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 والية الفقيه عند منتظري.. أحكام وضوابط

 

 د. الشيماء الدمرداش العقايل
 

31-12-2009 

 

 

تسببت آراؤه ومواقفه املستقلة وتصرحياته السياسية يف إاثرة كثري من اجلدل واخلالف، واليت 
تعرض على إثرها إىل كثري من املضايقات اليت أدت إىل عزله من منصبه ووضعه قيد اإلقامة 

ة، وأصبح جمرد ذكر امسه ضمن مقالة أو صحيفة مدعاة للعقوبة، إنه آية هللا منتظري املفكر اجلربي
 والفقيه وأكرب املرجعيات الدينية الشيعية، والذي رحل عن عاملنا منذ أايم قليلة. 

وملنتظري الكثري من اآلراء واالنتقادات حول نظرية والية الفقيه اليت يستمد منها النظام 
إيران شرعيته، واليت تسببت يف قيام خالف ليس ابهلني مع مرشد الثورة آنذاك، واآلن احلاكم يف 

 آن األوان ألن نوضح للقارئ العريب فكر آية هللا العظمى منتظري حول نظرية والية الفقيه.

 

 

 من الظلمة إىل النور..!

قيه، ووجد م على أساس نظرية والية الف1979قامت اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية عام 
الفكر السياسي الشيعي طريقه إىل التطبيق العملي ألول مرة يف عصر الغيبة؛ حيث أصبح 
املذهب اجلعفري هو أساس الدين اإلسالمي، الذي هو أساس احلكم يف اجلمهورية اإلسالمية 

نص اإليرانية، مع االعرتاف ابملذاهب اإلسالمية األخرى وإعطائها كافة حقوقها، وهذا بناًء على 
(، وعليه فقد أصبح الفقيه 1، الفصل األول، األصول العامة)12الدستور اإليراين يف املادة 

العادل، املتقي البصري أبمور العصر، الشجاع القادر على اإلدارة، هو ويل أمر وإمام اإليرانيني يف 
 (. 2)5،107زمن الغيبة، بناء على نص الدستور اإليراين وفق املادتني 
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ور فقد خرجت نظرية والية الفقيه من كوهنا فقط حربًا على ورق إىل حيز وهبذا الدست
التطبيق العملي، هذا التطبيق أوجد وجهات نظر متباينة من قبل بعض الفقهاء الكبار حول 

 الفقيه وصالحياته، بل ودار احلديث حول أصول النظرية العقائدية، ومدى صحتها من عدمه.

 ألول للثورة يف ثالثة اجتاهات:جاءت آراء الفقهاء يف العقد ا

االجتاه األول: وهم الفقهاء املؤيدون لوالية الفقيه املطلقة بشروط، وكان آية هللا العظمى 
 منتظري أحد ممثلي هذا االجتاه.

 االجتاه الثاين: وهم الفقهاء املتحفظون على النظرية والية الفقيه املطلقة ويروهنا يف حدود.

 لفقهاء الرافضون لنظرية والية الفقيه لعدم ثبوت أدلتها الشرعية.واالجتاه الثالث: وهم ا

 

 (3والية الفقيه عند آية هللا العظمى حسني منتظري )

أكد منتظري يف أوائل الثورة على مرتكزي "البيعة والشورى" بوصفهما عنصري نظرية 
هللا اخلميين، فقد مت احلكومة اإلسالمية؛ لكن نظرا للظروف اخلاصة يف بداية الثورة، ووجود آية 

 تنظري احلكومة بشكل خاص.

فقد كان منتظري يرى دائما أن معيار أسلمة احلكومة يتمثل يف أسلمة القوانني ونظامها؛ 
مبعىن أن تكون مبنية على الكتاب والسنة، فليس املراد من احلكومة اإلسالمية هو هيمنة الفقهاء 

منا قيام هذه احلكومة على أسس الشريعة على احلكومة واحتكارهم للسلطة السياسية، وإ
 اإلسالمية وقوانينها.

ويؤكد منتظري هذا املعىن بقوله: "إن اهلدف من نظرية والية الفقيه هو تنفيذ القوانني 
واألحكام اإلسالمية، وإدارة اجملتمع على أسس املوازين اإلسالمية، إما عن طريق تصدي الفقيه 

 (.4سلطة التنفيذية املنتخبة من قبل الشعب")لذلك أو بتأييده وإشرافه على ال

وجييز منتظري والية الفقيه، ولكن مع أتكيده مبدأ الشورى كأساس للحكم، مع مراعاة 
االختصاص؛ وهو يف هذه النقطة يتفق مع فكرة اإلمام اخلميين والواردة يف كتابه احلكومة 

 اإلسالمية.
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ميع األمور بنفسه، بل هو يفّوض كل أمر ويقول منتظري "ليس معىن والية الفقيه تصديه جل
إىل أهله من األشخاص واملؤّسسات مع رعاية القوة والتخصص واألمانة فيهم، ويكون هو مشرفا 

 عليهم وهاداي هلم، ومراقبا هلم بعيونه وأايديه، ومسئوال عن أعماهلم إذا ما تساهلوا أو قّصروا".

واألمور الواقعة املهمة، اخلواّص املضطلعني  ويتابع قائال: "ويشاور يف كل شعبة من احلوادث
فيها؛ حيث إن األمر ال يرتبط بشخص خاص حىت يكون االشتباه فيه قابال لإلغماض عنه، بل 
يرتبط بشئون اإلسالم واملسلمني مجيًعا، وقد قال هللا تعاىل }وأمرهم شورى بينهم{ ]الشورى 

تعاىل }وشاورهم يف األمر{ ]آل عمران [، وإذا كان أعقل الكل وخامت الرسل خوطب بقوله 38
 (.5[، فتكليف غريه واضح وإن تفوق ونبغ")159

عنّي للوالية، كما يرى أنه مع 
ُ
ويؤكد منتظري أن الفقيه اجلامع للشروط، هو الفقيه الصاحل وامل

استحالة التنصيب من قبل اإلمام لغيابه، فإن الطريق الوحيد لقيام احلكومة اإلسالمية يف زمن 
 (.6يبة هو انتخاب الفقيه العادل من قبل الشعب)الغ

 

 احلكومة عند منتظري

احلكومة عند منتظري تستمد مشروعيتها من الشعب يف إطار الشرع؛ حيث يرى أهنا ميثاق 
بني طرفني مها )احلاكم والشعب( إبشراف الشارع وهو هللا عز وجل؛ مما ينتج عنه حكومة شرعية 

تندرج حتت الوكالة والسلطة املستقلة للغري، وميكن لألمة فسخ هذا بني األمة واحلاكم املنتخب، 
 (.7العقد إذا ما ختلف الوايل عّما شرط عليه وتعّهد به )

وينبه منتظري إىل أن احلكومة اإلسالمية ليست حكومة استبدادية دكتاتورية، مؤكًدا أن 
ذة ألحكامه عز وجل، احلاكم احلقيقي هو هللا عز وجل يف هذه احلكومة اليت هي قوة منف

 [.57ويستدل على ذلك ابآلية الكرمية "إن احلكم إالّ هلل" ]األنعام: 

كما يذهب إىل أن احلكومة ليست مقام تفاخر، بل هي متثل عبئا ومحال ومسئولية خطرية 
( الذي يتصدى ملصاحل األمة على أساس ضوابط اإلسالم وأحكام هللا 8على عاتق احلاكم )

 العادلة.

 ة ال مفاخرة..!مسئولي
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حيدد منتظري شروط احلاكم )الفقيه اجلامع للشروط( قائال: "إّن احلاكم يشرتط فيه أن 
يكون فقيها، عادال، بصريا، ال يهمه إال إجراء أحكام هللا وإدامة طرق األنبياء واألئمة )ع(". 

 (.9ويضرب مثال ابلرسول األكرم )صلى هللا عليه وآله وسلم()

منتظري يرى أن احلاكم اإلسالمي هو الفقيه اجلامع للشروط، واملنتخب  نستنتج مما سبق أن
من قبل الشعب، والذي يشاور أُويل األمر كل على حسب ختصصه، ويفضل منتظري أن يسميه 
ابإلمام بدال من احلاكم، كما يرى منتظري أن اإلمام واحلاكم اإلسالمي هو قائد ومرجع 

السياسية والثقافية، ويف الدفاع عنهم ُأسوة ابلرسول )صلى هللا للمسلمني يف كافة شئوهنم الدينية و 
 عليه وآله وسلم(.

ويصنف مهام هذا احلاكم، فيقول: "إن مهام احلاكم اإلسالمي يف األمور املتعلقة مبجتمع 
املسلمني مبا هو جمتمع، أي بنحو العاّم اجملموعي ال االستغراقي، كحفظ نظامهم، وأمن بالدهم 

ع األعداء عنهم وإعداد القوى يف قباهلم، وتعليمهم وهدايتهم، وإقامة السنة وإماتة وسبلهم، ودف
البدع، وإقامة فرائض هللا وشعائره فيهم، وإجراء حدود هللا وأحكامه، وفصل اخلصومات بينهم، 
واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وجباية الفيء والصدقات وحفظ األنفال واألموال العاّمة 

ا إىل أهلها، وتنظيم عالقتهم مع سائر األمم وحنو ذلك مما يتعلق ابجملتمع مبا هو جمتمع، وإيصاهل
 (.10وال يكون متعلقا بشخص خاص")

يرى منتظري أن الدين والسياسة مها أمران وثيقا الصلة ببعضهما البعض، وينتقد منتظري 
يد املسيح )عليه السالم( قول القائلني بفصل الدين عن الدنيا، وأيضا املدعني الذين نسبوا للس

(؛ حيث يقول: "إهنا من بعض نواعق االستعمار 11"أعطوا لقيصر ما لقيصر وما هلل هلل")
 وأبواقه".

ويوضح الفرق بني السياسة احلديثة املبنية على املكر والشيطنة واهلضم للحقوق والرباعة يف 
حقوقهم، وسيادهتم، وإصالح الكذب واخلداع؛ وبني السياسة مبعىن حفظ نظام املسلمني، و 

شئوهنم العامة، والدفاع عنهم على أساس ما أنزل هللا تعاىل من األحكام، ويؤكد أن السياسة اليت 
خيتص هبا الفقيه جبانب شئون الدين هي السياسة من النوع الثاين؛ حيث تدخل يف نسج 

 (.12اإلسالم ونظامه)
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املختصة اليت تقوم بتطبيق توجيهات ولكنه يؤكد على ضرورة وجود املؤسسات واألجهزة 
احلاكم اإلسالمي على الوجه الصحيح؛ حيث يقول يف هذا السياق "ليس معىن ذلك أن 
يتصدى اإلمام بنفسه جلميع الشئون ابملباشرة، بل كّلما اتسع نطاق امللك وزادت التكاليف 

ة وقضائية على تكثرت الدوائر واملؤسسات واألجهزة، وتوجد قهرا سلطات تشريعية وتنفيذي
أساس احلاجة، وحيال كل أمر إىل مؤسسة تناسبه، ولكن اإلمام واحلاكم مبنزلة رأس املخروط 

 (.13حييط جبميعها، ويشرف على اجلميع إشرافا اتما، فهو املسئول واملكلف")

 

 وللحاكم حدود..!

 ال يصح حيدد منتظري الشئون اليت يتدخل فيها احلاكم وهي الشئون العامة، والشئون اليت
للحاكم التدخل فيها؛ فيقول يف هذا السياق "إن احلاكم إمنا يتصدى ويتدخل يف األمور العامة 
االجتماعية اليت البد منها للمجتمع مبا هو جمتمع، وال ترتبط بشخص خاص حىت يكون هو 

 املتصدي هلا".

وأّما األمور  على اجلانب اآلخر يرى منتظري عدم تدخل احلاكم يف الشؤون اخلاصة فيقول "
واألحوال غري العاّمة كالزراعة والصناعة والتجارة واألرزاق واملسكن واملصنع واللباس والزواج 
والتعليم والتعلم واملسافرات واالحتفاالت وحنو ذلك من األمور املتعّلقة ابألشخاص والعائالت؛ 

خيتار ما يريده ويهواه ما مل فالناس يف انتخاهبا وانتخاب أنواعها وكيفيتها أحرار، ولكل منهم أن 
 يكن فيه مانع شرعي".

ويتابع قائال: "فمصاحل األفراد واجملتمعات تقضي برتك األفراد أحرارا يف نشاطاهتم، ويكتفي 
مبساعدهتم ومراقبتهم فحسب، إذ يساعد ذلك على االبتكار وكثرة اإلنتاج والتقدم، والتحديد 

وأال يزدهر االستعدادات يف جماالت احلياة، يوجب أن يفقد الشخص اعتماده على النفس، 
اللهم إال إذا فرض شيء منها يف مورد خاص موجبا لإلضرار ابجملتمع أو ببعض األفراد؛ فللحاكم 

 (.14حينئذ حتديده يف ذلك املورد مبقدار يدفع به الضرر")

م بشريعة خنلص مما سبق أن آية هللا العظمى منتظري يرى الفقيه إماما وحاكما إسالميا حيك
هللا عز وجل )صفة رقابية(، ويرى بعدم جواز فصل الدين عن السياسة، واليت يرى أهنا تطبيق 
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أحكام الشارع عز وجل؛ حيث إنه سبحانه احلاكم الفعلي للكون كله، ويرى أن الفقيه حيصل 
على شرعيته يف إمامة الناس حبكم الناس أنفسهم، وأن مبدأ الشورى هو أساس الشريعة 

 مية.اإلسال

ويؤكد أن الفقيه ليس له التدخل يف شئون الناس اخلاصة، إال فيما يضر املنفعة العامة فعليه 
إرشادهم للطريق القومي، وأن سلطات الفقيه هي سلطات يف األمور العامة فقط، وقد اتفق مع 
 اإلمام اخلميين على ضرورة إقامة حكومة إسالمية حتكم بكتاب هللا وسنة رسوله، على غرار

 حكومة الرسول األكرم واإلمام علي رضي هللا عنه.

اتفق منتظري أيضا مع اإلمام اخلميين يف عدم جواز فصل الدين عن السياسة، واليت يرى 
 أهنا تطبيق ألحكام الشارع عز وجل واحلاكم الفعلي للكون كله.

----------------------------- 

 دكتوراه يف األداب الفارسي 

 

 
، الفصل األول، من األصول العامة، يف  الدستور اإليراين كالتايل: " الدين الرمسي إليران هو 12 [ نص املادة1]

اإلسالم واملذهب اجلعفري اإلثىن عشري. وهذه املادة تبقى إىل األبد غري قابلة للتغيري. وأما املذاهب اإلسالمية األخرى واليت 
هنا تتمتع ابحرتام كامل. وأتباع هذه املذاهب أحرار يف أداء مرامسهم تضم املذهب احلنفي والشافعي واحلنبلي والزيدي فإ

املذهبية حسب فقههم. وهلذه املذاهب االعتبار الرمسي يف مسائل التعليم والرتبية الدينية واألحوال الشخصية )الزواج والطالق 
ع هذه املذاهب ابألكثرية، فإن األحكام واإلرث والوصية( وما يتعلق هبا من دعاوي يف احملاكم. ويف كل منطقة يتمتع أتبا 

تكون وفق ذلك املذهب، هذا مع احلفاظ على حقوق  –يف حدود صالحيات جمالس الشورى احمللية –احمللية لتلك املنطقة 
مديرية –أتباع املذاهب األخرى ". أنظر دستور اجلمهورية اإلسالمية يف إيران، نشر رابطة الثقافة والعالقات اإلسالمية 

 . 31م، طهران. ص 1997 -هـ 1418مجة والنشر، الرت 

من الدستور اإليراين كالتايل: "يف زمن غيبة األمام املهدي )عجل هللا تعاىل فرجه( تكون والية األمر  5[ نص املادة 2]
على اإلدارة والتدبري وإمامة األّمة يف مجهورية إيران اإلسالمية بيد الفقيه العادل املتقي، البصري أبُمور العصر، الشجاع القادر 

 .31" أنظر دستور اجلمهورية اإلسالمية يف إيران، ص 107وذلك وفقاً للمادة 

م، قام بدراسة العلوم الدينية يف قم حىت وصل إىل أعلى املراتب 1922[ آية هللا العظمى حسني منتظري ولد عام 3]
ت رقابة السلطات األمنية بسبب أتييده للخميين وتعرض الفقهية وهي آية هللا العظمى. قبل قيام الثورة اإلسالمية وضع حت

للسجن والتعذيب. وقد أكان يقول اخلميين عليه دائمًا "مثرة حيايت". وبعد قيام الثورة اإلسالمية أصبح إمام لصالة اجلمعة 
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م. كانت له مواقف خاصة جدًا ومغايرة لبعض توجهات الطبقة احلاكمة 1985ان. وقد عينه اخلميين انئبًا له عام يف طهر 
يف ذلك الوقت أدت إىل اهتامه مبخالفة ُأسس الثورة ومت عزله من منصبه. وتفاقم الوضع بعد تصرحياته القوية جتاه اليمني 

 وضعه حتت اإلقامة اجلربية يف منزله مبدينة قم. ويعترب آية هللا منتظري من املتشدد وما أمساهم بفقهاء السلطة مما أدى إىل
أكرب املناهضني لوالية الفقيه املطلقة؛ وتناول يف كتابه دراسات يف والية الفقيه دور الشعب يف السلطة واعتبار السلطة 

فقيه  فقيه املطلقة هي شرك " واليت مطلقهالشعبية أساس ملشروعية السلطة إىل جانب السلطة اإلهلية. ويقول أن والية ال
اول، دفرت اوليات انقالب اسالمى، هتران،  پشرك است ". انظر: روز مشار انقالب اسالمى: جلد دوم، چا

 .  514هـ.ش، ص 1377

 هـ.ش.1377، تريماه، 18[ آية هللا منتظري، والية فقيه وقانون اساسى، راه نو )روزانمه( مشاره 4]

العظمى منتظري، دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية، ج األول، ط األوىل، مجادي الثانية [ آية هللا 5]
 .12هـ. ق، املركز العاملي للدراسات اإلسالمية، قم، إيران. ص  1408

 .455 - 427[ آية هللا العظمى منتظري، املصدر السابق، ص 6]

 .576 - 574 [ آية هللا العظمى منتظري، املصدر نفسه، ص7]

 .4، 3[ آية هللا العظمى منتظري، املصدر نفسه، ج الثاين، ص 8]

 .5[آية هللا العظمى منتظري، املصدر نفسه، ج الثاين، ص 9]

 .23[ آية هللا العظمى منتظري، املصدر نفسه، ج الثاين، ص 10]

 .25، الرقم 20ل لوقا، الباب ، وإجني21، الرقم 22. وإجنيل مىت، الباب 17، رقم 12[ إجنيل مرقس، الباب 11]

 .24[ آية هللا العظمى منتظري، مصدر سابق، ج الثاين، ص 12]

 .25[ آية هللا العظمى منتظري، املصدر نفسه، ج الثاين، ص 13]

 .25، 24[ آية هللا العظمى منتظري، املصدر نفسه، ج الثاين، ص 14]
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 منتظري.. فقيه عارض "والية الفقيه"
 

 حممد أبو اجملد 
 

 22-12-2009 

 

 

منتظري"إنه ليس يف مراجع التقليد املوجودين اآلن من يصل إىل مرتبته، ولكنه مع فقهه 
واجتهاده املطلق ساذج يف األمور السياسية، فتصدر عنه آراء ال تناسب املقام فيجلب على 

 نفسه نقمة سياسية". 

م العوا عندما سأله عن كان هذا هو رد عامل إيراين وسياسي ابرز على الدكتور حممد سلي
 رأيه يف املرجع الشيعي آية هللا العظمى حسني علي منتظري، وامللقب مبهندس الثورة اإليرانية.

لذلك فقد بدا التساؤل الذي دار بني العوا ونفسه بعد ذلك الرد منطقيا حينما قال: هل  
ا من خصومه قبل املعجبني كان آية هللا اخلميين بذكائه احلاد وجتربته العميقة وحكمته املشهود هب

 به، خيتاره انئبا له لو كان ساذجا سياسيا؟!

ذلك أن االعرتاف بعبقرية "منتظري" العلمية، ال ميكن أن يتصور معها أن الرجل "منتظري" 
يعاين من عدم النضج السياسي، فضال عن أن يستبعد من منصبه احلساس واخلطري، هلذا 

 السبب.

 

 الفقيه املقدام

ن عامل ومفكر وفقيه كبري بقدر "منتظري" ليس ابألمر اهلني؛ ألنه ليس جمرد فقيه احلديث ع
طال عمره، وظل يباشر أعماله الفقهية والفكرية ما يزيد على الستني عاًما، دون انقطاع، وإمنا 

 ألنه فوق ذلك زاوج بني الفقه والسياسة، حبيث جعل من األول مرجعية وأساسا للثانية.
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منذ سنوات ما قبل انتصار الثورة يف إيران من أبرز الشخصيات البارزة  فقد كان منتظري
لدى علماء ورجال احلوزة العلمية واملناضلني والسياسيني املعروفني، حبيث ال ميكن إنكار 

 اإلسهامات اليت قدمها هذا الرجل للثورة.

ة جبرأة يف طرح وبشكل عام، فإن الرجل يبدو أنه يتميز مع حنكته العلمية وعبقريته الفقهي
اآلراء والنظرايت، وجرأة أكثر يف إعادة النظر فيها وتعديلها لتخدم هدفها النهائي، حىت إن أدى 

 هذا التعديل إىل تغيري املعامل األساسية لتلك النظرية.

لكن عندما تكون النظرية اليت يتم تغيري معاملها هي اليت أتسست عليها الدولة اإليرانية 
رت حوهلا معتقدات عشرات املاليني من الشيعة يف مجيع أرجاء العامل، فمن برمتها، بل متحو 

الطبيعي أن يتحول األمر إىل معضلة تؤدي يف النهاية إىل نسف اتريخ الرجل وطي صفحة 
 إجنازاته، وحتويله يف وسائل اإلعالم اإليرانية، من "أبو املراجع" إىل جمرد عامل بسيط!!

 
 ةال.. لوالية الفقيه املطلق

إهنا نظرية والية الفقيه اليت كان منتظري هو أول من أصل هلا عندما اختارهتا الثورة اإليرانية 
لتكون احملور الرئيس لتأسيس فكرة الثورة بشكل عام، وذلك عندما طوَّرها اخلميين يف دروسه عن 

قبلها على  احلكومة اإلسالمية، لتصبح واليًة عامًة شاملًة، بعد أن كان الفقه اإلمامي يقتصر
 الوالايت اخلاصة، كالوالية على األيتام، وعلى تزويج النساء.

ومن املهم أن يكون حاضرا يف احلديث عن منتظري أنه هو من توىل شرح النظرية، 
وأتصيلها من املذهب اإلمامي ومن األصول اإلسالمية مباشرة، وألقى دروسه فيها ملدة تقارب 

لمية إليران( حتت عنوان: "والية الفقيه" ابللغة العربية، مث ثالث سنوات يف ُقْم )العاصمة الع
أصدر كتااب ضم هذه الدروس، حمققًة موسعًة، يف أربعة أجزاء، وصل جزآن منها إىل يد القراء، 

 وحيل بينهم وبني اجلزأين اآلخرين؛ بسبب عزل آية هللا منتظري، مث فرض اإلقامة اجلربية عليه.

ده أن تتحول نظرية والية الفقيه من إطارها الذي أراده، وهو غري أن منتظري مل يدر خبل
اإلطار االنتخايب، إىل والية مطلقة ال حدود هلا من حيث الصالحيات اليت متنح للفقيه أو 

 املرشد.
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فآراء علي منتظري يف والية الفقيه كانت تتجسد يف أن يتوافر يف احلاكم )الزعيم( شروط 
خابه من قبل الشعب، وأن حتدد صالحياته ابلدستور، واألهم من الفقه اإلسالمي، وأن يتم انت

ذلك أن تكون له مدة رائسية حمددة، وأن يكون جمللس اخلرباء احلق يف استجوابه وعزله إذا ما 
 خالف الشروط السابق ذكرها أو أخل ابلتزاماته وفًقا ملا ورد ابلدستور.

وم من منظوره رمبا تستوجب استبدادا يف ويرى منتظري أن الوالية املطلقة للفرد غري املعص
 احلكم، كما أن الوالية املطلقة مل ترد يف الدستور وإمنا أضيفت فيما بعد.

ويف هذا السياق، يقول منتظري: "لقد أدخلوا يف الدستور كلمة )املطلقة( بعد )والية 
وز للفقيه أن يفعل الفقيه(، وهذا عمل غري سليم، فنحن ال نؤمن ابلوالية املطلقة للفقيه، وال جي

 ما يريد، فضال عن أهنم قد ألقوا بشرط املرجعية عن القائد، وهو من شروط انتخابه".

وحول دليله لنفي الوالية املطلقة عن الفقيه يؤكد منتظري يف مقابلة صحفية أجراها معه 
دلياًل، إذ موقع "املعصومني" قبل سنوات قليلة قائال: "نفي الوالية املطلقة للفقيه ال يستدعى 

دليال قاطعا ومل األصل يقتضي عدم وجود والية ألحد على أحد، بل إن إثباهتا هو الذي حيتاج 
 أعثر على ذلك يف الكتاب والسّنة وال يف حكم العقل..".

مث يربهن على صحة موقفه آبايت قرآنية وأحاديث نبوية، حيث يقول: "وصف هللا تعاىل يف 
 -يف سورة آل عمران  -"وأمرهم شورى بينهم"، وخاطب رسوله  سورة الشورى املؤمنني بقوله:

مع كونه معصوما بقوله: "وشاورهم يف األمر"، ويؤكد منظري أن كلمة )األمر( يف اصطالح 
هللا )صلى هللا الكتاب والسنة كان يطلق على األمور االجتماعية والسياسية العامة. وكان رسول 

 صحابه يف األمور املهمة االجتماعية ومل يكن يستبّد هبا.عليه وآله وسلم( مع عصمته يشاور أ

ويتابع: والوالية املطلقة خاّصٌة ابهلل العظيم مالك كل شيء وخالقه، "إن احلكم إال هلل" 
( والباقون حىت األنبياء واألئمة )عليهم السالم( موّظفون إبجراء أحكام هللا تعاىل، 76)يوسف: 

 ز وجل.وهلم الوالية يف إطار أحكامه ع

 

 حمافظ بنكهة التجديد
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اآلراء السابقة تدل بوضوح على أن الرجل حمافظ بنكهة جتديدية، إن صح التعبري، وجتلى 
ذلك التوجه يف سعيه احلثيث لتأصيل املفاهيم الفقهية وربطها ابلواقع املعاش، واالجتهاد الدؤوب 

وأخرى قد تفتح اجملال واسًعا يف نقد ومقاومة ما يعلق هبا من تصورات خاطئة ومفاهيم جامدة، 
ملمارسة االستبداد ابسم الدين، وهو ما جعله ينادي مرارًا بعد جناح الثورة أبن يرتك رجال الدين 

 السلطة لتتداول بشكل مدين عن طريق االنتخاب.

وفيما يتعلق ابلتعديالت اليت أدخلت على الدستور عقب وفاة اخلميين يقول منتظري: "إن 
أجريت السيما إلغاء منصب رئيس الوزراء، وتوسيع سلطات وصالحيات الويل  التعديالت اليت

الفقيه )مرشد الثورة(، كانت غري ضرورية"، وقد كان رأيه هذا من واقع مسئوليته كرئيس جمللس 
 اخلرباء آنذاك.

وفيما يتعلق ابلتعديالت اليت أدخلت على الدستور عقب وفاة اخلميين يقول منتظري: "إن 
ت اليت أجريت السيما إلغاء منصب رئيس الوزراء، وتوسيع سلطات وصالحيات الويل التعديال

الفقيه )مرشد الثورة(، كانت غري ضرورية"، وقد كان رأيه هذا من واقع مسئوليته كرئيس جمللس 
 اخلرباء آنذاك.

، ومما سبق، يتضح أن مسألة اجلمهورية يف رأي منتظري ال تتحقق إال ابحرتام احلقوق العامة
خصوًصا حق املشاركة الشرعية الفاعلة، وااللتزام ابلدستور، وحتديد صالحيات الفقيه يف إطار 

 القانون، وكذا حتديد فرتة واليته، ومساءلته أمام جملس اخلرباء املنتخب من قبل الشعب.

ومل يكن أمام منتظري بد من حماولة تصحيح املسار، حىت إن بدت آراؤه مهددة لكيان 
سالمية ومزلزلة ألركاهنا، فالرجل منذ بداية تكوينه وهو جريء يف إعالن رأيه، مقدام يف الثورة اإل

حتمل تبعاته، فقد حتمل ما ال تطيقه اجلبال يف سجون السافاك من ألوان التعذيب والتنكيل، بل 
حتداهم بتنظيم إضراب عام داخل السجون حينما أرادوا إعدام اخلميين وأجربهم على الرضوخ 

 به بعدم املساس به!!ملطال

ومل يشفع ملنتظري وقفته الشديدة تلك مع اخلميين، ودعمه غري احملدود له يف بداايت انتصار 
م، فتمت إقالته من مجيع مناصبه السيادية )مرجعية الزعامة، وجملس 1979الثورة اإلسالمية عام 

م، ليتحول  1988ام قيادة الثورة، وجملس اخلرباء(، وذلك بعد اصطدامه الشديد ابخلميين ع
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فجأة من خنبة صناع القرار إىل خنبة املعارضة، خاصة بعد ما كثرت انتقاداته الالذعة ملمارسات 
حماكم الثورة ضد عناصر النظام البهلوي أو رموز التيارات املعارضة هلا، وانتقاداته للمحاكمات 

واألهم انتقاداته لنظرية  اخلاصة برجال الدين وممارستها العنف والضغط ضد املراجع والطالب،
 "والية الفقيه املطلقة".

غري أن الرجل ظل، رغم ذلك، متمتعا بعدد كبري من األتباع يف صفوف املتدينني اإليرانيني 
أهلته الستمراره يف تويل مسئولية تفسري أحكام املرشد األعلى، وهكذا فإن وجهات نظره كانت 

 ة مل تكن ملزمة بتطبيقها.تتمتع بوزن لدى صناع القرار، ولكن احلكوم

وبعد أن أغرق منتظري يف نقد النظام، اسُتبِدل على وجه السرعة كخليفة آلية هللا اخلميين 
ابملرشد األعلى احلايل آية هللا علي خامنئي، وفرضت عليه اإلقامة اجلربية يف منزله ملدة مخس 

 م.1997سنوات بداية من عام 

 

 من النظام إىل املعارضة

أضحى مؤصل نظرية "والية الفقيه" رمزا إصالحيا معارضا للنظام اإليراين، ومل  ومن يومها
تؤد فرتة احتجازه إىل إسكات صوته الذي مل يهن رغم وصوله إىل الثمانينيات من عمره، 
وشهدت االنتخاابت الرائسية اإليرانية األخرية له دورًا ابرزًا يف انتقاد النظام ومرشحه جناد، وقد 

ي فتوى تدين حكومة جناد، وخاطب منتظري حينها رجال الدين اإليرانيني أبهنم أصدر منتظر 
 قادرون، وجيب عليهم أن يسعوا إىل اإلصالح.

ويف أغسطس املاضي وصف املؤسسة الدينية يف البالد "ابلدكتاتورية" قائال: إن تعامل 
ائسة املتنازع على السلطات مع االضطراابت اليت اندلعت يف الشوارع يف أعقاب انتخاابت الر 

 نتيجتها "ميكن أن يؤدي إىل سقوط النظام".

وكان قد كتب بعد أربعة أايم من انتخاابت الرائسة قائال: "لألسف إن هذه الفرصة املمتازة 
)االنتخاابت( استخدمت أبسوأ طريقة ممكنة"، ووصف إعادة انتخاب جناد أبنه "أمر ال ميكن 

 أن يقبله أي عقل سليم".
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قتها ابلسلطات ملمارستها العنف والقمع جتاه املتظاهرين، واهتمها بـ"تصفية كما ندد و 
حساابهتا مع املثقفني والناشطني واملفكرين وتوقيف العديد من مسئويل اجلمهورية اإلسالمية بال 

 سبب".

وكما يقول الدكتور حممد سليم العوا: إن قرار العزل، وإن كان موضع جدل بني املهتمني 
يراين من حيث أسبابه ومدى تسويغها له، فإن قرار فرض اإلقامة اجلربية مل يكن ابلشأن اإل

موضع رضاء أحد، ولكن فرضه اعتبار سياسي حبت، مل ينل من مكانة آية هللا منتظري، وال من 
 تطلع الناس إليه وتقديرهم لتارخيه وكفاحه يف سبيل الثورة اإلسالمية.

ربه اآلن قد مثل نقلة ثورية يف اتريخ ثورة قامت على ومن املؤكد أن الرجل الذي يرقد يف ق
 أساس أصله هو، وأصبحت تشعر ابالرتياح اآلن بعد أن سكت صوته إىل األبد.

----------------------------- 

 من أسرة مدارك 
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