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الويل الفقيه العامل ّية
مركز ّية التوحيد يف سلطة ّ
الدكتور الشيخ عيل رضا بی نياز

(((

خالصة:

اإلسالمي بأصل التوحيد ،وأثر هذا
السيايس
تتناول هذه املقالة مسألة ارتباط النظام
ّ
ّ

األخري يف إثبات أصل والية الفقيه العادل ،ومرشوع ّية واليته ،وحدود هذه الوالية.

ويتقاطع -يف موضوع سلطة الويل الفقيهّ -
والفقهي؛ فهو
الكالمي
كل من البحث
ّ
ّ

تفرع أصل الوالية عن والية
النبي واإلمام
ّ
يرتبط بالكالم من جهة ّ
عز ّوجل -ويرتبط بالفقه؛ ّ
ألن تفاصيل كثرية تتع ّلق بصالح ّيات
بدورمها من قبل اهلل ّ
املجعولتني

ومؤسسات املجتمع تُبحث يف الفقه عادة.
الو ّيل الفقيه وعالقاته بالناس
ّ

ختصص ّي ًا ،ويفرض بالتايل عناية
وهذا التقاطع والتداخل جيعل من اإلشكال إشكاالً ّ

منهج ّية وحتليل ّية جادة للتمكّن من الوصول إىل نتائج وأجوبة عن التساؤالت.

مصطلحات مفتاح ّية:

الوحي ،الدين ،العقيدة ،التوحيد ،الفقه ،الوليّ الفقيه ،السلطة ،احلكم ،النظام
السيايس ،الترشيع ،التقنني ،املرشوع ّية ،الصالح ّية...
ّ
اإلسالمي وممثل جامعة املصطفى العاملية يف لبنان ،من إيران.
((( باحث يف الفكر
ّ

179

مقدّ مة:

اإلسالمي جمموع ًة من العقائد واملبادئ واألحكام والقواعد القائمة عىل
يم ّثل الدين
ّ
القرآين وسنّة املعصومني وسريهتم؛ هبدف هداية البرش يف ّ
كل
أساس تعاليم الوحي
ّ
ٍ
ٍ
ومكان.
زمان
مركز ّية التوحيد يف �سلطة الو ّ
يل الفقيه العامل ّية

ويم ِّثل التوحيد مركز هذه املنظومة ال َع َقد ّية والترشيع ّية ،فهو أصل األصول يف
العقيدة ،وأساس الترشيع يف األحكام والتكاليف.
دي ،تعود ّ
ونبوة،
كل األصول االعتقاد ّية -من عدلّ ،
فعىل مستوى البحث ال َع َق ّ
األول؛ فهي منبثقة منه ومتو ّقفة عليه .ومن هناُ ،ع ِّرفت
وإمامة ،ومعاد -إىل األصل ّ
العقيدة :بـ «العلم بالذات والصفات واألفعال».

ومن جهة األحكام ،يم ِّثل التوحيد أساس الترشيع ومرتكز األحكام ،فأصل الترشيع

بحق طاعته علينا،
واإللزام بالتكاليف يستند إىل اإليامن بمولو ّية املوىل وحكم العقل ّ
كام ّ
إن منظومة األحكام الفقه ّية التفصيل ّية :الفرد ّية منها واملجتمع ّية ،تستهدف االرتقاء

السمو الروحي ،والسعادة الدنيو ّية واألخرو ّية،
باإلنسان فرد ًا ومجاعة إىل أفضل حاالت
ّ
وإىل سيادة نواميس العدل والقسط يف العالقات بني الناس .وك ّلها حقائق وأهداف
تستمدّ جذوهتا من عقيدة التوحيد.

أوالً :التوحيد واملنظومة الفكر ّية اإلسالم ّية:

املنطقي للبحث أن نقف عند مركز ّية التوحيد من منظومة الفكر
يفرض التسلسل
ّ
خاصة.
السيايس
نعرج عىل حمور ّية التوحيد يف الفكر
اإلسالمي ّ
ّ
ثم ّ
اإلسالمي عموم ًاّ ،
ّ
ّ

180

ّ
فكل مدرسة فكر ّية تقوم عىل وجهة نظر حمدّ دة للكون واإلنسان واحلياة ،وعىل موقف
فلسفي حمدّ د من التاريخ واملجتمع ،وتصوغ -عىل أساس ّ
االجتامعي
كل ذلك -نظامها
ّ
ّ
احلضاري.
ونمطها
ّ

وقد أش��ادت املدرسة الفكر ّية اإلسالم ّية بنياهنا عىل فلسفة التوحيد ،وأقامت
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أطروحاهتا يف خمتلف جماالت احلياة االجتامع ّية واالقتصاد ّية والسياس ّية عىل قاعدة

ثم ّ
منطقي ينسجم مع طبيعة األهداف
إن هذا التوجيه يف منظومة املدرسة اإلسالم ّية
ّ
ّ
حيرر
والغايات التي خ ّططت هلا هذه املدرسة لإلنسان واملجتمع
اإلنساين؛ فاإلسالم ِّ
ّ
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اإليامن باهلل -سبحانه وتعاىل -وتوحيده وتنزهيه ،وألجل ذلك كان التوحيد مركز
األفكار والن ُظم ،واملحور الذي حتوم عليه ّ
كل التفاصيل الترشيع ّية والقانون ّية.

اإلنسان من ّ
مر التاريخ ،ومن عبود ّية غري اهلل صن ًام كان أو
كل األلوه ّيات املز ّيفة عىل ّ
فكرة أو جهة؛ ّ
الداخيل يالزمه حترير
كل ذلك عىل قاعدة« :ال إله إال اهلل» .هذا التحرير
ّ
عز ّوجل،-
خارجي وتكريس مبدأ« :ال سيادة ألحد عىل أحد باألصل؛ بل السيادة هلل ّ
ّ
وال جيوز ألحد أن يتس ّلط عىل أحد ،أو أن تكون له نوع حاكم ّية أو والية بدون إذن من

اهلل سبحانه.

وترتجم سيادة اهلل عىل الناس من خالل رشائع السامء وقوانينها العادلة التي ال تظلم
أحد ًا؛ ّ
ألن نسبتها إىل اجلميع سواء؛ فهي ال تنحاز إىل فئة أو إىل قوم أو إىل عرق؛ بل

احلق والعدل.
تسعى إىل تكريس ّ

فس سبب وقوف ال ُكبرَ اء والسادة دائ ًام ضدّ رساالت األنبياء
وهذا ما ُي رِّ
بمدلوالته االجتامع ّية والثقاف ّية هيدِّ د مواقعهم ومصاحلهم[ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
؛ فالتوحيد

ﮆ ﮇ ﮈ](((.

[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ](((.
االقتصادي تؤكّد القوانني اإلهل ّية وقيم السامء ويف ّ
كل األديان عىل
فعىل الصعيد
ّ
ّ
أن الطبيعة والكون خلق اهلل وملكه؛ وهو الذي استخلف الناس بوصفهم نوع ًا فيها،

وخلقها ألجلهم مجيع ًا ،ال لفئة منهم[ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ](((،

((( سورة األحزاب ،اآلية .67
((( سورة الزخرف ،اآلية .23
((( سورة البقرة ،اآلية .29
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[ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﯛ[)] ،(1ﰌ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ](((.

مهم من مقاصد
فاملال مال اهلل ،والناس عياله ،والتوزيع العادل للثروات مقصد ّ

مركزي للدولة اإلسالم ّية.
اإلسالمي ،وهدف
االقتصاد
ّ
ّ
مركز ّية التوحيد يف �سلطة الو ّ
يل الفقيه العامل ّية

اإلسالمي طابع ًا مم ّيز ًا مغاير ًا ملا
االجتامعي ،يمنح التوحيد املجتمع
وعىل الصعيد
ّ
ّ
عليه املجتمعات األخرى ،وهي سمة الديمومة احلضار ّية حلركة املجتمع؛ ذلك ّ
أن

املجتمعات ّ
وكل التجارب احلضار ّية تقوم عىل تبنّي أهداف جتعلها نصب أعينها ،وعادة
التارخيي؛ من قبيل:
ما تكون هذه األهداف منتزعة من واقع الناس ومن داخل املسار
ّ

يتحول النسبي إىل مطلق ،وهذا
االقتصادي ،املناعة العسكر ّية،
الرفاه
واحلر ّية ...وهكذا َّ
ّ
ّ
ما يعيق حركة هذه املجتمعات ولو بعد حني!

التوحيدي ،فمثله األعىل املطلق هو اهلل ،وأهدافه تتم ّثل يف أخالق اهلل
أ ّما املجتمع
ّ
وقوة ،وقدرة ،وعزة ...ولذلك ّ
فإن حركته ال تتو ّقف ،ووقود مسريته
وقيمه؛ من علمّ ،
ال ينفذ.

وأي إطار آخر غري الدين
فعقيدة التوحيد هي اإلطار
الطبيعي لنهضة األ ّمة وتقدّ مهاّ ،
ّ

والفكري للناس ،الذين
النفيس
وغري الرؤية الكون ّية التوحيد ّية لن ينسجم مع املخزون
ّ
ّ

وخف التزامهم به ،لن جيدوا أنفسهم ولن يعيشوا االنسجام
مهام هبت فهمهم لإلسالم
َّ
والنفيس؛ إال مع هذا اإلطار.
الروحي
ّ
ّ

السيايس:
ثاني ًا :التوحيد والنظام
ّ
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وال ّ
االجتامعي
السيايس عن منظومة األفكار األخرى عىل الصعيد
يشذ النظام
ّ
ّ
والثقايف ...فك ّلها تدور مدار فكرة التوحيد ،وك ّلها تتأ ّثر هبذه العقيدة،
واالقتصادي
ّ
ّ
((( سورة األنعام ،اآلية .165
((( سورة النحل ،اآلية .14
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تتفرع
السيايس
وتتشكّل وفق مقتضياهتا ،فأصول النظام
اإلسالمي ومبادئه الكربى ّ
ّ
ّ
عز ّوجل ،-واحلال ّ
أن [ﮟ ﮠ ﮡ](((،
من الرؤية التوحيد ّية ومن اإليامن باهلل ّ
اإلسالمي؛ كام
السيايس
مهمة عىل تفاصيل املذهب
ّ
باألصل يف اهلل -سبحانه -له مداليل ّ
ّ

سيكون له تداعيات عىل حتديد صالح ّيات احلاكم يف العالقات اخلارج ّية ،وطرق تيسري
شؤون املجتمع والدولة...
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وأنّه هو املهيمن تكوين ًا (له اخللق) ،وهو املهيمن ترشيع ًا (له األمر) ،وحرص الترشيع ّية

وسنفصل يف ما يأيت هذه العناوين؛ مركّزين عىل صالح ّيات الويل الفقيه وحدود هذه
ِّ

الصالح ّيات.

ثالث ًا :التوحيد ورشع ّية السلطة:

اإلسالمي« :الناس مس ّلطون عىل أنفسهم وأمواهلم» ،وال سلطة باألصل
يف املنظور
ّ
حر ًا»(((،
ألحد عىل أحد .يقول أمري املؤمنني « :ال تكن عبد ًا لغريك وقد جعلك اهلل ّ
ويف حديث آخر ّ
خول بعضهم بعض ًا»(((.
«إن الناس ك ّلهم أحرار ،ولك ّن اهلل ّ

واهلل -كام نؤمن به -هو خالق الكون وخالق اإلنسان ،وهبه احلياة ومكّنه من ثمراهتا،
وجعله مستخ َلف ًا يف األرض .ومن اهلل تبدأ مسرية هذا اإلنسان وإليه تنتهي[ :ﮟ ﮠ

ﮡ](((و[ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ](((.

عز ّوجل -ال لغريه[ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
وعليه ،فالوالية باألمر هلل ّ
ﮥ]((([ ،أﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ](((.

((( سورة األعراف ،اآلية .54
العلوي :هنج البالغة (اجلامع خلطب أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب
موسى
بن
احلسني
((( الرشيف الريض ،حممد بن
ّ
وحكمه ورسائله) ،حتقيق :حممد عبده ،ط ،1قم املقدّ سة ،دار الذخائر1412 ،هـ.ق1370 /هـ.ش ،ج ،3ص.51
الغفاري ،ط ،5طهران ،دار الكتب اإلسالم ّية1363 ،هـ.ش ،ج ،8ص.69
الكليني ،حممد بن يعقوب :الكايف ،حتقيق :عيل أكرب
(((
ّ
ّ
((( سورة األعراف ،اآلية .54
((( سورة الشورى ،اآلية .53
((( سورة األنعام ،اآلية .14
((( سورة الشورى ،اآلية .9
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تتجسد يف خضوع املجتمع لرشعه -سبحانه -وقوانينه يف خمتلف جماالت
هذه الوالية
ّ

احلياة[ :ﮮﮯﮰﮱ](((،

(((.

ألنم يم ّثلون رضورة قياد ّية
وقد منح اهلل تعاىل هذه الوالية لألنبياء والرسل ؛ هّ
وسياس ّية داخل املجتمع ،ويذ ّبون عن هذه القوانني وحيمون املسرية اإلنسان ّية من ّ
كل

مركز ّية التوحيد يف �سلطة الو ّ
يل الفقيه العامل ّية

أشكال االنحراف والظلم والضالل[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ](((.

ولذلك كان لألنبياء سلطة عىل الناس أقوى من سلطة هؤالء عىل أنفسهم[ :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ](((،
[ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ](((.
مستمرة؛ امتدّ هذا اخلط يف
و ّملا كانت احلاجة إىل هذه الوصاية اإلهل ّية عرب األنبياء
ّ
األئمة األطهار  ،فأمر اهلل نب ّيه أن يب ِّلغ
الناس بعد انقضاء الوحي وختم الرسالة يف ّ

الناس بأولياء األمور من بعده[ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ](((.

األئمة بتعيني من يم ّثلهم يف هذا ّ
اخلط من العصمة ،الذي يمتدّ عرب
وبدورهم قام ّ
جيسدون الفقاهة والعدالةّ ،ملا كانت العصمة الكاملة يف عدد حمدّ د من األشخاص،
مم ّثلني ّ
وكان هؤالء (العلامء العدول) مع ّينني تعيين ًا عا ّم ًا؛ استناد ًا إىل اخلصائص العا ّمة« :الفقهاء

((( سورة األنعام ،اآلية .57
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((( سورة الكهف ،اآلية .26
((( سورة احلديد ،اآلية .25

((( سورة األحزاب ،اآلية .36
((( سورة األحزاب ،اآلية .6
((( سورة املائدة ،اآلية .67
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حصون اإلسالم»((( ،و«العلامء ورثة األنبياء»((( ،و«أ ّما احلوادث الواقعة ،فارجعوا فيها
إىل رواة أحاديثنا.(((»...
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واملتأ ِّمل يف قوله -تعاىل [ :-ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎ
ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ]((( ،يالحظ أنّه عطف فيه أويل األمر عىل الرسول  ،ومل

تفصل بينهام بلفظ آخر ،وهذا يعني ّ
أن طاعة أويل األمر وطاعة الرسول من ٍ
سنخ واحد.
كام ّ
إن األمر بطاعة اهلل يف اآلية ،ال بدّ من أن يكون إرشاد ّي ًا؛ بحكومة العقل به قبل
اآلية ،وال بدّ لألمر بطاعة أويل األمر أن يكون مولو ّي ًا ،وال يكون املراد منه طاعتهم يف

أحكام اهلل؛ ّ
ألن ذلك يلزم منه اللغو ّية (فهو يعود إىل طاعة اهلل) ،وإنّام يراد طاعتهم يف
األمور االجتامع ّية والسياس ّية ،وإن كانت واليتهم جمعولة من قبل اهلل وطاعتهم من طاعة

اهلل سبحانه.

هلذا ،وانطالق ًا من التوحيد ووالية اهلل الذات ّية ،تثبت والية الرسول

والفقهاء العدول.

واألئمة
ّ

رابع ًا :عامل ّية الدولة:

ال يم ّثل «التوحيد» فكرة دين ّية أو أص ً
حق
ال اعتقاد ّي ًا فحسب؛ بل هو يف جوهره ّ
حق من حقوقه؛ ّ
ألن مصري هذا اإلنسان ،من دون
أهم ّ
من حقوق اإلنسان ،أو قل هو ّ

أصل التوحيد ومعرفة اهلل ،هو الضياع واهلالك والتيه[ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ](((؛ فعدم اإليامن باهلل وعدم تبنّي

الكليني ،الكايف ،م.س ،.ج ،1ص.38
(((
ّ
((( م.ن ،.ج ،1ص.32
ّ
الرازي ،تعليق :أيب احلسن الشعراين ،ال ط ،بريوت ،دار إحياء
حممد
حتقيق:
الشيعة،
وسائل
احلسن:
بن
العاميل ،حممد
احلر
ّ
((( ّ
يب ،ال ت ،ج ،18ص.101
الرتاث العر ّ
((( سورة النساء ،اآلية .59
((( سورة احلج ،اآلية .31
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الفكري
الكوين ،وبالتايل التشتّت
الوجودي وعدم االنتامء
عقيدة التوحيد يوازي الضياع
ّ
ّ
ّ
والعاطفي[ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ّ

ﯷ](((.

احلق إىل مجيع
السيايس
الطبيعي أن حيرص النظام
ومن
اإلسالمي عىل إيصال هذا ّ
ّ
ّ
ّ

اخللق ،فنسبة اهلل املتعايل إىل مجيع اخللق نسبة متساوية؛ وبذلك تكون الدولة اإلسالم ّية
مركز ّية التوحيد يف �سلطة الو ّ
يل الفقيه العامل ّية

دولة الفكرة (التوحيد) ،ودولة الفكرة ال تقف عند حدود جغراف ّية أو إقليم ّية أو عرق ّية...
وإنّام حدودها هي حدود الفكرة ،وحدود الفكرة (ال إله إال اهلل) هي العامل والناس مجيع ًا؛

اإلنساين الواقعي.
الفطري يف معرفة اهلل واالهتداء إىل س ّلم التكامل
من منطلق ح ّقهم
ّ
ّ

وبذلك تتّضح عامل ّية الدولة وعامل ّية الوالية أيض ًا؛ ّ
ألن الوالية تنبثق من الفكرة
اإلنساين والعامل ك ّله؛ كانت للوالية
(التوحيد)؛ و ّملا كانت حدود الفكرة هي املجال
ّ
التحديدات نفسها!

ويف سرية رسول اهلل ترمجة هلذه احلقيقة وتكريس للعامل ّية والوالية؛ حيث ّ
احتل
ٌّ
التوحيدي يف العامل رأس س ّلم أولو ّيات سياسة اإلسالم
كل من التوحيد وصياغة النظام
ّ
الرس ّية والعلن ّية عىل توحيد
اخلارج ّية ،و ُبنِ َيت الدعوة
ّ
املحمد ّية األوىل خالل مرحلتَيها ّ
عز ّثم بني
اهلل ّ
ترسخ اإلسالم يف أوساط أقارب الرسول ومن ّ
وجل-؛ إذ عندما ّ
مهمته ليشمل إنذار العامل أمجع ،فأرسل كتب ًا إىل زعامء عرصه يف
توسع نطاق ّ
العربّ ،

خارج شبه اجلزيرة العرب ّية((( ،مشري ًا إىل قوله -تعاىل [ :-ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ](((.
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إذ ًا ،ظ ّلت دعوة العامل إىل أصل التوحيد غاي ًة أساس ًا لسياسة اإلسالم اخلارج ّية،
ّ
وسخر الرسول كا ّفة إسرتاتيج ّياته إلعالء كلمة التوحيد ورفع لوائها يف أرجاء
((( سورة الزمر ،اآلية .29
((( الشريازي ،نارص مكارم :األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،ط ،1بريوت ،دار األمرية1426 ،هـ.ق2005 /م ،ج،2
ص.325
((( سورة آل عمران ،اآلية .64
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املعمورة((( ،وقد أشار القرآن الكريم إىل ذلك بقوله تعاىل[ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
(((
فست أحاديث متعدّ دة من طرق الفري َقني تلك اآلية يف
ﮩ ﮪ ﮫ]  .وقد رّ

بناء عليه ،يدعو اإلسالم إىل تشكيل أم ٍة عاملي ٍة واح� ٍ
�دة ،واصف ًا األ ّمة اإلسالم ّية
ّ
ّ
ً
بالواحدة وبخري األمم[ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
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املحمد ّية(((.
سياق عامل ّية الدعوة
ّ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ](((.

نصب عينه
يف ضوء اآليات القرآن ّية ،يضع اإلسالم -كسائر األديان اإلهل ّية الكربى-
َ

غض النظر عن احلدود
حتقيق هدف اإلصالح الشامل للمجتمع
اإلنساين يف العامل ،مع ِّ
ّ
الطبيع ّية واملصطنعة ،لذا تدعو تلك األديان -ومنها اإلسالم -كا ّفة احلكومات والدول
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
والتوجه نحو ٍ
وحدة
واحدة ذات
ودولة
واحد
دين
إىل جتاوز مسألتَي احلدود واألعراق
ّ
مركز ّي ٍة ،كام مارس الرسول مع بدايات عهد الرسالة بتوجيه الكتب إىل كبار حكّام
ٍ
ٍ
البرشي.
واحدة يف املجتمع
لسلطة
العامل ،داعي ًا إ ّياهم إىل التوحيد واخلضوع
ّ
لقد قدّ م الرسول األكرم يف كثري من كتبه -ومنها تلك التي أرسلها إىل كرسى-
شخص ّيته ورسالته وفق اآليت« :فإنيّ رسول اهلل إىل الناس كا ّفة لينذر من كان ح ّي ًا»(((.
كام يدعو القرآن الكريم املؤمنني إىل السلم والوئام والتسليم ألمر اهلل ،يقول تعاىل:

[ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ .(((]...

ويمكن القول ّ
إن دعوة اآلية مجيع املؤمنني بدون استثناء -من حيث اللغة ،والعنرص،
والثروة ،واإلقليم ،والطبقة االجتامع ّية إىل الصلح والسالم -يستفاد منها ّ
أن تشكيل
(((
(((
(((
(((
(((
(((

اإلسالمي1374 ،هـ.ش ،ص.44
مؤسسة اإلعالم
ّ
جلييل ،سعيد :سياسة الرسول (ص) اخلارج ّية ،ال ط ،طهرانّ ،
سورة سبأ ،اآلية .28
الشريازي ،األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،م.س ،.ج ،13ص.292
سورة آل عمران ،اآلية .110
مؤسسة دار احلديث الثقاف ّية1419 ،هـ.ق ،ج ،2ص.322
امليانجي ،األمحدي :مکاتيب الرسول ،ط ،1طهرانّ ،
سورة البقرة ،اآلية .208
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احلكومة العامل ّية الواحدة -يف ّ
ظل اإليامن باهلل -تعاىل -والعيش يف جمتمع يسوده الصلح-

ممكن يف إطار الدولة العامل ّية(((.

اإلسالمي:
السيايس
خامس ًا :تكريس صفات اهلل -سبحانه-؛ بوصفها قي ًام لالجتامع
ّ
ّ

ّ
كل دولة تضع نصب عينها جمموعة غايات تستهدف بلوغها وحتقيقها .ومن الناحية

مركز ّية التوحيد يف �سلطة الو ّ
يل الفقيه العامل ّية

الفلسف ّية تكون دولة الفكرة قد حدّ دت اسرتاتيج ّياهتا.

وانطالق ًا من الفكرة املحور (التوحيد)؛ تعدّ صفات اهلل هي القيم التي تسعى الدولة

اإلسالم ّية إىل تكريسها يف الواقع االجتامعي واحلياة اليوم ّية لإلنسان.

حي لتلك القيم اإلهل ّية:
وتعبرّ سلطة الو ّيل الفقيه أو الو ّيل احلاكم عموم ًا عن جتس ّيد ّ
(((
(((
«وس ِّم َي اإلمام
«كان خلقه القرآن»  ،و[ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ] ُ ،
إمام ًا؛ ألنّه قدوة للناس منصوب من قبل اهلل -تعاىل ذكره -مفرتض الطاعة عىل العباد»(((،

اإلنساين شعاع ًا
فالو ّيل الفقيه -بمقدار ما يمتلك من الفقاهة والعدالة -يمنح املجتمع
ّ
للتوجه نحو تلك القيم اإلهل ّية اخلالدة ،والسعي احلثيث إىل حتقيقها؛ كقيم العلم،
و ّقاد ًا
ّ
والقوة[ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ]((([ ،ﯢ ﯣ ﯤ](((.
والعزة ،والقدرة،
والعدل،
ّ
ّ
وكمثال عىل ذلك ،نتحدّ ث قلي ً
ال عن مفردة القدرة؛ حيث يعود منشأ القدرة يف اإلسالم
إىل اهلل تعاىل؛ إذ [ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ]((( ،أي ّ
خمتص ٌة به سبحانه.
القوة والقدرة أمجع ّ
إن ّ
ٍ
ً
مستقلاّ يف عامل
قدرة
صاحب
ويقول -تعاىل -يف موض ٍع آخر[ :ﮍ ﮎ ﮏﮐ](((؛ فال
َ
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((( الشريازي ،األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،م.س ،.ج ،2ص.49
مؤسسة الرسالة،
((( اهلندي ،املتقي :كنز العماّل ،ضبط وتفسري :بكري حياين ،تصحيح وفهرسة :صفوة السقا ،ال ط ،بريوتّ ،
1409هـ.ق1989 /م ،ج ،7ص.137
((( سورة األحزاب ،اآلية .21
((( ابن بابويه القمي ،حممد بن عيل بن احلسني (الصدوق) :معاين األخبار ،حتقيق :عيل أكرب الغفاري ،ال ط ،قم املقدّ سة،
املدرسني1379 ،هـ.ق1338 /هـ.ش ،ص.65
مؤسسة النرش
اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
ّ
ّ
((( سورة البقرة ،اآلية .165
((( سورة فاطر ،اآلية .10
((( سورة البقرة ،اآلية .165
((( سورة الکهف ،اآلية .39

السنة  1العدد  2خريف 2016

فوض تلك القدرة من جانبه لألنبياء
الوجود إال اهلل وال قدرة نسب ّية إال بإذنه ،والذي ّ

واألئمة
والرسل
ّ

وأويل البصائر من علامء الدين[ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺﯻﯼﯽﯾﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ
وال يقترص مفهوم القدرة يف سياسة اإلسالم اخلارج ّية عىل اجلوانب املا ّد ّية ،عىل الرغم
مه ّيتها؛ إذ يقول -تعاىل[ :-ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ]((( ،وبام ّ
أن
من االعرتاف بأ ّ
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ﰌ ﰍ ﰏ ﰐ ﰑﰒ](((.

مفهوم كسب ٍّ
كل من القدرة والسلطة ال يكتسب معناه إال يف إطار مقاصد الرشيعة وبعثة
النبي ،فال يمكن فهم الغاية من فتح األرايض والغلبة عىل األمم إال يف ذلك السياق ،ما
ّ

مه ّية ارتباط جوانب القدرة املا ّد ّية والروح ّية ،ورضورة العمل عىل حتقيق أهداف
يبينّ أ ّ
البعثة من خالل تعبئة اإلمكانات املا ّد ّية واملعنو ّية.

واملعنوي -دور ًا ها ّم ًا يف صياغة خم ّططات الرسول
لقد لعبت القدرة -ب ُبعدَ هيا املا ّد ّي
ّ
خاص ًا بأدواهتا ووسائل احلصول عليها يف ضوء رؤيته
وقراراته ،وكان يبدي اهتامم ًا ّ

وفق اإلمكانات املتاحة عرب
لتحقيق األهداف املوضوعة ،كام كان يضبط خطواته احلرك ّية َ
اتخّ اذ سياسة ف ّعالة لتعزيز قدرة الدولة التي أقامها يف املدينة.

الويل الفقيه العامل ّية وإطالق ّية الوالية:
سادس ًا :حكومة ّ

لقد تبينّ من خالل ما تقدّ مّ ،
أن أصل سلطة الو ّيل الفقيه ينبع من فكرة التوحيد ،ومن
والية اهلل الذات ّيةّ ،
وأن صالح ّيات الو ّيل الفقيه ترتبط -بشكل أو بآخر -بدالالت التوحيد

وأبعاده .وبقي أن نؤكّد عىل ّ
أن حكومة الو ّيل الفقيه ال بدّ من أن تتّسم بالشمول ّية
والعامل ّية ،وال بدّ لصالح ّياته أن تكون مطلقة ،حيث ال حيدّ ها إال حدود الفقاهة والعدالة
فيه وحدود فكرة (التوحيد) التي يستند أصل واليته إليها.

اإلهلي؛ إذ ّ
إن ربوب ّية
ويمكن تقريب الفكرة من خالل التأكيد عىل حمور ّية التوحيد
ّ
((( سورة النساء ،اآلية .59
((( سورة األنفال ،اآلية .60
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اهلل جامعة لكا ّفة صفات الباري وجت ّلياته اجلامل ّية واجلالل ّية ،وهي تتع ّلق بجميع العباد
واخللق؛ ما يستلزم عدم التخليّ عنهم يف سبيل بلوغ السعادة ،بل يقتيض متهيد األرضية
لبلوغها ،من خالل وجود املعصوم ،أو من ّ
حيل حم ّله يف فرتة غيبته ،وهو الفقيه اجلامع
للرشائط ،الذي تغ ّطي مسؤول ّياته نطاق الشؤون الترشيع ّية ،وقيادة املجتمع الذي ينضوي
أن تلك الوالية مستمدّ ة من الوالية اإلهل ّية املتّصفة بالوحدان ّيةّ ،
حتت عنواهنا ،وبام ّ
فإن من

مركز ّية التوحيد يف �سلطة الو ّ
يل الفقيه العامل ّية

املنطقي ترسيتها إىل املراتب الدنيا ،وهو ما حي ّققه الفقيه اجلامع للرشائط يف ّ
ظل غيبة
ّ
املعصوم ،وهذا التقريب قابل للبيان عىل أساس ٍ
تتال طو ٍّيل ال عليّ ٍّ -معلو ٍّيل.
وتتّخذ اجلوانب التطبيق ّية ملثل تلك العالقة البنيو ّية أشكاالً متعدّ دة ،سنكتفي
باستعراض اثنني منها يف ضوء املقاربة اإلسالم ّية العقد ّية التي تتناول اخلصائص الوظيف ّية

للتوحيد يف إطار املنظومة التي تدور حوله؛ ومها:

ّ .1
اإلسالمي
اإلهلي ،والتزام أفراد املجتمع
إن حفظ بنية حمدّ دة عىل أساس التوحيد
ّ
ّ
هبا ،يقومان عىل أساس والية الفقيه اجلامع للرشائط؛ بوصفه رأس ًا للسلطة.
ّ .2
إن صون األعامل املتمحورة حول التعاليم اإلهل ّية هو هبدف حتقيق سعادة البرش.
اإلسالمي جتاه
ويمكن تقويم هذه احلاالت حسب الرؤية احلاكمة عىل أفراد املجتمع
ّ
تلك املنظومة؛ إذ ّ
متسكهم بالسيادة اإلهل ّية وخضوعهم هلا ،يفرض عليهم اإلحساس
إن ّ
خيص طاعة و ّيل األمر ،وإال سوف
بمسؤول ّية أكرب يف تنفيذ األحكام الدين ّية ،والسيام يف ما ّ
ترتسخ تلك العقيدة يف أوساط املجتمع.
تواجه تلك املنظومة حتدّ يات كربى يف حال مل ّ

وال يمكن فهم احلالتني السابقتني املرحل ّيتني وما يستتبعهام من أعامل؛ إال يف حال

وجود إدراك عميق ملقاربة اإلسالم للبنية املذكورة.
190

وبام ّ
أن الوالية اإلهل ّية بمعناها العا ّم -التكوين ّية والترشيع ّية -ترسي عىل الكون ك ّله،
ّ
فإن والية املعصومني والفقيه اجلامع للرشائط -تبع ًا هلا -باعتبارها رشح ًة من رشحاهتا،
تغ ّطي يف نوعها الوجود ك ّله ،وتشمل أقىص نقاط العامل ،يف ٍ
دليل عىل لزوم توسيع سلطة
والية الفقيه؛ بوصفه حاك ًام إسالم ّي ًا يف ضوء املقاربتني الدين ّية والفقه ّية.

خامتة:
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عماّ ذكرته اآليات القرآن ّية من استناد دعوة األنبياء الناس إىل اإليامن واالعتقاد بمبدأ
ٍ
تعبري عن بداهة
ثم ُيصار إىل تناول رفض الرشك ،يف
وجود اهلل؛ بوصفه مقدّ م ًة أساس ًاّ ،
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يف ضوء دراسة اآليات وسنّة املعصومني وسريهتم ،نالحظ ّ
أن اهتامم اآليات
حقيقة ٍ
ٍ
ثابتة ٍ
ٍ
كامن يف جوهر الوجود ،ال نتيج َة
بنيوي
وأمر
القرآن ّية بالتوحيد نابع من
ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
منصف؛ إذ ينجذب إليه قهر ًا بالوجدان ،فض ً
ال
إنسان
أي
أمر
مولوي ،وهو ما ال ينكره ّ
ٍّ

متسك مزاعم الفئات التي
أصل وجود الباري لدى عموم املخا َطبني ،ولرضب مسار ّ

تدّ عي وجود آهلة أخرى ،وتبيني فلسفة اخللق ،ومنع انحراف البرش عن مسري سعادة
اإلهلي.
القرب
ّ

اإلسالمي -ولو
إذ ًا ،يقوم أصل وحدة اإلدارة وعدم التعدّ د يف مقام تدبري املجتمع
ّ
ٍ
عقدي ،ال عىل ٍ
ملصلحة مع ّي ٍنة؛
زمني
رأي
مبنى
بشكله
ٍّ
ّ
شخيص أو مقط ٍع ٍّ
الشوروي -عىل ً
ٍّ
ما يمكّننا من اإلملام بالرؤية الدين ّية يف تلك املنظومة عرب هذا الطريق.
اإلسالمي يتشكّل عىل أساس الرؤية التوحيد ّيةّ ،
وبام ّ
فإن كا ّفة األمور
أن املجتمع
ّ

وحج ّيتها من معيار التوحيد وااللتزام
مهام عظمت أو صغرت -تستمدّ مرشوع ّيتهاّ
يوضح سعة نطاق
بالتعاليم اخلالدة ،والتي تضمن -بدورها -سعادة الدنيا واآلخرة ،ما ّ
والية الفقاهة يف املصادر الشيع ّية؛ باعتبارها فرع ًا من الوالية اإلهل ّية ،وهي ترتكز عىل

الوالية الترشيع ّية ركن ًا أساس ًا ومهماّ ً
وحج ًة الزم ًة.
ّ
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