دراسة ثقافية

العلامنية والحوزة :تح ُّوالت التديُّن اإليراين
دراسة يف مقاربات الت َّيارات العلامنية وتأثريها عىل الدولة

W W W. R A S A N A H - I I I S . O R G

دراسة ثقافية

العلامنية والحوزة :تح ُّوالت التد ُّين اإليراين
دراسة يف مقاربات الت َّيارات العلامنية وتأثريها عىل الدولة

محمد السيد الصياد

باحث غري مقيم باملعهد الدويل للدراسات اإليرانية

3

مقدمة
العلامنيـ ُة ظاهــر ٌة تاريخيــة ،تــري يف أحشــاء املجتمعــات ،الغربيــة منهــا والرشقية
عــى الســواء ،إال أنهــا تكــون فاعلــة يف مجتمــع ،وكامنــة عــى الهامــش يف مجتمــع
آخــر ،حتــى إذا مــا أُتيحــت فرصــة فاعليتهــا عــر ســياقات فكريــة وفلســفية،
وظــروف اجتامعيــة ،فتنتقــل مــن الهامــش إىل املركــز ،مــن الكمــون إىل التصـ ُّدر
ـض أنّهــا نشــأت
واملرجعيــة ،حســب املســري .فالعلامنيــة إذًا ليســت كــا يُــر ّوج البعـ ُ
كــر ّد فعــل ض ـ ّد ثيوقراطيــة الكنيســة ،وتَ ـ َّرد الغــرب عليهــا بعــد الثــورة العلميــة
والصناعيــة ،فهــي أعمــق مــن ذلــك بكثــر.
وعنــد دراســة الظاهــرة العلامنيــة يف ٍ
معــن ينبغــي أن نضــع يف عــن
بلــد
َّ
االعتبــار زاويتــن :األوىل العالقــة بــن الديــن وال ِّنظــام الســيايس يف تلــك الدولة،
وهــل بينهــا فصــل واســتقالل ،أ ّم إ ّن الديــن متشــابك ومتداخــل يف السياســة
ككل ،ومــدى
بدرجــة يصعــب معهــا التفكيــك بينهــا .الثانيــة النظــر إىل املجتمــع ّ
رسيانــه نحــو الحداثــة ،أو متســكه بهويتــه الوطنيــة والدينيــة والتاريخيــة.
يف هــذه الدراســة ســنحاول أن نــدرس الظاهــرة العلامنيــة يف إيــران ،ليــس عىل
شــمولها ،فهــذا عمـ ٌـل أوســع بكثــر ليــس محلّــه هنــا ،ولكــن مــن زاويــة تحوالتهــا
الدينيــة واملجتمعيــة ،ومــدى تأثريهــا عــى ال ِّنظــام الســيايس.
ومــن الدواعــي امله َّمــة لتلــك الدراســة أنّنــا نجــ ُد معظــم املعنيــن بالشــأن
ين ينظــرون إىل نظريــة «واليــة الفقيــه» وتأثرياتهــا الهائلــة عــى وضــع
اإليــرا ّ
الحــوزة والدولــة ،ويتغافلــون متا ًمــا عــن الوجــه اآلخــر إليــران ،ومــن ثـ ّم ال ُيكــن
ـي هنــا
االنتهــاء إىل مخرجــات شــاملة دون فحــص اآلخــر اإليــرا ّ
ين ،واآلخــر املعنـ ّ
هــو العلامنيــة اإليرانيــة.
بعــد نجــاح الثــورة اإلســامية يف العــام 1979م ،بــدأت الســلطات اإليرانيــة يف
فــرض منطهــا عــى املجتمــع ،واســتعملت أدوات كثــرة لقولبــة املجتمــع بصبغــة
جديــدة ،مثــل أســلمة العلــوم واملعــارف كطريـ ٍـق ألســلمة املجتمــع ،وكانــت تلــك
األســلمة مدروســة وممنهجــة ،اتخــذت شــكل مرشوعــات كــرى يف اإلعــام
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واإلذاعــة والتليفزيــون ،والجامعــات واملناهــج التعليميــة .وكان املقصــد مــن وراء
هــذه العمليــات املمنهجــة هــو تخليــق هويــة جديــدة ودامئــة للمجتمــع ،وربطــه
بنظريــة واليــة الفقيــه املطلقــة ،وترســيخ أفــكار ومبــادئ الثــورة.
اعتقـ َد قــاد ُة الثــورة والنخبــة الحاكمــة اإليرانيــة (الدينيــة والسياســية) أ ّن بإمكان
تلــك العمليــات املمنهجــة يف أســلمة املجتمــع أن تــدوم وتســتم ّر وتكفــل مجتم ًعــا
ـوم واحــدة .لكــن مــع خفــوت الهاجــس
ـا،
ومتجانســا ،بهويــة واحــدة وهمـ ٍ
متناغـ ً
ً
الثــوري ،ونجــاح الثــورة يف القضــاء عــى معارضيهــا ،وجامعــات النفــوذ املناهضــة
لهــا ،وانتهــاء الحــرب العراقية-اإليرانيــة ،وســقوط الشــيوعية بانهيــار االت ِّحــاد
الســوفييتي ،وكذلــك نشــوء أجيــال جديــدة مل تشــهد الزخــم الثــوري مــن مواليــد
يت
الثامنينيــات والتســعينيات ومــا بعدهــا ،عــاوة عــى التطــور التقنــي واملعلومــا ّ
وقفــزات التنميــة التــي شــهدها العالَــم نهايــات القــرن املــايض وبدايــات القــرن
ين يف الواقــع املــأزوم
الحــايل ،أ َّدى كل ذلــك إىل بدايــة تفكــر العقــل اإليــرا ّ
الــذي وصلــت إليــه الدولــة! فأولئــك األعــداء -أعــداء الداخــل والخــارج -الذيــن
كانــت تض ِّخمهــم أجهــزة الدولــة أحيانًــا لحشــد املجتمــع واســتثارة الفكــر الثــوري،
صــاروا غــر موجوديــن ،ومــن ثـ ّم بــدأ املجتمــع يف النظــر إىل األوضاع السياســية
واالقتصاديــة بصــورة مختلفــة عــن فــرة مــا بعــد الثــورة مبــارشة ،ومل يعــد يُجـ ِـدي
ين منــه
ـي ،عــد ّو مل ي ـ َر الشــعب اإليــرا ّ
نف ًعــا معــه صناعــة عــد ّو داخ ـ ّ
ي أو خارجـ ّ
رشا كذلــك الــرر الــذي يواجهــه يف الحيــاة اليوميــة بفعــل اإلخفــاق
رض ًرا مبــا ً
ـلطوي ،وانتشــار جامعــات املصالــح وبــؤر الفســاد!
السـ ّ
مــن هنــا بــدأت تراكم ًّيــا مرحلــة تــايش مبــادئ الثــورة وتــآكل الفكــر الثــوري
والفقــه الــواليئ ،وهــو مــا ُيكــن تســميته «تــآكل األطروحــة الخمينيــة»( ،)1وصعــود
ومتأصــل فيهــا،
َم ْوجــة علامنيــة ذات شــقني ،شــق حــوزوي نابــع مــن الحــوزة
ّ
تغريبــي متأثــر بالثقافــة والقيــم الغربيــة -وقــد ســاهم ال ِّنظــام
وشــق حــدايث
ّ
ّ
ـيايس يف صعــود العلامنيتــن بطريـ ٍـق غــر مبــارش كــا ســيأيت -مــا أقلــق
السـ ّ
النخبــة الحاكمــة يف إيــران فبــدأت العمــل للحيلولــة ضـ ّده عــى عــدة مســتويات.
ويجــب هنــا أن نالحــظ أ ّن صعــود العلامنيــة اإليرانيــة رمبــا يعرتيــه بعــض
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الضبابيــة والتشــويش ،فالعلامنيــة اإليرانيــة ليســت واحــدة ،فبالنســبة إىل النظــام
فــإ ّن كل مــن يُعــارض طــرح واليــة الفقيــه فهــو ُمتّهــم بالعلامنيــة والليرباليــة،
ـي
وهــو اتهــام خطــر عنــد النخبــة الدينيــة الحاكمــة ،تهمــة كافيــة للتســقيط الدينـ ّ
والســيايس( ،)2وتشــويه ســمعة املناهضــن لواليــة الفقيــه ،ســيام مــن طبقــة رجــال
الديــن .كذلــك توجــد علامنيَّــة أخــرى حقيقيــة بغــض النظــر عــن تلــك التــي
يس ِّيســها ال ِّنظــام ،ســواء تلــك التــي هي أقــرب للحــوزة والديــن والفقــه أو العلامنية
ـول ال عنــد النخبــة الدينيــة الحاكمــة
الشــاملة التــي ال تجــد موطــئ قــدم وال قبـ ً
وال عنــد العلامنيــة االنتظاريــة الحركيــة .هاتــان العلامنيتــان الشــاملة والجزئيــة(،)3
ـي التقليــدي
شــهدتا صعــو ًدا بفعــل اإلخفــاق السـ ّ
ـيايس واالقتصــادي والطــرح الدينـ ّ
للنخبــة الحاكمــة ،وبفعــل كوامــن ديناميكيــة داخــل جامعــات العلامنيــة نفســها،
متعلقــة بالخطــاب والطــرح ،والعــر الــذي تعيشــه.
ين الــذي ُيكــن قياســه عــر مظاهره
هــذا الصعــود العلــاين يف املجتمــع اإليــرا ّ
املتناميــة يف أحشــاء املجتمــع أقلــق النخبــة الدينيــة الحاكمــة ،كأ ّن العقــل الجمعــي
ـي والســيايس ،ليــس عــى
لتلــك النخبــة ينظُــر بــأ ٍ
مل إىل إخفــاق املــروع الدينـ ّ
مســتوى الواقــع بــل عــى مســتوى األفــكار واملثاليــات ،فمناهــج األســلمة الشــاملة،
واالشــتباك املــادي مــع املناهضــن ألطروحــة واليــة الفقيــه ،واعتــاد القــراءة
الخمينيــة كعقيــدة مــن عقائــد املذهــب ،كل ذلــك مل يُجـ ِـد نف ًعــا ،إذ فوجئــت النخبــة
الحاكمــة بجيــل جديـ ٍـد يثــور فكريًّــا عــى هــذا النمــط مــن الحيــاة ويتمــرد عــى
القــراءة الرســم َّية والســلطوية للديــن.
يف هــذه الدراســة نســعى عــر عمليــة تفكيــك معقــدة ومركبــة للبنيــة الثقافيــة
اإليرانيــة ،والنمــوذج األخالقــي ،وتحــوالت الحــوزة الدينيــة ،إىل إدراك حقيقــة
ين ومــدى اســتجابته للظهــور ،وإمكانيــة
النمــوذج الكامــن يف بنيــة املجتمــع اإليــرا ّ
انتقالــه مــن الهامــش إىل املركــز! كذلــك نحــاول أن نضــع أيدينــا عــى أدوات
املؤسســة الدينيــة
العلمنــة اإليرانيــة ،هــل هــي املعارضــة السياســية ،أم الحداثــة ،أم َّ
ين نفســه ،أ ّم اجتــاع ّكل مــا ســبق يف املســاهمة يف
نفســها ،أم املجتمــع اإليــرا ّ
ين خالــص؟
ين إيــرا ّ
منتــج علــا ّ
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ونحــاول اإلجابــة عــن عــدد مــن األســئلة امله َّمــة املتعلقــة مبــدى نجــاح ال ِّنظــام
يف عــر العوملــة والحداثــة -يف فــرض رؤيتــه وأطروحتــه عــى أجيــال مــا بعــدالثــورة ،ومــدى انتشــار ورســوخ العلامنيــة االجتامعية يف أحشــاء املجتمــع والحوزة؟
وهــل تصــر العلامنيــة بديـ ًـا لواليــة الفقيــه ،وهل متلــك العلامنيــة اإليرانيــة أدوات
الســلْطة الالزمــة ،أم إ ّن ال ِّنظــام قــادر عــى االســتمرار بــذات النهــج الثــوري
ُّ
واآليديولوجــي الــذي اقــرن بالثــورة منــذ أول يــوم ،وهــل هنــاك أي دالئــل لنيــة
ال ِّنظــام أو قدرتــه عــى املرونــة للتحــول تجــاه منــوذج براغــايت شــامل عــى أن
يظـ ّـل متبن ًيــا نظريــة واليــة الفقيــه نظريًّــا فقــط ،ومــن ثـ ّم االنفتــاح عــى العالَــم
الخارجــي سياسـ ًّيا واقتصاديًّــا ،والكـ ّـف عــن تأســيس ميليشــيات والتحــرش بــدول
مجــاورة ،أو بعبــارة أخــرى هــل ميلــك ال ِّنظــام الديناميكيــة الكافيــة للتعايــش مــع
العلامنيــة أو تفعيلهــا عمل ًّيــا مــع اســتمرار واليــة الفقيــه كهويــة للدولة عىل املســتوى
النظــري؟ ومــا حــدود تأثــر الظاهــرة وحجمهــا عــى ال ِّنظــام الســيايس؟ وهــل
ت ُشـكّل خطـ ًرا عــى ال ِّنظــام الســيايس ،أم إنهــا ال تــزال منعزلــة عــن الجامهــر ،أو
يف طــور التشـكُّل والتكـ ُّون؟
مدخل :جدلية املصطلح وغموض املفهوم
ال تعتنــي هــذه الدراســة بجدليــة املصطلــح وإشــكاالته بقــدر مــا تركــز عــى املفهوم
يف إطــاره الكبــر ،وكــا يســتخدمه اإليران ّيــون ،ســواء ممــن يصفــون أنفســهم
الس ـلْطة السياســية بالعلامنيــن ،أي إننــا معنيــون
بالعلامنيــن ،أو ممــن تصفهــم ُّ
بالواقــع ال مبــا ينبغــي أن يكــون عليــه الواقــع ،وبعبــارة أخــرى نحــن معنيــون
باملنتــج الحضــاري وليــس باملصطلــح املعجمــي ،بعبــارة املســري .لكــن ســنومئ يف
عجالــة إىل تحريــر مصطلــح العلامنيــة عنــد مــن يصفــون أنفســهم بــه ،يك ال يبــدو
األمــر كأنــه دراســة ظاهــرة ضبابيــة ســائلة ال حــدود واضحــة لهــا.
قســم املفكــر عبــد الوهــاب املســري العلامنيــة إىل علامنيــة جزئيــة وعلامنيــة
يُ ّ
شــاملة ،ويجعــل العلامنيــة الجزئيــة هــي الفصــل بــن الديــن والسياســة ،يف حــن
يوســع مــن العلامنيــة الشــاملة ليجعلهــا ســيادة القانــون الطبيعي/املــادي عــى ّكل
ِّ
مــن الطبيعــة واإلنســان .ومــن ث ـ ّم فالفــارق بــن العلامنيــة الجزئيــة والشــاملة
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ـال
أ ّن الجزئيــة ال تــدور يف إطــار القانــون الطبيعــي وحــده ،إ ْذ إنّهــا تــرك مجـ ً
ـي ،ومــن ث ـ ّم تســمح بقــدر مــن الثنائيــة،
للقانــون اإلنســا ّ
ـي والدينـ ّ
ين واألخالقـ ّ
وهــذا -يف نظــره -يتضــح يف أ ّن العلامنيــة الجزئيــة تطالــب بفصــل الديــن عــن
الدولــة وحســب ،ولكنهــا تلــزم الصمــت بخصــوص مفهــوم القيــم املطلقــة والحيــاة
الخاصــة واملرجعيــة النهائيــة للقــرارات السياســية واالقتصاديــة( .)4والعلامنيــة
َّ
الجزئيــة عنــد املســري ال تتعــارض مــع التديُّن العــا ّم للدولــة واألفــراد ،وبإمكانهام
العلامنيــة والتديــن -التعايــش م ًعــا .وبعبــارة املســري« :هــو -أي التعايــش -أم ـ ٌرممكـ ٌن بالفعــل ،إذا كان املعنــى هــو مجـ َّرد متايــز بعــض جوانــب املجــال الســيايس
مؤسســة
واالقتصــادي عــن املجــال الدينــي ،وإبعــاد رجــال الديــن والكهنــوت عــن َّ
صنــع القــرار الســيايس»(.)5
والبعــض اآلخــر يعـ ّرف العلامنيــة بأنّهــا محــض الفصــل بــن الديــن والسياســة،
التــي هــي العلامنيــة الجزئيــة عنــد املســري ،ومل يفــ ِّرق هــذا الفريــق بــن
علامنيــة جزئيــة وأخــرى شــاملة عــى غــرار مــا فعلــه املســري ،بــل هــي علامنيــة
واحــدة ،أ ّمــا مــا يُس ـ ّميه املســري بالعلامنيــة الشــاملة فهــو يف شـ ّـق كبــر منــه
يعنــي الحداثــة عنــد هــذا الفريــق.
يفضــل تعريــف العلامنيــة
ين عبــد الكريــم رسوش ّ
يف حــن أ ّن الفيلســوف اإليــرا ّ
بـ»اســتقالل السياســة عــن الديــن» ،بــدلً مــن «فصــل السياســة عــن الديــن»،
ويق ـ ِّرر رسوش« :ليســت السياســة وحدهــا هــي املســتقلة بطبيعتهــا عــن الديــن،
فالفلســفة والفـ ّن والعلــوم وكثــر مــن الشــؤون اإلنســانية واملنظومــات االجتامعيــة
أيضــا ،لهــذا يجــب أن يُفهــم االنفصــال مبعنــى االســتقالل ،وأن علمنــة
هــي كذلــك ً
البــر هــي مثــرة اكتشــافهم هــذا املعنــى»(.)6
فيقــرب رسوش مــن تعريــف وجيــه كوثــراين للعلامنيــة« :إ ّن العلامنيــة تعنــي
أول مــا تعنيــه يف حياتنــا السياســية واملدنيــة -وقبــل دالالتهــا األخــرى التــي هــي
موضــوع نقــاش وآراء واتجاهــات -تعنــي :منــع االســتقواء الســيايس بالديــن ،وهــذا
ـيايس واملدين
أمــر ال ميـ ّ
ـس الديــن وإمنــا ميــس املســتقوين بالديــن يف الشــأن السـ ّ
والشــخيص»( .)7والعلامنيــة يف رؤيــة كوثــراين« :ليســت ض ـ ّد الديــن ،لكنهــا ض ـ ّد
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اســتثامر الديــن يف السياســة والحزبيــة ،بــل إنهــا ليســت ض ـ ّد رجــل الديــن ،بــل
ضـ ّد اســتثامر هــذا األخــر صفتــه الدينيــة يف السياســة»(.)8
إذًا فبــن رسوش واملســري والكوثــراين اتفــاق عــى أ ّن العلامنيــة هــي فصــل
ـيايس وأنّهــا ال ت ُعــارِض الديــن ،أل ّن معارضــة الديــن
ـي عــن السـ ّ
أو اســتقالل الدينـ ّ
ليســت مــن مها ّمهــا وال مــن دوائــر عملهــا ،فيمكنهــا التعايــش بنــاء عــى هــذا
املذهــب.

ً
أول :أصالة العلامنية اإليرانية ..البذور والجذور

ُيكــن القــول إن فصــل الديــن عــن الدولــة عنــد الشــيعة هــو األصــل منــذ غيــاب
اإلمــام املعصــوم ،وإ ّن تســييس الديــن وعقدنــة السياســة دخيـ ٌـل عــى ُهويَّــة الدولــة
()9
ـوم الشــيعة
ين ،إبــان ثــورة 1979م .فاألصـ ُـل عنــد عمـ ِ
واملذهــب ،واملجتمــع اإليــرا ّ
ـول شــؤون الدولــة والحكــم حتــى ظهــور اإلمام
هــو عــدم املشــاركة السياسـ َّية أو تـ ِّ
ـام املعصــوم
املعصــوم ،أل ّن هــذه األمــور
ـيايس مــن مهــا ّم اإلمـ ِ
َّ
الخاصــة بالفقــه السـ ّ
ـام عنــد
ال مــن مهــا ّم النــاس العاديــن وال الفقهــاء ،أل ّن مــن رشط الحاكم/اإلمـ ِ
ـا للغيــب( ،)10وهــذا ال يتوافــر يف غــر اإلمــام
الشــيع ِة أن يكــون معصو ًمــا ،عالَـ ً
فصلنــا القــول يف نظريــة فقــه االنتظــار ،واالنتظاريــن يف موضـعٍ
الغائــب ،وقــد ّ
آخر(.)11
ين يف إيران من خالل النقاط التالية:
ُ
ويكن تلخيص جذور املشهد العلام ّ
 -1الحــوزة التقليديــة وفقــه االنتظــار :قبــل نشــوء الحــوزة الشــيعية بشــكلها
الراهــن وهموهــا املعــارصة ،كان رجــال الديــن الشــيعة وفقهاؤهــم انتظاريــن،
ـيايس أو باألحــرى التصــدر للسياســة والحكــم حتــى ظهــور
يح ِّرمــون العمــل السـ ّ
املعصــوم ،أل ّن السياســة ليســت مــن مهامهــم بــل مــن مهــا ّم املعصــوم الذي ســيمأل
ـدل بعــد أن ُملئــت جــو ًرا .ويف فــرات تاريخيــة كثــرة شــهدت الدولــة
األرض عـ ً
اإلســامية فــوىض عارمــة وخالفــات وحروبًــا وفراغًــا ســلطويًّا ،وكان بإمــكان
والسـلْطة يف ظـ ّـل غيــاب حكومــة
النخبــة الشــيعية أن تنقـ ّ
ـض عــى ال ُح ْكــم والدولــة ُّ
مركزيــة قويــة ،لكــن هــذا مل يحــدث ،حتــى عندمــا حكـ َم البويهيون/الزيديــة ،أو
الس ـلْطة،
الفاطميون/اإلســاعيلية ،مل يُحــاول االثنــا عرشيــة االقــراب مــن ُس ـ َّدة ُّ
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ـويس وغريهم .رمبــا كان هذا
ورفــض ذلــك كبــار علامئهــم كاملفيد واملرتــى والطـ ّ
للسـلْطة بســبب اســتحضار العقــل الجمعــي الشــيعي مــا ت َعـ َّرض
املوقــف الرافــض ُّ
لــه تاريخ ًّيــا مــن مظــامل ومــا حــدث للحســن يف كربــاء ،ورمبــا بســبب تخ ُّوفــه
مــن مــدى اســتجابة األغلبيــة الســنية لحكــم أقل َّيــة يف زمــنٍ كان منطــق العشــرة
والقبيلــة واملذهــب فيــه هــو الســائد ،ورمبــا بســبب مــا تعــرض لــه الثوريــون
الشــيعة اإلســاعيليون والزيديــون مــن فشــل وإخفــاق يف ذلــك الوقــت ،ولكــن
وبغــض النظــر عــن ذلــك فــإ ّن املؤكّــد أ ّن خيــار نبــذ السياســة واالبتعــاد عــن ســدة
السـلْطة كان خيــا ًرا اســراتيج ًّيا ،مبن ًّيــا عــى أُســس فقهيــة وأصوليــة يف املذهــب.
ُّ
بــل ذهــب فقهــاء الشــيعة إىل مــا هــو أبعــد مــن ذلــك عندمــا أجــازوا التعــاون مــع
أي ســلطة جائــرة عــى اإلطــاق ،ســواء كانــت ُســنية أو
السـلْطة الســنية ،بــل مــع ّ
ُّ
غــر ســنية ،حتــى تعــاون بعــض فقهائهــم مــع املغــول( !)12مــن ث ـ ّم فــإ ّن مســألة
الدولــة عنــد فقهــاء الشــيعة كانــت خارجــة متا ًمــا عــن درســهم الفقهــي ،وح ِّيــز
ـيايس كانــت معتَ َمـ ًدا حوزويًّــا
ـي عــن السـ ّ
اهتاممهــم ،لــذا فــإ ّن مســألة فصــل الدينـ ّ
حتــى قبــل تَك ـ ُّون العلامنيــة يف مظاهرهــا الحديثــة.
كمؤسســة
واســتم ّر هــذا الوضــع حتــى بعــد تش ـكُّل الحــوزة بصورتهــا الراهنــة َّ
تطالــب
دينيــة ترعــى شــؤون الشــيعة يف العالَــم .نعــم ،رمبــا ظهــرت أصــواتٌ
ُ
بواليـ ِة الفقيــه جزئ ًّيــا أو كل ًّيــا كل فــرة ،بيــد أ ّن تلــك األصــوات ظلّــت عــى هامــش
ـب
الــدرس الفقهــي املعتمــد ،أي إ ّن تديــن السياســة ومذهبتهــا (ولــوج الديــن يف لُـ ّ
الدولــة) كان يف الهامــش ال يف املركــز.
لــذا نجــد أ ّن املراجــع املعتمديــن ممــن أســهموا يف تأســيس الحــوزة بشــكلها
الراهــن مثــل الشــيخ مرتــى األنصــاري( )13وغــره ف َّنــدوا نظريــة واليــة الفقيــه
فتسـ َّيس الديــن،
ـبَ ،
ـي ونقلهــا مــن الهامــش إىل اللـ ّ
ورفضوهــا ،حتــى جــاء الخمينـ ّ
وتعقدنــت السياســة.
إذًا نخلــص مــن ذلــك إىل أ ّن العلامنيــة مبعنــى «فصــل الديــن عــن الدولــة» أو
«اســتقالل الديــن عــن الدولــة» كانــت موجــودة ومرتســخة إىل حـ ّد كبــر -وإن مل
ت ُكــن بنفــس صورتهــا الغربيــة الراهنــة -يف الفقــه الشــيعي ،لك ّنهــا كانــت مبثابــة
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الحلقــة األوىل يف سلســلة الحلقــات املتتاليــة للعلامنيــة الشــيعية.
 -2مــا بعــد الصفويــن :ظـ ّـل اســتدماج الديــن بالسياســة عــى الهامــش طَــوال
تاريــخ إيــران الحديــث منــذ عهــد الصفويــن 1501م .فمنـ ُذ اســتيالء الصفويــن
عــى بــاد فــارس وحتــى ســقوط الشــاه ســنة 1979م ،كانــت هنــاك عالقــات بــن
الفقيــه والســلطان ،لكــن مل تصــل هــذه العالقــة إىل مــا هــي عليــه يف مرحلــة مــا
بعــد الثــورة اإلســامية ،فكــا يقــول المبتــون« :مل يتصـ َّد مف ِّكــرون شــيعة ليفعلــوا
ـاوردي بالســنية»( .)14وطَــوال التاريــخ
بالنظريــة الشــيعية مــا فعلــه الغــزايل واملـ
ّ
السـلْطة( ،)15وحســب كولــن ترينــر
الشــيعي غابــت الــروح السياســية والطمــوح نحــو ُّ
فقــد «كان اعتــزال الحــكام يف مطلــق األحــوال فضيلــة ،بيــد أنّــه ال ُيكــن تأويلــه
كتعبــر عــن املعارضــة»(.)16
يف املقابــل ال ُيكــن أن نغفــل عــن التوظيــف الســيايس لرجــال الديــن أو بعضهم
ـباب منهــا أ ّن الصفويــن أرادوا رشعنــة
منــذ صعــود الصفويــن للحكــم ،وذلــك ألسـ ٍ
حكمهــم الجديــد ،عــر فقهــاء مــن الشــيعة ،وملشــاركة الدولــة يف عمليــة قمــع
ـي
التســنن وتحويــل فــارس مــن الســنية للشــيعية ،وتخليــق أجــواء التشــهري املذهبـ ّ
بالخلفــاء الراشــدين الثالثــة األوائــل( ،)17الــذي فُــرض بالقــوة اعتــا ًدا عــى
«عصابــات مــن مؤمنــي اإلماميــة املتحمســن ،وتنشــئة مثــل هــؤالء املتحمســن
ماســة إىل رجــال ديــن وفقهــاء متعاونــن مــع
بطبيعــة الحــال كان يف حاجــة َّ
الس ـلْطة السياســية»(.)18
ُّ
 -3الثــورة الدســتورية والعلامنيــة املؤمنــة :يف حقيقــة األمــر ميكــن اعتبــار الثورة
الدســتورية هــي البدايــة الحقيقيــة لنشــأة ت َّيــار العلامنيــة املؤمنــة التــي ميثلهــا
االنتظــاري قبــال الت َّيــار الراديكايل/املحافــظ .وال تــزال نفــس
الت َّيــار الحــريكّ
ّ
أفــكار التيَّاريــن تســيطر عــى البيئــة اإليرانيــة اليــوم والشــيعية عمو ًمــا ،ومــا
ـي يف إيــران اليــوم ،إالّ انعــكاس لهــذا الخــاف القائــم
الت َّيــار املحافــظ واإلصالحـ ّ
منــذ الدســتورية حتــى اآلن .فكــا أ ّن الدســتوريني تَش ـكَّلوا مــن مجموعــات مــن
رجــال ديــن متعرصنــن وليرباليــن وعلامنيــن ،وتشــكل فريــق املســتبدة( )19مــن
رجــال ديــنٍ محافظــن وآخريــن مــن رجــاالت الدولــة والنفــوذ والتجــارة ،فــإ ّن
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هــذه التقســيمة هــي الســائدة اليــوم إىل ح ـ ّد كبــر يف إيــران.
قبــل الثــورة الدســتورية مل يتبلــور ت َّيــار دينــي حــريك إصالحي/ليــرايل ،بــل كان
الســائد هــو املدرســة التقليديــة قبــال اآلخــر العلــاين القومــي والتغريبــي ،يف
ـي يف مــا بعــد مل ي ُكــن
حــن أ ّن التقليديــة الحركيــة الراديكاليــة التــي مثلهــا الخمنـ ّ
أي وجــود وإن كانــت ُممثَّلــة يف عــدد مــن رجــال الديــن املحافظــن ،مثــل
لهــا ّ
الشــيخ فضــل اللــه نــوري( .)20لكــن حــدث يف الثــورة الدســتورية توافــق أو تحالــف
بــن رجــال الديــن املســتنريين/اإلصالحيني والعلامنيــن ،ويُقــال إن جــال الديــن
السـلْطة
األفغــاين هــو مــن تـ ّ
ـول عقــد هــذه التحالفــات بــن الفريقــن ملواجهــة ُّ
()21
السياســية املســتبدة يف ذلــك الوقــت  ،واملتحالفــة مــع املحافظــن التقليديــن.
لكــن بعــد فشــل الثــورة الدســتورية شــهدت الحركــة العلامنيــة املعارِضــة يف
إيــران خفوتًــا بســبب تحالــف التقليديــة الدينيــة أو جنــاح كبــر منهــا مــع الشــاه،
متكتلــة ضــ ّد العلامنيــن واإلصالحيــن ،ومل يخــل هــذا التكتــل مــن اســتعامل
ـي ض ـ ّد اإلصالحيــن مبختلــف أطيافهــم.
ـي تكفـ ّ
ـري وتوظيفـ ّ
خطــاب دينـ ّ
وعــى ّكل حــال كانــت الثــورة الدســتورية رصاعــا بــن الحداثــة والتقليــد ،بــن
العرصنــة والركــود ،وأخــذت من ًحــى فلســف ًّيا وفكريًّــا ،انســحب إىل داخــل املذهــب
الشــيعي ،ودخــل رجــال الديــن التقليديــن عــى خ ـ ّط املواجهــة مــا بــن رافــض
للدســتورية ومؤيــد لهــا .ومــن هنــا انبثقــت العلامنيــة املؤمنــة ،التــي دعــا إليهــا
اإلصالحيــون مــن رجــال الديــن ،مطالبــن بحكــم القانــون والدســتور ،وناقشــوا
نظريــة االنتظــار وعــدم املشــاركة السياســية.
فالعلامنيــة املؤمنــة هــي ت َّيــار وســيط بــن خــ ّط االنتظــار املطلــق ،وخــ ّط
واليــة الفقيــه ،فتدعــو إىل تقييــد ســلطات الحاكــم ،والفصــل بــن الســلطات،
وتقنــن مرجعيــة الشــعب يف االختيــار والعــزل .وهــذا الخ ـ ّط هــو املتمثــل اليــوم
ويكــن متثيلــه
يف اإلصالحيــة الشــيعية العربيــة منهــا واإليرانيــة عــى الســواءُ ،
إيران ًّيــا بأمثــال محســن كديفــر وآيــة اللــه الصانعــي ،وغريهــا ،إذ يلتزمــون التقليد
الفقهــي مســتخدمني مصــادره وأســاليبه للتوصــل إىل نتائــج ليرباليــة ،وهــذا يرجــع
إىل مركزيــة الفقــه يف الحــوزة الشــيعية والدولــة اإليرانيــة(.)22
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ويوجــد ت َّيــار العلامن َّيــة املســتوردة أو الحداثيــة ،الــذي ال ينطلــق مــن الوعــاء
الفقهــي ،بــل يعتمــ ُد أدوات الليرباليــة مــن البدايــة ،ويُ ِقــ ّر بالعلامنيــة منه ًجــا
ّ
اجتامع ًّيــا وعامـ ًـا مــن عوامــل االســتقرار ورســم العالقــة بــن الديــن والدولــة،
وميكــن متثيــل هــذا الت َّيــار بعبــد الكريــم رسوش وشبســري وملكيــان ،وهــذا
الفريــق لــه عنايــة واســعة بالفلســفة الحديثــة ،وهــو مــا ُييِّــزه مــن التقليديــن
االنتظاريــن منهــم والحركيــن -ومــن ت َّيــار العلامنيــة املؤمنــة كذلــك.إذًا ميكــن القــول إ ّن كديفــر والصانعــي «جنــاح حســن منتظــري» وهــذه
ين مــن
املدرســة عمو ًمــا تلتــزم التقليــد الفقهــي وإن ُعـ ّدت حســب ال ِّنظــام اإليــرا ّ
الت َّيــارات العلامنيــة ،إالّ أنهــا يف واقــع األمــر قبــال االتجــاه العلــاين الحــدايث،
الــذي ميثلــه رسوش وملكيــان وغريهــم ممــن نقضــوا مركزيــة الفقــه يف الدولــة
والحــوزة ،ومتــردوا عــى تقاليــد االجتهــاد الشــيعية ،ونبــذوا ّكل مقــ َّدس ،ومل
ينطلقــوا مــن وعــاء املق ـ َّدس .لكنــه قبـ ٌ
ـال عــى مســتوى املنهــج واألدوات ال عــى
مســتوى املخرجــات إىل ح ـ ّد كبــر.
ُ
رجــال الديــن بعيديــن عــن الحكــم
ظــل
 -4رضــا شــاه والعلامنيــة الوطنيــةّ :
وإدارة الدولــة يف إيــران ،بصــورة شــبه كاملــة ،منــذ عهــد الصفويــن وحتــى
ـاري.
الثــورة اإليرانيــة يف العــام 1979م ،يف التــزام تــا ٍّم للــراثَ الشــيعي االنتظـ ّ
وباعتبــار السياســة يف غيــاب املعصــوم ليســت داخلــة يف دوائــر عملهــم ،ومناطات
مها ّمهــم ،وإن مل ي ُكــن هــذا النهــج عــى نفــس املســتوى يف ّكل العصــور ،إذ شــهد
السـلْطة السياســية ومــدى حاجتهــا إىل توظيــف الديــن
صعــو ًدا وهبوطًــا باعتبــار ُّ
واســتخدام رجالــه ،كــا حــدث يف عهــد الصفويــن مثـ ًـا ،ومراحــل مــن عهــد
القاجاريــن ،لكــن تبقــى الفكــرة الرئيســية وهــي انتظــار املعصــوم ،وعــدم املطالبة
بتشــكيل دولــة شــيعية تحك ـ ُم باســم املذهــب ،هــي الســائدة يف الــدرس الفقهــي
والحــوزوي .حتــى أعلــن رضــا خــان نفســه شــا ًها جديـ ًدا ،فبــدأ حكــم البهلويــن،
وحاولــوا وضــع البــاد عــى طريــق الحداثــة ،واتبعــوا سياســة تحويــل الدولــة
واملجتمــع إىل «العلامنيــة الوطنيــة»( ،)23رمبــا تأث ُّ ـ ًرا بســابقة أتاتــورك يف تركيــا،
ـي التــي اسـتُعملت بكثافــة يف
أو أل ّن الشــاه أراد أن يخلــع عبــاءة التوظيــف الدينـ ّ
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فــرات مــن عهــد القاجاريــن .فجعــل الشــاه بينــه وبــن رجــال الديــن مســافة،
بخاصــة قــراره
واصطدمــت العمليــات التحديثيــة مبقاومـ ٍة بعــض رجــال الديــن(َّ ،)24
مبنــع ارتــداء الحجــاب(.)25
واســتطاع الشــاه أن يُعيــد إحيــاء الفارس ـ َّية كقوم َّيــة ولغــة وثقافــة ،وأن يربــط
عمــوم اإليران ّيــن بهــا ،وال تــزال نــرة الحنــن إىل عهــد الشــاه تكتنــف قطا ًعــا
ين .ويف هــذا الســياق :ال ُيكــن تجاهــل تلــك
واســ ًعا مــن الجمهــور اإليــرا ّ
املظاهــرات التــي تخــرج كل فــرة يف عهــد الثــورة اإلســامية ورجــال الديــن
لــردد شــعارات مواليــة لنظــام الشــاه (رضــا  -رضــا بهلــوي) ،وأخــرى مواليــة
لعلامنيتــه الوطنية/القوم َّيــة (ال غــزة وال لبنــان أجعــل حيــايت إليــران)(.)26
الخالصــة أ ّن العلامنيــة الوطنيــة يف عهــد الشــاه كانــت تحــت رعايتــه ،بــل
الخمينــي
مرشو ًعــا مــن مرشوعاتــه االســراتيجية ،بخــاف العلامنيــة يف عهــد
ّ
التــي هــي جــزء مــن املعارضــة ،والعلامنيــة يف عهــد القاجاريــن التــي هــي
أيضــا جــزء مــن املعارضــة وتزعمــت الثــورة الدســتورية .وهــذه اللمحــة التفــت
ً
إليهــا تشــارلز تيلــي  Charles Tillyفوصــف هــذا الشــكل مــن القوميَّــة عــى أنّــه
«قوم َّيــة تقودهــا الدولــة» ،أو قوم َّيــة تبنيهــا الدولــة ،وهــي جهــاز مي ّكــن الدولــة
مــن اســتخدام القوم َّيــة كأداة ترســيخ حكمهــا للمجتمــع ،وهــو شــكل ُمصمــم
لتأمــن حكــم نخبــة مــا( .)27لكــن يجــب أن نلحــظ هنــا أ ّن العلامنيــة التــي رعاهــا
«صممــت لتأمــن حكــم النخبــة» ،ومل ت ُكــن
الشــاه هــي العلامنيــة القوم َّيــة التــي ُ
علامنيــة سياســية تطالــب بإصالحــات دســتورية ،إذ كانــت هــذه األخــرة يف ســدة
املعارضــة مــع رجــال الديــن ،وكانــت متحالفــة وقتئــذ معهــم ضـ ّد اســتبداد الشــاه،
حتــى نشــبت الثــورة يف العــام 1979م ،وشــارك فيهــا جـ ّـل الت َّيــارات العلامنيــة
واإلســامية ،ث ـ ّم بــدأ الخــاف ينشــب بينهــا ،بعــد ســقوط الشــاه.

ثان ًيا :العلامنية يف عهد الخميني وما بعد الثورة

قــد ال نكــون مبالغــن إذا قلنــا إ ّن العلامنيــة ال تــزال هــي األصــل يف إيــران
اإلســام َّية وإ ّن الثــورة مل تقــم إلخضــاع السياســة للديــن وللمذهــب ولواليــة الفقيه،
بقــدر مــا كان لهــا مطالــب تراكميــة يف عهــد الشــاه ،تلــك املطالــب مل تتحقــق عىل
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أيــدي النخبــة الدينيــة الحاكمــة التــي وعــدت بتحقيقهــا كعدالــة توزيــع الــروات،
والحريــات العا َّمــة ،ونحــو ذلــك ،كذلــك مل ت ُكــن الثــورة ذات صبغــة دينيــة خالصــة
ين ،ثـ ّم ُحرمــت كافــة
مــن أول يــوم ،فقــد شــارك فيهــا كل فئــات املجتمــع اإليــرا ّ
الفئــات مــن حقوقهــا بعــد الثــورة لصالــح جنــا ٍح مــن اإلســاميني الــذي قفــز
عــى الثــورة والدولــة واحتكــر الحكــم وتفـ ّرد بصناعــة األُســس التــي قامــت عليهــا
الدولــة بصيغتهــا الراهنــة .هــذا الفريــق مل يشــتبك مــع العلامنيــن والليرباليــن
والشــيوعيني فحســب ،بــل اشــتبك يف معــارك ض ـ ّد قطاعــات مــن اإلســاميني
أنفســهم ،ممــن ُسـ ّموا باليســار اإلســامي ،وكذلــك مــع كثــر مــن املراجــع الذيــن
أبــدوا ت َحفُّظهــم عــى االنتهــاكات والخــروج عــى مطالــب الثــورة ،وتخوفــوا مــن
اســتبدال ديكتاتــو ٍر بآخــر!
ـي ورفاقــه بحكــم إيــران وإمســاكهم بزمــام
وحتــى بعــد متاميــة تف ـ ُّرد الخمينـ ّ
ين ال يــزال علامن ًّيــا عــى األقــل يف قاعــدة
الدولــة ُّ
والسـلْطة فــإ ّن املجتمــع اإليــرا ّ
عريضــة منــه ،فالحــوز ُة ال تـ ُ
ـزال انتظاريــة يف شـقّها األكــر .والدســتوريون عــى
اختــاف مشــاربهم يُعارضــون فكــرة واليــة الفقيــه .واإلصالحيــون يُحاولــون
اإلصــاح مــن الداخــل ،ولهــم جهــود ملموســة يف محاولــة تعديــل الدســتور ،وتقييد
يل الفقيــه ،والدعــوة إىل تشــكيل مجلــس فقهــاء ،وتوســيع دوائــر
صالحيــات الــو ّ
الشــورى .والعلامنيــة منبــوذة فحســب يف أروقــة ال ُحكــم ومنعــت مــن املشــاركة
السياســية ،لك ّنهــا متغلغلــة يف املجتمــع .لكــن تلــك العلامنيــة (عــى اختــاف
نصــا عــى إســامية الدولــة
ألوانهــا) ُح ّرمــت بحكــم القانــون والدســتور اللذيــن ّ
ومــن ث ـ ّم إســامية القوانــن والترشيعــات «بــل وجعفريــة تلــك القوانــن» ،وز َّج
ـر عــن همومهــا
ـيايس يُعـ ّ
رجــال الديــن يف املناصــب التنفيذيــة ،مــن متثيــلٍ سـ ّ
ومشــكالتها .وأ َّدى هــذا إىل ضمــو ٍر يف النخبويــة العلامنيــة الفاعلــة عــى األرض،
فبقيــت العلامنيَّــة اإليرانيــة عــى مســتوى القواعــد أكــر منها عــى مســتوى النخبة
واملثقفــن الذيــن ال ميلكــون قــوة إبــداء رأيهــم عــى الــرأي العــا ّم ،خوفًــا مــن
املالحقــات األمنيــة واملضايقــات مــن الحــرس الثــوري واملحاكــم الدينيــة والثوريــة،
وامليليشــيات التابعــة للدولــة كحــزب اللــه وغــره ،بــل ورمبــا إىل االغتيــال الدمــوي
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كــا حــدث يف تســعينيات القــرن العرشيــن ،ورمبــا لجــأت رمــوز عديــدة مــن
تلــك النخبــة إىل الهجــرة والتدريــس يف الجامعــات الغربيــة .لكـ ْن ظلّــت القواعــد
الشــبابية والنســائية مناهضــة لنظريــة واليــة الفقيــه وحكــم رجــال الديــن،
فركنــت هــذه القواعــد إىل اإلصالحيــن يف االنتخابــات الربملانيــة والرئاســية
ألنهــم األقــرب إىل طروحاتهــم وهمومهــم ،وإن مل يكونــوا يف جســمهم العريــض
علامنيــن باملعنــي الفلســفي للمصطلــح.
وتنقس ُم العلامنية الدينية يف إيران إىل قسمني:
األول علامنيــة الحــوزة التقليديــة :وميثلهــا جنــاح عريــض يف الحــوزة الدينيــة ال
يــزال متشــبثًا بنظريــة «فقــه االنتظــار» ويعتربهــا أصــل املذهــب وخصيصــة مــن
ـيايس ،وهــي نظريــة تقليديــة محافظــة غــر حركيــة ،مبعنــى
خصائــص فقهــه السـ ّ
أنهــا تدعــو إىل عــدم االشــتباك الســيايس أل ّن السياســة ليســت مــن مهامهــا وال
دوائــر عملهــا عــى طــول الخـطّ ،حتــى ظهــور املعصــوم( .)28وتقــف هــذه العلامنيــة
ـيايس ،وال تتعــدى هــذا املفهــوم إىل قبــول العلامنيــة
ـي عــن السـ ّ
عنــد فصــل الدينـ ّ
الشــاملة مبنتجاتهــا الحداثيــة ،وهــذه العلامنيــة نس ـ ّميها علامنيــة تج ـ ُّوزًا ،إذ هــي
يف األصــل تقليديــة دينيــة انتظاريــة ،ال تؤمــن بالحركيــة وال بالعمــل الســيايس
ـلبي
والثــوري ،وال تؤمــن بواليــة الفقيــه يف نفــس الوقــت ،أي تتبنــى املوقــف السـ ّ
متا ًمــا.
والثــاين العلامنيــة املؤمنــة :وهــي علامنيــة حركيــة إصالحيــة ،ترجــع بجذورهــا إىل
املــرزا النائينــي والقــادة الدينيــن للثــورة الدســتورية ،وهــي التي تشــتبك سياسـ ًّيا
وتطالــب بتأســيس دولــة مدنيــة ،وإطــاق الحريــات وتــداول الســلطات ،ومنــح
األ َّمــة حـ ّـق الواليــة عــى نفســها ،كحـ ٍّـل مؤقَّــت إىل حــن ظهــور املعصــوم ،حتــى ال
تتعــرض األ َّمــة لالســتبداد واملظلوميــة ،وهــذه النظريــة بــدأت يف التبلــور الحقيقــي
منــذ الثــورة الدســتورية 1905م وال تــزال قويَّــة حتــى اآلن ،وهــي األكــر شــعبية
وروا ًجــا يف املجتمعــات الشــيعية ،لك ّنهــا تتعــرض لصدمــات متتاليــة مــن النخبــة
الدينيــة الحاكمــة يف إيــران.
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ـا ســبق إىل أنّــه ميكــن القــول إ ّن العلامنيــة اإليرانيــة اســتوعبت
ونخلــص ِمـ َّ
املجتمــع ب ُكلّيتــه مــن خــال ع ـ َّدة مســتويات:
املؤسســة الدينيــة الشــيعية :فهــي تدعــو إىل البُعــد عن السياســة
فعــى مســتوى َّـص
والدولــة وشــؤون الحكــم حتــى ظهــور املعصــوم ،إذ إن السياســة وكل مــا يخـ ّ
الدولــة وإجــراء الحــدود هــي مــن مهــا ّم املعصــوم ال مــن مهــا ّم الفقهــاء.
ـوزوي القائــم املرتكــز عــى
وكان هــذا هــو الخ ـ ّط العــا ّم للتشــيع ،واملــراث الحـ ّ
الفقــه والفلســفة والعرفــان ،ونلح ـ ُظ أ ّن كل الجامعــات الشــيعية ســواء األصوليــة
وروافدهــا أو األخباريــة وتشــظياتها كانــت متفقــة عــى نفــس املوقــف مــن الدولــة
ربــا ُخــرق هــذا اإلجــاع الشــيعي يف فــرات مــن التاريخ
وشــؤون الحكــم .نعــمّ ،
ين -والتاريــخ الشــيعي عمو ًمــا -بســبب توظيــف الدولــة للديــن ولرجالــه،
اإليــرا ّ
ظــل املوقــف العــا ّم ثابتًــا مل يتزحــزح عــى مســتوى التنظــر الفلســفي
لكــ ّن ّ
والــدرس الفقهــي.
وعــى مســتوى املجتمــع :فــإ ّن املجتمــع مل يكُــن يؤمــن بأســلمة السياســةـيايس الــذي انفجــر يف اإلقليــم بعــد ظهــور
وعقدنتهــا ،ومل يؤمــن باإلســام السـ ّ
جامعــات اإلســام الســيايس الس ـ ّني ،واالحــراب بينهــا وبــن أنظمــة مــا بعــد
1952م ،يف مــر وســوريا والعــراق ،هــذا الظهــور لجامعــات اإلســام الســيايس
الســني ومــا اســتتبعه مــن تنظــرات وكُتُــب وترويــج كان لــه أثــر ال شـ ّـك عــى
مــدارس شــيعية ســعت لنســخ التجربــة أو االســتفادة منهــا .لكــن ظلّــت إيــران حتــى
1979م علامنيــة محضــة عــى مســتوى القيــادة ،والثقافــة املجتمعيــة ،فــكان فصــل
بــن الديــن والدولــة ،بــل رمبــا مناهضــة للديــن مــن الشــاه يف بعــض األوقــات،
وعــى مســتوى املجتمــع فكانــت هنــاك دور ســينيامئية ،ومل تُلـ َزم النســاء بالحجاب
ين ملحــوظ ،وحيــاة متناميــة ومتســارعة عــى
أو الشــادور ،وكان هنــاك فـ ّن إيــرا ّ
النمــط الغــريب ،أي ازداد نفــوذ العلامنيــة الشــاملة.
وعــى مســتوى الدولــة :ورأس الحكــم كان البهلويون -ومن قبلهــم القاجاريون-ـتغالل لتمريــر يشء أو
علامنيــن قوميــن ،ال يســتحرضون الديــن إال توظي ًفــا واسـ ً
ـيايس الــذي يتبنــى واليــة الفقيــه،
إضفــاء رشعيــة .وبعــد الثــورة كان ال ِّنظــام السـ ّ
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مســاهم يف ازديــاد وتــرة العلمنــة ،فــكان خطــاب ال ِّنظــام ،ومزايــدة ميينــه
ً
املتطــرف عــى اآلخــر ،ومامرســاته عــى األرض تغــذي االتجــاه نحــو العلامنيــة
الشــاملة ،وازديــاد قناعــات النــاس بوجــوب فصــل الديــن عــن الدولــة.

ثالثًا :االشتباك مع العلامنية ..أسلمة الدولة واملجتمع

نشــبت الثــورة اإلســامية باالصطفــاف بــن العلامنيــن واإلســاميني ،ومل ت ُكــن
الثــورة يف بــادئ األمــر ثــورة إســام َّية ،لكــن رسعــان مــا تحولــت إىل ثــورة
إســامية ،وأُ ِ
قص َيــت الجامعــات العلامنيــة والشــيوعية وجميــع املناهضــن ألســلمة
ـي ورفاقــه يف إقصــاء الليرباليــن والعلامنيني ،واإلســاميني
الثــورة .ونجــح الخمينـ ّ
كذلــك مــن غــر املؤيديــن ملقاربتــه بشــكل كامــل.
وبــدأت بعــد الثــورة مبــارشة مرحلــة إقصــاء وتعقــب شــامل للعلامنيــن
واليســاريني ومناهــي واليــة الفقيــه بشــكل عــام ،وتــوازى ذلــك مــع مــا ُســمي
بالثــورة الثقافيــة التــي هدفــت إىل تخليــص الجامعــات مــن مناهــي الثــورة،
ومناهــي أســلمتها عمو ًمــا ،ونتــج عــن ذلــك اعتقــال آالف األكادمييــن وتعقبهــم،
وإغــاق الجامعــات مل ـ َّدة ثــاث ســنوات.
بهــذا الفعــل حاولــت الثــورة أن تــرز هويّتهــا ،وتفرضهــا فرضــا عــى املجتمــع.
كان البــون بعيـ ًدا بــن الجانبــن ،جانــب الفقهاء الحركيــن -والتقليديــن يف ذات
الوقــت -وجانــب الليرباليــن والعلامنيــن مبختلــف توجهاتهــم ،وكان الخــاف
عميقًــا جــ ًّدا بــن الطرفــن بســبب االختالفــات التأسيســية والفلســفية بينهــا.
وبعبــارة رفســنجاين« :جــاءين الشــيخ محمــد مجتهــد الشبســري وتحــدث معــي
ألكــر مــن ســاعة عــن حقيقــة اختالفنا (يقصــد :خط اإلمــام) مــع الت َّيــار الليربايل
الــذي ميثلــه بنــي صــدر ونهضــة آزادي وغريهــا -وقلــت لــه :إ ّن املســألة تــدورحــول اإلســام الفقاهتــي( ،)29هــؤالء ال يقبلــون هــذا الفقــه ،ونحــن ال نجــد أمامنــا
ســوى تطبيــق هــذا الفقــه مــع ســعي أكــر واجتهــاد متحــرك»(.)30
وهــذا الحــوار بــن أحــد أقطــاب(« )31اإلســام الفقاهتــي» وأحــد رمــوز
اإلصالحيــن يُشــر إىل عمــق الخــاف الفلســفي والتأســييس بــن الطرفــن،
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وأ ّن ال ِّنظــام مــن أول يــوم يــرى أن مشــاركة اآلخــر يف العمليــة السياســية وإدارة
الدولــة غــر وارد وغــر ممكــن يف األســاس ،ومــن ثـ ّم لجــأ إىل املغالبــة والتفــرد
بــإدارة الدولــة ،ولذلــك نلحــ ُظ أن رمــوز العلامنيــة اإليرانيــة «مثــل الثــايث:
رسوش وشبســري وملكيــان» ركــزوا عــى هــدم املنظومــة الفقهيــة بوصفهــا عمـ ًـا
برشيًّــا غــر مقـ َّدس( ،)32وطالــب أحمــد قبــال تلميــذ حســن منتظــري إىل تأســيس
منظومــة فقهيــة واســتنباطية جديــدة غــر املنظومــة القامئــة.
ـي املبكــر مــن صديقــه آيــة اللــه طالقــاين (-1911
كذلــك يؤكّــد موقــف الخمينـ ّ
1979م) هــذا االتجــاه ،فــكان طالقــاين مــن رمــوز العلامنيــة املؤمنــة وحامــل لــواء
ـي عــى زعامة الثــورة ،ودافع
خـ ّط الت َّيــار الدســتوري ،وكان املنافــس األكــر للخمينـ ّ
عــن اليســاريني اإلســاميني ،واالنتخابــات املحليــة .واشــتهر بنقــده لالســتبداد
ـا جعلــه يف
ـي يف خطبــه وحواراتــه ،ودفاعــه عــن حقــوق األقلِّ َّيــات(ِ ،)33مـ َّ
الدينـ ّ
ـي وطرحــه.
مواجهــة غــر مبــارشة مــع مــروع الخمينـ ّ
السـلْطة السياسـ َّية أ ّن تطبيــق أحــكام «اإلســام الفقاهتــي»
نعــو ُد فنقــول :ارتــأت ُّ
يســتوجب ســيطرتها عــى شــؤون الثقافــة بشــكل مطلــق ،وتعمــل -بعبــارة رسوش-
عــى صياغــة ثقافــة دينيــة يف فضــاء املجتمــع اإلســامي ،وعــى ضــوء ذلــك
أي خـ ّط أحمــر تــراه صال ًحــا يف مجــال العقائــد
فالحكومــة لهــا الحـ ّـق يف وضــع ّ
واألفــكار ،وأعــال النــاس ،ويف صــورة اللــزوم تســتطيع اســتخدام العنــف مــن
أجــل تحقيــق هــذا الهــدف(.)34
ُيكــن الزعــم أ ّن نظريــة واليــة الفقيــه بــكل بســاطة تحمــل يف جنباتهــا الواليــة
ـكل يشء مــن
يل الفقيــه متت ـ ّد لـ ّ
عــى الشــؤون الثقافيــة ،فــإذا كانــت واليــة الــو ّ
شــؤون الديــن والدنيــا فمــن الطبيعــي أن متت ـ ّد للثقافــة كنــواة رئيســية لتش ـكّل
هويــة الدولــة عــى مســتوى الفــرد ومســتوى الجامعــة ،بــل إ ّن واليــة الفقيــه ال
تســتقر إال إذا تضمنــت الواليــة الثقافيــة ،ألنهــا مبثابــة الدعامــة الرئيســية لهــا.
تــول الحكومــة
وحســب عبــد الكريــم رسوش فــإ ّن هــذه النظريــة -نظريــة ّ
للثقافــة« -تنتهــي بالتنظــر ألعــال العنــف ،وتجويــز اســتعامل آليــات القهــر ،فــا
ينبغــي للحكومــة أن تتــوىل صناعــة الثقافــة االجتامعيــة ،ألن وضــع الثقافــة بعهــدة
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الحكومــة يعنــي التضحيــة بالدميقراطيــة عــى مســلخ القــدرة ،فجعــل مســؤولية
تثقيــف النــاس بيــد الحكومــة يعنــي شــنق الثقافــة والقضــاء عليهــا»(.)35
وبالفعــل فقــد اســتند ال ِّنظــام لرتســيخ نفســه وتفتيــت العلامنيــة اإليرانيــة إىل
را عــن قــراءة رسوش:
اســراتيجيتني ال تبتعــدان كث ـ ً
االسـراتيجية األوىل :الثــورة الثقافية ..األســلمة الشــاملة :فمنذ قيــام الجمهورية
اإلســامية دعــا رجــال الديــن وجامعــة مــن أســاتذة الجامعــات ألســلمة الحيــاة
العلميــة يف إيــران ولتطبيــق أفكارهــم أنشــؤوا «املجلــس األعــى للثــورة الثقافيــة»،
وكانــت أهــداف هــذا املجلــس «تطهــر هيئــة التدريــس وإعــادة كتابــة مناهــج
التدريــس يف العلــوم االجتامعيــة ،ويف الوقــت نفســه أدمجــوا مناهــج إســامية
جديــدة ومعاهــد علميــة جديــدة يف الحيــاة الفكريــة .و ُعهــد إىل هــذه املعاهــد
وضــع برنامــج أكادميــي مشــرك :دراســات دينيــة تقليديــة زائــد مقــررات حديثــة
عاديــة»(.)36
لكــن هــذه االســراتيجية مل ت ُثبــت جدواهــا عــى املــدى البعيــد ،فقــد أخفقــت
ين يف منــط واحــد مــن التديُّــن.
متا ًمــا يف قولبــة الشــباب اإليــرا ّ
وقــد أق ـ ّرت النخبــة الدينيــة الحاكمــة بهــذا اإلخفــاق ،فيقــول آيــة اللــه مــكارم
الشــرازي(« :)37عليكــم عــر الدراســة الدقيقــة ،تحديــد األماكــن يف الكتــب
ّ
املرتجمــة التــي تــروج للثقافــة املعاديــة للديــن والعلامنيــة وحذفهــا مــن الكتــب.
شــئنا أم أبينــا ،فــإن تأســيس الجامعــات يف بالدنــا قــد أخــذ مــن الغــرب ،وقــد
ســعى األعــداء دامئــا لفصــل املجــاالت الدينيــة عــن غــر الدينيــة .بنــاء عــى
ذلــك ،فــإن هنــاك هدفًــا علم ًّيــا وسياسـ ًّيا إلنشــاء الجامعــات ،ويف نفــس الوقــت
وجــود الجامعــة ال مفــر منــه ،ألن العلــم يشء رضوري يف جميــع الظــروف ،و ِمــن
ث َـ َّم ،ال ميكــن أبـ ًدا إلغــاء الجامعــة ،لكــن يجــب تصحيــح مشــكالتها .هنــاك حقيقــة
أخــرى هــي أن الغــرب حــاول أن يكــون لثقافتــه مــكان يف الــدروس الجامعيــة،
وبخاصــة يف العلــوم اإلنســانية التــي تعتمــد يف جــزء
وأن ينقلوهــا إىل الطــاب،
َّ
منهــا عــى الرتجمــة ،وشــئنا أم أبينــا فهــي تتضمــن هــذه القضايــا ،عــى ســبيل
املثــال ،قبــل الثــورة ،تــم تدريــس كتــاب يف الجامعــة يســمى «علــم االجتــاع»،
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ومل ي ُكــن فيــه حتــى كلمــة واحــدة عــن اللــه أو عــن الديــن .لــذا فأهــم الوظائــف
ملؤسســة متثيــل املرشــد يف الجامعــات هــي بحــث ودراســة الكتــب املرتجمة،
امله َّمــة َّ
وميكــن مــع البحــث الدقيــق ،تقديــم األجــزاء يف الكتــب املرتجمــة التي تــر ِّوج ض ّد
الديــن ولصالــح العلامنيــة ،وحذفهــا مــن الكتــب ،أل ّن مســتقبل البــاد يف أيــدي
أولئــك الذيــن يتخرجــون يف الحــوزة والجامعــة ،وإذا كانــوا يف وئــام ووحــدة فلــن
يكــون لديهــم ازدواجيــة»(.)38
وكانــت تقاريــر أشــارت قبــل ذلــك إىل قلــق كبــار رجــال االســتخبارات والحــرس
الثــوري مــن تحــوالت املشــهد الثقــايف واألخالقــي يف إيــران ،وطالبــوا بإحــداث
«تغيــرات جذريــة بــد ًءا بالجامعــات»(.)39
ولكــن هــذا اإلخفــاق الــذي اعــرى االســراتيجية األوىل جعــل ال ِّنظــام يبحــث
عــن بديــلٍ آخــر ،تــا ٍل أو مــوا ٍز لسياســة األســلمة ،متثــل يف اللجــوء إىل القهــر
والق ـ َّوة ،كــا لحظــه رسوش.
االس ـراتيجية الثانيــة :إج ـراءات انتقاميــة مــن الليرباليــن والعلامنيــن :فقــد
ين منــذ نجــاح الثــورة اإلســامية حتــى اليــوم إىل إقصــاء
ســعى ال ِّنظــام اإليــرا ّ
وتحجيــم وتعقــب العلامنيــن والليرباليــن عــر سلســلة إجــراءات انتقاميــة ،تهــدف
إىل منــع تشــكل كيــان صلــب ،أو جامعــات هرميــة تؤســس لنــواة معارضــة للنظــام.
ومــن هــذه اإلجــراءات:
ين فــإ ّن املذهب
 -1دســرة اإلقصــاء الســيايس واالجتامعــي :و َوفْقًا للدســتور اإليرا ّ
ـمي للبــاد هــو املذهــب الجعفــري ،وإ ّن النظريــة املعتمــدة يف الحكــم هــي
الرسـ ّ
«واليــة الفقيــه» ،ومــن ثـ ّم فــإ ّن أي فــرد أو جامعــة ال تنتمــي للمذهــب الجعفــري،
فــا يحـ ّـق لهــا املشــاركة السياســية أو تــويل املناصــب التنفيذيــة العليــا يف الدولــة.
ولــو انتمــى الفــرد -أو الجامعــة -إىل املذهــب الجعفــري لكنــه ال يعتمــد واليــة
الفقيــه كقــراءة رســميَّة لنظــام الحكــم ،فــا يحـ ّـق لــه كذلــك أن يتــوىل مناصــب
تنفيذيــة مه َّمــة يف الدولــة .كذلــك مينــع القانــون تشــكل أي كيانــات أو أحــزاب
ـا يعنــي أن الجامعــات العلامنيــة ال ُيكــن أن تبلــور
تخالــف هــذا الدســتورِ ،مـ َّ
أفكارهــا وتعمــل عــى نرشهــا وترويجهــا عــر أحــزاب وجامعــات رســم َّية معــرف
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السـلْطة السياســية ،وحتــى عندمــا أفتــى آيــة اللــه حســن منتظــري -أحــد
بهــا مــن ُّ
أركان ال ِّنظــام املنشــقني عنــه -يف العــام 1997م ،بإنشــاء أحــزاب سياســية يف
إيــران بــرر ذلــك بأنّهــا «طريقــة عرصيــة للنهــي عــن املنكــر»( ،)40ورغــم أ ّن فتــوى
منتظــري ت ُعتــر خطــوة إىل األمــام مقارنــة بتقليديــة النخبــة الحاكمــة إال أنهــا
وخاصــة
ترســيخ لفكــرة أ ّن األحــزاب محصــورة يف جامعــات اإلســام الســيايس
َّ
بهــم ،أمــا مــن ال يؤمــن مببــدأ األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،ويــرى أ ّن
مه َّمــة األحــزاب أكــر مــن هــذه الفريضــة الدينيــة وأ ّن وجودهــا يف ذاتــه حـ ّـق
ين ،فــا يحـ ّـق لــه تشــكيل أحــزاب .وينبغــي اللحــظ هنــا أ ّن حســن
ـيايس وإنســا ّ
سـ ّ
ـري معــدود مــن اإلصالحيــن الدينيــن ،ممــن يســتعملون القواعــد الفقهيــة
منتظـ ّ
ويعتمــدون الــدرس الحــوزوي املعتمــد للخــروج بنتائــج عرصيــة وحداثيــة ،بيــد
الســيايس،
أنّــه كان محافظًــا فقه ًّيــا إىل حــ ّد كبــر ،وإصالح ًّيــا عــى املســتوى
ّ
لكــن تالمذتــه قطعــوا شــوطًا أوســع نحــو الحداثــة والعلمنــة ،وإن مل يصلــوا بعــد
إىل مرحلــة املتمرديــن عــى الحــوزة والــدرس الفقهــي املعتمــد كــروش وملكيــان
وشبســري.
عــى أي حــال :هــذا االنســداد الســيايس أمــام العلامنيــن أ َّدى بهــم إىل فضــاء
ـا
اإلنرتنــت ،وســاحات التظاهــرات ،والتغلغــل بــن فئــات الطــاب والنســاءِ ،مـ َّ
را النخبــة الدينيــة الحاكمــة.
أقلــق كث ـ ً
 -2اســتهداف الرمــوز العلامنيــة :يف أوج التنافــس بــن املحافظــن واإلصالحيــن
يف إيــران ســيام يف فــرة التســعينيات مــن القــرن العرشيــن ،لجــأ املحافظــون
الراديكاليــون إىل اســتهداف شــخصيات علامنيــة محســوبة عــى اإلصالحيــن،
ـا كان لهــا وقــع خطــر عــى
ووصــل األمــر إىل محاولــة اغتيــال بعضهــم(ِ ،)41مـ َّ
الحيــاة السياســية اإليرانيــة ،وكان مبثابــة رســالة إىل املجموعــات العلامنيــة
كافــة بأنّهــم تحــت االســتهداف إذا مــا متــادوا يف «الضــال» و»عــداء اإلســام
املحمــدي» و»النفــاق» و»العاملــة للغــرب» /حســب املصطلحــات التــي تروجهــا
الســلطات ض ّدهــم.
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وحســب املف ّكــر عــي حــرب فــإ ّن الت َّيــار املحافــظ «الــذي متثلــه ســلطة املرشــد
أي محاولــة للتجديــد الفكــري ســواء أىت مــن
األعــى بطبيعــة الحــال» يقــف ضـ ّد ّ
الداخــل أو مــن الخــارج ،بــل إ ّن أصحــاب هــذا التيَّــار يتهمــون محــاوالت التجديــد
مــن الداخــل بأنّهــا تت ـ ّم بوحــي أو بتأثــر مــن الخــارج الثقــايف الغــريب بشــكل
خــاص ،مثــل مــا واجهــه رسوش فكريًّــا وخامتــي سياسـ ًّيا ،ذلــك أ ّن ت َّيــار املحافظــة
يعــارض محــاوالت التجديــد الفكــري يف قضايــا الديــن ،بقــدر مــا يقــف ض ـ ّد
إرادة اإلصــاح والتغيــر الســيايس ،كــا تشــهد الســجاالت والرصاعــات التــي
تنفجــر بــن الفريقــن بــن الحــن واآلخــر ،لــي ترت َجــم عن ًفــا رمزيًّــا أو ماديًّــا
عــى شــكل اتهامــات ومحاكــات أو إدانــات واغتيــاالت(.)42
الس ـلْطة اإليرانيــة يف
 -3التشــويه ..إســقاط القدســية :هــذا املبــدأ لجــأت إليــه ُّ
أوقــات كثــرة لتصفيــة الخصــوم سياســ ًّيا ودين ًّيــا ومعنويًّــا ،وتشــويه صورتهــم
الس ـلْطة مــع رجــال الديــن
ين .هــذا املبــدأ اســتعملته ُّ
أمــام الــرأي العــا ّم اإليــرا ّ
اإلصالحيــن املناهضــن لطروحاتهــا ،ومــع املعارضــة السياســية العلامنيــة عــى
السـلْطة آيــة اللــه رشيعتمــداري بالخيانــة ،واتهمــت آيــة اللــه
الســواء .فقــد اتهمــت ُّ
منتظــري بأنــه عميــل لألمريــكان والســعوديَّة ،واتهمــت انتفاضــة 2009م بأنهــا
ـا ومتويـ ًـا أمريكيًّــا ،واتهمــت متظاهــري ديســمرب 2017م بأنهــم عمالء
تتلقــى دعـ ً
ـا اضطرهــم
للخــارج ،وكذلــك طــورد الرمــوز الكبــار أو شُ ـكّك يف أعلميتهــمِ ،مـ َّ
ـر ُمهاجـ ٍر يخــى
جمي ًعــا أو بعضهــم -إىل الهجــرة خــارج إيــران ،و َمـ ْن َم َكــثَ َغـ ْالس ـلْطة.
التســقيط والتشــويه ،ونبــذ املقلديــن ،وبطــش ُّ
 -4اتســاع دائــرة املقــدَّ س ..إســباغ القداســة عــى املســؤولني :يُحــاول العلامنيــون
اإليران ّيــون نفــي املقــ َّدس ،يك ال يُبــدأ البحــث والدراســة مــن مســلَّامت قَ ْبليــة
املوصــل
تؤثِّــر عــى النتائــج واملخرجــات النهائيــة ،وهــذا قريــب مــن منهــج الشـ ّـك ّ
ـيايس مل يعتمــد
إىل الحقيقــة العلميــة .بَ ْيــد أ ّن الواقــع اإليــرا ّ
ين الحــوزوي والسـ ّ
املق َّدســات املذهبيــة والدينيــة فحســب ،بــل ســعى لتوســيع دائــرة املقـ َّدس ،فصــار
املرشــد األعــى مق َّد ًســا ال ُيكــن انتقــاده ،وصــار املســؤول التنفيــذي مق َّد ًســا ال
ُيكــن تجــاوزه ،وصــارت النظريــات الفقهيــة االجتهاديــة أم ـ ًرا مق َّد ًســا ال ُيكــن
املســاس بهــا ،ولــو يف نطــاق البحــث العلمــي املحــرم ،وهكــذا .وبعبــارة رسوش:
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«وتـ ّم إدغــام حرمــة الحاكمــن بحرمــة الديــن ،وعليــه فــإ ّن نقــد الحاكمــن يُعتــر
السـلْطة
نقـ ًدا للديــن ،ومــن هــذا املنطلــق منعــوا حركــة االنتقــاد ومســاءلة أصحاب ُّ
باســم الديــن وباســم اإلســام»(.)43
السـلْطة السياســية يف
 -5ثنائيــة اإلســام املحمدي-اإلســام العلــاين :مل تتــوا َن ُّ
تشــويه اإلصالحيــن اإليران ّيــن بوصفهــم يحملــون مرشوعــات علامنيــة ،حتــى
أولئــك اإلســاميون منهــم لكنهــم يعتنقــون طر ًحــا مغاي ـ ًرا لواليــة الفقيــه فإنّهــم
عــادة مــا يُوصمــون بأصحــاب «اإلســام العلــاين» ،الذيــن يُحاربــون «اإلســام
املحمــدي األصيــل».
ين يف الداخــل ،بــل امتــدت لتشــمل دول
مل تنحــر عمليــات التشــويه اإليــرا ّ
مجــاورة والهجــوم عــى منوذجهــا العلــاين .أي مــا ُيكــن تســميته اســراتيجية
محاربــة العلامنيــة واالشــتباك معهــا خــارج الحــدود اإليرانيــة ال ســيام يف دول
ين خوفًــا مــن تأســيس منــوذج ُمل ِهــم يُحـرِج الحكومــة يف الداخــل.
الجــوار اإليــرا ّ
وال ت ُنــى يف هــذا الســياق ترصيحــات مستشــار املرشــد األعــى عــي أكــر
واليتــي بخصــوص االنتخابــات الربملانيــة العراقيــة العــام 2018م« :إن الصحــوة
اإلســامية لــن تســمح للشــيوعيني والليرباليــن بالعــودة إىل الحكــم»( .)44وحتــى
بعــد توضيــح الخارجيــة اإليرانيــة أ ّن ترصيحــات الرجــل مح َّرفــة ،فقــد أكَّــدت
مــن حيــث ال تــدري ترصيحاتــه بصــورة أخــرى ،فجــاء يف بيانهــا« :كان يقصــد
أن الشــعب العراقــي لــن يســمح لليرباليــن والعلامنيــن وليــس إيــران هــي التــي
لــن تســمح»( .)45ويقــول واليتــي يف ترصيحــات مامثلــة ومؤكِّــدة ملنهــج النخبــة
الدينيــة اإليرانيــة الحاكمــة ،بعــد ثــورات الربيــع العــريب ونشــوب الثــورة الســورية:
«إن النمــوذج الــريك -اإلســام العلــاين -هــو نســخة مــن الليرباليــة الغربيــة
الدميقراطيــة وغــر مقبــول بالنســبة إىل البلــدان التــي متر بصحــوة إســامية»(.)46
الســلْطة
 -6نــزع األعلميــة عــن مراجــع العلامنيــة الحركيــة :كذلــك لجــأت ُّ
السياســية إىل نــزع األعلميــة عــن مراجــع دينيــن مناهضــن لهــا ،بســبب
علامنيتهــم ومــن ثـ ّم دعوتهــم إىل مناهضــة واليــة الفقيــه ،والرجــوع بالحــوزة إىل
إرثهــا ومرياثهــا الفقهــي والحــوزوي املعتمــد ،وعــى منهــج الكبــار ممــن رســخوا
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الحــوزة بكيانهــا الراهــن كالشــيخ مرتــى األنصــاري ،وغــره .ومل ينحــر نــزع
األعلميــة عــن املراجــع املحســوبة عــى العلامنيــة الحوزويــة االنتظاريــة فحســب
ين ،كــروش وكديفــر
بــل شــملت مراجــع آخريــن محســوبني عــى الخ ـ ّط العلــا ّ
والصانعــي ومنتظــري وغريهــم.
أي عمــل
هــذه السياســات العا َّمــة التــي اتبعتهــا الســلطات ضيقــت الخنــاق عــى ّ
ملنظَّــات املجتمــع املــدين ،والنشــطاء االجتامعيــن والسياســيني .ومــن ثـ ّم ُخنقــت
العلامنيــة عــى مســتوى النخبــة الثقافيــة والسياســية والتــي انســحبت بطبيعــة
الحــال إىل القواعــد والحواضــن الشــعبية .وهنــا نجــد أ ّن ال ِّنظــا َم مل يُف ـ ّرق يف
تطبيــق اســراتيجيته بــن علامنيــة دينيــة «مؤمنــة» وعلامنيــة حداثيــة تؤمــن
بالقيــم الغربيــة وتناهــض القيــم اإلســامية والدينيــة عمو ًمــا ،أو بــن علامنيــة
ـي والــدرس الفقهــي الحــوزوي املعتمــد لتُن ِتــج مخرجــات
تنطلــق مــن الوعــاء الدينـ ّ
ليرباليــة ،أو علامنيــة تنطلــق مــن البدايــة مــن مفــردات ليربالية وتناصب «اإلســام
الفقاهتــي» العــداء ،بــل َو ّجــه رضباتــه إىل الجميــع ،واشــتبك مــع الفئــات كافــة
يف اليمــن واليســار.
هنــا مالحظــة مه َّمــة ينبغــي التنبــه إليهــا يف اســراتيجية اشــتباك ال ِّنظــام مــع
الجامعــة العلامنيــة ،هــي أ ّن ال ِّنظــام مل يُعـ ِ
ـط أولويــة للمواجهــة الفكريــة ،فهــو
بــدا عاجـ ًزا عــن مواجهــة التنظــر العلــاين فكريًّــا وفلســف ًّيا ،لــذا حــاول ال ِّنظــام
ـفي ُصلــب يواجــه الــدرس
عــى يــد ممثليــه مــن النخبــة الدينيــة تأســيس درس فلسـ ّ
الفلســفي للجامعــة العلامنيــة القويَّــة( ،)47إذ إن الــدرس الفلســفي لخــ ّط اإلمــام
ّ
يبــدو حتــى اآلن هشًّ ــا أمــام فالســفة العلامنيــة .لــذا لجــأ إىل حجــب املجتمــع
ـا يجــري حولــه يف العالَــم ،وصــار هذا خيــا ًرا صع ًبــا أقرب للمســتحيل
وتقوقعــه عـ َّ
ـي
يف ظـ ّـل الطفــرات التكنولوجيــة وعــر العوملــة ،ولجــأ كذلــك إىل الحــل األمنـ ّ
أي تــرا ٍخ يف هــذه
بغيــة الرتهيــب والتخويــف .ومــن ثــ ّم فال ِّنظــام يُــدرك أ ّن ّ
االســراتيجية قــد يــؤدي إىل تغيــر جــذري يصــل إىل ال ِّنظــام نفســه .وإذا أمعنــا
النظــر عــن أســباب فشــل النخبــة الدينيــة يف االشــتباك فلســف ًّيا مــع الجامعــات
العلامنيــة ســنجد أ ّن هــذا اإلخفــاق يرجــع إىل عــدة عوامــل ،أهمهــا :عــدم درايــة
رجــال الديــن التقليديــن بالفلســفة املعــارصة والحديثــة درايــة متمكنــة ،بــل إ ّن
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ين مرتــى مطهــري -يعـ ّد أهـ ّم فالســفة نظــام مــا بعــد الثــورة
الفيلســوف اإليــرا ّ
عــى اإلطــاق -الــذي اشــتبك مــع الثقافــة الغربيــة يُتّهــم بأنــه غــر ملـ ّم بتفاصيــل
الفلســفة الغربيــة( ،)48باإلضافــة إىل أ ّن ُمنظّــري العلامنيــة املعــارصة يف إيــران
ليســوا هــواة ،بــل معظــم رموزهــم كانــوا إســاميني ســابقني ،ومتمرســن عــى
ِ
الحجــاج اإلســامي-العلامين ،بــل إن بعضهــم كانــوا رجــال ديــن ودرســوا يف
الحــوزة الــدرس الفقهــي التقليــدي ،ثـ ّم تحولــوا تدريج ًّيــا تجــاه الحداثــة والــدرس
ــا كان لــه
يب ،فجمعــوا بــن الثقافتــن اإلســامية والغربيــةِ ،م َّ
الفلســفي الغــر ّ
ثقــل علمــي ومنهجــي يف عمليــة االشــتباك الفكــري بــن الجانبــن ،أ َّدى إىل بــروز
أيضــا فــإ ّن العلامنيــة اإليرانيــة مــا بعــد الثورة اإلســامية
الت َّيــار العلــاين وتفوقــهً .
هــي علامنيــة علميــة فلســفية ،أي علامنيــة باملعنــى الفنــي والفلســفي ،بخــاف
بعــض العلامنيــات العربيــة املجــاورة إليــران التــي ال تعتنــي بالــدرس الفلســفي
والتنظــري بقــدر مــا تعتنــي مبواجهــة املجتمعــات العربيــة مشــتبكة مــع هويتهــا
وثقافتهــا وتاريخهــا ،وهــو مــا مل تفعلــه العلامنيــة اإليرانيــة إال عــى هامشــها
الفكــري ،إذ َص ّبــت كل جهودهــا عــى عمليــات اإلصــاح الســيايس واالجتامعــي.
أيضــا إ ّن العلامنيــة اإليرانيــة يف شــقّها األكــر هــي علامنيــة
ُيكــن القــول ً
ين
قيميــة ،أو علامنيــة جزئيــة بتقســيم عبــد الوهــاب املســري ،أل ّن ال ِّنظــام اإليــرا ّ
ـي ،وذلــك أجــر املعارضــة اإليرانيــة أن تكــون قيميــة هــي األخــرى،
هــو نظــا ٌم قيمـ ّ
فانتشــبت املعركــة حــول القيــم ،ومركزيــة ســؤال األخــاق ،وليــس معنــى هــذا أن
الجامعــة العلامنيــة اإليرانيــة ال تقـ ّر قيــم الحداثــة الغربيــة ،ففيهــا جنــاح عريــض
يعتمــد الحداثــة الغربيــة ،ولكــن املقصــود هــو دائــرة االشــتباك مــع ال ِّنظــام،
فدوائــر االشــتباك هــي التــي تحــدد األولويــات.

راب ًعا :البيئة الحاضنة ..بني العلامنيتني املؤمنة واملستوردة

تَ ثَّــل الخــاف العلامين-اإلســامي يف الحالــة اإليرانيــة مــا بعــد الثــورة اإلســامية
يف نقــاط ومرتكــزات مغايــرة لتلــك االختالفــات املعروفــة بــن العلامنيــن
ين
واإلســاميني يف املنطقــة العربيــة واإلســامية ،رمبــا أل ّن أجــواء الفضــاء اإليــرا ّ
مختلفــة إىل ح ـ ّد كبــر عــن غريهــا مــن الــدول اإلقليميــة ،ومــن ث ـ ّم مل متلــك

26

العلامنيــة اإليرانيــة الرفاهيــة الفكريــة والفائــض الــرورايت لتُو ّجــه نضالهــا
ضـ ّد قضايــا تبــدو هامشــية للمجتمــع عــى غــرار بعــض العلامنيــات يف املنطقــة.
فكــري
فالعلامنيــة اإليرانيــة -يف عهــد مــا بعــد الثــورة -نشــأت نتيجــة رصاع
ّ
وحضــاري داخــي نابــع مــن إشــكاليات البيئــة اإليرانيــة .كذلــك فــإ ّن البيئــة
الدينيــة والثقافيــة اإليرانيــة صبغــت العلامنيــة اإليرانيــة بهمومهــا ومعضالتهــا
الثقافيــة.
أيضــا فــإ ّن العلامنيــة اإليرانيــة مــا بعــد الثــورة كانــت ُمثقَلــة بهمــوم اإلصــاح
ً
الثــوري والســيايس ،وســؤال االنتقــال مــن فلســفة الثورة إىل فلســفة الدولــة .كذلك
فــإ ّن معظـ َم ُر َّواد ورمــوز العلامنيــة اإليرانيــة منــذ عــام 1979م حتــى اليــوم هــم
مــن خلفيــات وجــذور دينيــة وحوزويــة ،وانســحب هــذا عــى طروحاتهــم املعمقــة
ـي والســيايس .ورمبا هذا
تجــاه إصــاح الدولــة
َّ
واملؤسســة الدينيــة ،أي الفكــر الدينـ ّ
أي أصول
كان ســببا كاف ًيــا لخفــوت العلامنيــة الغربيــة املحضــة ،التــي ال تســتند إىل ِّ
ـا
دينيــة ،أو قواعــد وتأسيســات مركزيــة مــن قبيــل الــدرس الفقهــي والفلســفيِ ،مـ َّ
ين ســيام يف
يل الفقيــه ،وقبــال املجتمــع اإليــرا ّ
جعلهــا هشَّ ــة قبــال فالســفة الــو ّ
مرحلــة مــا بعــد الثــورة مبــارشة ،ومــن ثـ ّم أمســك زمــام العلامن َّيــة الرمــوز املتمردة
املؤسســة الدينيــة ،وأدرى مبعضــات
عــى الدولــة والحــوزة ،فهــم أدرى بشــعاب َّ
الدولــة بوصفهــم كانــوا أو معظمهــم مــن أركان نظــام مــا بعــد الثــورة.
هنــا تبــدو العلامنيــة الغربيــة املحضــة املنفصلــة مــع القيــم املحليــة واألخــاق
الدينيــة ضعيفــة أمــام ال ِّنظــام مبفردهــا .أجــل ،فهــي موجــودة يف أنحــاء املجتمــع،
بيــد أنّهــا تبــدو منفصلــة عنــه ،وحلولهــا ال تتناســب مــع هويــة املجتمــع وطموحاتــه،
لــذا فــإ ّن القطــاع األكــر مــن الجامهــر ال يــزال يلتـ ّـف حــول رمــوز العلامنيــة
املؤمنــة ،ألنّهــم مل يصطدمــوا اصطدا ًمــا اعتباط ًيــا مــع الديــن ،بــل أكَّــدوا دو ًمــا
اشــتباكهم مــع الفهــم الدينــي ،ومــع املنظومــة الفقهيــة باعتبارهــا فهــا برشيًّــا،
ومــع َع َر ِضيَّــات الديــن ال مــع ذاتياتــه( .)49كذلــك مــن أســباب هــذا االلتفــاف
واالطمئنــان لرمــوز العلامنيــة املؤمنــة أكــر مــن العلامنيــة الغربيــة ،أ ّن رمــوز
العلامنيــة املؤمنــة خرجــت طروحاتهــم مــن رحــم التجربــة اإليرانيــة ،باإلضافــة

27

ين حتــى عنــد العلامنيــن ،فالعلامنيــون
إىل عمــق التديــن يف املجتمــع اإليــرا ّ
اإليران ّيــون يف معظمهــم يؤمنــون بفقــه االنتظــار ويدعــون إىل فصــل الديــن عــن
السياســة ونبــذ واليــة الفقيــه ،لكنهــم يف ذات الوقــت يؤمنــون باملعتقــدات الشــيعية
الجامعــة.
لكــن الســؤال املهــم هنــا :هــل أفــادت العلامنيــة التجربــة اإليرانيــة؟ وهــل
ـي (منــوذج واليــة الفقيــه) جدي ـ ًدا؟ ميكــن القــول إ ّن
أضافــت إىل النمــوذج الدينـ ّ
تجاذبــات العلامنيــن مــع اإلســاميني أفــرزت ثــراء فلســف ًيا ،وافرتاضــات إضافيــة
ـيايس الشــيعي .كذلــك فــإ ّن هــذه القــراءات اإلصالحيــة
يف منظومــة الفقــه السـ ّ
ومحاولــة عرصنــة الديــن وإدماجــه مــع الرافــد الحــدايث أ ّدت بدرجــة كبــرة
إىل تــآكل ُصلْبيــة نظريــة «واليــة الفقيــه» ،مبعنــى أنّــه قــد حــدث تأثــر وتأثــر،
فالنخبــة الدينيــة الحاكمــة يف إيــران صــارت تتســامح مــع بعــض املقــوالت
العلامنيــة بخــاف الثامنينيــات والتســعينيات مــن القــرن العرشيــن ،إذ مل تكتـ ِ
ـف
يف ذلــك الوقــت باملواجهــة الفكريــة واســتعملت القــوة الباطشــة للــر ّد عــى رمــوز
العلامنيــن واإلصالحيــن ،وال تــزال تســتعمل جــز ًءا مــن القــوة يف مواجهــة
هــؤالء ،لكــن ليــس بالقــدر نفســه ،فيبــدو جل ًّيــا أ ّن تفلســف العلامنيــن ودميومتهــم
يف التنظــر واجتذابهــم فئــات شــبابية ونســائية متنوعــة أ َّدى بال ِّنظــام يف نهايــة
األمــر إىل إعــادة التفكــر يف أطروحاتــه .وازداد القامئــون عــى صناعــة القــرار
قناعــة أنّــه ال ُيكــن إبقــاء ثقافــة الصــوت الواحــد أو النظريــة الواحــدة وإلغــاء
مــا ســواها .لكــن قــد يُســتدرك عــى ذلــك بــأ ّن ال ِّنظــام ومــن بــاب التكتيــك ال
املبــادئ تــرك مســاحات مــن أجــل االمتصــاص والتهدئــة ،وهــذا وإن كان فيــه
ين بالفعــل مل ي ُعــد ُمشـك ًَّل عــى منــط
جــزء مــن حقيقــة األمــر فــإ ّن املجتمــع اإليــرا ّ
واحــد ،ومل ي ُعــد ال ِّنظــام قــاد ًرا عــى قولبــة املجتمــع يف قالــب فكــري وفلســفي
ين وتعــدد ثقافاتــه ومذاهبــه ،ومــع الصعــود
واحــد ســيام مــع تنــوع النســيج اإليــرا ّ
التكنولوجــي والعوملــي يف العقــود األخــرة.
ين إســامي ،أو
هــذا كلّــه رمبــا يــؤدي يف نهايــة املطــاف إىل تطوير منــوذج علام ّ
مــا يُســميه تشــارلز كوزمــان «اإلســام الليــرايل» ،فيتنــازل ال ِّنظــام عــن أحاديتــه
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لصالــح احتــواء العلامنيــن .وقــد يــؤ ِّدي هــذا التدافــع الفكــري إىل تجميــد واليــة
الفقيــه وبقائهــا نظريًّــا فقــط يف حــن يخطــو الواقــع العمــي خطــوات بعيــدة
تجــاه الطروحــات اإلصالحيــة الحداثيــة ،عــى غــرار منــوذج الدولــة الصينيــة
ـا ،والرأســالية واق ًعــا( ،)50لكــن مــع اختــاف بطبيعــة الحــال يف
الشــيوعية اسـ ً
خريطــة إدارة الدولــة والدســتور والحريــات وعــد ٍد مــن امللفــات .يعــ ِّزز هــذه
القــراءة الترصيحــات املتتاليــة للمســؤولني األمريــكان بــأ ّن العقوبــات عــى إيــران
تهــدف إىل تغيــر ســلوك ال ِّنظــام ال إىل تغيــر ال ِّنظــام نفســه(.)51

خامسا :مظاهر الصعود العلامين
ً

ال ُيكــن التحقُّــق مــن معــ َّدالت العلمنــة يف مجتمــع مــا ،إالّ بتنــاول مظاهــر
ومؤشاتهــا الظاهــرة ،ومــن ثــ ّم ميكــن معرفــة
العلمنــة الواضحــة يف املجتمــع
ّ
ين،
مــدى علامنيــة املجتمــع مــن مـ ّ
ـؤشات تلــك املظاهــر ،وإال فهــو مجتمــع إميــا ّ
بعبــارة املســري(.)52
الحجاب ..فلسف ُة الجسد
-1
ُ
مــن ناحيــة التنظــر الفلســفي فــإ ّن مســألة الحجــاب مــن املعــارك املتجــذرة بــن
الت َّيــارات العلامنيــة واإلســامية يف إيــران ،وقــد اتخــذ ت َّيــار العلامنيــة املؤمنــة
ـب
نه ًجــا قري ًبــا مــن العلامنيــة الغربيــة ،وتســامح مــع املــرأة بشــكلٍ عــا ّم ،وطالـ َ
ـض الطــرف عــن مســألة الحجــاب بشــكلٍ
بحقوقهــا ومســاواتها مــع الرجــل ،وغـ ّ
()53
ـاص بوصفهــا ليســت مــن صلــب الديــن وال مــن مركزياتــه  .والعلامنيــة إ ّمــا
خـ ّ
ـي الصــادر مــن املرجعيــات الدينيــة بخصوص مســألة
تُن ِكــر الفهــم التقليــدي الفقهـ ّ
الحجــاب ،وإ ّمــا تحكــم بتاريخيتهــا وتربهــن عــى موقفهــا بتفرقــة الرشيعــة بــن
اإلمــاء والحرائــر ،واملفــرض أ ّن القيــم األخالقيــة ال تتجــزأ .وفريـ ٌـق آخــر يتســامح
مــع الحجــاب ،بيــد أنّــه ينكــر مركزيتــه بــن املنظومــة ال َعق َِديّــة والفروعيــة.
ين عــي رشيعتــي أكــر جــرأة بالنســبة إىل رجــال عــره،
وكان املفكــر اإليــرا ّ
عندمــا دافــع عــن حقــوق غــر املحجبــات ،األمــر الــذي ناقشــه بشــدة الت َّيــار
التقليــدي ووصفــوه بأنّــه متأثــر بالغــرب وأنــه «جاهــل وال دينــي»(.)54
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ين ،فنجــد اليــوم أ ّن رسوش قــد خطــا خطـ ٍ
ـوات
ين اإليــرا ّ
وتطــور الخـ ّط العلــا ّ
أكــر جــرأة نحــو التحـ ُّرر مــن التقليديــة الدينيــة .فــرى أ ّن حجــاب املــرأة اختلــط
الدينــي مــع العــريف ،باإلضافــة إىل قَ ْبليــات معرفيــة
مفاهيم ًّيــا ،وتداخــل فيــه
ّ
ومجتمعيــة لرجــال الديــن!
ويناقــش رسوش قــول مطهــري بــرورة الحجــاب لصيانــة عفــة املــرأة ،وصيانــة
ـي بشــكل عــام ،فيقــول« :وهنــا يــأيت الســؤال :أال يوجــب ظهــور
العفــاف املجتمعـ ّ
را يف املجتمــع
نســاء أهــل الذمــة واإلمــاء الذيــن كانــوا يشــكلون عــددا كبــ ً
آنــذاك نو ًعــا مــن اإلخــال بهــذا العفــاف االجتامعــي؟ بــى ،فالعفــة مــن املفاهيم
ـص باملــرأة،
األخالقيــة التــي تعنــي أن تكــون املــرأة امــرأة والرجــل رجـ ًـا ،وال تختـ ّ
أ ّمــا أنــه كيــف نتمكــن مــن حفــظ العفــة عــر القانــون فهــذا يرجــع إىل الطــرق
املعتمــدة يف كل زمــان واملتناســبة معــه ومــع العــرف الســائد فيــه ،وقــد اتبــع
اإلســام هــذا العــرف ،فــا بــد عنــد مالحظــة حكــم الشــارع بالنســبة إىل النســاء
األحــرار أو اإلمــاء أو نســاء أهــل الكتــاب مــن الرجــوع إىل روح مــراد الشــارع
ومعرفــة ل ّبــه»(.)55
ونالحــ ُظ أ ّن ت َّيــار العلامنيــة املؤمنــة املتمركــز حــول الفقــه والحــوزة ،وأدوات
االجتهــاد التقليديــة ،يحــاول أن يكــون وسـطًا بــن تشــدد رجــال الديــن الرســم ّيني
والتقليديــن ،وبــن العلامنيــن الحداثيــن .فنجــد أن آيــة اللــه حســن منتظــري
يفتــي بجــواز مصافحــة املــرأة األجنبيــة «مــع عــدم قصــد الشــهوة وعــدم
حصولهــا»( .)56ويحــاول أن يرســم مقاربــات أقــل تشــد ًدا بخصــوص الحجــاب
والتعامــل مــع غــر املحجبــات ،فهــو وإن اعتمــد القــول القائــل بوجــوب الحجــاب،
ـي ،لكـ ّن تفاصيلــه غــر
فإنّــه قــال بعــدم قطعيــة تفاصيلــه ،أي إ ّن الحجــاب قطعـ ّ
قطعيــة( ،)57وهــذا النهــج يف الحقيقــة يفتــح البــاب واس ـ ًعا للنســبية يف التعاطــي
مــع الحجــاب ،حــول حجمــه ومواضعــه ،وتعريفــه يف األســاس .هــذا االجتهــاد
املنتظــري ُووجــه بــردود ومناقشــات وتعنيفــات مــن املحســوبني عــى ال ِّنظــام
ّ
ين ،إذ رأوا فيــه خطـ ًرا فقه ًّيــا ألنــه ينطلــق مــن الوعــاء الحــوزوي والــدرس
اإليــرا ّ
الفقهــي الشــيعي املعتمــد ،وهــذا مــا حاولــوا التشــكيك فيــه ،واتهمــوه بأنــه اعتمــد
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آليــات االجتهــاد عنــد العا َّمــة «أهــل السـ َّنة» ،وأنــه خالــف اإلجــاع الشــيعي .كذلك
نجــد تالمــذة منتظــري مثــل أحمــد قابــل اتخــذوا من ًحــى أكــر جــرأة وتجدي ـ ًدا،
إذ طالبــوا بصناعــة فقهيــة جديــدة ،وإعــادة النظــر يف املنظومــة الفقهيــة القامئــة،
ـري -ممثَّـ ًـا يف بعض تالمذتــه -التقى خـ ّط رسوش
ومــن ثـ ّم نزعــم أ ّن خـ ّط منتظـ ّ
وملكيــان يف نهايــة األمــر(.)58
ي والــذي يـ ّ
ين ســيام
ـدل عــى تأثــر الشــعب اإليــرا ّ
ومــن ناحي ـ ِة الواقــع العم ـ ّ
فئتــي الشــباب والنســاء بــرواد العلامنيــة ،فقــد شــهدت إيــران يف الشــهور األخــرة
ســجاالت حــول مســـألة الحجــاب ،فكثــر مــن املســؤولني أبــدوا غضبهــم بســبب
طريقــة لبــس النســاء للحجــاب ،ويف نفــس الوقــت طالــب بعــض رجــال الديــن
املحســوبني عــى ال ِّنظــام عــدم إلــزام الســياح األجانــب بالحجــاب ،تنشــيطًا
للســياحة اإليرانيــة ،فالســجال هــذه املــرة تقليدي-تقليــدي ،أو محافظ-محافــظ ،ال
بــن محافظ-إصالحــي.
وحســب حجــة اإلســام محســن غرويــان ،املحســوب عــى الت َّيــار األصــويل ،فـ»ال
إجبــار عــى الســياح مــن وجهــة نظــر الــرع والفقــه يف تنفيــذ املعايــر الدينيــة
الخاصــة بنــا ،بإمكانهــم اختيــار الحجــاب ومــن الناحيــة املذهبيــة ال يوجــد إجبــار
َّ
عليهــم» .وأوضــح غرويــان يف رد الفعــل عــى مــا يطرحــه البعــض يف إيــران
مؤخ ـ ًرا مــن أن قانــون الحجــاب اإلجبــاري ينبغــي إلغــاؤه عــى الســياح الذيــن
قائــا« :مــن وجهــة نظــري لــو تحــول
ً
يأتــون إىل إيــران يف املناطــق الحــرة،
هــذا األمــر إىل قضيــة ثقافيــة يســتطيع املواطنــون تقبلهــا ،ســتكون قابلــة لإلجراء،
ومثلــا نذهــب نحــن إىل الــدول األخــرى ونتعامــل حســب قوانيننــا ،ينبغي الســاح
أيضــا بالتعامــل يف بالدنــا حســب قوانينهــم»(.)59
للســياح ً
()60
ين محمــد جعفــر منتظــري
ويف الســياق نفســه رصح امل َّدعــي العــام اإليــرا ّ
يئ يف املوضوعــات الثقافيــة والحجــاب ال يفيــد ،وأنــه ينبغــي
بــأن التعامــل القضــا ّ
انتهــاج طــرق ســلمية ،الفتًــا إىل أنــه يدعــم أي مــروع فعــال بشــأن مواجهــة
الحجــاب الــيء .وأضــاف منتظــري أن لــدى املســيئات للحجــاب ثقافــات عائليــة
تظهــر الحجــاب الســيئ ولكنهــن ال يعتربنــه ســيئًا .وأردف أن بعــض املســيئات
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للحجــاب ال يؤمــن باإلســام بــل هــن علامنيــات أو يتبعــن ديانــات أخــرى ،ولكــن
عــد ًدا قليـ ًـا منهــن يفعلــن ذلــك بقصــد اإلســاءة لقيــم الديــن وأحــكام اإلســام.
وأوضــح أنــه إذا أرادت القــوات األمنيــة اعتقــال كافــة املســيئات للحجــاب(،)61
فإنهــا ســتخلق أجــواء واســعة ضـ ّد ال ِّنظــام واإلســام ،مبي ًنــا أن املقــر الحقيقــي
يف اإلســاءة للحجــاب هــو الرتبيــة والتعليــم ،ورجــال الديــن ،والتعليــم العــايل،
وبــن أ ّن لجنــة األمــر
والجامعــات وأن الجميــع مقرصيــن يف ذلــك الشــأنّ .
باملعــروف والحــرس الثــوري والقــوات األمنيــة تتخــذ حال ًّيــا اإلجــراءات التــي
مــن شــأنها أن متنــع ظاهــرة اإلســاءة للحجــاب ،ولكــن عليهــم إدراك أن التعامــل
بقســوة مــع اإلســاءة للحجــاب لــن يفيــد(.)62
وجــاءت ترصيحــات محمــد جعفــر منتظــري بعــد شــهور مــن تحــدي النســاء
الســلْطة قــد اعتقــدت أ ّن اعتقــال بعــض النســاء
للســلْطة دون جــدوى ،إذ إن ُّ
ُّ
ومالحقــة أخريــات كفيــل بإنهــاء املســألة.
وجــاءت ترصيحــات أخــرى مســاملة وتدعــو للســاح للنســاء بالتظاهــر ضــ ّد
الحجــاب ،مــن رئيســة لجنــة املــرأة الربملانيــة بروانــه سلحشــوري ،فحســب قولهــا:
«مثلــا تحــول الحجــاب إىل قانون يف الدولــة ،فيجب أن تصبــح طريقة االعرتاض
عليــه قانونيــة ويف إطــار القانــون ،لكــن املوضــوع أصبــح شــخص ًّيا بالكامــل ،ومــن
غــر اإلنصــاف أن نحكــم بشــكل متعجــل عــى الفتيــات املعرتضــات عــى الحجاب،
ويُتهمــن بالفســاد ،فالنضــال أمــام الحجــاب يعــود إىل تلــك الســنوات التــي أصبــح
فيهــا الحجــاب إجباريًــا ،ال أعتقــد أن الحجــاب أصبــح تشــادور ،لكــن يف ذات
الوقــت فاالعــراض ضـ ّد الحجــاب موضــوع ليــس بجديــد ولطاملــا اتخــذ أشــكاال
مختلفــة يف الدولــة .كــا أن املعرتضــات عــى الحجــاب لســن معاديــات للنظــام،
وال فاســدات ،وال جاسوســات ،إنهــن اعرتضــن فقــط عــى موضــوع الحجــاب»(.)63
وتشــهد إيــران كل فــرة دعــوات نســوية وحقوقيــة بإلغــاء إلزاميــة الحجــاب،
وتحــاول الناشــطات اإليران ّيــات أن ميارســن االحتجــاج عــى قانــون إلزاميــة
الحجــاب باالعــراض يف الطرقــات والشــوارع والسوشــيال ميديــا ،والوســائل
كافــة .وخلــع عــدد مــن النســاء اإليران ّيــات الحجــاب يف الشــوارع ونــرن صورهن
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اعرتاضــا عــى تسـلُّط وتغـ ُّول الســلطات األمنيــة ومعاملتهــا
عــى السوشــيال ميديــا
ً
بقســوة لعــدد مــن النســاء بســبب عــدم ارتــداء الحجــاب أو ارتــداء حجــاب غــر
محتشــم(.)64
 -2الرقص عىل الطريقة الغربية ..كرس هيبة رجال الدين
خاصــة به ّن ،باســتمرار،
ينــر عــدد مــن الفتيــات واملراهقــات مقاطع اســتعراضية َّ
واشــتهرت إحداهـ ّن (ت ُدعــى مائــدة هزبــري) مبقاطع رقص اســتعراضية ،وسـ ّجلت
مقاطعهــا التــي بثتهــا عــى حســاباتها عــى السوشــيال ميديــا ماليــن املشــاهدات،
فاعتقلتهــا الرشطــة اإليرانيــة ،وأظهرتهــا -مــع آخريــن اعتُقلــوا لنفــس الســبب-
يف مقطــع فيديــو تعــرف بالجــرم وتعتــذر عــن جرميتهــا ،باعتبارهــا خالفــت
«املعايــر األخالقيــة»( .)65وأغلقــت الرشطــة مــا يقــرب مــن خمســن ألــف حســاب
عــى إنســتاغرام بتهمــة نــر الخالعــة( .)66ولكــن رسعــان مــا تعاطــف عــرات
األلــوف مــن داخــل إيــران ومــن خارجهــا مــع الفتــاة اإليرانيــة ،ونــرت مئــات
ـا بــدا كأنّــه تَ َح ـ ٍّد للســلطات وكــر لهيبــة
اإليران ّيــات مقاطــع فيديــو مامثلــةِ ،مـ َّ
رجــال الديــن أمــام أجســاد النســاء امللتويــة(.)67
ويُعــاين الرقــص -وكثــر مــن الفنــون كاملوســيقى والباليــه -قيــو ًدا شــديدة مــن
جانــب الســلطات اإليرانيــة منــذ ثــورة 1979م وحتــى اليــوم .واضطــرت بعــض
فــرق الباليــه التــي تأسســت يف عهــد الشــاه إىل الفــرار مــن إيــران وتأســيس أو
إعــادة تكويــن أنفســهم مــرة أخــرى يف املهجــر يف أوربــا وأمريــكا(.)68
واملــرأة يف إيــران ممنوعــة ليــس مــن الرقــص فقــط -املمنــوع عــى الذكــور
واإلنــاث -بــل مــن حضــور مباريــات كــرة القــدم( ،)69وأحيانًــا تُ نــع مــن ركــوب
الدراجــات يف األماكــن العا َّمــة بفتــوى خامنئــي الشــهرية( ،)70وممنوعــة مــن
االلتحــاق بعــدد مــن التخصصــات يف الجامعــات اإليرانيــة كالتاريــخ والهندســة
واإلنجليزيــة ،وغريهــا( ،)71بســبب «عــدم توافــر وظائــف لهــ ّن بعــد التخــرج»
حســب الســلطات اإليرانيــة .والهــدف الرئيــي حســب منظَّــات نســائية الضغــط
عــى النســاء اإليران ّيــات للتخــي عــن «معارضتهــن للنظــام الحاكــم ،والتخــي
عــن مطالبته ـ ّن بحقوقه ـ ّن» ،وحســب آخريــن فــإ ّن هــذا التضييــق عــى النســاء
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اســتجابة مــن ال ِّنظــام لبعــض رجــال الديــن القلقــن مــن ازديــاد نســب تعلــم
النســاء وأثــر ذلــك عــى الحيــاة الدينيــة واالجتامعيــة يف إيــران(.)72
هــذا كلّــه داخل يف ما ت ُسـ ّميه الســلطات «أســلمة املجتمــع» و»أســلمة الجامعات».
لكــن النســاء يف نفــس الوقــت وبســبب الشــعور باملظلوميــة واجهــن هــذه القوانــن
ـا أبداه ـ ّن أكــر علامنيــة
بالتمــرد والتحــدي عــر خرقهــا يف املجــال العــامِ ،مـ َّ
مــن بقيــة املجتمــع.

قلق النخبة الدينية من العلمنة ..انهيار املُقدَّ س
سادساُ :
ً

لفرنســوا تويــال مقولــة تعليقًــا عــى إصالحــات الشــاه التحديثيــة إليــران« :مل
ينتبــه الشــاه إىل أ ّن عرصنــة البــاد نفســها كانــت تف ّجــر يف أعــاق املجتمــع
ينابيــع ثــورة آتيــة ،أ ّمــا رجــال الديــن فقــد تنبهــوا لألمــر قبــل ســواهم وكانــوا
ينتظــرون ســاعتهم»(.)73
وكــا أ ّن رجــال الديــن تنبهــوا لهــذه املعادلــة يف عهــد الشــاه ،فهــم اليــوم األكرث
ـكل
قل ًقــا وتوتـ ًرا مــن علمنــة املجتمــع وتحديثــه وعرصنتــه ،ولذلــك فقــد دعمــوا بـ ّ
ق ـ َّوة بقــاء املجتمــع تحــت طروحاتهــم وخطابهــم ،ومنعــوا روافــد تحديثيــة عــر
القوانــن ،وإمنــا تُفهــم ّكل السياســات التــي تحدثنــا عنهــا آن ًفــا يف هــذا الســياق،
كمنــع الفنــون ،والرقابــة الصارمــة عــى مواقــع السوشــيال ميديــا واإلنرتنــت،
واالشــتباك مــع املفكريــن والنخبــة الثقافيــة .وإذا كانــت عمليــات التحديــث يف
عهــد الشــاه بيــده وإرادتــه فــإ ّن عمليــات التقوقــع عــى الــذات ومحــاوالت تعميــة
السـلْطة السياســية اليــوم
املجتمــع وحجبــه عــن العالَــم الخارجــي تتـ ّم ً
أيضــا بيــد ُّ
يف إيــران وإرادتهــا.
متثَّــل هــذا القلــق البالــغ يف حديــث إبراهيــم رئيــي (متــويل ســدانة أوقــاف
القــدس الرضويــة) ألســاتذة الحــوزات العلميــة يف محافظــات قــ ّم وخراســان
وطهــران وأصفهــان وقــد تطــرق فيــه إىل مســألة العلامنيــة االجتامعيــة التــي
بوصفــه« :تُهــدد الحــوزات العلميــة اليــوم ،وكــا أن الحــوزات العلميــة كانــت منشــأ
أيضــا أن تدعــم الثــورة وأن تســتمر يف هــذا الخـطّ ،ألن
الثــورة فــإ ّن عليهــا اليــوم ً
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معيــار االعتــدال هــو اتبــاع واليــة الفقيــه»(.)74
فمعيــار االعتــدال َوفْ ًقــا لرئيــي هــو اتبــاع واليــة الفقيــه ،أي أ ّن كل خـ ّط غــر
خـ ّط الواليــة فهــو غــر معتــدل وغــر معتمــد عنــد النخبــة الدينيــة الحاكمــة.
ـي مصبــاح يــزدي مــن علمنــة الحــوزة عــر تآكل
كذلــك حــذر آيــة اللــه محمــد تقـ ّ
أطروحــة «واليــة الفقيــه» حيــث متت ـ ّد معارضتهــا إىل داخــل الحــوزات العلميــة.
وحســب قولــه« :ففــي الحــوزات العلميــة وبــن املســؤولني اإليران ّيــن عديــد مــن
املعارضــات ملبــدأ واليــة الفقيــه .فالبعــض يف الحــوزات العلميــة يريــد فصــل الدين
عــن السياســة ،يف حــن مييــل بعــض املســؤولني إىل القوم َّيــة اإليرانيــة» .يقصــد
الحنــن إىل العلامنيــة الوطنيــة يف عهــد الشــاه.
وقــال يــزدي« :إنّ البعــض توصلــوا إىل اعتقــاد بأنّــه مــا دام الشــعب يــديل
بصوتــه بنفســه ويختــار رئيــس الجمهوريــة فــا رضورة وجــود املرشــد؟ وملــاذا
مــن األســاس مبــدأ واليــة الفقيــه؟ فهــل يف الــدول األخــرى مرشــد؟ لقــد امتـ ّد
نطــاق معارضــة واليــة الفقيــه إىل الحــوزات العلميــة .وقــد شــعر املرشــد قبــل
فــرة بــأ ّن الفكــر الثــوري أوشــك عــى االنتهــاء يف بعــض األماكــن ،لذلــك أمــر
الحوزويــن واألكادمييــن بــأن يكونــوا ثوريــن خــال تحذيــره بهــذا الشــأن .وإذا
كان املرشــد يوجــه مثــل هــذا الخطــاب إىل الحــوزات العلميــة فهــذا يعنــي أن
الحــوزات العلميــة تواجــه خطــر االنفصــال عــن الثــورة ،ومــن املمكــن أن ننــى
أيضــا أن الجــزء األكــر مــن الفقــه متعلــق بالشــؤون السياســية واالجتامعيــة».
ً
وأردف قائـ ًـا« :بعــض املســؤولني اليــوم يعــارض أوامــر الــويل الفقيه بــكل أريحية،
فرغــم إشــادتهم عــى الــدوام بتوجيهــات وإرشــادات املرشــد يفعلــون مــا يخالــف
أوامــره .إن هــذه املجموعــة مــن املســؤولني يفضلــون إحــال القوم َّيــة محــل واليــة
الفقيــه .لقــد أبــدل بعــض املســؤولني باإلســام القوميَّــة اإليرانيــة ،وهــذا هــو نفــس
الشــعار الــذي كان يطرحــه الشــاه تحــت عنــوان القوم َّيــة اإليجابيــة ،أي تنحيــة
القيــم اإللهيــة واإلنســانية كافــة جان ًبــا»(.)75
ورجــع حســام الديــن آشــنا ،مستشــار رئيــس الجمهوريــة للشــؤون الثقافيــة،
زيــادة العلمنــة يف الحــوزة إىل أســباب حكوميــة ،فهــي «ليســت نتيجــة لتقاعــس
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الحــوزة وإمنــا نتيجــة لجهــود ونشــاطات حكوميــة فُرضــت عــى الحــوزة»(.)76
وبقــراءة مثــل تلــك الترصيحــات نلحــظ أ ّن ســبب قلــق رجــال الديــن والنخبــة
الحاكمــة هــو انهيــار املقـ َّدس الــذي اتســع عــى أيديهــم ليشــمل ظنيــات معرفيــة
وأشــخاص غــر معصومــن ،ومــن ثـ ّم تفتتــت أطروحاتهــم وتآكلــت نظريــة واليــة
الفقيــه ،حتــى داخــل الحــوزة نفســها ،فطـ َّـاب الحــوزة باتــوا يحــرون الــدرس
الحــوزوي غــر معممــن ،فحســب آيــة اللــه جعفــر الســبحاين« :إن الكثرييــن
يحــرون دروس الحــوزة ،لكنهــم ال يتعممــون ،يف حــن أن القميــص والبنطــال
غــر متناســب مــع مكانــة علــاء الديــن» ،وطالــب الســبحاين بجعــل العاممــة
الدينيــة إلزاميــة(.)77
فنالحــ ُظ أ ّن العلمنــة قــد رضبــت الحــوزة الدينيــة نفســها ،العلمنــة بشــقيها
االنتظــاري والتغريبــي .وهــو مــا أقلــق النخبــة الدينيــة ،وتســبب يف زيــادة التوتُّــر
والخــاف بــن رجــال الديــن ،لدرجــة خروجهــا عــن املألــوف والعــرف الحــوزوي،
()78
فقــد نشــب خــاف مؤخ ـ ًرا يف الحــوزة بســبب رســالة آيــة اللــه محمــد يــزدي
()79
املحســوب عــى الخـ ّط الــواليئ ،إىل املرجــع الكبــر آيــة اللــه شــبريي زنجــاين
املحســوب عــى ت َّيــار االنتظــار.
وجــاء يف رســالة يــزدي إىل زنجــاين« :يف أعقــاب نــر صــور يف الفضــاء
املجــازي عــن حرضتــك وأنــت بجانــب بعــض األشــخاص الذيــن ال يكنــون احرتا ًمــا
للجمهوريــة اإلســامية وقائــد الثــورة ،مــا أثــار اســتياء واســتغراب املقلديــن
والحوزيــن ..أقــول بــأن مقــام واحــرام حرضتــك يحصل يف ظــل احــرام ال ِّنظام
اإلســامي الحاكــم والقيــادة وشــأن املرجعيــة ،لذلــك مــن الــروري مراعــاة هــذا
االحــرام وشــؤون املرجعيــة واتخــاذ مــا يلــزم لــي ال تتكــرر هــذه القضايــا»(.)80
وهــذه الرســالة مستبشــعة َوفْ ًقــا للعــرف الحــوزوي ،ومعايــر مخاطبــة املرجعيات
ـا أثــار موجــة مــن االنتقــادات الكبــرة لهــا ،فاضطــر تيَّــار عريــض
الكــرىِ ،مـ َّ
أيضــا يك ال يخــر يف األوســاط
مــن املحســوبني عــى ال ِّنظــام أن ينتقــد الرســالة ً
الدينيــة والسياســية ،نظــ ًرا إىل مكانــة شــبريي زنجــاين ،ولقســاوة الرســالة
ووصايتهــا.
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أمــا املرجــع مــوىس شــبريي زنجــاين ،فأعلــن أنــه أو مكتبه «ليــس لديــه أي تعليق
حــول هــذه الرســالة» ،و»الطلبــة والتالميــذ هــم مــن يقومــون بالــرد عليهــا»(.)81
أي أ ّن زنجــاين قــد ترفــع عــن الــر ّد عــى مــن يصغــره سـ ًّنا ومقا ًمــا ،وهــي رســالة
دينيــة وسياســية الذعــة ليــزدي وت َّيــاره.
وكانــت الرســالة مفجــرة لــردود فعــل عنيفــة مــن داخــل الحــوزة ،ضـ ّد ال ِّنظــام،
واســراتيجيته يف التعامــل مــع املراجــع الكبــار ،ســيام وأن زنجــاين يحظــى
باحــرام الجميــع ،فهــو ليــس متجا َذبًــا بــن الت َّيــارات ،وليــس محســوبًا عــى حــزب
بعينــه ،فهــو منشــغل بالــدرس العلمــي يف الحــوزة ،وتَخـ َّرج عــى يديــه جـ ّـل رجــال
الحــوزة ،فكانــت نــرة محمــد يــزدي لــه مســتفزة للمراجــع ،الذيــن مل يعهــدوا هــذا
األســلوب حتــى مــع املعتكفــن عــى أنفســهم مــن رجــال الديــن .وبعــد يــوم مــن
هــذه الرســالة أعلــن املرجــع محمــد عندليــب همــداين يف رســالة مفتوحــة وجههــا
ـتحيل وأن ال يعتــر نفســه عضـ ًوا
إىل يــزدي أن التعــاون بــن االثنــن أصبــح مسـ ً
يف جمعيــة قــم العلميــة بعــد اليــوم(.)82
ـي يوســف صانعــي تعقيبــا عــى رســالة محمــد يــزدي يف
وقــال املرجــع الدينـ ّ
أناســا أرادوا النيــل مــن علــاء الديــن والحــوزة
رســالة وجههــا إىل زنجــاين« :إن ً
وحرضتــك شــخص ًّيا ،لكــن األمــر انتهــى لصالــح الحــوزة»(.)83
يف حــن اســتغل اإلصالحيــون رســالة يــزدي للهجــوم عــى النخبــة الحاكمــة
بخاصــة رجــال الديــن املحســوبني عــى ال ِّنظــام ،فقــال مهــدي كــرويب بــأ ّن هــدف
َّ
رســالة يــزدي هي»:انتــزاع اســتقاللية الحــوزة العلميــة ،وهيمنــة الرعــب والخــوف
عــى العلــاء»( .)84يف حــن ذهــب بعــض املحللــن أ ّن خطــاب اليمــن املتطــرف
وأفعالــه يف إيــران ،واملزايديــن عــى الجميــع ،ســتؤدي بالبــاد إىل العلامنيــة
الخاصــة
السياســية ،وبعبــارة أخــرى فــإن هــذه الرســالة ســوف تــرك عواقبهــا
َّ
داخــل الحــوزات العلميــة ،ولعــل إحــدى هــذه العواقــب زيــادة الكراهيــة للفقهــاء
الحكوميــن وتضاعــف اإلقبــال عــى املراجــع املســتقلني واملعتقديــن بــرورة فصل
املؤسســة الدينيــة عــن الدولــة ،وهــم رجــال ديــن لديهــم وجهــات نظــر مختلفــة ال
َّ
يؤمنــون بالحكومــة اإلســامية ،وال بالتدخــل املبــارش للفقهــاء يف إدارة املجتمــع(.)85
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وهــذا الخــاف الحــوزوي بــن رجــال الديــن ،الــذي مرجعــه يف األســاس تد ُّخــل
الحكومــة يف الفقــه والرشيعــة ،واعتــاد أقــوا ٍل دون أخــرى ،أو مــا ميكــن تســميته
«االختيــارات الفقهيــة والدينيــة للنظــام» ،باإلضافــة إىل الفجــوة بــن األجيــال،
ومتــرد الشــباب والنســاء عــى مــا يتعرضــون لــه مــن مظــامل ،كل ذلــك أتــاح
للجامعــات العلامنيــة مســاحات لالشــتباك مــع ال ِّنظــام ،فقــد حاولــت الجامعــة
العلامنيــة اللعــب عــى هــذا الوتــر طَــوال الوقــت ،وبالفعــل أمكنهــا إحــداث
ين ،حتــى إ ّن بيوتــات
حلحلــة كبــرة يف مكانــة رجــال الديــن يف املجتمــع اإليــرا ّ
اعرتاضــا عــى «فســادهم
بعضهــم تعرضــت للنهــب والهجــوم والــرب بالحجــارة،
ً
وسياســتهم» ،وكذلــك تعرضــت بعــض «الحــوزات العلميــة» للهجــوم بســبب نفــس
السياســات مــن قبــل ال ِّنظــام والنخبــة الدينيــة الحاكمــة( ،)86وهــو تطــور الفــت،
وخطــر إن مل تتــم معالجتــه وعــدم نكرانــه .فبعــد أن حاولــت النخبــة الدينيــة
الحاكمــة توســيع دوائــر املقـ َّدس إذا بال َّنــاس تُهاجــم هــذا املقـ َّدس ،وتشــتبك معــه،
وتهتــف ض ـ ّده.
ومــن األســباب امله َّمــة للصعــود العلــاين يف إيــران وانتشــار مظاهــره ،والــذي
لحظــه رجــال الديــن ،هــو زيــادة الفجــوة بــن أجيــال الثــورة ،ومــا بعدهــا ،فمعظم
أجيــال مــا بعــد الثــورة اإلســامية 1979م ال تؤمــن بالخطــاب اآليديولوجــي
ـايس بقــدر مــا باتــت تؤمــن مبطالــب حياتيــة ودنيويــة «علامنيــة»،
والثـ ّ
ـوري الحـ ّ
والس ـلْطة ومتهيــد األرض لإلمــام الغائــب ونحــو ذلــك مــن
فالحاكميــة واإلمامــة ُّ
مفــردات ،ليــس هــو مــا يشــغل تلــك الفئــات املجتمعيــة الجديــدة ،بــل صــارت
متطلعــة إىل حيــا ٍة أفضــل ،ومــن ث ـ ّم تعلقــت مطالبهــا بعدالــة توزيــع الــروات،
وتحســن الخدمــات للمواطنــن ،ومطالــب سياســية تتعلــق بالحريــات والعدالــة
والسـلْطة الرشــيدة ،ومواكبــة الغــرب يف تقدمــه ،وبغــض النظــر عــن أســباب هــذه
ُّ
التحــوالت -كالتنميــة والعوملــة والتكنولوجيــا وأســباب سياســية ودينيــة -إال أنّهــا
صــارت أم ـ ًرا واق ًعــا.
لكــن هــذه الفجــوة وإن لحظتهــا النخبــة الدينيــة إال أنهــا مل تســع لحلّهــا بــل
ســعت لتحجيمهــا ونكرانهــا ،باعتبارهــا أمــرا مري ًبــا ،وثقافــة وافــدة ض ـ ّد نظــام
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ـامي ،ومــن ثـ ّم توســعت الفجــوة بــن طموحــات الجامهــر ال ســيام
الحكــم اإلسـ ّ
الشــباب والنســاء ،وبــن رمــوز ال ِّنظــام مــن جيــل ثــورة  ،1979وهــؤالء يــرون
أن خطــاب الســبعينيات الــذى تتمســك بــه القيــادات السياســية ،غــر مؤثــر يف
املرحلــة الراهنــة ،كــا أن التوجهــات التــي ينتهجهــا ال ِّنظــام للحفــاظ عــى املبــادئ
التــي أرســتها ثــورة  1979أصبحــت بــا تأثــر ،وهنــا يقــول عــزت اللــه رضغامــي
مؤسســة اإلذاعــة والتليفزيــون األســبق وهــو واحــد مــن األصوليــن أصحاب
رئيــس َّ
غينا»( .)87وبعبــارة محســن
النفــوذ« :علينــا أن نتغــر ،وإال فجيــل الشــباب ســ ُي ِّ
قــراءيت( )88فــإ ّن «الجيــل الجديــد مل ي ُعــد لــه اهتــام برجــال الديــن ،لذلــك علينــا
إعــادة النظــر يف ســلوكياتنا»(.)89
لكــن هــل بإمــكان ال ِّنظــام بالفعــل أن يتغــر؟ حســب كاريــن أرمســرونغ فــإ ّن
()90
ـي
واليــة الفقيــه ظهــرت يف األصــل كتحـ ّد للحداثــة الغربيــة  ،وقــد أيقــن الخمينـ ّ
أ ّن رفــض الشــيعة لتقلــد املناصــب الرســم َّية يف القــرون الســابقة ،وعــدم املشــاركة
السـلْطة ،أفقــد الشــيعة جوهــر الرســالة الحســينية ،وليك
السياســية أو الســعي نحــو ُّ
يغــر الخمينــي هــذا الســمت املســتق ّر ،احتــاج إىل قــراءة مغايــرة للمــوروث الفقهي
يف الحقــل الســيايس ،فاإلســام حســب الخمينــي« :هــو ديــن املناضلــن امللتزمــن
بالعدالــة واإلميــان ،إنــه ديــن الطامحــن إىل الحريــة واالســتقالل ،إنــه مدرســة
ألولئــك الذيــن يناضلــون ويكافحــون ضــ ّد االســتعامر»( .)91لــذا فمــن الصعــب
أي تنــازل أو
ـر ال ِّنظــام آيديولوجيتــه ،أو يتنــازل لجامعــات العلامنيــة ،أل ّن ّ
أن يغـ ّ
يف ،وإعــان فشــل الثــورة ومبادئهــا ونظريتهــا.
تغيــر ســيكون مبثابــة انهــزام ثقــا ّ
خاصــة بالشــباب غــر
لكــن مــن املهـ ّم هنــا أن نــدرك أ ّن تلــك الفجــوة ليســت َّ
الحــوزوي أو غــر املتديّــن ،بــل تشــمل الشــباب املتديّــن الــذي نــزع العاممــة يف
ـادي الــذي لــه تطلعــات مدنيــة
أثنــاء حضــوره الــدرس الحــوزوي ،والشــباب العـ ّ
ـا يُعــد تــآك ًُل يف نظريــة واليــة الفقيــه ،وآيديولوجيــة الدولــة ،ســواء
ونهضويــة! ِمـ َّ
ـا يضــع مســتقبل الدولــة كلّهــا يف فوهــة التغيــر
أتنــازل ال ِّنظــام أم مل يتنــازلِ ،مـ َّ
الثقــايف والهويــايت ،إذا مــا أُتيحــت الفرصــة للجيــل الجديــد ،أن يُط ّبــق طروحاتــه.
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خامتة :والي ُة الفقيه وتعزيز العلامنية يف املجتمع
يبــدو ت َّيــار العلامنيــة املؤمنــة أو االنتظاريــة الحركيــة ،أقــرب الت َّيــارات العلامنيــة
يف إيــران للعقالنيــة والدميومــة ،ويُشـكّل الخطــر الحقيقــي عــى ال ِّنظــام ،إ ْذ إنّــه
يُنافــس النخبــة الدينيــة الحاكمــة عــى قيــادة الحــوزة ،ويف إقنــاع الحواضــن
أيضــا أ ّن تيَّــار العلامنيــة املؤمنــة ال يُعــارض
الشــعبية والجامهرييــة .يُعــزز هــذا ً
توليفــي ،تقدمــي ،يدعــو لتطبيــق
إصالحــي
املخرجــات الحداثيــة ،فهــو ت َّيــار
ّ
ّ
الس ـلْطة املطلقــة لرجــال الديــن ،وتحجيــم العــوارض
الدميقراطيــة والح ـ ّد مــن ُّ
واملؤسســات «الجمــع بــن الكوابــح الداخليــة والكوابــح
البرشيــة بالقوانــن
َّ
ـوي حوزويًّــا فــا ينقلــب عــى ثوابــت الحــوزة ومرياثهــا
الخارجيــة» ،كــا أنّــه قـ ّ
الفقهــي والعقــدي ،بــل يؤمــن باالنتظــار ،ولك ّنــه يدعــو إىل دميقراطيــة سياســية،
ودول ـ ٍة مدن َّي ـ ٍة ،إىل حــن ظهــور اإلمــام املعصــوم .هــذه األفــكار الرائجــة التــي
ـي يف إيــران ومجموعــة مــن املفكريــن ورجــال الديــن،
يتبناهــا الت َّيــار اإلصالحـ ّ
والتــي تعــود بجذورهــا إىل الحركــة الدســتورية ،وفقيههــا األول املــرزا النائينــي،
الس ـلْطة السياســية التــي تعتمــد
تش ـكّل اليــوم الخطــر األكــر والحقيقــي أمــام ُّ
نظريــة «واليــة الفقيــه» بقراءتهــا الخمينيــة .لــذا فقــد اشــتبكت الســلطات مــع
ت َّيــار العلامنيــة املؤمنــة أكــر مــن اشــتباكها مــع ت َّيــارات العلامنيــة الغربيــة ،إذ مــن
الســهل تشــويه ت َّيــارات العلامنيــة الغربيــة بوصفهــم عمــاء للغــرب ،أو ملحديــن
ضــ ّد الديــن والرشيعــة واملذهــب ،وهــو مــا حصــل بالفعــل مــع أمثــال رسوش
والشبســري وغريهــا مــن املحســوبني عــى هــذا الت َّيــار .عــاوة عــى أ ّن ت َّيــار
العلامنيــة الغربيــة ال ينطلــق مــن تأسيســيات دينيــة أو مذهبيــة ،وال يبــال بالــراث
الس ـلْطة ومــع الشــعب أو
الفقهــي والحــوزوي ،بــل هــو يف صــدام مســتم ّر مــع ُّ
مــع قطــاع عريــض منــه يف نفــس الوقــت ،وهــو مــا تنبــه إليــه ت َّيــار العلامنيــة
الس ـلْطة ،ونافســها يف
املؤمنــة الــذي اكتفــى باالشــتباك الفكــري والســيايس مــع ُّ
الحواضــن املتدينــة.
يبــدو مســتقبل ت َّيــار العلامنيــة املؤمنــة الفتــا ،فهــو الت َّيــار الــذي ميكنــه مــلء
الســلْطة السياســية مبــا ميلكــه مــن قواعــد جامهرييــة،
أي فــراغ مفاجــئ يف ُّ
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وأساســات حوزويــة ،وكذلــك قربــه مــن دوائــر صناعة القــرار يف املحليــات وبعض
املــدن واملحافظــات ،بــل ويف رئاســة الجمهوريــة نفســها .نعــم ،أخفــق الت َّيــار يف
تغيــر وجهــة إيــران نحــو علامنيــة شــاملة ،إالّ أنّــه اســتطاع أن يُحــرك الجامهــر
يف 2009م ،ويف 1999م ،وإن تراجــع رمــوزه يف مــا بعــد عــن دعــم املطالــب
ـراتيجي ،أل ّن اإلصالحيــن يدركون حدود
ي ال اسـ
الجامهرييــة ،وهــو تراجـ ٌع تكتيـ ّ
ّ
اللعبــة ومســاحتها ،ودوائــر املنــاورة ،وخرائــط الــراع جيـ ًدا ،فال ِّنظــام ال يزال هو
الطــرف األقــوى والفاعــل الرئيــي ،وال يــزال املرشــد األعــى مستمس ـكًا بزمــام
ـأي مواجهــة مبــارشة
املؤسســات الصلبــة «الجيــش والرشطــة والحــرس الثــوري» .فـ ّ
َّ
ومفتوحــة مــع هــذا ال ِّنظــام ال تعنــي ســوى االنتحــار الســيايس ،والتشــويه الدينــي.
أ ّمــا تيَّــارات العلامنيــة األخــرى فهــي وإن كانــت قويَّــة ولهــا بعــض الجامهرييــة
ين ال يُســاعد عــى وجــود تنظيــات
إالّ أنهــا غــر منظَّمــة ،واملنــاخ الســيايس اإليــرا ّ
هرميــة ،أو أحــزاب فاعلــة حــرة يف الفعــل واملشــاركة واملامرســة ،كــا شــهدت هذه
الت َّيــارات تفتتًــا بســبب الرضبــات املتالحقــة مــن ال ِّنظــام وبســبب مصادمتهــم
لهويــة الدولــة ومشــاعر ال َّنــاس.
ين الراهــن ونخبتــه
لكــن عــى ِّ
أي حــال فاملؤكّــد أ ّن ال ِّنظــام الســيايس اإليــرا ّ
ين ،وذلــك عــى مســتويني:
الدينيــة ،ســاعدا عــى تعزيــز علمنــة املجتمــع اإليــرا ّ
األول اإلخفــاق الــذي تعرضــت لــه الدولــة اإليرانيــة سياس ـ ًّيا واقتصاديًّــا ودين ًّيــا
ـال
ـا ومجـ ً
ـا أعطــى املعارضــة العلامنيــة زخـ ً
ـمي املتشــددِ ،مـ َّ
بســبب الخطــاب الرسـ ّ
النتقــاد ال ِّنظــام وتصدرهــا كــرا ٍع لحقــوق ال ّنــاس .والثــاين أ ّن ال ِّنظــام نفســه
ٍ
أدوات وآليــات علامنيــة ،كإقــراره بالدولــة الحديثــة ،ودفاعــه املســتميت
اعتمــ َد
ين التوســع يف
عنهــا ،واســتعامله ألدواتهــا وآلياتهــا .وإ ْن حــاول ال ِّنظــا ُم اإليــرا ّ
بيئــات مواليــة أو مواتيــة فليــس ألنّــه غــر مؤمــنٍ بحــدود الدولــة الوطنيــة،
توسـ ٌع مؤقــت يف لحظــة راهنــة ومناســبة ،تشــهد هشاشـ ٍة إقليميــة
بقــدر مــا هــو ُّ
توسـ ٌع لخدمــة مرشوعــه
وتفاعــات دول َّيــة أتاحــت لــه هــذا التوســع ،وهــو كذلــك ّ
ي وق ّوتــه الناعمــة ،ال مــن أجــل متديــد الحــدود وتغيــر الجغرافيــا.
الجيوبوليتي ـ ّ
الســلْطة» شــأنه شــأن الدولــة
كذلــك احتــكار ال ِّنظــام للقــ َّوة والعنــف «عنــف ُّ
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الحديثــة ،وانبنــى عــى احتــكار الدولــة للعنــف عــدم قداســة دمــاء اإلنســان ،الــذي
ـيايس
كفلتــه األديــان ،والرشائــع الســاوية ،وانتُزعــت القداســة مــن الحقــل السـ ّ
بر ّمتــه ،فقامــت الدولـ ُة مبامرســة العنــف ضـ ّد شــعوب وأقلِّ َّيــات باعتبارهــا دخيـ ًـا
يجــب أن ت ُطــرد متا ًمــا أو يعيشــون كأنصــاف مواطنــن .هــذه التجليــات العلامنيــة
التــي صاحبــت نشــوء الدولــة الحديثــة ،والقوميَّــة ،ومــا بعــد االســتعامرية ،مل ّ
تنفك
عنهــا إيــران يف عهــد مــا بعــد الثــورة اإلســامية» ،فــرز هنــا تناقضــان :فالدولــة
تحــارب العلامنيــن وتشــتبك معهــم ،وتُح ّجمهــم ،ويف نفــس الوقــت هــي نفســها
مظهــر مــن مظاهــر العلامنيــة ،مســتعملة نفــس أدوات العلامنيــة الــا أخالقيــة يف
إدارة األزمــات!
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( )4عبــد الوهــاب املســري :رحلتــي الفكريــة يف البــذور والجــذور والثمــر ،ط /دار الــروق 2018م ،ص 349ومــا بعدهــا.
وراجــع :العلامنيــة ونطــاق الدولــة للمســريhttps://www.youtube.com/watch?v=Oa4vvi8LVXI .
( )5عبد الوهاب املسريي :العلامنية الجزئية والعلامنية الشاملة ،ط /5دار الرشوق بالقاهرة 2014م.19 /1 ،
( )6عامد الهاليل :الفكر العلامين يف إيران اإلسالمية ،ص.87
( )7وجيه كوثراين :الفقيه والسلطان ،ط /املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسيات2015 ،م ،ص.20
( )8كوثراين :الفقيه والسلطان ،سابق ،ص.25
خاصــا فقــط بالشــيعة االثنــا عرشيــة ،حيــث تشــرك فيــه ّكل طوائــف الشــيعة .راجــع :الحــوار
( )9فقــه االنتظــار ليــس ًّ
املتمــدن :جهــاد نــرة :فقــه االنتظــار2009 /10 /9 ،مhttp://cutt.us/rYWTy .
( )10رايــر برونــر :األزهــر والشــيعة ..التقريــب اإلســامي يف القــرن العرشيــن ،تصديــر :محمــد ســليم العــوا ،ط /1تنويــر
بــروت2017م ،ص3. 0
( )11كتــاب فقــه االنتظــار ..التيــارات الدينيــة اإليرانيــة والــراع عــى الحـ ّـق املطلــق للفقيــه يف الواليــة ،ط /1املعهــد
الــدويل للدراســات اإليرانيــة  -الريــاض 2018م.
( )12راجــع :عــي درويــش :السياســة والديــن يف مرحلــة تأســيس الدولــة الصفويــة 1576-1501م ،ط /املركــز العــريب
لألبحــاث ودراســة السياســات 2013م ،ص3. 07- 306
( )13هــو  :مرتــى بــن محمــد أمــن بــن مرتــى بــن شــمس الديــن بــن محمــد رشيــف األنصــاري الدزفــويل ،لُ ّقــب
بخاتــم الفقهــاء واملجتهديــن ،وهــو مؤســس طريقــة علــم األصــول مبنهجيتــه الحاليــة يف الــدرس الحــوزوي ،ومــن تالمذتــه
الشــرازي صاحــب فتــوى التنبــاك ،واآلخونــد الخراســاين صاحــب الكفايــة .مــات ســنة 1281هـــ1864/م.
( )14كولن ترينر :التشيع والتحول يف العرص الصفوي ،ص.149
( )15كولــن ترينــر :التشــيع والتحــول يف العــر الصفــوي ،ص .149وراجــع :الســلمي والصيــاد :الفقيــه والديــن والســلطة
ص14ومــا بعدهــا.
( )16ترينر :التشيع والتحول يف العرص الصفوي ،ص.338
ـي للخلفــاء الثالثــة األوائــل ،وقُتــل ّكل مــن رفــض
ـ
العلن
ـب
ـ
بالس
( )17فعقــب اعتــاء الصفويــن للحكــم مبــارشة «أمــروا
ّ
االنصيــاع لذلــك» .رايــر برونــر :األزهــر والشــيعة ،مرجــع ســابق ،ص4. 5
( )18كولــن ترينــر :التشــيع والتحــول يف العــر الصفــوي ،ص .151وراجــع :عــي درويــش :السياســة والديــن يف مرحلــة
تأســيس الدولــة الصفويــة ،ط /1املركــز العــريب لألبحــاث ودراســة السياســات 2013م ،ص2. 84
( )19هو التيار الرافض للدستور ،وتقييد صالحيات الحاكم ،ومأسسة الدولة عىل النهج الدميقراطي.
( )20الشــيخ فضــل اللــه نــوري :مــن رجــال الديــن الشــيعة ،وكان يتزعــم تيــار املســتبدة املناهــض للحكومــة الدســتورية،
باعتبــار الدميقراطيــة بدعــة غربيــة ،حتــى ت ـ ّم إعدامــه ســنة 1909م.
ـاين مــن الثــورة الدســتورية يف إيــران 1911- 1905م ،ط /1متــوزة دمشــق
( )21نيبــار بديــع عبــد العزيــز :املوقــف الربيطـ ّ
2015م ،ص9. 6
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( )22عــاد الهــايل :الفكــر العلــاين يف إيــران اإلســامية ،ص .76وراجــع :رضــا خجســته رحيمــي ،حــوار املثقــف والفقيــه،
ترجمــة عــي الــوردي( ،ضمــن كتــاب أســلمة العلــوم وقضايــا العالقــة بــن الحــوزة والجامعــة ،ط /مؤسســة االنتشــار
العــريب) ،ص .237حيــث دار خــاف بــن شبســري وكديــور حــول حقــوق اإلنســان ،حيــث رأى مجتهــد شبســري أن منشــأ
حقــوق اإلنســان يجــب البحــث عنــه خــارج دائــرة الديــن والرشيعــة ،فيــا كان كديــور يؤكــد عــى إمكانيــة اســتخالصها
مــن الروايــات واألحاديــث املتوافــرة لدينــا .والخــاف بينهــا يف اآلليــات ال يف النتائــج ،إىل حـ ّد كبــر ،فشبســري يجهــر
بعلامنيتــه حتــى يف أدوات الفهــم واالســتنباط وتنحيــة النصــوص ،يف حــن أ ّن كديــور ميثــل املدرســة العقالنيــة املنبثقــة
مــن داخــل النصــوص.
وراجــع أيضً ــا :عمــرو بســيوين :الــدرس العقــدي املعــارص ..قــراءة تحليليــة للــدرس العقــدي عنــد الســلفية واألشــعرية
والشــيعة ،ط /1مركــز منــاء للبحــوث والدراســات2015م ،ص.476
ـراين الحديــث ،ط /1املعهــد
( )23راجــع بالتفصيــل عــن القوميــة اإليرانيــة :محمــد الســلمي :اآلخــر العــريب يف الفكــر اإليـ ّ
الــدويل للدراســات اإليرانيــة 2018م ،الريــاض.
( )24فرنسوا تويال :الشيعة يف العامل ،ط /1الفارايب بريوت 2007م ،ص.55
( )25منشــور :كيــف يتغــر حجــاب اإليرانيــات بتغــر األنظمــة الحاكمــة؟ ،بقلــم شــيامء محمــد 7 ،ســبتمرب 2017مhttp:// .
cutt.us/t2TpS
(( )26صحيفــة لوفيغــارو الفرنســيةL’Iran est en train de se séculariser à partir de ses propres racines cul� :
 turelles. https://goo.gl/7ncPBSو« :رضــا ،رضــا ،پهلــوی» ،شــعار مــردم در نــا آرامیهــای خرمشــهر  9تیــر  ،97حلقــة
منشــورة عــى يوتيــوب بتاريــخ  30يونيــو 2018مhttps://www.youtube.com/watch?v=e18cjjQYe40 .
( )27جيمــس وارل :بــن دارا والخمينــي ..استكشــاف إشــكالية الهويــة القوميــة يف إيــران ،ط /مكتبــة اإلســكندرية سلســلة
مراصــد  ،33ص2. 0
( )28راجــع :محمــد الســيد الصيــاد ،فقــه االنتظــار ..التيــارات الدينيــة اإليرانيــة والــراع عــى الحــق املطلــق للفقيــه يف
الواليــة ،ط /1املعهــد الــدويل للدراســات اإليرانيــة الريــاض 2018م ،ص 7. -21
( )29أي اإلســام الــذي يعتمـ ُد عــى الفقــه ويجعــل منــه مركـ ًزا يف نظــام ال ُحكــمِ  ،والسياسـ ِة واالقتصــاد ،ومــن ثـ ّم تغلغــل
الفقهــاء يف مناحــي الحيــاة ومؤسســات الدولــة كافــة.
( )30عبــد الكريــم رسوش :نقــد القــراءة الرســمية للديــن ،ط /1مؤسســة االنتشــار العــريب 2013م ،هامــش ص .41ونالحـ ُظ
أ ّن الصحــو َة اإلســامية والراديكاليــة يف إيــران تبنــوا «اإلســام الفقاهتــي» مــع حركيــة نظّــروا لهــا مــن داخــل الــدرس
ـني التــي نابــذت الــدرس الفقهــي ومل
الفقهــي والحــوزوي ،بخــاف الحركيــة الســنية وجامعــات اإلســام الســيايس السـ ّ
تتضلــع فيــه ،أو عــى األقــل مل تعتمــده ومل تبــال بــه .بــل متــردت عــى التقليديــة الفقهيــة ومل تنطلــق مــن وعائهــا.
( )31بطبيعــة الحــال :قبــل أ ْن يتحــول رفســنجاين إىل رم ـ ٍز مــن رمــوز اإلصالحيــن ،إثــر الخــاف الشــديد بينــه وبــن
صديقــه عــي خامنئــي.
( )32راجــع :زابينــه شــميتكه «تحريــر» :املرجــع يف تاريــخ علــم الــكالم ،ترجمــة :د .أســامة شــفيع الســيد ،تقديــم :العالمــة
حســن الشــافعي ،ط /1مركــز منــاء للبحــوث والدراســات 2018م1224 /2 ،ومــا بعدهــا.
( )33تشارلز كورزمان :اإلسالم الليربايل ،تقديم رضوان السيد ،ط /1إبداع ،بريوت 2017م ،ص 105وما بعدها.
( )34عبد الكريم رسوش :نقد القراءة الرسمية للدين ،ص.44
( )35نقد القراءة الرسمية للدين ،ص.46
( )36عامد الهاليل :الفكر العلامين يف إيران اإلسالمية ،ط /1مؤسسة االنتشار العريب 2012م ،ص.104
( )37خــال لقائــه رئيــس مؤسســة متثيــل املرشــد يف الجامعــات اإليرانيــة ،مصطفــى رســتمي ،وعــدد مــن مســاعديه.
ين معــارص ،ومــن أبــرز القيــادات الدينيــة اليــوم يف إيــران مــن املحســوبني
ـيعي إيــرا ّ
ومــكارم الشــرازي هــو مرجــع شـ ّ
عــى الخ ـ ّط الــواليئ.
( )38موقــع انتخــاب :آیتاللــه مــکارم شــیرازی :مراقــب باشــید فرهنــگ ســکوالر غربــی در کتــب دانشــگاهی نفــوذ نکنــد.
 18ســبتمرب 2018مhttps://bit.ly/2QCoz5D .
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( )39الحرة :هل فشلت ‹الثورة الثقافية› يف إيران؟ 21 ،أغسطس 2017مhttp://cutt.us/rR2YB .
( )40مايــكل كــوك :األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر يف الفكــر اإلســامي ،ترجمــة رضــوان الســيد وعبــد الرحمــن
الســاملي ،وعــاد الجــايص ،ط /2الشــبكة العربيــة لألبحــاث والنــر 2013م ،ص7. 41
( )41توفيق السيف :حدود الدميقراطية الدينية ،ط /1دار الساقي بريوت 2008م ،ص.136
( )42عــي حــرب :عبــد الكريــم رسوش ونقــد املعرفــة الدينيــة ،مجلــة قضايــا إســامية معــارصة ،عــدد  ،24- 25صيــف
2003م.
( )43عبــد الكريــم رسوش :نقــد القــراءة الرســمية للديــن ،ترجمــة أحمــد القبانجــي ،ط /1مؤسســة االنتشــار العــريب
2013م ،ص4. 5
( )44إرم نيــوز :إيــران :ترصيحــات مستشــار خامنئــي حــول منــع العلامنيــن مــن الفــوز باالنتخابــات العراقيــة محرفــة5 ،
مــارس 2018مhttp://cutt.us/1saem .
( )45السابق.
( )46كتابــات :يف أحــدث إشــارة إىل التوتــر بــن طهــران وأنقــرة ..إيــران تنتقــد اإلســام العلــاين يف تركيــا 14 ،ديســمرب
2011مhttp://cutt.us/8jTXW .
وراجــع حــول مفهــوم اإلســام املحمــدي يف أدبيــات الخمينــي :اإلســام املحمــدي األصيــل يف كالم اإلمــام الخمينــي.
http://cutt.us/eAJKK
( )47راجــع :املعهــد الــدويل للدراســات اإليرانيــة :مــن الخمينــي إىل خامنئــي ..تكثيــف الــدرس الفلســفي يف الحــوزة10 ،
يونيــو 2018م .تاريــخ الزيــارة  3أكتوبــر 2018مhttp://cutt.us/WnTdw .
( )48مجيــد محمــدي :اتجاهــات الفكــر الدينــي املعــارص يف إيــران ،ط /1الشــبكة العربيــة +املعهــد العاملــي للفكــر
اإلســامي 2010م ،ص ،135إذ يقــول مجيــد محمــدي« :ولهــذا الســبب فهــو (مطهــري) يحتقــر الفلســفة الغربيــة يف كل
مــكان مــن كتاباتــه ،إال أنــه بســبب معرفتــه القليلــة بفلســفة الغــرب وال ســيام فلســفة القــرون الوســطى يغفــل عــن أ ّن كل
هــذه الحكمــة اإللهيــة التــي عندنــا كانــت موجــودة عنــد املســيحيني أيضــا» .ويقــول« :إ ّن مشــكلة مطهــري يف مواجهــة
فلســفة الغــرب هــي معرفتــه القليلــة بهــذه الفلســفة».
( )49راجــع :رسوش :بســط التجربــة النبويــة ،ترجمــة أحمــد القبانجــي ،ط /مؤسســة االنتشــار العــريب 2009م ،ص .98ولــه
أيضــا :نقــد القــراءة الرســمية للديــن ،ط /مؤسســة االنتشــار العــريب 2013م ،ص4. 5
( )50راجــع :روبــن مرييديــث :الفيــل والتنــن ..صعــود الهنــد والصــن وداللــة ذلــك لنــا جمي ًعــا ،ترجمــة :شــوقي جــال،
عــدد  ،359سلســلة عــامل املعرفــة ،الكويــت 2009م ،ص 44و4. 5
( )51بوابة أخبار اليوم :الخارجية األمريكية :نريد تغيري سلوك النظام اإليراين يف املنطقة 4 ،يناير 2018م.
http://cutt.us/USUcb
وفرانس  :24وزير الخارجية األمرييك يعلن تشكيل «فريق عمل حول إيران»2018 /8 /17 ،م.
http://cutt.us/WBVRQ
( )52ويعلّــل ذلــك املســري بقولــه« :أل ّن العلامنيــة ليســت ظاهــرة اجتامعيــة أو سياســية محــددة واضحــة املعــامل تتــم مــن
خــال آليــات واضحــة (مثــل إشــاعة اإلباحيــة) ميكــن تحديدهــا بدقــة وبســاطة ،كــا أنهــا ليســت -كــا يتصــور البعــض-
أيديولوجيــة وال حتــى مجموعــة مــن األفــكار التــي صاغهــا بعــض املفكريــن العلامنيــن الغربيــن( ،وأن هــذه األفــكار
نشــأت يف أوروبــا بســبب طبيعــة املســيحية) باعتبارهــا عقيــدة تفصــل الديــن عــن الدولــة وتعطــي مــا لقيــر لقيــر ومــا
للــه للــه» .راجــع :عبــد الوهــاب املســري :بــن العلامنيــة الجزئيــة والعلامنيــة الشــاملة ،الجزيــرة نــت .زيــارة بتاريــخ10 :
ســبتمرب 2018مhttp://cutt.us/pqQ6c .
ـتوى
ـي -إمــام الحرمــن -نظريــة مهمــة عــن مركزيــات الديــن ،فيُقــرر أ ّن الفرائــض ليســت يف مسـ ً
( )53يطــرح الجوينـ ّ
واحــد مــن الفرضيــة فبعضهــا أوجــب مــن بعــض ،وكــذا األمــر يف املبــاح واملنــدوب .ويُحــدد ذلــك بقولــه« :الوجــوب راجــع
ـكل مــا كان اللــوم املوعــود عــى تركــه أكــر كان أوجــب» .انظــر:
إىل وعــد اللــوم عــى الــرك والثنــاء عــى االمتثــال فـ ّ
الجوينــي :التلخيــص يف أصــول الفقــه ،ط /1دار البشــائر بــروت 1996م4. 68 /1 ،
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( )54عيل َر ْه ِنام :عيل رشيعتي سرية سياسية ،ترجمة أحمد املعيني ،ط /مؤسسة االنتشار العريب 2016م ،ص.472
( )55عبــد الكريــم رسوش :مســألة املــرأة بــن القوانــن الفقهيــة ونظــام القيــم األخالقيــة ،ترجمــة عــي عبــاس املوســوي،
(ضمــن كتــاب :املــرأة يف الفكــر اإلســامي املعــارص ،ط /مؤسســة االنتشــار العــريب) ،ص2. 4
( )56حيــدر حــب اللــه :فقــه الحجــاب يف الرشيعــة اإلســامية ..قــراءات جديــدة ،ط /1مؤسســة االنتشــار العــريب 2012م،
ص2. 59
( )57فقه الحجاب يف الرشيعة اإلسالمية ،ص.251
( )58راجع :أسلمة العلوم ص ،239وأيضا :فقه الحجاب يف الرشيعة اإلسالمية ص 231وما بعدها.
( )59موقــع آفتــاب :حجــت االســام غرویــان :تصمیمگیــری دربــاره حجــاب توریسـتها را بــر عهــده خودشــان بگذاریــم/
منیتوانیــم احــکام فقهــی خــود را بــه توریسـتها الــزام کنیــمhttps://goo.gl/egA6MD .
وجــاءت ترصيحــات غرويــان ردًّا عــى تزمــت أحــد أعضــاء اللجنــة الثقافيــة للربملــان اإليــراين ،النائــب أحمــد مــازين،
الــذي قــال إن الحريــة يف ارتــداء املالبــس للســياح ســتؤدِّي إىل جذبهــم للبــاد بأنهــا رؤيــة منحرفــة ،بينــا أكــد غرويــان
أنــه ال ينبغــي أن «نُلـزِم الســياح بأحكامنــا الفقهيــة» .اليــوم الســابع :متشــدد يف إيــران يدعــو لتخفيــف القيــود عــن الســياح
وإلغــاء الحجــاب اإلجبــاري للزائريــن 10 ،يوليــو 2018مhttp://cutt.us/HfQrr .
( )60خــال الــدورة املشــركة لألســاتذة والنخبــة التعبويــن يف الحــوزات العلميــة ملحافظــات خراســان وقــم وطهــران
وأصفهــان واملنعقــدة يف مشــهد.
( )61بالفعــل تقــوم الســلطات بــن الفينــة واألخــرى باعتقــال نســاء بســبب عــدم ارتــداء الحجــاب أو ارتدائــه بطريقــة
ســيئة ،ووصفتهــن الســلطات بـ»النســاء املخدوعــات» .راجــع :هيومــان رايتــس ووتــش :عــى إيــران الكــف عــن مالحقــة
النســاء بســبب مالبســه ّن 24 ،فربايــر 2018مhttp://cutt.us/vYkVV .
وسكاي نيوز :إيران تعتقل  29امرأة من املخدوعات 1 ،فرباير 2018مhttp://cutt.us/rwJJU .
( )62موقــع اعتــاد أوناليــن :محمدجعفــر منتظــری ،دادســتان کل کشــور :بابــک زنجانــی قطعــا اعــدام میشــود /برخــورد
خشــن بــا بدحجابــی جــواب منیدهــد.
https://bit.ly/2NrDc9n
( )63موقــع جــاران :سلحشــوری :فاســد خوانــدن زنــان معــرض بــه حجــاب منصفانــه نیســت /زنــان بــه خــط قرمــز
تبدیــل شــدهاندhttps://bit.ly/2GpUAMQ .
( )64وقــد اســتنكر إمــام جمعــة مشــهد علــم الهــدى يف خطبــة الجمعــة  20أبريــل 2018م ،ردود األفعــال املنــددة بتعامــل
الرشطــة اإليرانيــة بقســوة وعنــف مــع إحــدى النســاء بســبب الحجــاب ،قائــا« :ال ينبغــي اســتجواب قــوات الرشطــة التــي
لبــت نــداء الشــعب يف الكــوارث املختلفــة ،بســبب خطــأ ضابطــة ،فهــم يعملــون للتصــدي ألحــد املنكــرات الرشعيــة (يقصــد
التــرج) .مــاذا يعنــي أن تفســح كل أجهــزة الدولــة الطريــق وال تتعامــل مــع الســيدات الــايت ال يرتديــن الحجــاب؟ هــل
أصبحــت الدعــوات املناهضــة للقــرآن ولفريضــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر موجــودة يف الربملــان؟» .موقــع
انتخــابhttps://bit.ly/2Jddp2H :
( )65يب يب يس عريب :السلطات اإليرانية تعتقل فتاة نرشت مقاطع راقصة عىل إنستاغرام 8 ،يوليو 2018م.
http://cutt.us/zr99V
( )66الحــوار املتمــدن :مــايل إيــران  :الرقــص جرميــة ..إغــاق  51ألــف حســاب تابــع لرقصــات مائــدة وصديقاتهــا11 ،
يوليــو 2018مhttp://cutt.us/iMtig .
( )67يب يب يس عريب :إيرانيات يرقصن تضامنا مع «راقصة إنستاغرام» 9 ،يوليو 2018مhttp://cutt.us/nmLi6 .
والحرة :اعتقال إيرانية بسبب الرقص عىل إنستاغرام 8 ،يوليو 2018مhttp://cutt.us/OfRay .
( )68العرب :الرقص يف إيران ..فن يعاقب عليه القانون2016 /1 /20 ،مhttp://cutt.us/eD1Oo .
( )69يب يب يس عريب :السلطات اإليرانية تعتقل  35امرأة حاولن حضور مباراة كرة قدم 2 ،مارس 2018م.
http://cutt.us/Kq6hd
( )70يب يب يس عريب :إيرانيات يتحدين فتوى متنعهن من ركوب الدراجات 21 ،سبتمرب 2016م.
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http://cutt.us/r6Z4
وراجع :إرم نيوز :بالفيديو ..إيرانيات يتحدين تحريم خامنئي لركوب الدراجة 22 ،سبتمرب 2016م.
http://cutt.us/XgQtd
( )71العــريب الجديــد :ممنوعــات عــى نســاء إيــران :الرقــص والنارجيلــة والدراجــات وأشــياء أخــرى 10 ،أغســطس 2017م.
http://cutt.us/3eSki
وراجع :رصاط :رشته های ممنوعه برای دخرتان  +جدولhttp://cutt.us/fhu1R .
وراجع :رصيف  :22كيف يجد الرقص يف إيران طريقه وسط املنع2016 /2 /12 ،مhttp://cutt.us/kb9Zy ،
( )72البــي يب يس :إيــران متنــع النســاء مــن دراســة بعــض التخصصــات الجامعيــة ،حلقــة منشــورة عــى يوتيــوب بتاريــخ:
2012 /8 /25مhttp://cutt.us/SciVc .
( )73فرنسوا تويال :الشيعة يف العامل ..صحوة املستبعدين واسرتاتيجيتهم ،ط /الفارايب بريوت ،ص.58
( )74موقــع الحــوزة نيــوز :عضــو مجمــع تشــخیص مصلــت نظــام در جمــع اســاتید بســیجی حــوزه :تفکــر سکوالریســم
اجتامعــی حــوزه هــای علمیــه را تهدیــد مــی کنــد /معیــار اعتــدال تبعیــت از والیــت فقیــه اســتhttps://bit.ly/2L2LyYp .
( )75موقع راديو زمانه :مصباح یزدی :والیت فقیه در حال افول استhttps://bit.ly/2A5JhGM .
وراجــع :املعهــد الــدويل للدراســات اإليرانيــة :مصبــاح يــزدي :معارضــة «واليــة الفقيــه» متتــد إىل الحــوزات العلميــة24 .
يوليــو 2018مhttp://cutt.us/mzCp2 .
( )76صحيفة اعتامد :واكنش آشنا به ادعاي نفوذ سكوالريسم در حوزههاي علميهhttps://bit.ly/2LvtnWV .
( )77موقع إيران واير :طالب عالقهای به پوشیدن لباس روحانیت ندارند .الثالثاء 4 ،ديسمرب 2018م.
http://cutt.us/yiFsh
ويف نفــس الســياق كشــف مســاعد رئيــس الحــوزة العلميــة يف قــم لشــؤون االنضبــاط مرتــى متقــي زاده ،عــن انخفــاض
زي علــاء الديــن يف املجتمــع ،الفتًــا إىل أن دوافــع الطــاب اليــوم تضاءلــت أكــر مقارنــة
دوافــع الطــاب الرتــداء َّ
ـر أجــواء
باملــايض فيــا يتعلــق بارتــداء زي علــاء الديــن ،ورمبــا أحــد األســباب املهمــة والرئيســية لهــذا األمــر هــو تغـ ّ
ـر نــوع تربيــة الطــاب يف الحــوزات العلميــة مقارنــة باملــايض أحــد األســباب
املجتمــع يف الوقــت الراهــن ،مضي ًفــا أن تغـ ّ
األخــرى لهــذا األمــر .راجــع :الســابق ،نفســه.
( )78رئيس رابطة مدريس الحوزة العلمية يف قم.
( )79لــه مــن العمــر تســعون عامــان ويُعتــر أســتاذ األســاتيذ يف الحــوزة العلميــة ،ولــه مكانتــه الخاصــة جـدًّا يف الوســط
العلمــي ،وعنــد التيــارات الدينيــة والسياســية كافّــة.
( )80شفقنا :تندید واسع برسالة آية الله يزدي للمرجع الشبريي الزنجاين ،املرجعية هي سند لحفظ الهوية الشيعية29 ،
أكتوبر 2018مhttp://cutt.us/yA1X7 .
( )81إيــران إنرتناشــيونال :ردود فعــل حــول تهديــدات جمعيــة مــدريس قــم ضــد آيــة اللــه زنجــاين 28 .أكتوبــر 2018م.
http://cutt.us/Fxlv
( )82إيــران إنرتناشــيونال :ردود فعــل حــول تهديــدات «جمعيــة مــدريس قــم» ضــد آيــة اللــه زنجــاين ،األحــد 28 ،أكتوبــر
2018مhttp://cutt.us/Fxlv .
( )83شفقنا :تنديد واسع برسالة آية الله يزدي ،سابق.
( )84شــبكة رؤيــة اإلخباريــة :يف إيــران ..هــل ميهــد الخــاف بــن رجــال الديــن الطريــق إىل العلامنيــة السياســية3 ،
نوفمــر 2018مhttp://cutt.us/oxYdb .
( )85شــبكة رؤيــة اإلخباريــة :يف إيــران ..هــل ميهــد الخــاف بــن رجــال الديــن الطريــق إىل العلامنيــة السياســية3 ،
نوفمــر 2018م ،ســابق.
( )86راجــع :املعهــد الــدويل للدراســات اإليرانيــة «رصانــة» :اإليرانيــون يتظاهــرون أمــام حــوزة رجــال الديــن… قــراءة يف
الســياقات والدالالت 7 ،أغســطس 2018مhttp://cutt.us/OVCVm .
وراجــع :الــرق األوســط :االحتجاجــات اإليرانيــة تطــال رمــوزًا دينيــة بعــد هجــوم عــى حــوزة كــرج 5 ،أغســطس 2018م.
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http://cutt.us/imbYw
( )87محمد عىل وكيىل :اعرتافهای دیرهنگام -صحيفة ابتكارhttp://cutt.us/eeA5e .
( )88محســن قــراءيت هــو :رئيــس هيئــة إقامــة الصــاة وأحــد رجــال الديــن الذيــن حظــوا منــذ بدايــة الثــورة حتــى اآلن
بالحديــث خلــف املنابــر واإلذاعــة والتليفزيــون .والعبــارة التــي ننقلهــا عنــه قالهــا خــال مؤمتــر مــع األحــزاب السياســية
يف مدينــة كرمــان يــوم الســبت  15ديســمرب 2018م.
( )89املصدر :موقع راديو زمانه :محسن قرائتی :نسل جدید دیگر عالقهای به ما ندارد 26 .آذر .1397
http://cutt.us/ajYzY
( )90كاريــن أرمســرونغ :حقــول الــدم ..الديــن وتاريــخ العنــف ،ترجمــة :أســامة غاوجــي ،ط /1الشــبكة العربيــة لألبحــاث
والنــر بــروت 2016م ،ص4. 98
( )91حقول الدم ،مرجع سابق ،ص.498
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