
 

 

 
 

 يف فقه الشيعة الدولةنظريات 
 نقدية قراءٌة

 

 

على يد  النوَر (نظريات احلكومة يف فقه الشيعة)الطبعة األوىل من كتاب رأت 

إىل مة ق املؤلف يف بداية املقّد. ويتطرَّ(1)هـ.ش1736ر سنة يَوِدالدكتور حمسن َك

ىل نظريات إوتقسيمها  ،مراحل تطور الفقه السياسي للشيعة :من قبيل ،نةواضيع معيَّم

م مجيع تلك النظريات إىل تسعة وأخرى بال واسطة؛ ومن ثم يقسِّ ؛بالواسطة

ة للفقهاء، الوالية ة العاّموهي: احلكومة املشروعة، الوالية التعيينّي جمموعات،

ة املطلقة للفقهاء، احلكومة ة لشورى مراجع التقليد، الوالية التعيينّية العاّمالتعيينّي

الدستورية، خالفة الناس حتت إشراف املرجعية، الوالية املنتخبة املقيَّدة للفقيه، 

 احلكومة اإلسالمية املنتخبة، وأخريًا الوكالة املشاعة للمالكني. 

ات الفقه السياسي نظرّي ،ةل مّروألّو ،مه قسَّّنأالصفة األبرز هلذا الكتاب و

 ،ه سّهل عملية الفهم الدقيق للنظرياتّنأمع وشامل. يضاف إىل ذلك جا للشيعة بشكٍل

والتمييز بني أركانها ومبانيها  ،نظرية الكاملة والرصينة لكّل دّلةبإعطائه األ

نه ال توجد قراءة واحدة فقط أوواضح  جلّي ن وبشكٍليبيِّ ما تقدَّموتقريراتها املختلفة. 

ة قراءات من احلديث دائمًا عن وجود عّد نه ال بّدأيف الفقه السياسي الشيعي؛ و

 ،القى هذا الكتاب الرتحيب منذ البدايةقد خمتلفة، بل ومتعارضة يف بعض األحيان. و

ع به من الدقة ملا يتمتَّ ؛وأصبح مرجعًا للكثري من الدراسات يف ميدان الفقه الشيعي

 واإلتقان واملصادر الكثرية. 
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 ،النقاط التالية يف ضبط الكتابن تساهم أومن حيث املضمون ميكن 

 : وإضفاء الرصانة عليه ،واالرتقاء مبستواه العلمي

من باب ) «النظرية»ن نطلق على النظريات املذكورة مصطلح أـ لو سّلمنا ب1

وليس نظريات  ،«ةالشرعّي» أو مباني وأسس ،التسامح(، فهي نظريات )احلكم(

 .«احلكومة»

ن مراد الكاتب من احلكومة ليس أمن  ،دعلى هذا االفرتاض املؤكَّ وبناًء

ا املعنى احلديث ن املراد باحلكومة إّمإ :ن نذهب إىل القولأالسلطة التنفيذية، ميكن 

من  ولكْن .أو املعنى غري احلديث هلا ـ؛ وتشمل األرض واجملتمع والسيادة واحلكومةـ 

 نظريات الفقهاء ليست مبعنى نظرية احلكومة. ّنإحيث األساس ف

وبالرجوع إىل هذه  ؛لن نذكر سببني هلذا املوضوع: ففي املقام األّوأوميكن 

السيد الشيخ األراكي و :أمثال ،ن املراجع العظامأن نستنتج أميكن  ،اتالنظرّي

بل  .ى باملعنى غري احلديث لذلك(وا نظرية الدولة )حّتمل يتبّن ،الكلبايكاني وأمثاهلم

مل يكن مبقدورهم طرح نظرية الدولة أساسًا؛ ذلك ن الفقهاء الشيعة أمن ذلك  األدّق

 ،التاريخ نهم مل يوافقوا على ضرورة تشكيل الدولة على أساس الشريعة على مّرأ

 :والتنظري ملواضيع من قبيل ،وبناء على ذلك مل يكن مبقدورهم مناقشة فقه الدولة

ة السّن أهل ّنإب السّنة(. وعلى العكس من ذلك فبسبب )تصلُّ ؛تقسيم السلطات

الذين كانوا على احتكاك بهذه املسألة منذ البداية، اخرتعوا فقه  ،واجلماعة

بني  ن جند موضوع املصلحة متداواًلأاملصلحة. وليس غريبًا  :ومواضيع من قبيل ،الدولة

تناوله سوى يف العقود الثالثة األخرية من  ة منذ عدة قرون، يف حني مل يتّمأهل السّن

 ضعيف.  وبشكٍل ،ةسالمّيعمر اجلمهورية اإل

؛ يف حني «منهج التحليل النقدي» هّنأ، ُيفّسر على 3ـ منهج هذا الكتاب يف ص2

 ،التحليلي الدقيق، وال النقدي. ومستوى هذا املصنف هو الوصف والتبويبب ليسنه أ

ه كان من األفضل القول منهج حتليل وليس التحليل، وأكثر منه النقد. ولعّل

 . (2)الكالم

هذه النظريات متداولة يف جمال الفكر السياسي للشيعة، وليس فقط يف  ـ7

طبقًا لتعريفه، يشمل الفلسفة السياسية  ؛الفقه السياسي للشيعة. فالفكر السياسي
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 والفقه السياسي.

نظرية الوكالة للدكتور مهدي  وباألخّص ،نظرية خالفة الناس للشهيد الصدر

ال ميكن اعتبارهما  ، األسس الفقهيةإىلما بالرغم من استنادهو ،احلائري اليزدي

 تقدميهما على أساس املنهج الفقهي. ة فقهية. فهاتان النظريتان مل يتّمنظرّي

ها ال تستعني باملنهج ولكّن ،تني قاعدتني فقهّيإىلنظرية الوكالة تستند 

 وبناء على ذلك تعترب نظرية يف جمال الفلسفة السياسية للشيعة. ،الفقهي

خصوص األحكام يف س لكشف عن مراد الشارع املقدَّلويسعى الفقه أساسًا 

عدم إمكان اجلعل يف »ن كتاب احلكمة واحلكومة يطرح موضوع أاخلمسة. ومبا 

شخص كان من قبل اهلل تبارك وتعاىل  نه يعترب جعل الوالية ألّيإف (7)«األمور التشريعية

 بل على أساس االستدالل العقلي. ،أمرًا حمااًل، ليس على أساس املنهج الفقهي

ته ونظرية العقد االجتماعي املقارنة اليت قام بها احلائري بني نظرّي ّنأكما 

قة بدائرة يف زمرة النظريات املتعلِّ ن تعّدأنظريته جيب  ّنأعلى  جلان جاك روسو دليٌل

نظريته  ّنأ إىلن الدكتور احلائري يشري بنفسه أىل ذلك إ ْفالفلسفة السياسية. أِض

 . (4)ىل الفقه السياسيإأقرب  &ونظرية اإلمام اخلميين ،ىل الفلسفة السياسيةإأقرب 

ضافة إ ألمكن «الفكر السياسي الشيعي» ىلإـ لو مت تغيري عنوان الكتاب 4

للدكتور عبد ، «قراطيةونظرية احلكومة الدينية الدمي» :مثل ،نظريات أخرى له

 مة الطباطبائي على وجه اخلصوص. الكريم سروش، ونظرية العاّل

ة( أيضًا. نظرية )احلسبة احلكومّي املتقدِّمةنظريات إىل الن نضيف أـ ميكن 2

 ،احلكومية، ولرمبا إقامة احلكومة اإلسالمية «التدابري» نإوطبقًا هلذه النظرية ف

دابري الت فإّن رغم عدم وجود دليل على مشول والية الفقهاءوواجبة من باب احلسبة.  تعّد

. وميكن (2)بةْستصبح واجبة من باب احِل ،أو إقامة احلكومة ،جراءات احلكوميةواإل

ن أفهو يرى  ،نه من أصحاب هذه النظريةأعلى ( 6)جواد التربيزي الشيخن نذكر أ

 بة تشمل إدارة البالد والدفاع أيضًا. ْساحِل

نظرّية الشيخ عبد الكريم احلائري والشيخ ة ر نظرّييَوِدـ يذكر الدكتور َك6

نظرية السلطة املشروعة. ويف  عداديف ، بةْسالقائلني بنظرية احِل ،حممد علي األراكي

ة مفهوم مجاهريي لسلطة الشعب من هذه النظرّي إعطاء رمبا ميكننانفس الوقت 
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ن ميكن عندها دارة شؤون اجملتمع بالقدر املتيقَّإولو مل يكن الفقهاء جديرين بأيضًا. 

وفقًا هلذا التفسري  :من هذه النقطة ميكن القوله لعّلوىل الناس أنفسهم. إحالة األمر ا

 ّنيبدو أـ اجلماهريية. كما  أكثر شبهًا بالنظريات اإلهلية املتقّدمةالنظرية  ّنأيبدو 

ر نفسه بعد تأليف هذا يَوِدها الدكتور َكإليق نظرية اآلخوند اخلراساني، اليت تطّر

من الوالية  نوٍع فهي ال تقول بأّي ،أيضًامن هذا اجلانب ية بالغة الكتاب، ذات أهّم

ة من نظريات سلطة وميكن اعتبارها نظرّي ،للفقهاء يف اجملال السياسي واالجتماعي

 الشعب. 

ة األوىل )السلطة املشروعة أو الوالية التنصيبية للفقهاء يف النظرّي طرح مّتـ 3

أصحاب هذه  ّنوكأيوحي  بشكٍلبية وسلطة املسلم ذي الشوكة( ْساألمور احِل

ل اهلل تعاىل فصل بني الدين والدولة، ومنح األمر األّو ّنإ :النظرية يقولون يف احلقيقة

فصل الفكر السياسي إىل ن يصار أوالثاني للملوك. يف حني من املفروض  ،للفقهاء

هذه إىل  ف ملتفتن املؤلِّأىل إشارة للفقهاء عن مقتضيات الفعل السياسي هلم. وجتدر اإل

ميكن اعتبار هذا الفصل »: «نظرية» ث عنها بعنوانحال يتحّد املسألة، ولكن على أّي

وتفسري فعل الفقهاء  .ا تقتضيه ظروف العصر]بني دائرتي األمور الشرعية والعرفية[ مّم

الشواهد  ّنأ . إاّل«امليسور ال يسقط باملعسور»و ،«هه ال يرتك جّلما ال يدرك كّل» من باب

ن أروا شوكة السالطني خلدمة املذهب من جهة، ون الفقهاء سخَّأن مة تبيِّالقاد

حظوا بدعمهم  ،قرارهم بقدرة الفقهاء يف األمور الشرعيةإباعرتافهم و ؛السالطني

من التفسري  ... التصرحيات واألقوال اليت ستأتي يف السطور القادمة خترب عن نوٍعاملهّم

 . (3)«الفقهي للواقع اخلارجي

هو غري الفكر السياسي  والبدل االضطراري «التفسري الفقهي للواقع اخلارجي»

ن حكومة السالطني وامللوك عمليًا، أو أعطاها ن أحد العلماء مكَّأذاته. فلو  حبّد

من باب عدم القدرة واألحكام الثانوية،  ،الصفة الشرعية ولو من الناحية الفكرية

هذا الصنف من  ن يعتربأمن املمكن املسألة. وفال يعين ذلك االعتقاد األساسي بتلك 

 امللوك غري مشروعة أساسًا. الفقهاء حكومَة

سريع على الفكر  اآلن بشكٍل وملزيد من التوضيح يف هذا الباب سنمّر

ل (. فهو يبدأ دراسته من املخلوق األّو1263 ـ 1191السياسي للسيد جعفر الكشفي)
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ى ة )من هبوط آدم وحّتمرحلة النبّو :مرحلتني، هماىل إم التاريخ وفلسفة التاريخ. ويقسِّ

ة ينبثق املنهج ومرحلة الوالية )مرحلة ظهوره(. ففي عصر النبّو ؛(#ةظهور اإلمام احلّج

ويف عصر سيادة احلكمة  .الظاهري للعقل، ويف عصر الوالية املنهج الباطين للعقل

رئاسة وعلم السلطان االجتهاد. ن يتأا وإّم ؛ن يصبح اجملتهد سلطانًاأا )عصر الغيبة( إّم

مام ق يف عصر غيبة اإلمل تتحقَّ ،نوعًا من احلكومة األصولية احلكمة، واليت تعّد

ابتعدوا عن السياسة واجملتمع. ويرى  ،دةوألسباب متعّد ؛ألن الفقهاء ؛#املعصوم

هما:  ،ف على أمرينن ميزان شرعية الدولة الدينية يف عصر الغيبة يتوقَّأالكشفي 

؛ وإشاعة اخلريات وإزالة الشرور. ويف (الدية )أو العقل الفّعمقدار االرتباط بالروح احملّم

رغم و ،على ذلك هذه احلالة فاحلكومة هي من باب الضرورة، وليس النيابة. وبناًء

ميكن القول بفصل والية  فإّنهمدعاة للتساؤل،  (8)ة حكومة القاجارينيشرعّيكون 

حكومة السلطان ذي الشوكة يف األمور عن يف األمور الشرعية  الفقهاء بالتنصيب

ة األولية والثانوية. ىل القول بالفصل بني احلكومة احلّقإالعرفية. وهلذا السبب يذهب 

ن النقاش النظري والفكري بشأن احلكومة أن نستنتج من هذه الدراسة أوميكن 

 عن موضوعة التنفيذ واالضطرار. ينبغي أن يفصل اإلسالمية 

اذ  ؛ة احلكومة الدستوريةم كذلك بشأن نظرّيما يشبه االنتقاد املتقدِّ يصّحـ 8

الظلم يف احلكومة  ّنأن شرعية احلكومة الدستورية تنطلق من أيرى النائيين 

ويف  ؛الناسحّق و ؛اإلمام املعصومحّق و ؛اهلل تعاىل حّق :ة يرد يف ثالثة موارداالستبدادّي

 ّنإاإلمام املعصوم(. ومن هنا ف وهو )حّق ،واحد فقط احلكومة الدستورية يرد يف مورٍد

وليست هلا مشروعية  ،شرعية احلكومة الدستورية تأتي من باب دفع األفسد بالفاسد

ن النائيين أعطى هلذا املوضوع شكاًل نظريًا. النظرية األصلية أىل إشارة ذاتية. جتدر اإل

عة. بة املوسَّْس، هي احِل(9)ةة وتنزيه املّلمن كتاب تنبيه األّم تستشّف وكما ،للنائيين

وكما  ،س برتكهااألمور اليت ال يرضى الشارع املقدَّ ّنإعة فبة املوسَّْسوعلى أساس احِل

اها بل تتعّد ،ذلك، ال تقتصر على مسائل الصغار واليتامى فقطإىل شارة سبقت اإل

جراء املقارنة بني إىل إلتشمل األمور االجتماعية والسياسية أيضًا. وعندما يصار 

 ّنأ يتوهَّمن أمن احملتمل ف (10)يت احلكومة املشروعة واملشروطة )الدستورية(نظرّي

 ت مقارنتهما مع بعضهما، يف حني أّنفتمَّ ،واحد هاتني النظريتني هما من جنٍس
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 للحكومة، وليس للوالية.  هي قيٌد «الدستورية»املشروطة أو 

ات للشهيد الصدر: احلكومة املنتخبة ذكرت يف هذا الكتاب ثالث نظرّي ـ9

ة للفقهاء )يف والوالية التنصيبية العاّم ؛على أساس مبدأ الشورى )يف األسس اإلسالمية(

وخالفة الناس بإشراف املرجعية )يف اإلسالم  ؛منهاج الصاحلني والفتاوى الواضحة(

يقود احلياة، وحملة فقهية عن مشروع دستور اجلمهورية اإلسالمية، وخالفة اإلنسان 

 وشهادة األنبياء(.

من النظريتني  ر فالنظرية األخرية هي خليٌطيَوِدَك شيخوحسب اعتقاد ال

على أساس النظرية األخرية فقد جعل اهلل  وهي مبثابة رأيه النهائي. وبناًء ،السابقتني

ي األمور السياسية وإدارة شؤون ليه توّلإليفة له يف األرض؛ وأوكل تعاىل اإلنسان خ

لغرض احلفاظ على اخلالفة  ؛ة وعلماء الدين(ه )األنبياء واألئّمءاجملتمع. واختار شهدا

 :اإلهلية لإلنسان. وبناء على ذلك فاألمة متارس خالفتها على أساس قاعدتني: األوىل

والية املؤمنني  :؛ والثانية(املنصوص عليها ة باألمور غريقاعدة الشورى )املختّص

ها اإلهلي يف اخلالفة ة حقَّ. ومتارس األّممتساٍو واملؤمنات على بعضهم البعض بشكٍل

وانتخاب أعضاء السلطة  ؛من خالل الطرق التالية: انتخاب رئيس السلطة التنفيذية

 التشريعية.

القوانني املطلوبة يف منطقة الفراغ  وعلى أساس هذه النظرية تصبح عملية سّن

ة. اجلمهورية اإلسالمية هي خالفة الناس حتت هي من مسؤولية السلطة التشريعّي

ن الشرع له السيطرة على رئيس الدولة أدة بالقانون؛ ذلك ة، ومقيَّإشراف املرجعّي

ص. د شخوليست جمرَّ ،سةعن مؤسَّ سواء. املرجعية الصاحلة عبارٌة والناس على حدٍّ

سة الوحيدة وهي املؤسَّ ،ةسة املرجعّية تقوم بدورها بإشراف مؤسَّوالسلطة القضائّي

 ،ة املناسبة لفصل السلطاتالواقعة خارج خالفة الناس. وهذا األمر يضمن األرضّي

 تها. ة وإسالمّيوسالمة السلطة السياسّي

الشهيد الصدر طرح ثالث نظريات خمتلفة؛  ّنأالظاهر من عبارات الكتاب 

ه ّنواملهّم يف املقام أ. نيتني األوليعن تركيب أو مزيج من النظرّي والنظرية الثالثة عبارٌة

 ؛جيب السعي قدر اإلمكان حلمل األقوال املختلفة ألحد العلماء على بعضها البعض

ض ن ال يتعرَّأاألصل هو  ّنأمبا وة. املتضاّد بلليه النظريات املتباينة، إلكي ال ننسب 



• 

 االجتهاد والتجديد 86

 جب اجلمع بني عباراته قدر اإلمكان.وى التطوير، بل وحّت ،ر للتناقضفكر املفكِّ

ىل اجلمع بني نظرية الوالية التنصيبية إن يصار أقد ميكن  :وعلى سبيل املثال

ة للسيد الشهيد العامة للفقهاء ونظرية خالفة الناس بإشراف املرجعية. النظرية الفقهّي

ة التنصيب؛ ولكن مبا مد باقر الصدر يف كتاب الفتاوى الواضحة هي نفس نظرّيحم

نه أنه يهتم بدور الناس أيضًا نراه يطرح النظرية الثانية. والدليل على اجلمع املذكور أ

ة متارس حقها يف اخلالفة على أساس قاعدتي الشورى ووالية املؤمنني األّم ّنإ :يقول

ق يف اجلمهورية اإلسالمية يف إيران وهذا األمر حتقَّ ،واملؤمنات لبعضهم البعض

 )كتجسيد لنظرية التنصيب لإلمام اخلميين(.

النظرية الثالثة أيضًا يف  طرح تّمير لو يَوِدوطبقًا للتحليل الذي طرحه السيد َك

ها إلينسان وشهادة األنبياء(، وينظر ة خالفة اإلنسان وشهادة املرجعية )خالفة اإلنظرّي

لدستور اجلمهورية اإلسالمية )حملة فقهية متهيدية عن مشروع دستور  نها شرٌحأعلى 

شراف اإل ّنأن يكون مفادهما أمرًا واحدًا؛ يف حني أيجب ف، (11)اجلمهورية اإلسالمية(

 يران مل تكن لـ )املرجعية(. إ)الشهادة( يف اجلمهورية اإلسالمية يف 

كن اجلمع بني رأي الصدر يف ه ميّنإ :مكن القولأرمبا وعلى هذا املنوال 

ر يَوِداألسس اإلسالمية ونظرية خالفة االنسان وشهادة املرجعية. وباعتقاد الدكتور َك

طرح نظرية احلكومة اإلسالمية املنتخبة يف هذا الكتاب؛ يف حني ميكن  ه مّتّنأ

نسان ىل خالفة اإلإن عنصر الشورى وتطبيق األحكام الشرعية يشريان إ :القول

 املرجعية بالرتتيب.وشهادة 

 ن يالحظ أّيأنه ال جيب أ املتقدِّمنه ليس املراد بالتحليل أىل إجتدر اإلشارة و

ن أدليل على  ال يوجد أّي هأّنملسألة بل إثبات  ،ر يف نظرية الشهيد الصدرتغيري أو تطّو

 تكون هذه اآلراء متباينة بالضرورة. 

الشيخ  ـ رأَي لرأي املشهورحممد هادي معرفت ـ وخالفًا لالشيخ م قيَّـ 10

آلراء املتباينة إىل ا. وبالنظر (12)إجيابي السيد اخلوئي يف والية الفقيه بشكٍلواألنصاري 

حمورية فكره بني الفقهاء الشيعة، كان من إىل وبالنظر  ،الكتب املختلفة للشيخ يف

 عن ذلك.  ن يعرض حتلياًلأر يَوِداألفضل للدكتور َك

آراء الشيخ األنصاري حول والية الفقيه يف كتبه تناول  من الواجبكان 
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فيها أيضًا.  واحتمال التغيري ،مكانية مقارنتهاإى دراسة مستقل؛ ليتسّن الفقهية بشكٍل

م والية ، يقسِّ^ة للمعصومنين يطرح الوالية العاّمأبعد  ،ففي كتاب املكاسب

ق البحث ونراه يضيِّ ،ةاّموالوالية الع ؛والقضاء ؛اإلفتاء :هي ،ىل ثالثة أقسامإالفقهاء 

 ل والثاني.لقسمني األّولق التطرُّ ًا. ويف هذه املقالة أيضًا مل يتّميف القسم الثالث حّق

 #لفقيه على غرار اإلمام املعصوماإثبات والية  ّنأعلى رأي الشيخ يبدو  وبناًء

ساق الورد ه يشبه سحب اليد على أشواك ّنإدونه خرط القتاد )أي و ،أمرًا ممتنعًا يعّد

 شكٍل ق بأّيحقَّن ُتأتوجد بعض األمور يف هذا الصدد جيب  جاهها(. ولكْنبعكس اّت

 بية.ْسواليت يعّبر عنها باألمور احِل ،ـ من األشكال ـ ولو على يد غري الفقهاء

الفقهاء  ّنأل ؛واملقبولة، (17)روايات الباب، كالتوقيع الشريفإىل ويشري الشيخ 

ن ما أرنا كا ذفقد ظهر مّم»ي هلذه األمور: القادرين على التصّد ن منهم القدر املتيقَّ

 إجيادهاة مشروعّي تكون يتال األمور يفهو ثبوت الوالية للفقيه  األدلةعليه هذه  تدلَّ

يام به الق الناس لىان عكالفقيه  وجود ث لو فرض عدمعنه، حبي مفروغًا اخلارج يف

 . (14)«فايةك

بني كالم الشيخ يف املكاسب وكتاب اخلمس  بو احلسينأ ومجع علّي

من  ًانًا ومستوى معيَّينفي الشيخ يف موضوع املكاسب نوعًا خاّص» والزكاة بهذا النحو

وفقًا لالعتقاد  ،ن ميتلكونهاوواألئمة املعصوم كان النيّب ،الوالية عن شخص الفقيه

ميتلكون زمام  ام اجملتمع بصفتهما التصرفات اليت يقوم بها حّكالشيعي... وأّم

بهدف احلفاظ على مصاحلهم االجتماعية  ؛ن لقيادة الناسيواملتصّد ،األمور

 ف احلراك االجتماعي والسياسي متامًا، فهي جائزٌةواليت بدونها يتوقَّ ،والسياسية

 .(12)«للفقيه أيضًا ومشروعٌة

للتوقيع ىل الفقهاء وفقًا إالرجوع  ّنأحممد هادي معرفت هو اآلخر  شيخالويرى 

خاذ اإلجراءات يشمل العزم واّت وإّنماة فقط؛ ال يقتصر على السؤال عن األمور الشرعّي

شؤون القة بومطلق األمور املتعلِّ ،يف املسائل السياسية واالجتماعية، وإقامة النظام

 .(16)ةالعاّم

وحبسب رأيه لو استعرنا القضية الصغرى من الشيخ )إقامة النظام من الواجبات 

إثبات  ، واستخرجنا القضية الكربى للموضوع من املسائل املذكورة، سيتّم(13)قة(املطل
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اإلشكالية األساسية املوجودة يف وواضح.  بشكٍل «ة للفقيهالوالية العاّم» مسألة

ما  ّنإو .بيةْسوالية الفقهاء تقتصر على األمور احِل ّنأهو قول الشيخ ب املتقدِّماالستنتاج 

ف )إقامة النظام( ال يعين شيئًا سوى األحكام التنظيمية اليت يتوقَّليه من قوله إيرمي 

 ها جتب على غريه.ّنإبها الفقيه ف ْممل يُق إْنحبيث  ،ما عليها اجملتمع اإلسالمي بنحٍو

 ،بيةْسوطبقًا ملا جاء يف التعريف فاألحكام التنظيمية تعترب نوعًا من األمور احِل

ه األمور، وليس إقامة النظام واحلكومة اإلسالمية. هي هذ «إقامة النظام»واملراد بـ 

ب ـ من ْسن فَحفأين القيام باألمور احلسبية واألحكام التنظيمية ـ من باب القدر املتيقَّ

  !إثبات الوالية العامة للفقهاء؟

سريان حكم الفقيه يقتصر  وال يرى الشيخ األنصاري يف كتاب القضاء أّن

ون الفقيه مرجعًا كمنه يظهر وة )اه ليشمل األمور العاّمبل يتعّد ،على القضاء والفصل

قة بالقضاء: املتعلِّ «احلكم»بداًل من  «حاكم»عملت كلمة اسُت إذ؛ (ةالعاّم األمور يف

 لىمًا عكحا جبعله اخلصومات يفومته كوجوب الرضا حب ×مامتعليل اإل ّنإ»

 فروع من وقائعالو اخلصومات يف حكمه نأ على دّلي ،كذلك ةوحّج ،طالقاإل

 .(18)«بصورة التخاصم فال خيتّص ،ةيته العاّمحّجو ،مته املطلقةحكو

 «احلاكم»ن لفظة أعلى  ويذكر األستاذ معرفت دلياًل من نهج البالغة يدّل

باألمور القضائية  تستخدم يف األمور السياسية واالجتماعية أيضًا؛ وال ختتّص

 واخلصومة فقط.

وميكن  ويرتبط به. ،«والية الفقيه»الكالم هنا ينعقد حول معنى  وكّل

 : هذا املصطلح يف ثالثة معاٍن استخدام

يف السنوات األخرية من  &ـ طبقًا للمصطلح الذي استخدمه اإلمام اخلميين1

والذي  ،«املصلحة» هو ممارسة الوالية على أساس «والية الفقيه» املقصود بـفإّن عمره 

بل يعترب من ضمن األحكام ، فقط يف زمرة األحكام الثانوية املعهودةر ال يفسَّ

 لية.م على بقية األحكام األّولية، ومقدَّاألّو

 ن مّتأولعله مل يسبق  .هذا املعنى مل يكن مراد الشيخ األنصاري يف أّن ال شّكو

 استخدام هذه الصيغ التعبريية قبل اإلمام اخلميين. 

ة واألحكام السياسية واالجتماعية، ع األمور العاّمـ إطالق الوالية على مجي2
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 وعلى النحو الذي استنتجه األستاذ معرفت.

ن أمثال أكما  .والداعي هلذا االحتمال هو عدول الشيخ عن قوله يف املكاسب

نه ال ينسجم مع شواهد عبارات أىل ذلك إ ْفأِض .األستاذ معرفت ال يقولون بذلك أيضًا

 ه. ْيكتاَبكال الشيخ يف 

بية واألمور ْسالغرض من اإلطالق مشوله جلميع األبواب يف الدائرة احِل ّنإ ـ7

 باب آخر. التنظيمية، وعدم االقتصار على باب القضاء أو أّي

وينسجم مع شواهد  ،هذا االحتمال جيمع بني أقوال الشيخ يف أماكن خمتلفةو

 عباراته.

نائبًا له سيمنحه الصالحيات حد السالطني أوباعتقاد الشيخ األنصاري لو اختار 

د يف ويتحدَّ ،حال هذا اإلطالق نسيّب قة بذلك. ولكن على أّييف مجيع األمور املتعلِّ

 نة.دائرة معيَّ

ًا بني مفاد كتاب املكاسب األستاذ معرفت ال يرى تباينًا أساسّي ّنأكما 

ة العاّمت يف كال الكتابني للوالية الشيخ صوَّ ّنأويرى  ،وكتاب القضاء للشيخ

 .للفقهاء

من  «اإلطالق»بية. ْسيف األمور احِل واليته يف الكتابني حمدودٌة ّنأنرى حنن و

ذ بنظر االعتبار. ففي شيء تؤَخ ن نرى عند املقارنة بأّيأوجيب  ،ضافيةمجلة األمور اإل

هو عدم االختصاص حبالة اخلصومة  «اإلطالق»املقصود من  املتقدِّمكالم الشيخ 

 بية واألمور التنظيمية.ْسأبعد من األمور احِلإىل ها ال تذهب ولكن ،والفصل

الشيخ قال يف » ّنأىل إمعرفت خيلص يف نهاية كالمه  شيخال ّنأامللفت هنا و

 ّنأوهو  ،ل عن والية الفقيهكتابي املكاسب والقضاء ما قاله الفقهاء منذ اليوم األّو

واليت ال ميكن تعطيلها، من مسؤولية الفقهاء جامعي  ،األمور املرتبطة بإقامة النظام

 .«الكفائي ها على حنو الواجبب اميقالالشرائط 

وال تنسجم مع  ،ا تنسجم مع االحتمال الثالثإليهالنتيجة اليت خيلص وهذه 

 ة مقالته ـ.ل والثاني ـ وفرضّياالحتمالني األّو

األمور  علىن اقتصار الوالية ْووا قبل الشيخ كانوا يَرؤوالفقهاء الذين جا

 بية. وسار الشيخ على نفس الطريقة.ْساحِل
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ن: اـ دائرت واحد بية ـ بتعريٍفْسراد باألمور احِله ُيّنأىل إشارة جتدر اإل ولكْن

ودائرة واسعة )وهي األمور  ؛شاكل ذلك( قة )أمور الصغار واليتامى ومادائرة ضيِّ

ى الدائرة حال حّت السياسية واالجتماعية اليت ال يرضى الشارع برتكها(. وعلى أّي

ىل من الوالية ْوالثانية تشمل نسبة قليلة من ساحة الوالية العامة للفقهاء، وبطريق َأ

 املطلقة.

ا رمبو»يضًا: أضح لنا مقصود الشيخ يف كتاب اخلمس والزكاة ومن هنا يّت

 علىمام ة اإلحّج كونهو ،عموم نيابتهلنظرًا  ؛لمجتهدلن القول بوجوب الدفع أمك

لو طلبها و» .(19)«األخباره من ّلك كما استفيد ذلك ،خليفة لهو ،مينًا عليهوأ ،الرعية

 دٌّعليه را الراّدو ،عليه منعه ردٌّ ّنأل ؛ة وجوب الدفعدلة النيابة العاّمأ ضىالفقيه فمقت

عموم نيابة الفقيه يف عصر الغيبة تنحصر يف حدود  ّنإ. ومع ذلك ف(20)«تعاىل اهلل على

 بية. ْساألمور احِل

. (21)صاحب اجلواهر املشهور بالدفاع عن والية الفقيه هذا الكالم حبّق ويصّح

طعم  ْقه مل يُذينكر ذلك كأّن ْنَم ّنأويعتقد ب ،نه يقبل بعمومية والية الفقيهأ فرغم

ه يستثين اجلهاد، ال يقصد تأسيس وإقامة احلكومة اإلسالمية؛ ألّن هّنإال أالفقه، 

ىل السلطان إجهاد الدعوة احملتاج  :ىل احلاكم العادل، مثلإواألمور اليت حتتاج 

لو  :×كما قال اإلمام الصادق ،لظهرت دولة احلّق وإاّل»ويقول:  ،واجليوش واألمراء

 . (22)«لي أنصارًا عدد هذه الشويهات )أي أربعني شخصًا( خلرجُت ّنأ

يقول بوالية الفقيه ن السيد اخلوئي أاألستاذ مهدي هادوي هو اآلخر  ويرىـ 11

 .(27)تهما فقطالفرق كان يف أدّل ولكّن ،كاإلمام اخلميين

اإلمام اخلميين مع نظرّية خصوص التشابه الكامل لنظرية السيد اخلوئي يف و

ح ؛ وصرَّم1991للشرع يف انتفاضة عام  اٍمالسيد اخلوئي أفتى بتعيني حّك ّنأىل إري يش

هو  «الوالية املطلقة للفقيه»ه مارس الوالية إلحالل األمن والنظام. واملراد من ّنإ :قائاًل

 . (24)طالق الوارد يف علم األصولذات اإل

ر يف علم األصول بتوّف طالق هنا ال عالقة له باإلطالقاإل ّنأالنقطة األوىل هي 

ب إذا املخاَط ّنأوهو  ،دراسة األمر التالي ه يف علم األصول تتّممات احلكمة؛ ألّنمقّد

لو  :مات احلكمة، جيب األخذ بإطالق قوله. على سبيل املثالرت مقّدوتوفَّ ،أمر بشيٍء
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مبطلق مات احلكمة ميكن اإلتيان ر مقّدالصلوات، فبتوفُّ ىحدإم بأداء أمر املتكلِّ

من قيد يف والية الفقيه الغرض  ّنأيف حني  ،ة ـالصالة ـ دون االعتناء بقيود خاّص

 مات احلكمة.ر مقّدنأخذ بإطالقه بتوفُّوالشارع أمر بذلك،  ّنأال يعين  «طالقاإل»

باإلمام  وخاّص ،غري مسبوق ه قوٌلّنأاهلدف من الوالية املطلقة للفقيه ـ باعتبار 

لية اليت ه أحد األحكام األّوّنأعتبار با، «املصلحة»اخلميين ـ هو ممارسة الوالية مبعيار 

 السيدألمثال  ،دةلية. ويف املقابل الوالية املقيَّهلا األولوية على غريها من األحكام األّو

 احلاكم ّنإحبيث  ،لية والثانويةهي تقييد الوالية باألحكام األّو ،الكلبايكاني

لية يف حالة وجود عناوين ثانوية طبقًا لذلك يستطيع العبور من دائرة األحكام األّو

 ب ـ.ْسفَح «الضرورات تقّدر بقدرها»ـ وحبدود  ،فقط

يف إطار  لٌةاحلكومة خموَّ ّنإ :ما يقال من أنين قلُت»: &يقول اإلمام اخلميين

 ّنإهناك مثل هذا التحديد فه لو كان متامًا ألقوالي؛ ألّن األحكام اإلهلية خمالٌف

ن تلغي املعاهدات والعقود أالدولة ستكون مكتوفة األيدي. فبإمكان احلكومة 

لك العقد ملصاحل واحد يف حال خمالفة ذ ها مع الناس من جانٍبْتالشرعية اليت عقَد

كان  سواٌء ،أمر خمالف للدين اإلسالمي أّي ن تقف ضّدأوبإمكانها  ؛البالد واإلسالم

 . (22)«طاملا كان بهذه الصفة ،أو غري عبادي عباديًا

ن نستنبط رأي السيد اخلوئي من خالل أهذا اخلصوص هي يف والنقطة الثانية 

د شأن الفقيه ونكشف عن مدى ارتباطها بعمله السياسي. فهو حيدِّ ،دةكتبه املتعدِّ

 ؛للفقيه اجلامع الشرائط بية... فهي ثابتٌةْساحِل األمور لىالوالية ع اأّم»بية: ْسباألمور احِل

ل الفقيه يف هذا الشأن نه يرى تدخُّأ. فالظاهر (26)«فصل اخلصومات بيد الفقيه ّنإ إذ

 األمور يفف له التصرُّ ّنأالثابت  ماإّن»وليس من باب الوالية:  ،فيأتي من باب التصرُّ

 .(23)«اخلارج يف قهاحتقُّ من بّد ال اليت

ن الفقهاء ال ميتلكون الوالية الشرعية أـ كالسيد اخلوئي ـ  ويرى بعض الفقهاء

 . (28)ن فقطف بعنوان القدر املتيقَّبالتصرُّ ه جماٌزّنأن ْوبية، ويَرْسى يف األمور احِلحّت

 ّنأل أحيانًا يف األمور السياسية، أو يرى ن يكون السيد اخلوئي قد تدخَّأا أّم

ووجه  ،ضح من خالل التفسري، فذلك يّت(29)ةاحلربّيف يف الغنائم التصرُّ الفقيه له حّق

 اجلمع احلاصل بني األقوال املختلفة للشيخ األنصاري.
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 ،نبالقدر املتيقَّ ؛لالفقيه هو الشخص املؤهَّإّن وطبقًا لرأي السيد اخلوئي ف

بية بعضًا من ْسن تشمل األمور احِلأبية؛ وميكن ْساألمور احِليف ف القادر على التصرُّ

 ة أيضًا.ة واالجتماعّيالشؤون السياسّي

ف الفقيه و تصرُّأن الوالية أالذي يقول ب ّنأىل إحال جتدر اإلشارة  وعلى أّي

ة مثل نظرية ويبتعد عن نظرّي ،د بهذا املقداريتحدَّ مافإّنبية ْسيقتصر على األمور احِل

وم املصلحة وإطالق الوالية املطلقة للفقيه. هذا االستنتاج ال يتنافى مع استدالله بعم

ة. ة واألحكام التنظيمّيد باألمور احلسبّياألحوال تتحدَّ الوالية يف كّل إذ إّنالدليل؛ 

تطبيق  :اًلأّوسالمية لسببني: فالفقيه يستطيع تنفيذ األحكام التنظيمية اإل لرأيهوطبقًا 

واحلد من  ،وللمحافظة على االنضباط ،األحكام التنظيمية يف إطار املصلحة العامة

معينة.  ًا بفرتٍةن يكون معنّيأوسعه يف على ذلك ليس  وبناًء .نالفساد والظلم املشرَع

أفراد  ّنأيف  ال شّكوأسباب األحكام التنظيمية هلا إطالق زماني واجتماعي. : ثانيًا

ل يف النظام َله سيحصل اخَلبني بهذا التكليف بأمجعهم؛ ألّناجملتمع ليسوا من املخاَط

 ،كالتوقيع الشريف ،هناك بعض الروايات ّنأىل ذلك إ ْفأِض .يف تلك احلالة العاّم

 .(70)ىل الفقهاءإتأمر الناس بالرجوع 

 ّنإ :وقوله ،معرفت الشيخليه إن نستنتج خالف ما يذهب أوعليه ميكن 

، متشابٌه( 71)اخلوئي والسيدطالق يف نظرية اإلمام اخلميين والشيخ األنصاري اإل

ه من الواجبات املطلقة ّنأحفظ النظام )األحكام التنظيمية( بالرغم من  ّنإ :والقول

د هذا اإلطالق يتحدَّ ّنأ إاّل ،()حفظ النظام من الواجبات املطلقة اليت ال تقييد هلا

ًا مع الوالية املطلقة )اليت عّبر وخيتلف اختالفًا أساسّي ،ةبية والتنظيمّيْسباألحكام احِل

 عنها اإلمام اخلميين(. 

السيد اخلوئي هو  ّنإ :القائل ،معرفت الشيخعلى العكس من استنباط 

دليل ف)( 72)دليل اإلمامة ينطبق بعينه على والية الفقهاء ّنأكاإلمام اخلميين يرى 

#األمر على لزوم احلكومة بعد غيبة ولّي اإلمامة بعينه دليٌل
 ّنإ :ن نقولأ، جيب ((77)

على أساس  لفقيه بناًءإىل ااإلمام اخلميين يقول بسريان مجيع شؤون اإلمام املعصوم 

بية ْسف الفقهاء يف األمور احِلالسيد اخلوئي يقول جبواز تصرُّ ّنأدليل التنزيل؛ يف حني 

 ن فقط.واألمور التنظيمية يف حدود القدر املتيقَّ
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من هنا ففي الواجبات »ستاذ معرفت يستنتج بنفسه ما يلي: األ ّنأوامللفت 

د، جيب حمدَّ ولؤمسوبسبب عدم تعيني  ؛العسكرية وتنفيذ األحكام االنضباطية

وبنحو  ،نل املسؤولية ـ بعنوان القدر املتيقَّي لتحمُّعلى الفقيه اجلامع للشرائط التصّد

دائرة والية الفقيه برأي الفقهاء  ّنإ. ونًا..ًا معيَّـ؛ وهذا ال يستوجب حّق الواجب الكفائي

ف الولي الفقيه تصرُّ :بعبارة أخرىو. (74)«ة املعصومنيليست بسعة الوالية الكربى لألئّم

د حكم تكليفي ـ منصبًا له عند السيد اخلوئي؛ بل هو جمرَّ بية ال يعّدْسيف األمور احِل

ودائرته ال تتساوى مع دائرة والية األئمة  ،والواجب الكفائي ـ ،نومن باب القدر املتيقَّ

ف الفقيه هي ات جواز تصرُّنظرّي ّنأىل إر بوضوح يَوِداملعصومني. ويشري السيد َك

 . (72)ةوال ينبغي اخللط بينها وبني النظريات الوالئّي ،ة والية الفقيهالبديل لنظرّي

بلغت أفكار ن أالفقه السياسي تراجع بعد  ّنأر يَوِدـ يرى الدكتور َك12

عند انتهاء مرحلة الركود » هنأاألمر املهم  ّنأ إاّل ،النائيين ذروتها إبان الثورة الدستورية

ىل آراء السيد الربوجردي فقط. فهو ال يقول بكفاية األدلة إوالرتاجع ميكن اإلشارة 

من خالل ويقول بثبوت املسألة  ،ة للفقهاءالنقلية الواردة إلثبات الوالية التنصيبية العاّم

على امتزاج الدين والسياسة، معتربًا املسائل  ،ةل مّروألّو ،دإقامة الدليل العقلي. وأكَّ

. ويرى (76)«السياسية وتدبري الشؤون االجتماعية للمجتمع اإلسالمي من واجبات الفقهاء

 . (73)ة للفقهاءن السيد الربوجردي يقول بالوالية العاّمأر يَوِدحمسن َك شيخال

من القيام بنقل أحباثه من كتاب البدر الزاهر  هذا القول ال بّددراسة ول

 بالتحديد، ومن ثم حتليلها.

بشأن إجازة  ،«تذنيبان» :حتت عنوان ،ناليفقد جاء يف الكتاب املذكور تذي

حدود والية إىل إمجالي  ل بشكٍلالفقهاء بإقامة صالة اجلمعة؛ حيث يشري التذنيب األّو

خصوص شروط صالة اجلمعة. وينقل يف البداية رأي يف ي جاء والتذنيب الثان ؛الفقيه

ه إذا ّنأخصوص تالزم موضوع جعل احلكومة مع إقامة صالة اجلمعة. ويرى يف الشيخ 

ي عند ذلك جلميع واجبات الفقهاء إقامة احلكومة فعليهم التصّدعلى  اعتقد املرء أّن

 ،ام املسلمنيواجبات احلّك أحدإقامة صالة اجلمعة تعّد و ،ام املسلمني قطعًااحلّك

واخللفاء الراشدين. وعليه  |األكرم كما كان هذا املوضوع شائعًا يف عهد النيّب

وهناك إشكاليات قوية  ،ليس من واجب الفقهاء إقامة صالة اجلمعة يف الوقت احلالي
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إقامة صالة اجلمعة من  ّنإ :البعض يقولون ألّن ؛(78)ة على الرتخيصيف األخبار الداّل

يف ة والية الفقيه، ويتناول السيد الربوجردي ىل أدّلإمستندين يف ذلك  ،واجبات الفقيه

 مات عقلية بقوله: قّدإىل مويشري يف البداية  ،ذا الصدد موضوع والية الفقيهه

هناك مجلة من األمور يف اجملتمع ليست من  ّنأيف  ال شّكمة األوىل: املقّد

ة اليت بل هي من األمور االجتماعية العاّم ،وال عالقة هلم بها ،واجبات أفراد اجملتمع

القضاء، والوالية على  :ف عليها مسألة احملافظة على النظام االجتماعي، من قبيلتتوّق

ك، واحملافظة على النظام اللقطة واجملهولة املال أموالالغائب والعاجز، وموارد صرف 

وغري ذلك من  ،الداخلي، وأمن احلدود، وأمر اجلهاد والدفاع عند هجوم األعداء

يتصدى هلا؛ بل هي من  وليس هلا شخص خاّص ،ق بسياسة اجملتمعاألمور اليت تتعلَّ

وجيب عليه  ،ة للمجتمعوالشخص الذي بيده أزّمة األمور املهّم ،اجملتمع واجبات ولّي

 سؤولية الرئاسة واخلالفة. التصدي مل

لديه  ىيتناول القوانني اإلسالمية بالبحث والتحقيق لن يبق ْنَممة الثانية: املقّد

وال تنحصر أحكامه يف العبادات  ،سياسي ـ اجتماعي اإلسالم هو ديٌن ّنأيف  أدنى شّك

ن أكثر األحكام اإلسالمية جاءت من إبل  ،لتأمني السعادة األخروية لألفراد ؛فقط

نها أأو  ،وتأمني السعادة يف هذه الدنيا ،وتنظيم األمور االجتماعية ،اجملتمع إدارةأجل 

 ،اتوالديأحكام احلدود، والقصاص،  :ترتبط بالسعادة يف كال الدارين، مثل

أو األحكام املتعلقة بضرائب  ،اخلصومات إلنهاءواألحكام القضائية والشرعية 

ر والعام على ضرورة وجود السياسي املقتِد فق اخلاّصيّت ومن هنالدولة اإلسالمية. ا

 ،بل هو من ضروريات اإلسالم ،ر ألمور املسلمني يف اجملتمع اإلسالميوالقائد املدبِّ

 ،رها يف القائديف وجهات النظر بشأن الشروط الواجب توّف ًان هناك اختالفأرغم 

  ؟أو باالنتخاب قبل النيّب ن مننه يعيَّأوهل  ،وخصائصه

االجتماعية يف  األبعادإدارة شؤون اجملتمع وتطبيق  ّنأخيفى  المة الثالثة: املقّد

والقضايا املرتبطة بتبليغ  ،الدين اإلسالمي ال تنفصل عن املسائل املعنوية الروحية

 فالنيّبل. ن السياسة كانت متداخلة مع الديانة منذ الصدر األّوإبل  ،وإرشاد املسلمني

ويقضي يف اخلصومات،  ،ويديرها شخصيًا ،كان يتابع أمور املسلمني |األكرم

ويطالبهم باخلراج. وكانت املساجد تبنى يف  ،ام والوالة للمدن املختلفةوخيتار احلّك
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ىل جوار بعضهم البعض. وهذا إالدين  غوومبلِّام واحلّك ،ىل جانب دار اإلمارةإالسابق 

زات اد الروحانية واملسائل السياسية هي من خصائص ومميِّالنمط من امتزاج األبع

 الدين اإلسالمي.

من  بات االجتماعية اليت تعّدنه لدينا جمموعة من املتطلَّإ :وخالصة القول

 .اًلأّوهذا  ،واجبات قائد اجملتمع

بل  ،س مل يكن ليتهاون يف توضيح هذه األمورالدين اإلسالمي املقدَّ ّنإ :وثانيًا

ومن هنا فقد فّوض احلاكم اإلسالمي صالحية تشريع وتنفيذ  .بها غاية االهتمام اهتّم

 الكثري من القوانني واألحكام.

مل يكن احلاكم اإلسالمي يف صدر اإلسالم شخصًا آخر غري شخص  :وثالثًا

 ه من بعده. ئوخلفا ،|األكرم النيّب

مل يرتك أمر اخلالفة من  |األكرم النيّب ّنأحنن نعتقد مة الرابعة: املقّد

 أبناء إىلذلك  هلذا األمر. وانتقلت اخلالفة واإلمامة بعد ×ًان اإلمام علّيبعده، بل عيَّ

املرجع يف متابعة وإدارة  ّنبأن حقوقهم غصبت. وعليه جنزم أواملعروف  .^اإلمام علّي

ولو كانوا ميلكون  ،عشر ااالثن ُةة اليت ذكرناها هم األئّماألمور االجتماعية املهّم

 . (79)ةاخلاّص واجباتهممن  السلطة لتنفيذها لكانت تعّد

ن أغلب الشيعة يف أن يعلمون وة املعصوممات: كان األئّمويقول بعد ذكر املقّد

ق الشيعة ال ميكنهم االلتقاء بهم. ونظرًا لتفرُّ ،ومجيعهم يف زمن الغيبة ،زمن احلضور

 ،نوا أفرادًاعيَّ األئمةن أد املؤكَّ فمن ،^األئمةوعدم بسط يد ، املدن املختلفة يف

 للتصدي هلذه األمور. ؛زرارة وحممد بن مسلم وأمثاهلم :مثل

ن أ ن االلتقاء بهم أمر غري ممكن فهل يصّحأة معرفة األئّم مع :ويضيف قائاًل

يف نوا أحدًا للرجوع إليه لطاغوت وقضاة اجلور وال يعيِّإىل امينعوا الشيعة من الرجوع 

والدفاع عن  ،ب والعاجزئفصل اخلصومات، وأموال الغا :من قبيل ،ةبعض األمور املهّم

 !بيضة اإلسالم؟

ن أة سألوهم عن الذين ميكن أصحاب األئّم قاطع أّن ولذا حنن على يقنٍي

وعّينوا هلم أفرادًا لريجعوا  ،ن األئمة أجابوهمأو ،يكونوا مراجع للشيعة يف هذه األمور

 واإلجاباتن هذه الروايات أ األمرة. وغاية ر االلتقاء باألئّموعند تعذُّ ،اجةليهم عند احلإ
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صلنا منها سوى رواية ابن خدجية وعمر بن يومل  ،ذفت من الكتب الروائيةُح

 .(40)حنظلة

مل  ^األئمة املعصومني ّنأن يستعرض املواضيع السابقة يستنتج قاطعًا أوبعد 

على دراية  همّنأة خاّصواليت ال يرضى الشارع برتكها،  ،ةيرتكوا هذه األمور اهلاّم

 تنصيب الفقيه هلذه األمور. ولذلك مّت ،باحتياجات الشيعة يف عصر الغيبة

ىل تنصيب الفقيه: تدور القضية بني إل ومن خالل القياس االستثنائي يتوصَّ

األوىل باطلة، وبوا الفقيه. أو نصَّ ؛بوا شخصًا معينًان األئمة مل ينصِّأإما  :أمرين

 الثانية صحيحة.فتكون 

يف  «حاكمًا»كلمة  ّنأمات ن نفهم من خالل هذه املقّدأوحسب اعتقاده ميكن 

مجيع األمور  هي يفما إّن «ه عليكم حاكمًاقد جعلُت»يف عبارة  ،مقبولة عمر بن حنظلة

س ال الشارع املقدَّ ّنأكما  ،دحمدَّ شخٍص واجَب ذلك وال ميكن اعتبار ،االجتماعية

التصدي هلذه  ّنأىل إيرضى بإهمال ذلك، ولو كان يف زمن الغيبة. وجتدر اإلشارة 

كان عمل القضاء والفصل يف اخلصومات اقرتن  ْنإو ،بالقاضي أيضًا األمور ال خيتّص

 . (41)ابتالء اجملتمع بها ي لسائر األمور اليت هي حمّلفًا وعلى الدوام بالتصّدْرُع

ن أهل  :ن نقولأـ: يبقى  يعين إقامة اجلمعة ـ األساسي ة املوضوعويقول يف تتّم

واليت ال يرضى  ،ة اليت هي حمل ابتالء اجملتمع بهاإقامة اجلمعة من تلك األمور العاّم

 ؟الشارع برتكها، أم ال

والذي بقي خافيًا عن أنظار الكثري من  ،ن جانب آخر من استداللههنا يتكّو

ن واجب إ :واجب الفقيه يف إقامة اجلمعة عنقني. ويقول لدى إجابته الباحثني واحملقِّ

 :بسوط اليد، مثلمق باإلمام الواجبات اليت تتعلَّ ول هاإلمام على قسمني: القسم األّو

وما شابه  ،واألمر باجلهاد والدفاع ،الثغور يف البالد وسّد ،احلفاظ على األمن الداخلي

ولو كان غري  ،ن يرتكهاأاليت ال ينبغي لإلمام الواجبات  وذلك؛ والقسم الثاني ه

ف بأموال التصرُّ :، مثلقيام بها بتفويض غريه من األفراده يستطيع المبسوط اليد؛ ألّن

 ف بأموال املفقودين.والتصرُّ ،والفصل بني الناس ،اليتامى واجملانني

ال ينبغي  ل. لذاإقامة اجلمعة من القسم األّو ّنأوالظاهر  :ويقول يف تتمة كالمه

بالقسم الثاني، أي  ن من أدلة والية الفقيه ختتّصالقدر املتيقَّ للفقيه إقامة اجلمعة؛ ألّن



•

 97 االجتهاد والتجديد

 . (42)بسط اليد شرطًا فيها وال يعّد ،األمور اليت ال يرضى الشارع برتكها

اعية العامة من األمور االجتأن الستدالل تبيِّلاملقدمة األوىل  ّنأالنقطة املهمة هنا 

 ،ألمور االجتماعية العامةن اأمة األوىل النتيجة النهائية. فهو يذكر يف املقّدأوسع من 

الوالية على الغائب والعاجز،  هي ،ى هلالكي يتصّد وهي اليت ليس هلا شخص خاّص

وأمن  ،وجه صرف أموال جمهول املالك، واحملافظة على النظام الداخليحتديد و

ل بالتصدي هلذه األمور ة الفقيه تتمثَّمهّم ّنإف وعليهاحلدود، وأمر اجلهاد والدفاع. 

فهم من ذلك  سواٌء ،السياسية واحلكومية أيضًا واليت تضم املهاّم ،ة واملهمةالعاّم

 ة للفقهاء.أو الوالية العاّم( 47)بة املوسعةْساحِل

بية مضّيقة ْسن دائرة األمور احِلأجند طبقًا ملا جاء يف البحث األخري  ولكْن

من  خترج ،ظ على النظام الداخلي، وأمن احلدود، وأمر اجلهاد والدفاعواحلفا .للغاية

ب والعاجز ئي ألموال الغاالتصّد :من قبيل ،وتبقى بعض األمور ،بيةْسدائرة األمور احِل

 وفصل اخلصومات فقط.

يؤمن  هأّنمات العقلية فقط، وهو الذي اكتفى باملقّد ،ريَوِدويرى الدكتور َك

 ة.بالوالية التنصيبية العاّم

عة منها بة املوسَّْسعبارات السيد الربوجردي أكثر شبهًا باحِل ّنأىل إوباإلضافة 

ن نقوم بإزالة التناقض بني هاتني الفقرتني من أ بّد ه الّنأ إاّلة، ة العاّملوالية التنصيبّيبا

يف دائرة ، كاجلهاد مثاًل ،معينةمة األوىل ُتدخل أمورًا املقّد ّنإ إذما؛  عبارته بنحٍو

 وخترج القسم األخري من هذه األمور من هذه الدائرة.، والية الفقهاء

يف ل نه يف املبحث األّوأر ن نتصوَّأومن أجل إزالة هذا التناقض من املمكن 

وال  ،ابتالء اجملتمع بها صدد االستدالل العقلي على والية الفقيه )األمور اليت هي حمّل

املستفاد من الروايات  ّنأعندما يثار املبحث النقلي يرى  شارع تركها(، ولكْنيقبل ال

وال تستلزم بسط  ،وال يقبل الشارع تركها ،هو التضييق )األمور اليت يبتلي بها اجملتمع

صدد إثبات والية الفقيه من زاوية يف اليد(. وبناء على ذلك فقد كان يف القسم األول 

فاكتفى  ،بحث الثاني كان يف مقام حتديد داللة األدلة النقليةاألدلة العقلية؛ ويف امل

 ن منها.بالقدر املتيقَّ

نتظري يف مرحلة تبلور مفه الشيخ ألَّالذي  ،ن كتاب البدر الزاهرأويبدو 



• 

 االجتهاد والتجديد 98

 حيمل نفس هذا االستنتاج. ،االسالم السياسي

ناوله ما ت ن كّلأميكن تناول هذا املوضوع من زاوية أخرى أيضًا؛ وذلك  ولكْن

واحد؛ وحتليلها  يثبت أمرًا واحدًا. ولذا جيب النظر اىل الدراسة السابقة ككلٍّ

 إثباتىل إبل يسعى  ،ةأصدد إعطاء أدلة عقلية جمتزيف كمجموعة واحدة. فهو ليس 

مات العقلية. والواقع مقدار داللة الروايات على دائرة تطبيق الوالية باالستفادة من املقّد

منهجه  . وكأّنمات الدليل العقلي املستقّلمات فهم الروايات، وليس مقّدمقّدل متثِّها ّنأ

املقدمات اخلارجية والعقلية لفهم الروايات. ومن هذه  يف دروس البحث اخلارج ضّم

 ن اإلمام مل يرتك املسائل حمّلأن ميكن التكهُّ ،مات العقليةومن خالل املقّد ،الزاوية

 لتنظيم تلك الدوائر. ؛االبتالء، وأعطى النيابة للفقيه

مات من هذه املسائل اليت ورد ذكرها يف املقّد ْمن نعرف َكأيبقى  ولكْن

 ؟ن نعتربها من واجبات الفقهاء من باب تطبيق الواليةأميكن 

ميكن جعل األمور اليت  هأّنن؛ اليت يعتقد جازمًا وهنا تثار مسألة القدر املتيقَّ

ـ كصالة اجلمعة ـ دية واملسائل التعبُّ ،ابتالء ضمن دائرة تطبيق الوالية هي حمّل

صدد يف مل يكن  على أساس االحتمال األخريأّنه خارجة عن هذه الدائرة. والنتيجة 

 .مات لفهم األدلة النقلية والشرعيةبل ذكر مجلة من املقّد ،إعطاء دليل عقلي مستقّل

اليت  ،لفقيه سوى يف األمور االجتماعيةل اليةال و :تصبح النتيجة كالتالي عليهو

 .وال تستلزم بسط اليد ،تركهاعلى س ال يوافق الشارع املقدَّ

اشتهاردي من الفكر  هاستنتجما أكرب مع  واالحتمال األخري يتناسب بشكٍل

 ربوجردي.سيد الللالسياسي 

يبقى  ،^ى لألنبياء واألئمةحّت ،اخلوض يف السياسة ّنإوعلى هذا األساس ف

ن إال يعترب من واجباتهم األساسية. وأبعد من ذلك  :وبتعبري آخر .يف حدود الضرورة

ن الوالية السياسية ألون يف السياسة عند املصلحة، والواقع كانوا يتدخَّ ^املعصومني

هو األمور املرتبطة باملبدأ  األساسين شأنهم إة؛ بل مل تكن من شؤونهم الذاتّي

حول مسألة والية  الربوجرديالسيد نظرية  ّنإ :من القول بّد ال . وبالتالي(44)واملعاد

 من التدقيق.  ىل مزيٍدإالفقيه حباجة 

ن أ ورغمطهري. مىل الشهيد إ «نظرية االنتخاب»ـ ويف هذا الكتاب نسبت 17
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لدت على خلفية النقاش بني الشيخ حسني علي دة للفقيه ُوة املقيَّنظرية الوالية االنتخابّي

وانتقادًا لنظرية  ،&مطهري حول درس اإلمام اخلميينالشهيد  الشيخومنتظري 

من نظرية  «شرافاإل» نظرية أقرب إىلالشهيد  شيخللمة العبارات القيِّ ّنأ ، إاّلالتنصيب

 .«الوالية»

إىل ه يف الوالية ترجع الشرعية يف النهاية ّنأالفرق بني نظرييت الوالية واإلشراف 

ن األمور التنفيذية يف نظرية اإلشراف أبدونها؛ يف حني  أمسواء بالواسطة  ،لفقيها

هذا وويشرف الفقيه أو )الفقهاء( على التنفيذ أو التشريع.  ،ىل الناس أنفسهمإتوكل 

ن يكون على النحو الذي يقوم فيه الناس بوضع الضمانات التنفيذية أاإلشراف ميكن 

نتخابي. فالتنصيب واالنتخاب ن تكون الوالية بالشكل التنصييب أو االأوميكن  ؛له

 أيضًا. ا هلا من تأثري يف حدود الواليةرغم مىل السلطة؛ إهي أمناط وأشكال للوصول 

جيب  ،ر ومرشدمنظِّ كأيِّ ،ن الفقيهأطهري من ذلك ممراد  فإّن حال وعلى أّي

ن يكون الفقيه على أوالية الفقيه ال تعين »أساسي:  ن يشرف على األمور بشكٍلأ

بلد إسالمي ـ أي البلد  وحيكم بصورة عملية. دور الفقيه يف أّي ،لطة والدولةرأس الس

ر، وليس والتزموا بها ـ هو دور املنظِّ ،ةالذي آمن فيه الناس بالدين اإلسالمي كنظرّي

ن يكون له اإلشراف على التطبيق والتنفيذ أر هو ولية املنظِّؤدور احلاكم. ومس

ن أوالشخص الذي يريد  ،ذ القانونويدرس صالحية منفِّ ،الصحيح للمنهج. فهو يشرف

 .(42)«ويصبح من ضمن الكادر الفكري اإلسالمي ،أ منصب رئيس الدولةيتبّو

ىل فهم الناس إطهري يرجع فهم هذه املسألة واستيعابها مستاذ األ ّنأامللفت هنا و

 ،ـ توريةـ املرحلة الدس ر الناس يف ذلك الوقتتصّو »ويقول:  ،يف عصر الدستور

ن ميارس الفقهاء أىل إلوالية الفقيه مل ولن يصل  ،وكذلك الناس يف هذا الوقت

 .(46)«شؤون البالد بأنفسهم اويديرو ،احلكم

 &إلمام اخلميينلن الظاهر من بعض اآلراء األولية أىل إشارة جتدر اإل ولكْن

حنن »ىل املرحلة الدستورية: إوترجعها أيضًا  ،هذه النظريةإىل  نها كانت تشري أيضًاأ

دار احلكومة ن ُتأجيب  :بل نقول ،ن تكون احلكومة بيد الفقيهأال نقول بوجوب 

 .ذلك بدون إشراف الفقيه ولن يتّم ،بالقانون اإلهلي الذي فيه صالح البالد والعباد

 .(43)«وصادقت عليه ،ة أيضًا على هذا األمرتت احلكومة الدستورّيوكما صوَّ
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ة نظرّيتؤكِّد د النظريات اليت تتبنى الوالية على الفرد، وتؤكِّ عاّموبشكٍل 

 أكرب. سة بشكٍلاإلشراف على املؤسَّ

نها تطرح أجند  «؟الذي ْنَم» سؤال نوعند اإلجابة ع ،لففي نظريات النوع األّو

األمور  ّنأوهي  ،يف نظرية اإلشراف الفرضية التالية واردٌة شخص الفقيه؛ ولكْن

ل َبن حتظى بالتأييد والدعم من ِقأوجيب  ،ىل الناس أنفسهمإالتنفيذية أوكلت 

فقط. ولو افرتضنا األخذ مبسألة اإلشراف ألسلمة األمور  من رجال الدينصني املتخصِّ

إشراف جمموعة الفقهاء يبدو  طالق الكتفائنا بإشراف الفرد؛ ألّنإلفال داعي على ا

ات القائلة بالوالية الفرد يف النظرّي ّنأالسبب بالضبط جند  لصواب. وهلذاإىل اأقرب 

 ات اليت تقول باإلشراف.ا هو يف النظرّيًا مّميأكثر تبّن

ن يف كتاب )حكومت ىل هذا التباُيإر التفت يَوِدالدكتور َك ّنأوالظاهر 

طهري ضمن القائلني بنظرية مستاذ ويذكر األ ،أي حكومة الوالية ،واليي(

 . (48)شرافاإل

&ة لإلمام اخلميينـ النقطة التالية يف تفسري نظرية الوالية املطلقة التنصيبّي14
 

 .وليس للفرد ،نه يعطي الوالية املطلقة للحكومةأ ووه ،يةمن األهّمكبري  على جانٍب

ساتية. ىل املؤسَّإة نه يالحظ يف فكره عبورًا من الفردّيإ :ميكن القولألجل هذا ولعله 

القول »صراحة:  م اخلميين حلدود صالحيات احلكومة قال بكّلولدى توضيح اإلما

احلكومة ذات صالحيات يف إطار األحكام اإلهلية على العكس متامًا  ّنإ :ين قلُتبأّن

شعبة من شعب الوالية  ّداليت تع ـن احلكومة أ». ويرى اإلمام اخلميين (49)«من أقوالي

ومقدمة على  ،األساسية للدين اإلسالميـ هي إحدى األحكام  |املطلقة لرسول اهلل

الكالم يف مجيع  ّنإ. (20)«ى الصالة والصوم واحلّجحّت ،مجيع األحكام الفرعية

 يدور حول احلكومة وصالحياتها، وليس عن الفرد. السابقةالعبارات 

ال فرق بني رفض األحكام الثانوية بعد تشخيص املوضوع  ْنأرأيه  كان امّلو

األحكام الثانوية  ّنأو ،رفض األحكام األساسية بال سببوعرف اخلبري  بواسطة

اجمللس وإقرار جملس  تصويتبعد أّنه و، للوالية املطلقة للفقيه كافيٍة وحدها غرُي

خاذ اإلجراء وجيب على احلكومة اّت ،شخص أن يرفضه ألّي صيانة الدستور ال حيّق

ار رأي ثلثي أعضاء جملس باعتب اخلميينجاء رأي اإلمام ، (21)نقاش الالزم بدون أّي
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 ف.ْرمد يف تشخيصها على الُعة يف املواضيع العرفية، اليت ُيعَتالشورى اإلسالمي حّج

لبعض الفقهاء  نقٌد انهأعلى  اخلميين إلمامل ةالرؤية احلكومّيىل إر نَظوكان ُي

احملددة سة الدولة( الوالية يف األمور العامة ؤسَّمللفقيه )وليس لن أالتقليديني القائلني ب

 بإطار أحكام الشرع.

 ؛خذوا دور الزمان واملكان بعني االعتبار» :&اخلميين وعندما أوصى اإلمام

ىل طريق إوتؤدي بنا  ،ألن األحباث والنقاشات الدائرة يف حلقات الدرس ال تليب الطموح

 .«سةاملؤسَّ» ىلإ «الفرد» ه جاء يف ثنايا أفكاره ونهاياتها عبوره من، لعّل(22)«مسدود

ي للشرك د فلسفة التصّدهي اليت حتدِّ «احلكومة» ّناخلميين أاإلمام ويرى 

 .للمعضالت الداخلية واخلارجية والكفر، وهي مفتاح احلّل

ن احلكومة أو ،مصلحة النظام ترتبط بالوالية املطلقة ّناخلميين أويرى اإلمام 

على  بناًء ،تة()بصورة مؤقَّلية والثانوية ّوحكام األاإلسالمية تستطيع إيقاف العمل باأل

م على ن قوانني الدولة ومصلحة النظام تتقدَّإومن هذه الناحية ف .أساس املصلحة

 لية والثانوية.ّواألحكام الشرعية األ

 ؛ليه واإلشارة لهإق التطرُّ يتّم «سة الدولةمؤسَّ» كيان وهنا بالضبط يبدو لنا أّن

ل العمل باألحكام اليت تعطِّب قرارات الشخص وتقديره للمصلحة ليست ّنإإذ 

ات. وعندما هلا هذه املساحة من الصالحّيهي اليت سة الدولة مؤسَّ ّنإبل  ،ةالشرعّي

ة نظرّيإىل سة تظهر احلاجة يتنازل الفرد يف الفقه السياسي عن موقعه لصاحل املؤسَّ

الفلسفة  علمنة يف ة معيَّة. ولو مل تكن هناك نظرّيالدولة من حيث الفلسفة السياسّي

ستبقى مصلحة الدولة ومصلحة ف املتقدِّماملوضوع  د مساردِّن حتأالسياسية ميكن 

بل ، امنه متباينة ج أفكاراستنتا ممكنًا غدووي ،نظري نظام احلكم بدون سنٍد

لدولة املقتدرة ـ. وعلى العكس ا فكرةإىل الذهاب  ىوأحيانًا متقاطعة من الفهم ـ حّت

قتصرا على الفقه السياسي والفلسفة السياسية ا ْيمن علَم ن كالًّأمن ذلك، لو 

من  لتلتحوَّكما يقال،  (27)وكان بينهما تناغم وانسجام ،ةمبهامهما اخلاّص االهتمام

 لفقه السياسي يف باب إدارة الدولة.لة داعمىل نظرية ناضجة وإزاوية الفلسفة السياسية 

والذي  ،خصوص احلكومةيف  &اخلميين فكر اإلمام ّنإحال ف وعلى أّي

، (24)«اجلمهورية اإلسالمية القائمة على والية الفقيه»ذكره حتت عنوان نن أميكن 
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ة وخباّص ،مة بني املفاهيم القدمية واجلديدةءيف إطار إجياد املوا ميكن اعتباره حماولًة

ومن هذه الزاوية يعترب استمرارًا للمنهج الفكري للمجتهدين  .الوالية واجلمهورية

 . (22)الشيخ النائيين :أمثال ،دستورينيال

&اخلميينإلمام لالرأي النظري  ّنأـ ومن ناحية أخرى نرى 12
حاجة كان يف  

 :استنتاجني من نظرية التنصيب نستخلصن أميكن  عاّم لتوضيح. وبشكٍلإىل ا

أن يؤخذ  أو على األقّل ،ن يكون مبدأ التنصيب مشروطًا برأي الناسأ :لاألّو

 ويعترب شرطًا يف ذلك. ،ةبرأي الناس عند اكتساب التنصيب صفته الفعلّي

ر فقط يف رأي الناس مؤثِّ وأّن ،بون بالتنصيب اإلهليالفقهاء منصَّ أّن :الثاني

 نظام احلكم. ةامإق

&اخلميين ل يف كلمات اإلماموالتأّم
احلكومة »ل: األّو االستنتاج ؤكِّدي 

 قتحقَّة. وتىل القانون اإلهلي وآراء األّمإحكومة تستند  ،وطنيةاإلسالمية حكومة 

ما  . وكّل(26)...ها ستسقط حتمًاّنإخالفًا لرأي الشعب ف ْتبآراء الشعب، ومتى ما عمَل

وتعود بالضرر عليهم.  ،حتى لو كانت خمالفة ،تطرحه األكثرية من آراء فهي حمرتمة

علن عن . وعندما ُأ(23)...هي احملرتمةن تكون آراء األكثرية أقراطية هي وفالدمي

ن أن الناس أحرار يف أ إاّل ،التصويت كان رأيي هو حكومة اجلمهورية اإلسالمية

نا نريد عودة وأن يقولوا بأّن ،كيَلنا نريد نظام احلكم امَلويقولوا بأّن ،روا عن رأيهميعبِّ

ن يكون أو ،بيْرَغنريد نظام احلكم ال :ن يقولواأيف  نهم أحراٌرإ .حممد رضا بهلوي

 . (28)«ًاليس إسالمّي ًا، ولكْنمجهورّي

ها مستعدة ّنإحبيث  ؛قراطية وحكم الشعب مبكاٍنومن الدمي املتقدِّمةالنظرية 

 رجال الدين.للتسليم السلطة السياسية يف حالة رفض الشعب لإلسالم و

ن تكون صالحيات الولي الفقيه أميكن  االستنتاج الثانيعلى أساس  ولكْن

االنتخابات شكلها الصوري والدستوري برأي  ن تكتسبأ، و(29)أوسع من الدستور

 احلكومة مثار التساؤل. ويف نظام كهذا حتّل عينياألمر، وتصبح مسألة ت ولّي

ن الناس من املشاركة يف األمور ن يتمكَّأمن  وبداًل .«احلقوق » حمّل «التكاليف»

ب عليهم هم، يتوجَّعلى أساس الرضا وممارسة حّق ،حّر والسياسية بشكٍل االجتماعية

ة على أساس التكليف. ووفقًا هلذا التفسري يصبح نظام احلكم القيام بأعمال خاّص
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املقابل يف و ،تهويفقد استقاللّي ،ويصبح الفرد فيه مستحياًل ،ًاالوالئي نظامًا مجعّي

 . (60)بناء على مبدأ املصلحة ،ة على الفردقّو ب الدولة بكّلتتغلَّ

الوالية نظرية ها صفت بأّنمنتظري يف هذا الكتاب ُو الشيخة نظرّي ّنأ رغمـ 16

يف الطبعة اجلديدة لكتاب نظريات  فإّنه، واضح بشكٍل دة للفقيهاالنتخابية املقّي

شارة من اإل بّد ال كان ي )نظريه هاي دولت در فقه شيعه(فقه الشيعالاحلكومة يف 

 ى شورى القيادة(.وحّت ،اته األخرية )نظرية اإلشرافىل نظرّيإكذلك 

يف  «سةاملؤسَّ » ىلإ «الفرد»ن نطرح أيضًا مسألة العبور من أه ميكن ّنأويبدو 

( 61)(سالميةدراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإل)بني كتاب املوجود االختالف 

 .(62)(نسانالدولة الدينية وحقوق اإلكتاب )و

يف الكتاب  «دة للفقيهنظرية الوالية االنتخابية املقّي»طرح  نه مّتأيف  وال شّك

ف يف الكتاب الثاني كان يف العبور ن املقرتح غري املكتوب للمؤلِّأيبدو  ولكْن ،لاألّو

خذه بعني االعتبار يف وضع أ من بّد الوبناء على ذلك  .سةىل املؤسَّإاجلميل من الفرد 

 ـ. ةوليس قراءة جديدة لنظرية الوالية االنتخابّي ة جديدة ـنظرّي

شيئًا متناقضًا )مبعنى  ْله مل يُقّنأوهو  ،بنظر االعتبار ةالتالي فرضيةومع أخذ ال

نّية املؤلف )والقرائن اخلارجية إىل وبالنظر  ،واحد( تني يف آٍننه ال يؤمن بكلتا النظرّيأ

 «الوالية»ل جوهري من األخرية وجود حتوُّظ يف اآلراء نه يالَحإ :األخرى(، ميكن القول

 دة هلذا القول: ىل مجلة من النقاط املؤيِّإ. ويف هذا السياق نشري «اإلشراف»ىل إ

نوع من السلطة  «الوالية»اإلشراف.  غرية الوالية ماهّيماهية الوالية واإلشراف:  أـ

 «اإلشراف»ن أة أشخاص معينني؛ يف حني أو عّد ي املعطاة لشخٍصوالقدرة للقيادة والتوّل

ما على  عبارة عن عملية تقييم مدى انطباق األحكام واألعمال املوجودة يف حكومٍة

 ة.بناء على طلب األّم أساس الشريعة، واليت حتصل عادًة

للوالية اإلهلية:  ًاوالية الفقيه باعتبارها استمرار ىلإ رالنظ ته األوىل مّتففي نظرّي

ومراتبها األدنى  ،رةة بالذات اإلهلية املطهَّلكاملة للوالية التشريعية اخلاّصاملرتبة ا»

، ويف زمن الغيبة للفقيه العادل ^ة املعصومنياألكرم واألئّم لبعض األنبياء والنيّب

ي هلا التصّدوالقادر على  ،الدراية مبشاكل العصرله  َمْنو ،م بأحوال الزمانالعاِل

 . (67)«هاحّلو
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ن من قبل معيَّ تنصيب شخٍص نظرية الوالية املنتخبة للفقيه مل يتّموعلى أساس 

ن اهلل تعاىل أخذ بعني االعتبار وجود صفات معينة للحاكم إبل  ،س للواليةالشارع املقدَّ

س وافق على مبدأ انتخاب الفرد اجلامع الشارع املقدَّ ّنورغم أ ،اإلسالمي. ومن هنا

شكل احلكومة، وطريقة االنتخاب، وخصائص  ّنأ للشروط من قبل الناس؛ إاّل

 لعقالء.ا ضعت بيدُوقد  ،وكيفية إجرائها ،الناخبني

تستند شرعية ووعلى أساس هذه النظرية تعترب البيعة الوسيلة اإلنشائية للتولية. 

 ة.ألّمإىل ااحلكومة يف إطار الشرع يف زمن الغيبة 

ضمن الواردة وط الشر آليةب، وميكن تقييد صالحيات احلاكم بالدستور

ة معينة )عشر سنوات مثاًل(. وميكن العقد. كما ميكن حتديد والية احلاكم مبّد

داته عزل ولّي األمر يف إحدى حالتني: فقدانه الصفات املطلوبة، أو عدم إيفائه بتعهُّ

 )الشروط الواردة يف العقد يف إطار الدستور(.

يف ممارسة  والناس أحراٌر ،ة للمجتمععن األمور العاّم ولةؤمسواحلكومة 

رأي األكثرية ليس واجبًا على  باعّتأّن ا ورغمة. حياتهم اخلاصة وأمورهم الشخصّي

نه يستفيد من آلية أ ، إاّلعلى نظرية الوالية االنتخابية املقيدة للفقيه احلاكم، بناًء

 الشورى والتشاور.

صل بني مسألة الف تقننيوميكن  .ويشرف الفقيه على السلطات الثالثة

 يف الدستور. نسيّب السلطات بشكٍل

وال لشورى  ،، وليس جلميع الفقهاء«للفقيه»ىل هذه النظرية فالوالية إواستنادًا 

 الفقهاء.

دة الوالية التنصيبية املطلقة ونظرية الوالية االنتخابية املقّي ةوميكن مقارنة نظري

ة، البيعة، سالمية، دور األّماإلالصفة التالية: مصدر الشرعية،  األمورللفقيه من خالل 

مكانية اإلشراف وكبح إمجهورية احلكومة، تنصيب احلاكم وعزله، الدستور، 

ة احلكم، مصلحة السلطة السياسية، إطالق صالحيات احلكومة وتقييدها، مّد

 .(64)ياتدها، اجملتمع املدني ودائرة احلّرالنظام، توحيد احلكومات اإلسالمية وتعدُّ

الذي  ،نسانكتاب احلكومة الدينية وحقوق اإلإّن ذلك فوعلى العكس من 

جنازات البشرية يف جمال فصل السلطات وتقسيم السلطة، ينفي بصريح باإل يهتّم
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األمر املهم الوحيد يف هذا السياق إّن ف ومن هنا. (62)العبارة والية الفقيه يف جمال التنفيذ

ة يف هذا مدخلّي الفقيه أّيوليس لوالية شخص  ،ال غري، هو تطبيق أحكام الشريعة

 . اهلرمة اجلديدة ال ضرورة ألن يكون الفقيه على رأس . ويف النظرّي(66)اجملال

 .الفقهاء إمجاعهي عبارة عن  والية الفقيه مبعناها العاّمدائرة الوالية: حدود ب ـ 

يف دائرة الفتوى والقضاء و الوالية )أو  على األقّلالوالية امتالك  عاجلمي أقّرقد و

البعض منهم فقط يؤمن بوالية الفقيه  بة. ولكّنْسف( ضمن دائرة احِلجواز التصرُّ

 مبعنى امتالك الوالية السياسية الواسعة إلقامة الدولة.

س، وضمن ضمن حدود الشرع املقدَّ «للفقيه»د الوالية نظرية الوالية املنتخبة حتدِّ

أو  ،ة عشر سنواتمّد :نها العقد )من قبيليعة والشروط اليت يتضمَّحدود عقد الب

ومن هنا فهي تقول بدائرة أضيق للفقيه قياسًا بنظرية  .(الشروط الواردة يف الدستور

 كمجتمع قة باجملتمع اإلسالميمجيع األمور املتعلِّ»الوالية التنصيبية املطلقة للفقيه: 

تقع على عاتق احلاكم اإلسالمي... كما وميكن تلخيص واجبات احلاكم بهذه 

اإلشراف املعمول كن الوالية ليست إ :. ويقول(63)«حراسة الدين وسياسة الدنيا»اجلملة: 

. وتشمل دائرة والية الفقيه اجلهاد االبتدائي يف (68)بريطانيا :كية مثلَلبه يف النظم امَل

 .(69)زمن الغيبة أيضًا

 لتشكيل احلكومة صاًللفقيه والية أليس لته األخرية فعلى أساس نظرّي كْنول

)إذا أراد الناس ذلك( على التطبيق الصحيح ألحكام  «يشرف»وسوف  ،وإدارتها

 .(30)«يف دائرة التنفيذ نها ثابتة وساريةأيته الال تعين وو»الشريعة فقط: 

 ولكْن .(31)أيضًا على هذا األمر هـ.ش1736د يف كلمته عام أكَّ ْنأسبق كما 

نة ليصبح هذا اإلشراف مصحوبًا بضمان ات معيَّن يقرتحوا آلّيأطبعًا  «الناس» بإمكان

 التنفيذ.

 ،(32)عةبة املوسَّْساحِل ودالنائيين الذي كان يقول بالوالية يف حد لشيخن اأكما 

ويعتقد بإشراف مخسة فقهاء على التطبيق الصحيح لألحكام )على أساس دستور 

 سوى هذا االعتقاد أيضًا. هو اآلخر الثورة الدستورية(، مل يكن لديه

بة يف كتاب )حكومت ديين ْسموضوعة احِلمنتظري تناول هلذا السبب ولعله 

ما على إقامة السلطة  مٍنما أو يف ز الناس مل يقدموا يف مكاٍن لو أّن»نسان(: إوحقوق 
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وبالتالي ظهرت الفوضى وفقدان األمن وتضييع احلقوق والقتل والسلب  ،الالزمة

بت يف تضييع حقوق تسبَّ، ظاملة على رأس السلطة والنهب، أو كانت هناك حكومٌة

جيب على  تنياحلال تاكلوالدينية، ففي  اإلنسانيةم َيأو كانت مناوئة للِق ،الناس

ومن باب  ،وعلى عدول املؤمنني بالدرجة الثانية ،الفقهاء العدول بالدرجة األوىل

تصبح و ،قدر استطاعتهمبقامة السلطة الالزمة والضرورية ىل إن يبادروا إأبة ْساحِل

 . (37)«الناسإعانتهم كذلك واجبة على 

اإلسالمي رها يف احلاكم الشروط الواجب توفُّسالمي: ج ـ شروط احلاكم اإل

 و الفقهاء(.أنظرية إشراف الفقيه ) نوفقًا لنظرية الوالية املنتخبة ختتلف ع

وهي: العقل الوايف،  ،ة شروط للحاكم اإلسالميففي النظرية األوىل هناك عّد

بل  ،سالم واإلميان، العدالة، الفقاهة والعلم االجتهادي باألحكام اإلسالميةاإل

 .(34)وطهارة املولد ،ط(، التدبري، عدم البخل، الرجولةالشرو ية )باعتبارها أهّمعلماأل

ىل شرط الفقاهة إ ،صريح وبشكٍل ،الدراسات ابتك يف حني أشار

والية الفرد أو األفراد الفقهاء يف هذا » :وجاء يف كتاب احلكومة الدينية .(32)يةعلمواأل

 . (33)اإلفتاء فقطد يف جمال شرط األعلمية حدِّ ّنإو ،( 36)«ة هلااجملال ال موضوعّي

وفقًا لنظرية الوالية املنتخبة املقيدة للفقيه ولية: ؤة هذه املسة أو مجاعّيد ـ فردّي

 :ات القائلة بالتنصيبعلى العكس من النظرّي ،فقيهًا واحدًا فقط له الوالية بالفعل ّنإف

فالفقهاء ة، وليست والية الفقهاء. ة والية الفقيه هي املعمول بها يف هذه النظرّينظرّي»

 .(38)«ة يفتقدون للوالية الفعلّينيغري املنتخب

رئيس احلكومة اإلسالمية عبارة عن فرد، » :ة األوىليف حني جاء يف النظرّي

اإلشراف من قبل فقيه  ن يتّمأويف النظرية الثانية ميكن  ؛(39)«وليس شورى القيادة

واحدًا من بني الفقهاء من ن فقيهًا إتنا فوفقًا لفرضّي»واحد أو جمموعة من الفقهاء: 

يف اإلشراف على قوانني  ة فقهاء منهم على حنو الشورى ـ له احلّقـ أو عّد ذوي الفتوى

باع ىل اّتإن يصار كذلك أوجيب  .ن يرفض القوانني املخالفة للشرع أحيانًاأو ،البالد

 .(80)«وله مثل هذه السلطة ،رأيه وفتواه

ن السلطة أحال يبدو  أّيوعلى »ل من خطر االستبداد: شورى القيادة تقلِّ ّنأويرى 

نه يف الشخص الواحد يكون خطر واحد أفضل؛ أل شخٍصإىل السياسية إذا مل تنتقل 
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ن تصبح السلطة السياسية بيد مجيع املراجع الذين أما املانع يف إذن االستبداد أكثر... 

 :قتضى اآلية الكرميةتعيينهم بصفة شورى القيادة من قبل جملس اخلرباء مب يتّم

 .(81)«وقوعًا حتمًا ؟ وبذلك سيكون خطر االستبداد أقّل﴾َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم﴿

وغري  #وجيب البحث عن سبب هذا األمر يف التفاوت املوجود بني املعصوم

دة السائدة انطالقًا من األوضاع السياسية املعقَّ»واحتمال الوقوع يف اخلطأ:  ،املعصوم

إىل واحلاجة  ،ليةدولنضج السياسي للشعوب والعالقات الإىل اونظرًا  ،عامل اليوميف 

وضع مجيع مفاصل  ّنإرة يف خمتلف اجملاالت، فختصاصات املختلفة والعقول املفكِّاال

ر بأفراد من ذوي واحد غري معصوم وجائز اخلطأ، ولرمبا قابل للتأثُّ السلطة بيد فرٍد

 . (82)«قني، ليس يف صاحل اإلسالم والبلد واملتملِّالصالح يف الظاهر والطامعني

ية ة الوالية االنتخابية متأتِّالشرعية يف نظرّي ّنأرغم ة الفقيه: ـ مصدر شرعّيهـ  

من جهة حتديد ـ ة يف هذه النظرية ميكن اعتبار الشرعّي هّنفإة أساسًا من قبل األّم

د صفات احلاكم اإلسالمي اهلل تعاىل حدَّ ّنأ ذلك ؛هي األخرىة إهلّيـ صفات الوالي 

 الفقاهة(. :)ومنها

نظرية الوالية املطلقة للفقيه( هي من  :ة )مثلات التنصيبّية يف النظرّيالشرعّي ّنإ

ا شرعية والية الفقيه أّم .ةقبولها مّنأ جهةحتمًا من  حمرتمٌةوآراء الناس  ،ل اهلل تعاىلَبِق

الناس هم الذين مييلون حنو  ّنأ ة من جهةىل رأي األّمإتستند ب فهي اختنة االنظرّييف 

مطلق، بل بأخذ  ليس بشكٍل االنتخاب، ولكْن ة حّقلألّم»أحد الفقهاء ويبايعونه: 

 .(87)«الصفات الالزمة بنظر االعتبار

، ليهإشارة ت اإلوكما مّت ،ته األخريةيقوم الفقيه )أو الفقهاء( يف نظرّيو

ىل البحث يف نوعها. إلكي يصار  ؛وليست له الوالية ملمارسة احلكم ،باإلشراف فقط

ويقوم بهذا األمر عندما يريد  ،ن شرعية إشرافه تنبثق من الناس بالكاملأكما 

 الناس ذلك فقط. 

ستشرف هيكل احلكومة نن أميكن ـ هيكل احلكومة اإلسالمية:  و

ة يف دستور اجلمهورية درواللصيغة ال طبقًاب اختنة االنظرّي على أساساإلسالمية 

السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الثالثة يف النظرية  وجود فرغماإلسالمية. 

ن ما ذكر يف إ»والية الفقيه. ويقول:  يف ظّلتكتسب قيمتها  ها مجيعًاّنأ إاّلاألوىل 
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وجاء  .(84)«كتاب الدراسات جاء على افرتاض متركز السلطات يف السلطة الدينية

ف ول واملكلَّؤالفرد املس»مي للسلطة يف هذه النظرية كما يلي: َرالتصريح باهليكل اهَل

والسلطات الثالثة هي عبارة  ،األصلي يف احلكومة اإلسالمية هو احلاكم اإلسالمي

للسلطة  املخروطي مَروهو يف احلقيقة يقف على رأس اهَل ،سواعده وأياديهعن 

 .(82)«كامل متامًا ء هيكل احلكومة بشكٍلويشرف على مجيع أجزا ،وليةؤواملس

لفقيه الوالية يف األمور التنفيذية ميكن ل ه ليسّنأيف نظريته األخرية مبا  ولكْن

بناء على أساس »أكثر واقعية:  احلديث عن منوذج الفصل بني السلطات بشكٍل

غري معصوم ـ  متركز السلطات من حيث املبدأ يف شخٍص ّنإالتجربة وحكم العقالء ف

ة الالزمة لالستبداد والفساد. د األرضّية يف الظروف احلالية للمجتمعات ـ ميهِّوخباّص

 ووفقًا لفرضية فصل السلطات ستكون دائرة والية الفقيه اجلامع للشرائط حمدودًة

أن   يعين ذلكوال ،ة القوانني يف البالدبطبيعة احلال باإلفتاء واإلشراف على شرعّي

ن أطبقًا لنظرية فصل السلطات ال يلزم ». (86)«ه ثابتة يف اجملال التنفيذيتكون واليت

ن منوذج إ :ذلك يضيف قائاًلإىل . وباإلضافة (83)«يكون املتولي للسلطة التنفيذية فقيهًا

وبناء  .ىل تفسري من ذوي اخلربةإوهو حباجة  ،ال غري «مقرتح»إشراف الفقيه عبارة عن 

 . (88)ةاستبداله بنماذج أكثر فاعلّي صنيعلى ذلك بإمكان املتخصِّ

دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة » بعند مقارنة كتا :وخالصة القول

ن نالحظ نوعًا من امليل أميكن  «نسانإحكومت ديين وحقوق »وكتاب  «اإلسالمية

رية ساتية )نظدة للفقيه( حنو النظرية املؤسَّمن النظرية الفردية )الوالية االنتخابية املقّي

ة اإلشراف؛ ة الوالية هي غري ماهّيماهّين إوهي:  ،ة أسباب على األقّللسّت ؛اإلشراف(

ن أوحدود الوالية يف النظرية األوىل هلا مشولية أكرب قياسًا بالنظرية الثانية؛ يف حني 

، والفقيه علميةالشرط األهم للحاكم اإلسالمي وفقًا للنظرية األوىل هو الفقاهة واأل

الثانية ليست له والية تنفيذية أساسًا؛ ويف النظرية األوىل هناك والية لفقيه  يف النظرية

يمكن إحالة اإلشراف فا يف النظرية األخرية واحد فقط )وليس شورى الفقهاء(، أّم

ة، ة الفقيه وفقًا للنظرية األوىل تأتي من قبل األّملشورى الفقهاء كذلك؛ مصدر شرعّي

بناء على النظرية األخرية  من قبل اهلل تعاىل. ولكْن دن كانت صفات احلاكم حتدَّإو

عملية تكتسب تها؛ لكي يدور احلديث عن مصدر شرعّي ؛ليست للفقيه والية تنفيذية
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وبناء  ،والية الفقيه فقط يف ظّلـ وفقًا للنظرية األوىل ـ معناها الفصل بني السلطات 

يف النظرية  اقع، ولكْنيف الو ٌةع السلطات موجوديمج ّنإ :على ذلك ميكن القول

 أفضل. ق بشكٍلفصل السلطات يتحقَّ ّنإن الفقيه ليست له والية تنفيذية فأالثانية مبا 

ة اإلشراف وشورى جاه نظرّيمنتظري باّتللشيخ اآلراء األخرية احنازت وقد 

 املراجع. 

ة النقطة وخباّص ،ل من قيمة الكتابال تقلِّ املتقّدمةاملالحظات فحال  وعلى أّي

 اليت تعترب مبثابة مقرتح لإلصالح يف الطبعات التالية. ،األخرية
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