذلك ،عقب وفاته ،من قبل جمل�س الأو�صياء ،الذي
ح�صرها ،لأ�سباب �سيا�سية ،يف البعد ال�سيا�سي لذلك املن�صب ،مبا مياثل املن�صب امل�شغول
يوجد
من قبل ويل �أمر امل�سلمني ،بينما �أبقى بعده ال�شرعي �ضمن �سلطات املجل�س� ،إىل �أن ِ
التاريخ ال�سيا�سي للمجتمع ال�شيعي ،مع تقدمه“ ،وليا مطلق ًا” �آخر يف �إيران.
مييز الو�ضع احلايل ملبد�أ “والية الفقيه” ،عالوة على ذلك ،ذروة العملية
التدريجية التي تهدف جلعله خا�ص ًا بال�سياق ال�شيعي الإيراين ،لأنه مل يعد ذا �صلة بالواقع
يف ما وراء حدوده اجلغرافية ،ناهيك عن �أن تلك ال�صلة يف �إيران ،على الأرجح ،قد مت
التعتيم عليها من قبل امل�شكالت العملية املعقدة التي تتم مواجهتها من قبل الأمة ،التي
تواجه يف الأ�صل م�شكالت مبا�شرة ب�صورة �أكرب يف ما يتعلق ب�إعادة �إدراج نف�سها كع�ضو
ذي م�صداقية يف النظام الدويل اجلديد ،عو�ض ًا عن اعتبارها دولة “للم�ست�ضعفني”
الذين ي�أملون ب�إقامة نظام �إ�سالمي دويل حتت ظل “والية الفقيه” .تثري التجربة الدينية
لل�شيعة ،بكل الأحوال ،اال�ضطراب نتيجة للظلم الواقع ممن يتولون ال�سلطة .لن يتفاج�أ
املرء كثري ًا ،بالتايل� ،إن وقعت ثورة �أخرى “للم�ست�ضعفني” حتت ظل قادتهم الدينيني ،يف
�سياق تطلعات ال�شيعة للخال�ص ،وحكم العدالة والإن�صاف يف الأر�ض.
مالحظات ختامية

يتعني �أن يتعامل جمل�س الأو�صياء مع امل�س�ألة املتعلقة ب�سلطات م�ؤ�س�سة “حكم
الفقيه” ،وفق الأ�شكال التي اتخذتها يف حقبة ما بعد اخلميني ،التي تخ�ضع للبحث يف
يومنا هذا .تتمثل امل�س�ألة املركزية ،كما تبدو احلال عليه -وفق ما مل�ست عرب النقا�شات
والندوات املتعددة التي �شاركت فيها حول املو�ضوع -يف تعريف “الفقيه احلاكم” ومدى
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ال�سلطة التي ميكن �أن ميار�سها يف �إطار دولة  -الأمة احلديثة .يعتقد بع�ض اخلرباء
القانونيني البارزين يف الفقه ال�سيا�سي �أن من�صب “الفقيه احلاكم” ،يف غياب جمتهد
كاخلميني ،يجب �أن مينح �إىل قيادة جماعية من املجتهدين امل�ؤهلني حتت ظل “حكم
ال�شريعة الإ�سالمية” (والية الفقه).
ات�سمت النقا�شات واحللول بالواقعية يف نظرتها �إىل �ضرورة م�أ�س�سة املفهوم
التقليدي �ضمن دولة حديثة تعجز عن احتمال كلفة االتكال على عبادة الفرد يف ت�سيري
�ش�ؤونها اليومية .يتعني �أن حتل امل�شكالت االجتماعية واالقت�صادية وفق املعايري الإ�سالمية
ذات ال�صلة ،التي ت�ستلزم ما هو منا�سب من �إعادة التوظيف والت�أويل لتالئم حاجات
املجتمع احلديث.
ميكن مل�أ�س�سة “حكم ال�شريعة الإ�سالمية” هذه �أن ت�صبح ،بامتياز ،امل�صدر
الرئي�س للإ�صالحات ال�ضرورية يف �سيا�سات �إيران الداخلية واخلارجية على حد �سواء.
انطلقت عملية ح�شد الإجماع ال�ضروري بني القوى ال�سيا�سية والأيديولوجية منذ تويل
رف�سنجاين وخامتي ،املنتميني �إىل املرجعية الدينية ،الرئا�سة .ي�صعب �إيجاد الفر�صة
كثري ًا ،يف ظل رئا�سة �أحمدي جناد ،الذي ال ينتمي �إىل رجال الدين ،حل�شد الت�أييد
لإ�صالحاته املقرتحة بني العنا�صر املحافظة يف قم .وميكن ،مع ذلك� ،أن ي�ؤدي تق�سيم
ال�سلطة ال�سيا�سية بني اجلناحني الليربايل واملحافظ للم�ؤ�س�سة الدينية وال�سيا�سية �إىل
التقوي�ض ب�شدة من قدرة احلكومة على الوفاء بتعهدات حملتها االنتخابية .كما ي�صعب
تخيل قدرة �أي رئي�س على ح�شد الإجماع ال�سيا�سي ال�ضروري ،مع عدم ا�ستعداد اجلناح
املحافظ للم�ؤ�س�سة الدينية للتفكري يف ما ميكن �أن يف�ضي �إىل الت�سوية مع الغرب.
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