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 الجمهورية الثانية؟؟السيادة الشعبية الدينية: 
 ليلى مزبودي

 مزبودي، السيادة الشعبية الدينية، والية الفقيه، الفقه السياسي، ىليلالكلمات المفتاحية: 
 اإلمام اخلميين، اإلمام اخلامنئي.

طلقها أاألوىل  .يرانإيف  ا من عمر الدولة اإلسالميةعام   ربعونأرمبا بني والية الفقيه و السيادة الشعبية 
ات. قد  مام اخلامنئي من بضع سنو كثر من مخسني عاما، والثانية أطلقها خليفته اإلأاالمام اخلميين، منذ 

 ،تكاملتنيالتعمق يف مفهوميهما يدل على اهنما م ولكن ، يعتربمها القارئ للوهلة األوىل اهنما متناقضتني
  .  نتجهاأبالواقع الذي املرتبطة  ته السياسيةالكل منهما ضرور 

هنا ال تزال تنتسب من حيث الفلسفة أرغم  ،1979 عاميران إيران اليوم ليست على غرار إ
رك ملهمها سقاط النظام الشاهنشاهي، حتإبغية  الثوري انطالقة العملعند ىل املدرسة اإلسالمية. إالسياسية 

 ومفجرها  اإلمام اخلميين ضمن املفردات اإلسالمية. 
عاد اإلمام فيه اللحمة بني الدين والسياسة، أ ،الحكومة اإلسالميةكتابه   يفكان ذلك واضحا 

ذيب هذه شعلى ت . كما عملواليت كانت نسفتها نظريات سياسية تدور يف الفلك العلماين والقومي
 شوهتها جتربة التاريخ االسالمي حيث سخر الدين لصاحل السياسة. العالقة اليت 
ىل مصاف إالسياسة  واليت ترفع كانت كلمته املأثورة   "، ديانتنا، ديننا عني سياستناسياستنا عني" 

 ا من التجارب السياسية املستقاة من سرية وأحاديثه. استلهمىل مصاف السياسةإالدين وال تنزل الدين 
واإلمام  له،صلى اهلل عليه وآ، وباألخص من الرسول – من املذهب اجلعفري اإلثين عشريض –املعصومني 

 سالمي.سيطروا على العامل اإلوليس من سرية احلكام الذي  عليه السالم،علي 
ية احلقول اليت ولمشسالمي: يان ضرورة املشروع السياسي اإلباليت اعتمدها لت لعقليةا رباهنيالأهم 
  .ىل دولة بغية تنفيذها أو تطبيقهاإمستنتجا ضرورة احلاجة  ،سالمياإل يتناوهلا التشريع
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 سية،أحد ركين العملية السياي أ - الفئة احلاكمةعلى إال ان مقاربة مفهوم الدولة تركزت آنذاك 
ة املعصومني يضا من سري أوانطالقا  . تقع على عاتقها مسؤولية احلكم اليتي تلك أ - احلاكم واحملكومومها 

داروا  نفكرون الذيها العلماء واملانبثقت لدى االمام نظريته الشهرية، والية الفقيه واليت طور توصياهتم،   و 
 فلكه .  يف

والية الفقيه ليست باألمر اجلديد يف البيئة الشيعية املتدينة، بل ويف البيئة اإلسالمية عامة. بل 
ن صح التعبري امتداد لدور الفقيه اجملتهد يف اجملتمع مع توسيع ملهامه.  فبينما كانت مهمة اجملتهد إهي 

تشتمل  اخلميين مامصبحت مع مقاربة اإلأجتهاد يف األمور العبادية واملعامالتية، االتقتصر يف السابق على 
واملناهج  ،ت الدوليةوالعالقا ،والرتبوية ،واالقتصادية ،مبا فيها السياسية ،مور احلياتيةاألا على  كافة يض  أ

 احلضارية.
الدراسات  خالل هذه السنوات، اسرتسلتنه أاوية الويل الفقيه ز املقاربة السياسية من  تأثرياتمن 

ن تتوفر فيه، أالفقيه، الصفات والشروط اليت جيب عليه  شخصالدينية ورمبا االجتماعية يف الرتكيز على 
قة تعيينه بل طريىل إسهاب . كما تطرقت باإلن يكونوا والة األمرأىل مصاف من يستحقون إحىت ينتسب 

 . الصالحيات اليت يتمتع هبا ىلإمام املعصوم، ومنها وفلسفة تعيينه، من حيث كونه نائب اإل
ستحقها، رغم مل متنحه املساحة اليت يىل زاوية احملكوم و إباملقابل، قلما تطرقت النظرية السياسية 

اعة ويل ط خلص دوره يف .هدف العملية السياسية باملعين اإلسالمي املتمحور حول العدالة يشكل أنه
  على غرار عالقة املقلد للمقلد.  ا. متام  الفقيه

خالل لعالقة ايران كما يف لبنان( ملتصقة بتلك اليت سادت إفهوم ويل الفقه   يف ملظلت املقاربة ف
مع توسيع للحقل االجتهادي هلذا األخري، حبيث يشمل السياسي  اجملتهد،عقود بني مجهور املؤمنني و 

 حول السيادة الشعبية الدينية. اخلامنئي مام القائدن جاء طرح اإلأىل إ ىل ذلك.إواالقتصادي وما 
المي املطبق يف سد ضالته يف النظام اإلانه جيليس نظرية جديدة باملعىن املطلق. بل هذا الطرح  

ا تيوقراطية  كن يوم  تسالمية على هيئات دينية للحكم. وبالتايل مل ايران. منذ البدء، مل تقتصر اجلمهورية اإل
 كما حيلو لبعض العلمانيني أن يسقطوا عليها. 



3 
 

ال لبس يف تعيني  افقد اعتمدت خالهلا هيئات مدنية ودينية وخمتلطة. لعبت املشاركة الشعبية  دور  
ا ثل الشعب نواب  نظمة الدميقراطية. حبيث ميأعضائها. من خالل آليات انتخابية شبيهة بتلك املعتمدة يف األ

ا أن بعض م  من الشعب، رغ ا مباشرة  ا منتخب  ا النظرية أن يكون الرئيس أيض  وارتأت أيض   ينتخبهم، بل
على النواب  ل يف لبنان(. مل يشرتطالتجارب الدميقرطية تسمح بانتخاب غري مباشر للرئيس   كما حيص

 تني املسؤوليتني.اهلا يض  أن يرتشحوا أن كان حيق هلؤالء إن يكونوا من الفقهاء. و أعلى املرشحني للرئاسة و أ
كذلك األمر يف احلقل الديين، الشعب هو الذي ينتخب الفقهاء اجملتهدين يف هيئة اخلرباء املوكل 
اليهم مهمة تعني الويل الفقيه كما مراقبته كما عزله عند الضرورة. كما يعني الشعب أيضا نصف االعضاء 

لدستور اإليراين اسالمي و التشريع اإل ملقرتحة معمن جملس صيانة الدستور املوكل إليهم مطابقة القوانني ا
  وإدخال التعديالت عليه.

اقا يف النظرية فتح آف. فهي تسائدلنظام  السيادة الشعبية الدينية أكثر من تسمية جديدةن أال إ
تلك اليت   من دون تعارض مع وبأسلوب جديد، عيد انتاج النقاش مبفردات جديدةتسالمية. و السياسية اإل

 ا تسمية والية الفقيه.كرسته
لسياسي لنظام احماكاة ليشكل  نهأكمن على املستوى اخلارجي، ت، فيما الطرحمهية هذا أتكمن 

يادة الشعبية حيرك طرح الس عين بذلك الدميقراطية. أ ا له،واألكثر تروجي   األكثر انتشارا يف عصرنا احلديث،
صوصيات عرب مقارنة يستخرج منها اخلالذي جيعل الدميقراطية وكأهنا هناية التاريخ السياسي،  هذا الركود
  ا عن مقولة  أفضل املوجود( اليت يرد هبا فقهاء الدميقراطية كل حماولة للنقد.، بعيد  واملشرتكات

ثاين من على الركن ال مع الرتكيز سالميالنظام اإل موضوع طرحهذا العيد ييف احلقل الداخلي، 
ا أن علم    لسياسية اخلاصة بفهوم املواطنةعلى املنظومة ا  طلويثنائي العملية السياسية أال وهو احملكوم. 

فرده راع ىل الرعية، مإ هذا املصطلح غري مناسب وهو غري معتمد يف القاموس اإلسالمي حيث يشار عامة  
 (.ل عن رعيته""كلكم راع وكلكم مسؤو نسبة اىل احلديث النبوي 

 يعيد صياغة باألخصو  هلكنسالمي، و فند حقوقه يف النظام اإلين أ ذا الطرحه من شأن 
 ثارهتاإمور ال بد له من مراعاهتا، من أأمام اهلل، اي ما يسأل عنه من  و -جتاه الدولة،  مسؤولياته السياسية
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ن قبل أجهزة ما يرتكب م اأو فساد   ،اأو تقصري   ،ا. كما على سبيل املثال، مسؤولياته يف حال رأى ظلم   -
ة التعبري، حرياألمر الذي ينبثق عنه موضوع  ..ا.و هتديد  أا او يف حال استشعر خطر  الدولة أو غريها. 

 . احلرية اإلعالمية وحدودهاو 
ّعل دور احملكوم فاال اهنا ت وليس بعرضه للويل الفقيهة طاعمبوازاة مفهوم الهذه املقاربة وان متت 

سياسية امللقاة ساس املسؤولية الأعلى وأكثر فعالية،  وسعأىل دور إ فحسب، رجه من دائرة املنفذ الطائعختو 
 .سالميالنظام السياسي اإلعلى عاتقه، ضمن منظار 

ما جتاه الدولة ك  واجبات الويل الفقيه جتاه هذه الرعيةبتبيان ا يض  أهذه املقاربة بل ورمبا تسمح  
وكأنه سالمية وقد أظهر الفقيه يف األدبيات السياسية اإل .يف التفصيل يأخذ حقهوهو موضوع مل ، ايض  أ

سرع بكثري أه والذي كانت حتوالت يرانإالواقع السياسي يف بعكس ما يرشح عن يتمتع بصالحيات مطلقة، 
 .من املواكبة النظرية له
يران يف حني  إ سالمي يفاإل السيادة الشعبية الدينية هي اجلمهورية الثانية للنظامطروحة أقد تكون 

كرب من احلقل أسالمي حنو استقاللية املشروع اإل يتوجه معهاولكن كانت والية الفقيه اجلمهورية األوىل. 
  سالمي.إأكثر من العلم السياسي من منظار  واقرتابالفقهي 

جلمهورية ا ن النظام السياسي يفأدليل على  مام القائد اخلامنئيمن قبل اإل هذه التسمية طالقإ 
 ستكمال. االفهو قابل للتجديد، والتعديل و  . واقع وحتوالتهالسالمية يتفاعل مع اإل

 حي!!نظام  فهووبالتايل 


