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مقدمة 

العلامنيــُة ظاهــرٌة تاريخيــة، تــري يف أحشــاء املجتمعــات، الغربيــة منهــا والرشقية 

عــى الســواء، إال أنهــا تكــون فاعلــة يف مجتمــع، وكامنــة عــى الهامــش يف مجتمــع 

ــفية،  ــة وفلس ــياقات فكري ــر س ــا ع ــة فاعليته ــت فرص ــا أُتيح ــى إذا م ــر، حت آخ

ر  وظــروف اجتامعيــة، فتنتقــل مــن الهامــش إىل املركــز، مــن الكمــون إىل التصــدُّ

واملرجعيــة، حســب املســريي. فالعلامنيــة إًذا ليســت كــام يـُـرّوج البعــُض أنّهــا نشــأت 

ــة  ــورة العلمي ــد الث ــرَّد الغــرب عليهــا بع ــة الكنيســة، وَت كــرّد فعــل ضــّد ثيوقراطي

والصناعيــة، فهــي أعمــق مــن ذلــك بكثــري.

ــن  ــع يف ع ــي أن نض ــنَّ ينبغ ــٍد مع ــة يف بل ــرة العلامني ــة الظاه ــد دراس وعن

االعتبــار زاويتــن: األوىل العالقــة بــن الديــن والنِّظــام الســيايس يف تلــك الدولة، 

ــة  ــل يف السياس ــابك ومتداخ ــن متش ــتقالل، أّم إّن الدي ــل واس ــام فص ــل بينه وه

بدرجــة يصعــب معهــا التفكيــك بينهــام. الثانيــة النظــر إىل املجتمــع ككّل، ومــدى 

ــة. ــة والتاريخي ــة والديني ــه الوطني ــة، أو تســكه بهويت ــه نحــو الحداث رسيان

يف هــذه الدراســة ســنحاول أن نــدرس الظاهــرة العلامنيــة يف إيــران، ليــس عى 

شــمولها، فهــذا عمــٌل أوســع بكثــري ليــس محلّــه هنــا، ولكــن مــن زاويــة تحوالتهــا 

الدينيــة واملجتمعيــة، ومــدى تأثريهــا عــى النِّظــام الســيايس.

ــأن  ــن بالش ــم املعني ــُد معظ ــا نج ــة أنّن ــك الدراس ــة لتل ــي املهمَّ ــن الدواع وم

ــع  ــى وض ــة ع ــا الهائل ــه« وتأثرياته ــة الفقي ــة »والي ــرون إىل نظري ــرايّن ينظ اإلي

الحــوزة والدولــة، ويتغافلــون تاًمــا عــن الوجــه اآلخــر إليــران، ومــن ثــّم ال ُيكــن 

االنتهــاء إىل مخرجــات شــاملة دون فحــص اآلخــر اإليــرايّن، واآلخــر املعنــّي هنــا 

ــة. ــة اإليراني هــو العلامني

بعــد نجــاح الثــورة اإلســالمية يف العــام 1979م، بــدأت الســلطات اإليرانيــة يف 

ــة  ــع بصبغ ــة املجتم ــرية لقولب ــع، واســتعملت أدوات كث ــا عــى املجتم فــرض منطه

ــك  ــت تل ــع، وكان ــلمة املجتم ــٍق ألس ــارف كطري ــوم واملع ــلمة العل ــل أس ــدة، مث جدي

األســلمة مدروســة وممنهجــة، اتخــذت شــكل مرشوعــات كــرى يف اإلعــالم 
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ــة. وكان املقصــد مــن وراء  ــات واملناهــج التعليمي ــون، والجامع واإلذاعــة والتليفزي

ــع، وربطــه  ــدة ودامئــة للمجتم ــة جدي ــق هوي ــات املمنهجــة هــو تخلي هــذه العملي

ــورة. ــادئ الث ــكار ومب ــة، وترســيخ أف ــه املطلق ــة الفقي ــة والي بنظري

اعتقــَد قــادُة الثــورة والنخبــة الحاكمــة اإليرانيــة )الدينيــة والسياســية( أّن بإمكان 

ــا  تلــك العمليــات املمنهجــة يف أســلمة املجتمــع أن تــدوم وتســتمّر وتكفــل مجتمًع

متناغــاًم، ومتجانًســا، بهويــة واحــدة وهمــوٍم واحــدة. لكــن مــع خفــوت الهاجــس 

الثــوري، ونجــاح الثــورة يف القضــاء عــى معارضيهــا، وجامعــات النفــوذ املناهضــة 

ــاد  ــار االتِّح ــيوعية بانهي ــقوط الش ــة، وس ــرب العراقية-اإليراني ــاء الح ــا، وانته له

الســوفييتي، وكذلــك نشــوء أجيــال جديــدة مل تشــهد الزخــم الثــوري مــن مواليــد 

الثامنينيــات والتســعينيات ومــا بعدهــام، عــالوة عــى التطــور التقنــي واملعلومــايتّ 

وقفــزات التنميــة التــي شــهدها العالَــم نهايــات القــرن املــايض وبدايــات القــرن 

ــأزوم  ــع امل ــرايّن يف الواق ــل اإلي ــري العق ــة تفك ــك إىل بداي ــايل، أدَّى كل ذل الح

الــذي وصلــت إليــه الدولــة! فأولئــك األعــداء -أعــداء الداخــل والخــارج- الذيــن 

مهــم أجهــزة الدولــة أحيانـًـا لحشــد املجتمــع واســتثارة الفكــر الثــوري،  كانــت تضخِّ

صــاروا غــري موجوديــن، ومــن ثــّم بــدأ املجتمــع يف النظــر إىل األوضاع السياســية 

واالقتصاديــة بصــورة مختلفــة عــن فــرة مــا بعــد الثــورة مبــارشة، ومل يعــد يُجــِدي 

نفًعــا معــه صناعــة عــدّو داخــّي أو خارجــّي، عــدّو مل يــَر الشــعب اإليــرايّن منــه 

رضًرا مبــارًشا كذلــك الــرر الــذي يواجهــه يف الحيــاة اليوميــة بفعــل اإلخفــاق 

الســلطوّي، وانتشــار جامعــات املصالــح وبــؤر الفســاد!

ــا مرحلــة تــاليش مبــادئ الثــورة وتــآكل الفكــر الثــوري  مــن هنــا بــدأت تراكميًّ

والفقــه الــواليئ، وهــو مــا ُيكــن تســميته »تــآكل األطروحــة الخمينيــة«)1(، وصعــود 

ــا،  ــل فيه ــوزة ومتأّص ــن الح ــع م ــوزوي ناب ــق ح ــقن، ش ــة ذات ش ــة علامني َمْوج

ــام  ــاهم النِّظ ــد س ــة -وق ــم الغربي ــة والقي ــر بالثقاف ــّي متأث ــدايث تغريب ــّق ح وش

الســيايّس يف صعــود العلامنيتــن بطريــٍق غــري مبــارش كــام ســيأيت- مــام أقلــق 

النخبــة الحاكمــة يف إيــران فبــدأت العمــل للحيلولــة ضــّده عــى عــدة مســتويات.

ــض  ــه بع ــا يعري ــة رمب ــة اإليراني ــود العلامني ــظ أّن صع ــا أن نالح ــب هن ويج
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الضبابيــة والتشــويش، فالعلامنيــة اإليرانيــة ليســت واحــدة، فبالنســبة إىل النظــام 

ــة،  ــة والليرالي ــم بالعلامني ــو ُمتّه ــه فه ــة الفقي ــرح والي ــارض ط ــن يُع ــإّن كل م ف

وهــو اتهــام خطــري عنــد النخبــة الدينيــة الحاكمــة، تهمــة كافيــة للتســقيط الدينــّي 

والســيايس)2(، وتشــويه ســمعة املناهضــن لواليــة الفقيــه، ســيام مــن طبقــة رجــال 

ــي  ــك الت ــن تل ــر ع ــض النظ ــة بغ ــرى حقيقي ــة أخ ــد علامنيَّ ــك توج ــن. كذل الدي

يسيِّســها النِّظــام، ســواء تلــك التــي هي أقــرب للحــوزة والديــن والفقــه أو العلامنية 

الشــاملة التــي ال تجــد موطــئ قــدم وال قبــواًل ال عنــد النخبــة الدينيــة الحاكمــة 

وال عنــد العلامنيــة االنتظاريــة الحركيــة. هاتــان العلامنيتــان الشــاملة والجزئيــة)3(، 

شــهدتا صعــوًدا بفعــل اإلخفــاق الســيايّس واالقتصــادي والطــرح الدينــّي التقليــدي 

ــة نفســها،  ــة داخــل جامعــات العلامني ــل كوامــن ديناميكي ــة، وبفع ــة الحاكم للنخب

متعلقــة بالخطــاب والطــرح، والعــر الــذي تعيشــه.

هــذا الصعــود العلــامين يف املجتمــع اإليــرايّن الــذي ُيكــن قياســه عــر مظاهره 

املتناميــة يف أحشــاء املجتمــع أقلــق النخبــة الدينيــة الحاكمــة، كأّن العقــل الجمعــي 

ــس عــى  ــّي والســيايس، لي ــاق املــرشوع الدين ــأمٍل إىل إخف ــر ب ــة ينظُ ــك النخب لتل

مســتوى الواقــع بــل عــى مســتوى األفــكار واملثاليــات، فمناهــج األســلمة الشــاملة، 

ــراءة  ــامد الق ــه، واعت ــة الفقي ــة والي ــن ألطروح ــع املناهض ــادي م ــتباك امل واالش

الخمينيــة كعقيــدة مــن عقائــد املذهــب، كل ذلــك مل يُجــِد نفًعــا، إذ فوجئــت النخبــة 

الحاكمــة بجيــل جديــٍد يثــور فكريًّــا عــى هــذا النمــط مــن الحيــاة ويتمــرد عــى 

القــراءة الرســميَّة والســلطوية للديــن.

يف هــذه الدراســة نســعى عــر عمليــة تفكيــك معقــدة ومركبــة للبنيــة الثقافيــة 

ــة  ــة، إىل إدراك حقيق ــوزة الديني ــوالت الح ــي، وتح ــوذج األخالق ــة، والنم اإليراني

النمــوذج الكامــن يف بنيــة املجتمــع اإليــرايّن ومــدى اســتجابته للظهــور، وإمكانيــة 

ــى أدوات  ــا ع ــع أيدين ــاول أن نض ــك نح ــز! كذل ــش إىل املرك ــن الهام ــه م انتقال

ســة الدينيــة  العلمنــة اإليرانيــة، هــل هــي املعارضــة السياســية، أم الحداثــة، أم املؤسَّ

ــاهمة يف  ــا ســبق يف املس ــامع كّل م ــه، أّم اجت ــرايّن نفس ــع اإلي ــها، أم املجتم نفس

منتــج علــاميّن إيــرايّن خالــص؟
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ــة املتعلقــة مبــدى نجــاح النِّظــام  ونحــاول اإلجابــة عــن عــدد مــن األســئلة املهمَّ

-يف عــر العوملــة والحداثــة- يف فــرض رؤيتــه وأطروحتــه عــى أجيــال مــا بعــد 

الثــورة، ومــدى انتشــار ورســوخ العلامنيــة االجتامعية يف أحشــاء املجتمــع والحوزة؟ 

وهــل تصــري العلامنيــة بديــاًل لواليــة الفقيــه، وهل تلــك العلامنيــة اإليرانيــة أدوات 

ــوري  ــج الث ــذات النه ــتمرار ب ــى االس ــادر ع ــام ق ــة، أم إّن النِّظ ــلْطة الالزم السُّ

واآليديولوجــي الــذي اقــرن بالثــورة منــذ أول يــوم، وهــل هنــاك أي دالئــل لنيــة 

النِّظــام أو قدرتــه عــى املرونــة للتحــول تجــاه منــوذج براغــاميت شــامل عــى أن 

يظــّل متبنيًــا نظريــة واليــة الفقيــه نظريًّــا فقــط، ومــن ثــّم االنفتــاح عــى العالَــم 

الخارجــي سياســيًّا واقتصاديًّــا، والكــّف عــن تأســيس ميليشــيات والتحــرش بــدول 

مجــاورة، أو بعبــارة أخــرى هــل يلــك النِّظــام الديناميكيــة الكافيــة للتعايــش مــع 

العلامنيــة أو تفعيلهــا عمليًّــا مــع اســتمرار واليــة الفقيــه كهويــة للدولة عى املســتوى 

ــا عــى النِّظــام الســيايس؟ وهــل  ــري الظاهــرة وحجمه النظــري؟ ومــا حــدود تأث

تُشــّكل خطــرًا عــى النِّظــام الســيايس، أم إنهــا ال تــزال منعزلــة عــن الجامهــري، أو 

يف طــور التشــكُّل والتكــوُّن؟

مدخل: جدلية املصطلح وغموض املفهوم

ال تعتنــي هــذه الدراســة بجدليــة املصطلــح وإشــكاالته بقــدر مــا تركــز عــى املفهوم 

ــهم  ــون أنفس ــن يصف ــون، ســواء مم ــتخدمه اإليرانيّ ــام يس ــري، وك يف إطــاره الكب

ــا معنيــون  ــلْطة السياســية بالعلامنيــن، أي إنن بالعلامنيــن، أو ممــن تصفهــم السُّ

ــون  ــن معني ــرى نح ــارة أخ ــع، وبعب ــه الواق ــون علي ــي أن يك ــا ينبغ ــع ال مب بالواق

باملنتــج الحضــاري وليــس باملصطلــح املعجمــي، بعبــارة املســريي. 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.

يُقّســم املفكــر عبــد الوهــاب املســريي العلامنيــة إىل علامنيــة جزئيــة وعلامنيــة 

شــاملة، ويجعــل العلامنيــة الجزئيــة هــي الفصــل بــن الديــن والسياســة، يف حــن 

ــع مــن العلامنيــة الشــاملة ليجعلهــا ســيادة القانــون الطبيعي/املــادي عــى كّل  يوسِّ

ــة والشــاملة  ــة الجزئي ــن العلامني ــارق ب ــّم فالف ــن ث ــة واإلنســان. وم ــن الطبيع م
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ــا تــرك مجــااًل  ــون الطبيعــي وحــده، إْذ إنّه ــدور يف إطــار القان ــة ال ت أّن الجزئي

ــة،  ــن الثنائي ــدر م ــّم تســمح بق ــن ث ــّي، وم ــّي والدين ــايّن واألخالق ــون اإلنس للقان

وهــذا -يف نظــره- يتضــح يف أّن العلامنيــة الجزئيــة تطالــب بفصــل الديــن عــن 

الدولــة وحســب، ولكنهــا تلــزم الصمــت بخصــوص مفهــوم القيــم املطلقــة والحيــاة 

ــة واملرجعيــة النهائيــة للقــرارات السياســية واالقتصاديــة)4(. والعلامنيــة  الخاصَّ

الجزئيــة عنــد املســريي ال تتعــارض مــع التديُّن العــاّم للدولــة واألفــراد، وبإمكانهام 

-العلامنيــة والتديــن- التعايــش مًعــا. وبعبــارة املســريي: »هــو -أي التعايــش- أمــٌر 

ممكــٌن بالفعــل، إذا كان املعنــى هــو مجــرَّد تايــز بعــض جوانــب املجــال الســيايس 

ســة  واالقتصــادي عــن املجــال الدينــي، وإبعــاد رجــال الديــن والكهنــوت عــن مؤسَّ

صنــع القــرار الســيايس«)5(.

والبعــض اآلخــر يعــرّف العلامنيــة بأنّهــا محــض الفصــل بــن الديــن والسياســة، 

ــذا الفريــق بــن  ــرِّق ه ــريي، ومل يف ــة عنــد املس ــي العلامنيــة الجزئي التــي ه

علامنيــة جزئيــة وأخــرى شــاملة عــى غــرار مــا فعلــه املســريي، بــل هــي علامنيــة 

ــه  ــري من ــو يف شــّق كب ــة الشــاملة فه ــّميه املســريي بالعلامني ــا يُس ــا م واحــدة، أّم

ــد هــذا الفريــق. ــة عن يعنــي الحداث

يف حــن أّن الفيلســوف اإليــرايّن عبــد الكريــم رسوش يفّضــل تعريــف العلامنيــة 

ــن«،  ــداًل مــن »فصــل السياســة عــن الدي ــن«، ب بـ»اســتقالل السياســة عــن الدي

ــن،  ــا عــن الدي ويقــرِّر رسوش: »ليســت السياســة وحدهــا هــي املســتقلة بطبيعته

فالفلســفة والفــّن والعلــوم وكثــري مــن الشــؤون اإلنســانية واملنظومــات االجتامعيــة 

هــي كذلــك أيًضــا، لهــذا يجــب أن يُفهــم االنفصــال مبعنــى االســتقالل، وأن علمنــة 

البــرش هــي مثــرة اكتشــافهم هــذا املعنــى«)6(.

ــي  ــة تعن ــة: »إّن العلامني ــراين للعلامني ــه كوث ــف وجي ــن تعري فيقــرب رسوش م

أول مــا تعنيــه يف حياتنــا السياســية واملدنيــة -وقبــل دالالتهــا األخــرى التــي هــي 

موضــوع نقــاش وآراء واتجاهــات- تعنــي: منــع االســتقواء الســيايس بالديــن، وهــذا 

أمــر ال يــّس الديــن وإمنــا يــس املســتقوين بالديــن يف الشــأن الســيايّس واملدين 

والشــخيص«)7(. والعلامنيــة يف رؤيــة كوثــراين: »ليســت ضــّد الديــن، لكنهــا ضــّد 
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اســتثامر الديــن يف السياســة والحزبيــة، بــل إنهــا ليســت ضــّد رجــل الديــن، بــل 

ضــّد اســتثامر هــذا األخــري صفتــه الدينيــة يف السياســة«)8(.

ــة هــي فصــل  إًذا فبــن رسوش واملســريي والكوثــراين اتفــاق عــى أّن العلامني

أو اســتقالل الدينــّي عــن الســيايّس وأنّهــا ال تُعــارِض الديــن، ألّن معارضــة الديــن 

ليســت مــن مهاّمهــا وال مــن دوائــر عملهــا، فيمكنهــام التعايــش بنــاء عــى هــذا 

املذهــب.

أواًل: أصالة العلامنية اإليرانية.. البذور والجذور

ُيكــن القــول إن فصــل الديــن عــن الدولــة عنــد الشــيعة هــو األصــل منــذ غيــاب 

اإلمــام املعصــوم، وإّن تســييس الديــن وعقدنــة السياســة دخيــٌل عــى ُهويَّــة الدولــة 

واملذهــب، واملجتمــع اإليــرايّن، إبــان ثــورة 1979م. فاألصــُل عنــد عمــوِم الشــيعة)9( 

هــو عــدم املشــاركة السياســيَّة أو تــويلِّ شــؤون الدولــة والحكــم حتــى ظهــور اإلمام 

ــة بالفقــه الســيايّس مــن مهــاّم اإلمــاِم املعصــوم  املعصــوم، ألّن هــذه األمــور الخاصَّ

ال مــن مهــاّم النــاس العاديــن وال الفقهــاء، ألّن مــن رشط الحاكم/اإلمــاِم عنــد 

ــاًم للغيــب)10(، وهــذا ال يتوافــر يف غــري اإلمــام  ــا، عالَ الشــيعِة أن يكــون معصوًم

الغائــب، وقــد فّصلنــا القــول يف نظريــة فقــه االنتظــار، واالنتظاريــن يف موضــعٍ 

آخر)11(.

وُيكن تلخيص جذور املشهد العلاميّن يف إيران من خالل النقاط التالية:

ــكلها  ــيعية بش ــوزة الش ــوء الح ــل نش ــار: قب ــه االنتظ ــة وفق ــوزة التقليدي 1- الح

ــن،  ــن الشــيعة وفقهاؤهــم انتظاري الراهــن وهموهــا املعــارصة، كان رجــال الدي

يحرِّمــون العمــل الســيايّس أو باألحــرى التصــدر للسياســة والحكــم حتــى ظهــور 

املعصــوم، ألّن السياســة ليســت مــن مهامهــم بــل مــن مهــاّم املعصــوم الذي ســيمأل 

األرض عــداًل بعــد أن ُملئــت جــوًرا. ويف فــرات تاريخيــة كثــرية شــهدت الدولــة 

ــكان  ــلطويًّا، وكان بإم ــا س ــا وفراًغ ــات وحروبً ــة وخالف ــوىض عارم ــالمية ف اإلس

ــلْطة يف ظــّل غيــاب حكومــة  النخبــة الشــيعية أن تنقــّض عــى الُحْكــم والدولــة والسُّ

مركزيــة قويــة، لكــن هــذا مل يحــدث، حتــى عندمــا حكــَم البويهيون/الزيديــة، أو 

ــلْطة،  ة السُّ الفاطميون/اإلســامعيلية، مل يُحــاول االثنــا عرشيــة االقــراب مــن ُســدَّ
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ورفــض ذلــك كبــار علامئهــم كاملفيد واملرتــى والطــويّس وغريهم. رمبــا كان هذا 

ــلْطة بســبب اســتحضار العقــل الجمعــي الشــيعي مــا تَعــرَّض  املوقــف الرافــض للسُّ

فــه  لــه تاريخيًّــا مــن مظــامل ومــا حــدث للحســن يف كربــالء، ورمبــا بســبب تخوُّ

مــن مــدى اســتجابة األغلبيــة الســنية لحكــم أقليَّــة يف زمــٍن كان منطــق العشــرية 

ــون  ــه الثوري ــرض ل ــا تع ــبب م ــا بس ــائد، ورمب ــو الس ــه ه ــب في ــة واملذه والقبيل

ــك الوقــت، ولكــن  ــون مــن فشــل وإخفــاق يف ذل الشــيعة اإلســامعيليون والزيدي

وبغــض النظــر عــن ذلــك فــإّن املؤكّــد أّن خيــار نبــذ السياســة واالبتعــاد عــن ســدة 

ــلْطة كان خيــاًرا اســراتيجيًّا، مبنيًّــا عــى أُســس فقهيــة وأصوليــة يف املذهــب.  السُّ

بــل ذهــب فقهــاء الشــيعة إىل مــا هــو أبعــد مــن ذلــك عندمــا أجــازوا التعــاون مــع 

ــلْطة الســنية، بــل مــع أّي ســلطة جائــرة عــى اإلطــالق، ســواء كانــت ُســنية أو  السُّ

غــري ســنية، حتــى تعــاون بعــض فقهائهــم مــع املغــول)12(! مــن ثــّم فــإّن مســألة 

ــز  ــا عــن درســهم الفقهــي، وحيِّ الدولــة عنــد فقهــاء الشــيعة كانــت خارجــة تاًم

اهتاممهــم، لــذا فــإّن مســألة فصــل الدينــّي عــن الســيايّس كانــت معتََمــًدا حوزويًّــا 

حتــى قبــل تَكــوُّن العلامنيــة يف مظاهرهــا الحديثــة.

ســة  ــة كمؤسَّ ــا الراهن ــد تشــكُّل الحــوزة بصورته ــى بع واســتمّر هــذا الوضــع حت

ــُب  ــواٌت تطال ــرت أص ــا ظه ــم، رمب ــم. نع ــيعة يف العالَ ــؤون الش ــى ش ــة ترع ديني

بواليــِة الفقيــه جزئيًّــا أو كليًّــا كل فــرة، بيــد أّن تلــك األصــوات ظلـّـت عــى هامــش 

الــدرس الفقهــي املعتمــد، أي إّن تديــن السياســة ومذهبتهــا )ولــوج الديــن يف لـُـّب 

الدولــة( كان يف الهامــش ال يف املركــز.

ــكلها  ــوزة بش ــيس الح ــهموا يف تأس ــن أس ــن مم ــع املعتمدي ــد أّن املراج ــذا نج ل

ــدوا نظريــة واليــة الفقيــه  الراهــن مثــل الشــيخ مرتــى األنصــاري)13( وغــريه فنَّ

ورفضوهــا، حتــى جــاء الخمينــّي ونقلهــا مــن الهامــش إىل اللــّب، فتَســيَّس الديــن، 

وتعقدنــت السياســة.

إًذا نخلــص مــن ذلــك إىل أّن العلامنيــة مبعنــى »فصــل الديــن عــن الدولــة« أو 

»اســتقالل الديــن عــن الدولــة« كانــت موجــودة ومرســخة إىل حــّد كبــري -وإن مل 

تُكــن بنفــس صورتهــا الغربيــة الراهنــة- يف الفقــه الشــيعي، لكّنهــا كانــت مبثابــة 
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الحلقــة األوىل يف سلســلة الحلقــات املتتاليــة للعلامنيــة الشــيعية.

ــوال  2- مــا بعــد الصفويــن: ظــّل اســتدماج الديــن بالسياســة عــى الهامــش طَ

تاريــخ إيــران الحديــث منــذ عهــد الصفويــن 1501م. فمنــُذ اســتيالء الصفويــن 

عــى بــالد 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 اإلســالمية، فكــام يقــول المبتــون: »مل يتصــدَّ مفكِّــرون شــيعة ليفعلــوا 

ــخ  ــوال التاري ــنية«)14(. وطَ ــاوردّي بالس ــزايل وامل ــه الغ ــا فعل ــيعية م ــة الش بالنظري

ــلْطة)15(، وحســب كولــن ترينــر  الشــيعي غابــت الــروح السياســية والطمــوح نحــو السُّ

فقــد »كان اعتــزال الحــكام يف مطلــق األحــوال فضيلــة، بيــد أنـّـه ال ُيكــن تأويلــه 

كتعبــري عــن املعارضــة«)16(.

يف املقابــل ال ُيكــن أن نغفــل عــن التوظيــف الســيايس لرجــال الديــن أو بعضهم 

منــذ صعــود الصفويــن للحكــم، وذلــك ألســباٍب منهــا أّن الصفويــن أرادوا رشعنــة 

ــع  ــة قم ــة يف عملي ــاركة الدول ــيعة، وملش ــن الش ــاء م ــر فقه ــد، ع ــم الجدي حكمه

التســنن وتحويــل فــارس مــن الســنية للشــيعية، وتخليــق أجــواء التشــهري املذهبــّي 

ــى  ــامًدا ع ــوة اعت ــرض بالق ــذي فُ ــل)17(، ال ــة األوائ ــدين الثالث ــاء الراش بالخلف

ــل هــؤالء املتحمســن  ــة املتحمســن، وتنشــئة مث ــي اإلمامي ــات مــن مؤمن »عصاب

ــع  ــن م ــاء متعاون ــن وفقه ــال دي ــة إىل رج ــة ماسَّ ــال كان يف حاج ــة الح بطبيع

ــلْطة السياســية«)18(. السُّ

3- الثــورة الدســتورية والعلامنيــة املؤمنــة: يف حقيقــة األمــر يكــن اعتبــار الثورة 

ــا  ــي يثله ــة الت ــة املؤمن ــار العلامني ــة لنشــأة تيَّ ــة الحقيقي الدســتورية هــي البداي

ــس  ــزال نف ــظ. وال ت ــار الراديكايل/املحاف ــال التيَّ ــارّي قب ــريكّ االنتظ ــار الح التيَّ

ــا  ــا، وم ــيعية عموًم ــوم والش ــة الي ــة اإليراني ــى البيئ ــيطر ع ــن تس ــكار التيَّاري أف

التيَّــار املحافــظ واإلصالحــّي يف إيــران اليــوم، إالّ انعــكاس لهــذا الخــالف القائــم 

منــذ الدســتورية حتــى اآلن. فكــام أّن الدســتورين تَشــكَّلوا مــن مجموعــات مــن 

رجــال ديــن متعرنــن وليراليــن وعلامنيــن، وتشــكل فريــق املســتبدة)19( مــن 

ــة والنفــوذ والتجــارة، فــإّن  ــٍن محافظــن وآخريــن مــن رجــاالت الدول رجــال دي
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هــذه التقســيمة هــي الســائدة اليــوم إىل حــّد كبــري يف إيــران.

قبــل الثــورة الدســتورية مل يتبلــور تيَّــار دينــي حــريك إصالحي/ليــرايل، بــل كان 

ــي، يف  ــي والتغريب ــامين القوم ــال اآلخــر العل ــة قب ــو املدرســة التقليدي ــائد ه الس

حــن أّن التقليديــة الحركيــة الراديكاليــة التــي مثلهــا الخمنــّي يف مــا بعــد مل يُكــن 

لهــا أّي وجــود وإن كانــت ُممثَّلــة يف عــدد مــن رجــال الديــن املحافظــن، مثــل 

الشــيخ فضــل اللــه نــوري)20(. لكــن حــدث يف الثــورة الدســتورية توافــق أو تحالــف 

بــن رجــال الديــن املســتنريين/اإلصالحين والعلامنيــن، ويُقــال إن جــامل الديــن 

ــلْطة  األفغــاين هــو مــن تــوىّل عقــد هــذه التحالفــات بــن الفريقــن ملواجهــة السُّ

السياســية املســتبدة يف ذلــك الوقــت)21(، واملتحالفــة مــع املحافظــن التقليديــن.

ــة يف  ــة املعارِض ــة العلامني ــهدت الحرك ــتورية ش ــورة الدس ــل الث ــد فش ــن بع لك

إيــران خفوتـًـا بســبب تحالــف التقليديــة الدينيــة أو جنــاح كبــري منهــا مــع الشــاه، 

ــتعامل  ــن اس ــل م ــذا التكت ــل ه ــن، ومل يخ ــن واإلصالحي ــّد العلامني ــة ض متكتل

ــم. ــف أطيافه ــن مبختل ــّي ضــّد اإلصالحي ــريّي وتوظيف ــّي تكف خطــاب دين

وعــى كّل حــال كانــت الثــورة الدســتورية رصاعــا بــن الحداثــة والتقليــد، بــن 

العرنــة والركــود، وأخــذت منًحــى فلســفيًّا وفكريًّــا، انســحب إىل داخــل املذهــب 

الشــيعي، ودخــل رجــال الديــن التقليديــن عــى خــّط املواجهــة مــا بــن رافــض 

ــة، التــي دعــا إليهــا  ــة املؤمن ــا انبثقــت العلامني للدســتورية ومؤيــد لهــا. ومــن هن

اإلصالحيــون مــن رجــال الديــن، مطالبــن بحكــم القانــون والدســتور، وناقشــوا 

نظريــة االنتظــار وعــدم املشــاركة السياســية.

فالعلامنيــة املؤمنــة هــي تيَّــار وســيط بــن خــّط االنتظــار املطلــق، وخــّط 

ــلطات،  ــن الس ــل ب ــم، والفص ــلطات الحاك ــد س ــو إىل تقيي ــه، فتدع ــة الفقي والي

وتقنــن مرجعيــة الشــعب يف االختيــار والعــزل. وهــذا الخــّط هــو املتمثــل اليــوم 

ــه  ــة عــى الســواء، وُيكــن تثيل ــا واإليراني ــة منه ــة الشــيعية العربي يف اإلصالحي

إيرانيًّــا بأمثــال محســن كديفــر وآيــة اللــه الصانعــي، وغريهــام، إذ يلتزمــون التقليد 

الفقهــي مســتخدمن مصــادره وأســاليبه للتوصــل إىل نتائــج ليراليــة، وهــذا يرجــع 

ــة)22(. ــة اإليراني ــه يف الحــوزة الشــيعية والدول ــة الفق إىل مركزي
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ــاء  ــن الوع ــق م ــذي ال ينطل ــة، ال ــتوردة أو الحداثي ــة املس ــار العلامنيَّ ويوجــد تيَّ

ــا  ــة منهًج ــّر بالعلامني ــة، ويُِق ــن البداي ــة م ــُد أدوات الليرالي ــل يعتم ــّي، ب الفقه

ــا وعامــاًل مــن عوامــل االســتقرار ورســم العالقــة بــن الديــن والدولــة،  اجتامعيًّ

ــذا  ــان، وه ــري وملكي ــم رسوش وشبس ــد الكري ــار بعب ــذا التيَّ ــل ه ــن تثي ويك

ــزه مــن التقليديــن  ــة، وهــو مــا ُييِّ ــة واســعة بالفلســفة الحديث ــه عناي ــق ل الفري

ــك. ــة كذل ــة املؤمن ــار العلامني ــن تيَّ ــن- وم ــم والحركي ــن منه -االنتظاري

إًذا يكــن القــول إّن كديفــر والصانعــي »جنــاح حســن منتظــري« وهــذه 

املدرســة عموًمــا تلتــزم التقليــد الفقهــي وإن ُعــّدت حســب النِّظــام اإليــرايّن مــن 

ــارات العلامنيــة، إالّ أنهــا يف واقــع األمــر قبــال االتجــاه العلــامين الحــدايث،  التيَّ

الــذي يثلــه رسوش وملكيــان وغريهــم ممــن نقضــوا مركزيــة الفقــه يف الدولــة 

س، ومل  والحــوزة، وتــردوا عــى تقاليــد االجتهــاد الشــيعية، ونبــذوا كّل مقــدَّ

س. لكنــه قبــاٌل عــى مســتوى املنهــج واألدوات ال عــى  ينطلقــوا مــن وعــاء املقــدَّ

ــري. مســتوى املخرجــات إىل حــّد كب

ــم  ــن الحك ــن ع ــن بعيدي ــاُل الدي ــّل رج ــة: ظ ــة الوطني ــاه والعلامني ــا ش 4- رض

ــى  ــن وحت ــد الصفوي ــذ عه ــة، من ــبه كامل ــورة ش ــران، بص ــة يف إي وإدارة الدول

الثــورة اإليرانيــة يف العــام 1979م، يف التــزام تــامٍّ للــراَث الشــيعي االنتظــارّي. 

وباعتبــار السياســة يف غيــاب املعصــوم ليســت داخلــة يف دوائــر عملهــم، ومناطات 

مهاّمهــم، وإن مل يُكــن هــذا النهــج عــى نفــس املســتوى يف كّل العصــور، إذ شــهد 

ــلْطة السياســية ومــدى حاجتهــا إىل توظيــف الديــن  صعــوًدا وهبوطًــا باعتبــار السُّ

ــاًل، ومراحــل مــن عهــد  ــد الصفويــن مث ــه، كــام حــدث يف عه واســتخدام رجال

القاجاريــن، لكــن تبقــى الفكــرة الرئيســية وهــي انتظــار املعصــوم، وعــدم املطالبة 

بتشــكيل دولــة شــيعية تحكــُم باســم املذهــب، هــي الســائدة يف الــدرس الفقهــي 

والحــوزوي. حتــى أعلــن رضــا خــان نفســه شــاًها جديــًدا، فبــدأ حكــم البهلويــن، 

ــة  ــل الدول ــة تحوي ــوا سياس ــة، واتبع ــق الحداث ــى طري ــالد ع ــع الب ــوا وض وحاول

ــا،  ــورك يف تركي ــرًا بســابقة أتات ــة«)23(، رمبــا تأثُّ ــة الوطني ــع إىل »العلامني واملجتم

أو ألّن الشــاه أراد أن يخلــع عبــاءة التوظيــف الدينــّي التــي اســتُعملت بكثافــة يف 
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فــرات مــن عهــد القاجاريــن. فجعــل الشــاه بينــه وبــن رجــال الديــن مســافة، 

ــة قــراره  واصطدمــت العمليــات التحديثيــة مبقاومــٍة بعــض رجــال الديــن)24(، بخاصَّ

مبنــع ارتــداء الحجــاب)25(.

ــط  ــة وثقافــة، وأن يرب ــة ولغ ــاء الفارســيَّة كقوميَّ ــد إحي واســتطاع الشــاه أن يُعي

ــا  ــن بهــا، وال تــزال نــرة الحنــن إىل عهــد الشــاه تكتنــف قطاًع عمــوم اإليرانيّ

واســًعا مــن الجمهــور اإليــرايّن. ويف هــذا الســياق: ال ُيكــن تجاهــل تلــك 

ــن  ــال الدي ــالمية ورج ــورة اإلس ــد الث ــرة يف عه ــرج كل ف ــي تخ ــرات الت املظاه

ــة  ــرى موالي ــوي(، وأخ ــا - رضــا بهل ــاه )رض ــام الش ــة لنظ ــعارات موالي ــردد ش ل

ــران()26(. ــايت إلي ــل حي ــان أجع ــزة وال لبن ــة )ال غ ــه الوطنية/القوميَّ لعلامنيت

ــل  ــه، ب ــت رعايت ــت تح ــاه كان ــد الش ــة يف عه ــة الوطني ــة أّن العلامني الخالص

ــّي  ــد الخمين ــة يف عه ــالف العلامني ــراتيجية، بخ ــه االس ــن مرشوعات ــا م مرشوًع

ــي  ــي ه ــن الت ــد القاجاري ــة يف عه ــة، والعلامني ــن املعارض ــزء م ــي ج ــي ه الت

ــت  ــورة الدســتورية. وهــذه اللمحــة التف ــا جــزء مــن املعارضــة وتزعمــت الث أيًض

إليهــا تشــارلز تيلــي Charles Tilly فوصــف هــذا الشــكل مــن القوميَّــة عــى أنـّـه 

ــة تبنيهــا الدولــة، وهــي جهــاز يّكــن الدولــة  ــة تقودهــا الدولــة«، أو قوميَّ »قوميَّ

ــم  ــكل ُمصم ــو ش ــع، وه ــا للمجتم ــيخ حكمه ــة كأداة ترس ــتخدام القوميَّ ــن اس م

لتأمــن حكــم نخبــة مــا)27(. لكــن يجــب أن نلحــظ هنــا أّن العلامنيــة التــي رعاهــا 

ــة التــي »ُصممــت لتأمــن حكــم النخبــة«، ومل تُكــن  الشــاه هــي العلامنيــة القوميَّ

علامنيــة سياســية تطالــب بإصالحــات دســتورية، إذ كانــت هــذه األخــرية يف ســدة 

املعارضــة مــع رجــال الديــن، وكانــت متحالفــة وقتئــذ معهــم ضــّد اســتبداد الشــاه، 

ــة  ــارات العلامني ــّل التيَّ ــا ج ــارك فيه ــام 1979م، وش ــورة يف الع ــبت الث ــى نش حت

ــدأ الخــالف ينشــب بينهــا، بعــد ســقوط الشــاه. ــّم ب واإلســالمية، ث

ثانًيا: العلامنية يف عهد الخميني وما بعد الثورة

ــران  ــل يف إي ــي األص ــزال ه ــة ال ت ــا إّن العلامني ــن إذا قلن ــون مبالغ ــد ال نك ق

اإلســالميَّة وإّن الثــورة مل تقــم إلخضــاع السياســة للديــن وللمذهــب ولواليــة الفقيه، 

بقــدر مــا كان لهــا مطالــب تراكميــة يف عهــد الشــاه، تلــك املطالــب مل تتحقــق عى 
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أيــدي النخبــة الدينيــة الحاكمــة التــي وعــدت بتحقيقهــا كعدالــة توزيــع الــروات، 

ــة، ونحــو ذلــك، كذلــك مل تُكــن الثــورة ذات صبغــة دينيــة خالصــة  والحريــات العامَّ

مــن أول يــوم، فقــد شــارك فيهــا كل فئــات املجتمــع اإليــرايّن، ثــّم ُحرمــت كافــة 

ــز  ــذي قف ــن اإلســالمين ال ــاٍح م ــح جن ــورة لصال ــد الث ــا بع ــات مــن حقوقه الفئ

عــى الثــورة والدولــة واحتكــر الحكــم وتفــرّد بصناعــة األُســس التــي قامــت عليهــا 

الدولــة بصيغتهــا الراهنــة. هــذا الفريــق مل يشــتبك مــع العلامنيــن والليراليــن 

ــن اإلســالمين  ــارك ضــّد قطاعــات م ــل اشــتبك يف مع والشــيوعين فحســب، ب

أنفســهم، ممــن ُســّموا باليســار اإلســالمي، وكذلــك مــع كثــري مــن املراجــع الذيــن 

ظهــم عــى االنتهــاكات والخــروج عــى مطالــب الثــورة، وتخوفــوا مــن  أبــدوا تَحفُّ

اســتبدال ديكتاتــوٍر بآخــر!

ــّي ورفاقــه بحكــم إيــران وإمســاكهم بزمــام  ــة تفــرُّد الخمين ــى بعــد تامي وحت

ــلْطة فــإّن املجتمــع اإليــرايّن ال يــزال علامنيًّــا عــى األقــل يف قاعــدة  الدولــة والسُّ

عريضــة منــه، فالحــوزُة ال تــزاُل انتظاريــة يف شــّقها األكــر. والدســتوريون عــى 

اختــالف مشــاربهم يُعارضــون فكــرة واليــة الفقيــه. واإلصالحيــون يُحاولــون 

اإلصــالح مــن الداخــل، ولهــم جهــود ملموســة يف محاولــة تعديــل الدســتور، وتقييد 

ــه، والدعــوة إىل تشــكيل مجلــس فقهــاء، وتوســيع دوائــر  ــويّل الفقي ــات ال صالحي

ــت مــن املشــاركة  ــم ومنع ــة الُحك ــوذة فحســب يف أروق ــة منب الشــورى. والعلامني

السياســية، لكّنهــا متغلغلــة يف املجتمــع. لكــن تلــك العلامنيــة )عــى اختــالف 

ألوانهــا( ُحرّمــت بحكــم القانــون والدســتور اللذيــن نّصــا عــى إســالمية الدولــة 

ومــن ثــّم إســالمية القوانــن والترشيعــات »بــل وجعفريــة تلــك القوانــن«، وزَّج 

ــا  ــّر عــن همومه ــٍل ســيايّس يُع ــة، مــن تثي ــن يف املناصــب التنفيذي رجــال الدي

ومشــكالتها. وأدَّى هــذا إىل ضمــوٍر يف النخبويــة العلامنيــة الفاعلــة عــى األرض، 

فبقيــت العلامنيَّــة اإليرانيــة عــى مســتوى القواعــد أكــر منها عــى مســتوى النخبة 

ــا مــن  واملثقفــن الذيــن ال يلكــون قــوة إبــداء رأيهــم عــى الــرأي العــاّم، خوفً

املالحقــات األمنيــة واملضايقــات مــن الحــرس الثــوري واملحاكــم الدينيــة والثوريــة، 

وامليليشــيات التابعــة للدولــة كحــزب اللــه وغــريه، بــل ورمبــا إىل االغتيــال الدمــوي 
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ــن  ــدة م ــوز عدي ــن، ورمبــا لجــأت رم ــرن العرشي ــعينيات الق ــام حــدث يف تس ك

تلــك النخبــة إىل الهجــرة والتدريــس يف الجامعــات الغربيــة. لكــْن ظلـّـت القواعــد 

الشــبابية والنســائية مناهضــة لنظريــة واليــة الفقيــه وحكــم رجــال الديــن، 

ــية  ــة والرئاس ــات الرملاني ــن يف االنتخاب ــد إىل اإلصالحي ــذه القواع ــت ه فركن

ألنهــم األقــرب إىل طروحاتهــم وهمومهــم، وإن مل يكونــوا يف جســمهم العريــض 

ــح. ــي الفلســفي للمصطل علامنيــن باملعن

وتنقسُم العلامنية الدينية يف إيران إىل قسمن:

األول علامنيــة الحــوزة التقليديــة: ويثلهــا جنــاح عريــض يف الحــوزة الدينيــة ال 

يــزال متشــبثًا بنظريــة »فقــه االنتظــار« ويعترهــا أصــل املذهــب وخصيصــة مــن 

خصائــص فقهــه الســيايّس، وهــي نظريــة تقليديــة محافظــة غــري حركيــة، مبعنــى 

أنهــا تدعــو إىل عــدم االشــتباك الســيايس ألّن السياســة ليســت مــن مهامهــا وال 

دوائــر عملهــا عــى طــول الخــّط، حتــى ظهــور املعصــوم)28(. وتقــف هــذه العلامنيــة 

عنــد فصــل الدينــّي عــن الســيايّس، وال تتعــدى هــذا املفهــوم إىل قبــول العلامنيــة 

زًا، إذ هــي  الشــاملة مبنتجاتهــا الحداثيــة، وهــذه العلامنيــة نســّميها علامنيــة تجــوُّ

ــيايس  ــل الس ــة وال بالعم ــن بالحركي ــة، ال تؤم ــة انتظاري ــة ديني ــل تقليدي يف األص

والثــوري، وال تؤمــن بواليــة الفقيــه يف نفــس الوقــت، أي تتبنــى املوقــف الســلبّي 

تاًمــا.

والثــاين العلامنيــة املؤمنــة: وهــي علامنيــة حركيــة إصالحيــة، ترجــع بجذورهــا إىل 

املــريزا النائينــي والقــادة الدينيــن للثــورة الدســتورية، وهــي التي تشــتبك سياســيًّا 

ــح  ــلطات، ومن ــداول الس ــات وت ــالق الحري ــة، وإط ــة مدني ــيس دول ــب بتأس وتطال

ــة حــّق الواليــة عــى نفســها، كحــلٍّ مؤقَّــت إىل حــن ظهــور املعصــوم، حتــى ال  األمَّ

ــة لالســتبداد واملظلوميــة، وهــذه النظريــة بــدأت يف التبلــور الحقيقــي  تتعــرض األمَّ

منــذ الثــورة الدســتورية 1905م وال تــزال قويَّــة حتــى اآلن، وهــي األكــر شــعبية 

ــة  ــة مــن النخب ورواًجــا يف املجتمعــات الشــيعية، لكّنهــا تتعــرض لصدمــات متتالي

الدينيــة الحاكمــة يف إيــران.
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ــتوعبت  ــة اس ــة اإليراني ــول إّن العلامني ــن الق ــه يك ــبق إىل أنّ ــامَّ س ــص ِم ونخل

ة مســتويات: ــدَّ ــه مــن خــالل ع ــع بُكلّيت املجتم

ســة الدينيــة الشــيعية: فهــي تدعــو إىل البُعــد عن السياســة 	  فعــى مســتوى املؤسَّ

والدولــة وشــؤون الحكــم حتــى ظهــور املعصــوم، إذ إن السياســة وكل مــا يخــّص 

الدولــة وإجــراء الحــدود هــي مــن مهــاّم املعصــوم ال مــن مهــاّم الفقهــاء. 

ــم املرتكــز عــى  ــاّم للتشــيع، واملــرياث الحــوزوّي القائ وكان هــذا هــو الخــّط الع

الفقــه والفلســفة والعرفــان، ونلحــُظ أّن كل الجامعــات الشــيعية ســواء األصوليــة 

وروافدهــا أو األخباريــة وتشــظياتها كانــت متفقــة عــى نفــس املوقــف مــن الدولــة 

وشــؤون الحكــم. نعــم، رمّبــا ُخــرق هــذا اإلجــامع الشــيعي يف فــرات مــن التاريخ 

ــه،  ــن ولرجال ــة للدي ــف الدول ــا- بســبب توظي ــخ الشــيعي عموًم ــرايّن -والتاري اإلي

ــفي  ــري الفلس ــتوى التنظ ــى مس ــزح ع ــا مل يتزح ــاّم ثابتً ــف الع ــّل املوق ــّن ظ لك

ــدرس الفقهــي. وال

وعــى مســتوى املجتمــع: فــإّن املجتمــع مل يُكــن يؤمــن بأســلمة السياســة 	 

وعقدنتهــا، ومل يؤمــن باإلســالم الســيايّس الــذي انفجــر يف اإلقليــم بعــد ظهــور 

ــد  ــا بع ــة م ــن أنظم ــا وب ــراب بينه ــّني، واالح ــيايس الس ــالم الس ــات اإلس جامع

1952م، يف مــر وســوريا والعــراق، هــذا الظهــور لجامعــات اإلســالم الســيايس 

ــر ال شــّك عــى  ــه أث ــج كان ل ــب وتروي ــا اســتتبعه مــن تنظــريات وكُتُ الســني وم

مــدارس شــيعية ســعت لنســخ التجربــة أو االســتفادة منهــا. لكــن ظلـّـت 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 تُلــزَم النســاء بالحجاب 

أو الشــادور، وكان هنــاك فــّن إيــرايّن ملحــوظ، وحيــاة متناميــة ومتســارعة عــى 

النمــط الغــريب، أي ازداد نفــوذ العلامنيــة الشــاملة.

وعــى مســتوى الدولــة: ورأس الحكــم كان البهلويون -ومن قبلهــم القاجاريون- 	 

علامنيــن قوميــن، ال يســتحرون الديــن إال توظيًفــا واســتغالاًل لتمريــر يشء أو 

إضفــاء رشعيــة. وبعــد الثــورة كان النِّظــام الســيايّس الــذي يتبنــى واليــة الفقيــه، 
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ــه  ــدة يين ــام، ومزاي ــاب النِّظ ــكان خط ــة، ف ــرية العلمن ــاد وت ــاهاًم يف ازدي مس

ــة  ــذي االتجــاه نحــو العلامني املتطــرف عــى اآلخــر، ومامرســاته عــى األرض تغ

الشــاملة، وازديــاد قناعــات النــاس بوجــوب فصــل الديــن عــن الدولــة.

ثالًثا: االشتباك مع العلامنية.. أسلمة الدولة واملجتمع

ــن  ــن واإلســالمين، ومل تُك ــن العلامني ــاف ب ــورة اإلســالمية باالصطف نشــبت الث

ــورة  ــت إىل ث ــا تحول ــان م ــن رسع ــالميَّة، لك ــورة إس ــر ث ــادئ األم ــورة يف ب الث

إســالمية، وأُقِصيَــت الجامعــات العلامنيــة والشــيوعية وجميــع املناهضــن ألســلمة 

الثــورة. ونجــح الخمينــّي ورفاقــه يف إقصــاء الليراليــن والعلامنين، واإلســالمين 

كذلــك مــن غــري املؤيديــن ملقاربتــه بشــكل كامــل.

وبــدأت بعــد الثــورة مبــارشة مرحلــة إقصــاء وتعقــب شــامل للعلامنيــن 

واليســارين ومناهــي واليــة الفقيــه بشــكل عــام، وتــوازى ذلــك مــع مــا ُســمي 

ــورة،  ــات مــن مناهــي الث ــص الجامع ــي هدفــت إىل تخلي ــة الت ــورة الثقافي بالث

ومناهــي أســلمتها عموًمــا، ونتــج عــن ذلــك اعتقــال آالف األكادييــن وتعقبهــم، 

ــالث ســنوات. ة ث ــدَّ ــات مل وإغــالق الجامع

بهــذا الفعــل حاولــت الثــورة أن تــرز هويّتهــا، وتفرضهــا فرضــا عــى املجتمــع. 

كان البــون بعيــًدا بــن الجانبــن، جانــب الفقهاء الحركيــن -والتقليديــن يف ذات 

ــالف  ــم، وكان الخ ــف توجهاته ــن مبختل ــن والعلامني ــب الليرالي ــت- وجان الوق

ــام.  ــفية بينه ــية والفلس ــات التأسيس ــبب االختالف ــن بس ــن الطرف ا ب ــدًّ ــا ج عميًق

ــارة رفســنجاين: »جــاءين الشــيخ محمــد مجتهــد الشبســري وتحــدث معــي  وبعب

ألكــر مــن ســاعة عــن حقيقــة اختالفنا )يقصــد: خط اإلمــام( مــع التيَّــار الليرايل 

-الــذي يثلــه بنــي صــدر ونهضــة آزادي وغريهــام- وقلــت لــه: إّن املســألة تــدور 

حــول اإلســام الفقاهتــي)29(، هــؤالء ال يقبلــون هــذا الفقــه، ونحــن ال نجــد أمامنــا 

ســوى تطبيــق هــذا الفقــه مــع ســعي أكــر واجتهــاد متحــرك«)30(.

وهــذا الحــوار بــن أحــد أقطــاب)31( »اإلســالم الفقاهتــي« وأحــد رمــوز 

ــن،  ــن الطرف ــييس ب ــفي والتأس ــالف الفلس ــق الخ ــري إىل عم ــن يُش اإلصالحي
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وأّن النِّظــام مــن أول يــوم يــرى أن مشــاركة اآلخــر يف العمليــة السياســية وإدارة 

الدولــة غــري وارد وغــري ممكــن يف األســاس، ومــن ثــّم لجــأ إىل املغالبــة والتفــرد 

ــاليث:  ــل الث ــة »مث ــة اإليراني ــوز العلامني ــُظ أن رم ــك نلح ــة، ولذل ــإدارة الدول ب

رسوش وشبســري وملكيــان« ركــزوا عــى هــدم املنظومــة الفقهيــة بوصفهــا عمــاًل 

س)32(، وطالــب أحمــد قبــال تلميــذ حســن منتظــري إىل تأســيس  برشيًّــا غــري مقــدَّ

ــة القامئــة. ــدة غــري املنظوم ــة واســتنباطية جدي ــة فقهي منظوم

ــد موقــف الخمينــّي املبكــر مــن صديقــه آيــة اللــه طالقــاين )1911- كذلــك يؤكّ

1979م( هــذا االتجــاه، فــكان طالقــاين مــن رمــوز العلامنيــة املؤمنــة وحامــل لــواء 

خــّط التيَّــار الدســتوري، وكان املنافــس األكــر للخمينــّي عــى زعامة الثــورة، ودافع 

ــتبداد  ــده لالس ــتهر بنق ــة. واش ــات املحلي ــالمين، واالنتخاب ــارين اإلس ــن اليس ع

ــه يف  ــات)33(، ِمــامَّ جعل الدينــّي يف خطبــه وحواراتــه، ودفاعــه عــن حقــوق األقلِّيَّ

مواجهــة غــري مبــارشة مــع مــرشوع الخمينــّي وطرحــه.

ــلْطة السياســيَّة أّن تطبيــق أحــكام »اإلســالم الفقاهتــي«  نعــوُد فنقــول: ارتــأت السُّ

يســتوجب ســيطرتها عــى شــؤون الثقافــة بشــكل مطلــق، وتعمــل -بعبــارة رسوش- 

ــك  ــوء ذل ــى ض ــالمي، وع ــع اإلس ــاء املجتم ــة يف فض ــة ديني ــة ثقاف ــى صياغ ع

فالحكومــة لهــا الحــّق يف وضــع أّي خــّط أحمــر تــراه صالًحــا يف مجــال العقائــد 

ــف مــن  ــزوم تســتطيع اســتخدام العن ــاس، ويف صــورة الل ــكار، وأعــامل الن واألف

أجــل تحقيــق هــذا الهــدف)34(.

ُيكــن الزعــم أّن نظريــة واليــة الفقيــه بــكل بســاطة تحمــل يف جنباتهــا الواليــة 

ــّد لــكّل يشء مــن  ــه تت ــة الــويّل الفقي ــة، فــإذا كانــت والي عــى الشــؤون الثقافي

ــواة رئيســية لتشــّكل  ــة كن ــّد للثقاف ــي أن تت ــا فمــن الطبيع ــن والدني شــؤون الدي

ــه ال  ــة الفقي ــل إّن والي ــة عــى مســتوى الفــرد ومســتوى الجامعــة، ب ــة الدول هوي

ــة الدعامــة الرئيســية لهــا. ــة، ألنهــا مبثاب تســتقر إال إذا تضمنــت الواليــة الثقافي

ــة  ــويّل الحكوم ــة ت ــة -نظري ــذه النظري ــإّن ه ــم رسوش ف ــد الكري ــب عب وحس

للثقافــة- »تنتهــي بالتنظــري ألعــامل العنــف، وتجويــز اســتعامل آليــات القهــر، فــال 

ينبغــي للحكومــة أن تتــوىل صناعــة الثقافــة االجتامعيــة، ألن وضــع الثقافــة بعهــدة 
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ــل مســؤولية  ــدرة، فجع ــة عــى مســلخ الق ــة بالديقراطي ــي التضحي ــة يعن الحكوم

تثقيــف النــاس بيــد الحكومــة يعنــي شــنق الثقافــة والقضــاء عليهــا«)35(.

ــة إىل  ــة اإليراني ــت العلامني ــد اســتند النِّظــام لرســيخ نفســه وتفتي ــل فق وبالفع

ــراءة رسوش: ــن ق ــريًا ع ــدان كث اســراتيجيتن ال تبتع

االســراتيجية األوىل: الثــورة الثقافية.. األســلمة الشــاملة: فمنذ قيــام الجمهورية 

ــاة  اإلســالمية دعــا رجــال الديــن وجامعــة مــن أســاتذة الجامعــات ألســلمة الحي

العلميــة يف إيــران ولتطبيــق أفكارهــم أنشــؤوا »املجلــس األعــى للثــورة الثقافيــة«، 

ــة مناهــج  ــادة كتاب ــس وإع ــة التدري ــري هيئ ــس »تطه ــت أهــداف هــذا املجل وكان

ــة، ويف الوقــت نفســه أدمجــوا مناهــج إســالمية  ــوم االجتامعي التدريــس يف العل

ــد إىل هــذه املعاهــد  ــة. وُعه ــاة الفكري ــدة يف الحي ــة جدي ــدة ومعاهــد علمي جدي

وضــع برنامــج أكاديــي مشــرك: دراســات دينيــة تقليديــة زائــد مقــررات حديثــة 

عاديــة«)36(.

لكــن هــذه االســراتيجية مل تُثبــت جدواهــا عــى املــدى البعيــد، فقــد أخفقــت 

ــن. ــا يف قولبــة الشــباب اإليــرايّن يف منــط واحــد مــن التديُّ تاًم

وقــد أقــرّت النخبــة الدينيــة الحاكمــة بهــذا اإلخفــاق، فيقــول آيــة اللــه مــكارم 

الشــريازّي)37(: »عليكــم عــر الدراســة الدقيقــة، تحديــد األماكــن يف الكتــب 

املرجمــة التــي تــروج للثقافــة املعاديــة للديــن والعلامنيــة وحذفهــا مــن الكتــب. 

شــئنا أم أبينــا، فــإن تأســيس الجامعــات يف بالدنــا قــد أخــذ مــن الغــرب، وقــد 

ــى  ــاء ع ــة. بن ــري الديني ــن غ ــة ع ــاالت الديني ــل املج ــا لفص ــداء دامئ ــعى األع س

ذلــك، فــإن هنــاك هدفًــا علميًّــا وسياســيًّا إلنشــاء الجامعــات، ويف نفــس الوقــت 

وجــود الجامعــة ال مفــر منــه، ألن العلــم يشء رضوري يف جميــع الظــروف، وِمــن 

، ال يكــن أبــًدا إلغــاء الجامعــة، لكــن يجــب تصحيــح مشــكالتها. هنــاك حقيقــة  ثـَـمَّ

أخــرى هــي أن الغــرب حــاول أن يكــون لثقافتــه مــكان يف الــدروس الجامعيــة، 

ــة يف العلــوم اإلنســانية التــي تعتمــد يف جــزء  وأن ينقلوهــا إىل الطــالب، وبخاصَّ

منهــا عــى الرجمــة، وشــئنا أم أبينــا فهــي تتضمــن هــذه القضايــا، عــى ســبيل 

ــم االجتــامع«،  ــة يســمى »عل ــاب يف الجامع ــم تدريــس كت ــورة، ت ــل الث ــال، قب املث
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ومل يُكــن فيــه حتــى كلمــة واحــدة عــن اللــه أو عــن الديــن. لــذا فأهــم الوظائــف 

ســة تثيــل املرشــد يف الجامعــات هــي بحــث ودراســة الكتــب املرجمة،  ــة ملؤسَّ املهمَّ

ويكــن مــع البحــث الدقيــق، تقديــم األجــزاء يف الكتــب املرجمــة التي تــروِّج ضّد 

الديــن ولصالــح العلامنيــة، وحذفهــا مــن الكتــب، ألّن مســتقبل البــالد 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 

»تغيــريات جذريــة بــدًءا بالجامعــات«)39(.

ولكــن هــذا اإلخفــاق الــذي اعــرى االســراتيجية األوىل جعــل النِّظــام يبحــث 

ــر  ــل يف اللجــوء إىل القه ــواٍز لسياســة األســلمة، تث ــاٍل أو م ــٍل آخــر، ت عــن بدي

ة، كــام لحظــه رسوش. ــوَّ والق

االســراتيجية الثانيــة: إجــراءات انتقاميــة مــن الليرباليــن والعلامنيــن: فقــد 

ــوم إىل إقصــاء  ــى الي ــورة اإلســالمية حت ــذ نجــاح الث ــرايّن من ســعى النِّظــام اإلي

وتحجيــم وتعقــب العلامنيــن والليراليــن عــر سلســلة إجــراءات انتقاميــة، تهــدف 

إىل منــع تشــكل كيــان صلــب، أو جامعــات هرميــة تؤســس لنــواة معارضــة للنظــام. 

ومــن هــذه اإلجــراءات:

1- دســرة اإلقصــاء الســيايس واالجتامعــي: وَوفًْقا للدســتور اإليرايّن فــإّن املذهب 

الرســمّي للبــالد هــو املذهــب الجعفــري، وإّن النظريــة املعتمــدة يف الحكــم هــي 

»واليــة الفقيــه«، ومــن ثــّم فــإّن أي فــرد أو جامعــة ال تنتمــي للمذهــب الجعفــري، 

فــال يحــّق لهــا املشــاركة السياســية أو تــويل املناصــب التنفيذيــة العليــا يف الدولــة. 

ــة  ــد والي ــه ال يعتم ــري لكن ــب الجعف ــة- إىل املذه ــرد -أو الجامع ــى الف ــو انتم ول

الفقيــه كقــراءة رســميَّة لنظــام الحكــم، فــال يحــّق لــه كذلــك أن يتــوىل مناصــب 

ــات أو أحــزاب  ــون تشــكل أي كيان ــع القان ــة. كذلــك ين ــة يف الدول ــة مهمَّ تنفيذي

ــور  ــة ال ُيكــن أن تبل ــي أن الجامعــات العلامني ــامَّ يعن ــف هــذا الدســتور، ِم تخال

أفكارهــا وتعمــل عــى نرشهــا وترويجهــا عــر أحــزاب وجامعــات رســميَّة معــرف 
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ــلْطة السياســية، وحتــى عندمــا أفتــى آيــة اللــه حســن منتظــري -أحــد  بهــا مــن السُّ

ــية يف  ــزاب سياس ــاء أح ــام 1997م، بإنش ــه- يف الع ــقن عن ــام املنش أركان النِّظ

إيــران بــرر ذلــك بأنّهــا »طريقــة عريــة للنهــي عــن املنكــر«)40(، ورغــم أّن فتــوى 

ــا  ــة إال أنه ــة الحاكم ــة النخب ــة بتقليدي ــام مقارن ــر خطــوة إىل األم منتظــري تُعت

ــة  ترســيخ لفكــرة أّن األحــزاب محصــورة يف جامعــات اإلســالم الســيايس وخاصَّ

بهــم، أمــا مــن ال يؤمــن مببــدأ األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر، ويــرى أّن 

ــة األحــزاب أكــر مــن هــذه الفريضــة الدينيــة وأّن وجودهــا يف ذاتــه حــّق  مهمَّ

ســيايّس وإنســايّن، فــال يحــّق لــه تشــكيل أحــزاب. وينبغــي اللحــظ هنــا أّن حســن 

منتظــرّي معــدود مــن اإلصالحيــن الدينيــن، ممــن يســتعملون القواعــد الفقهيــة 

ــد  ــة، بي ــة وحداثي ــج عري ــد للخــروج بنتائ ــدرس الحــوزوي املعتم ــدون ال ويعتم

ــيايّس،  ــتوى الس ــى املس ــا ع ــري، وإصالحيًّ ــّد كب ــا إىل ح ــا فقهيًّ ــه كان محافظً أنّ

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 أدَّى بهــم إىل فضــاء 

ــامَّ  ــات الطــالب والنســاء، ِم ــل بــن فئ ــت، وســاحات التظاهــرات، والتغلغ اإلنرن

أقلــق كثــريًا النخبــة الدينيــة الحاكمــة.

2- اســتهداف الرمــوز العلامنيــة: يف أوج التنافــس بــن املحافظــن واإلصالحيــن 

ــن، لجــأ املحافظــون  ــران ســيام يف فــرة التســعينيات مــن القــرن العرشي يف إي

ــن،  ــى اإلصالحي ــوبة ع ــة محس ــخصيات علامني ــتهداف ش ــون إىل اس الراديكالي

ووصــل األمــر إىل محاولــة اغتيــال بعضهــم)41(، ِمــامَّ كان لهــا وقــع خطــري عــى 

الحيــاة السياســية اإليرانيــة، وكان مبثابــة رســالة إىل املجموعــات العلامنيــة 

كافــة بأنّهــم تحــت االســتهداف إذا مــا تــادوا يف »الضــالل« و»عــداء اإلســالم 

ــا  ــي تروجه ــات الت ــب املصطلح ــرب«/ حس ــة للغ ــاق« و»العامل ــدي« و»النف املحم

الســلطات ضّدهــم.
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وحســب املفّكــر عــي حــرب فــإّن التيَّــار املحافــظ »الــذي تثلــه ســلطة املرشــد 

األعــى بطبيعــة الحــال« يقــف ضــّد أّي محاولــة للتجديــد الفكــري ســواء أىت مــن 

الداخــل أو مــن الخــارج، بــل إّن أصحــاب هــذا التيَّــار يتهمــون محــاوالت التجديــد 

ــّم بوحــي أو بتأثــري مــن الخــارج الثقــايف الغــريب بشــكل  ــا تت مــن الداخــل بأنّه

خــاص، مثــل مــا واجهــه رسوش فكريًّــا وخاتــي سياســيًّا، ذلــك أّن تيَّــار املحافظــة 

ــف ضــّد  ــا يق ــدر م ــن، بق ــا الدي ــري يف قضاي ــد الفك ــارض محــاوالت التجدي يع

ــي  ــات الت ــجاالت والراع ــهد الس ــام تش ــيايس، ك ــري الس ــالح والتغي إرادة اإلص

تنفجــر بــن الفريقــن بــن الحــن واآلخــر، لــي ترَجــم عنًفــا رمزيًّــا أو ماديًّــا 

عــى شــكل اتهامــات ومحاكــامت أو إدانــات واغتيــاالت)42(.

ــة يف  ــلْطة اإليراني ــه السُّ ــدأ لجــأت إلي 3- التشــويه.. إســقاط القدســية: هــذا املب

ــم  ــويه صورته ــا، وتش ــا ومعنويًّ ــيًّا ودينيًّ ــوم سياس ــة الخص ــرية لتصفي ــات كث أوق

ــن  ــلْطة مــع رجــال الدي ــدأ اســتعملته السُّ ــرايّن. هــذا املب ــاّم اإلي ــرأي الع أمــام ال

ــة عــى  ــع املعارضــة السياســية العلامني ــا، وم ــن املناهضــن لطروحاته اإلصالحي

ــلْطة آيــة اللــه رشيعتمــداري بالخيانــة، واتهمــت آيــة اللــه  الســواء. فقــد اتهمــت السُّ

ــا  ــة 2009م بأنه ــت انتفاض ــعوديَّة، واتهم ــكان والس ــل لألمري ــه عمي ــري بأن منتظ

تتلقــى دعــاًم وتويــاًل أمريكيًّــا، واتهمــت متظاهــري ديســمر 2017م بأنهــم عمالء 

ــار أو ُشــّكك يف أعلميتهــم، ِمــامَّ اضطرهــم  للخــارج، وكذلــك طــورد الرمــوز الكب

-جميًعــا أو بعضهــم- إىل الهجــرة خــارج إيــران، وَمــْن َمَكــَث َغــرْي ُمهاجــٍر يخــى 

ــلْطة. التســقيط والتشــويه، ونبــذ املقلديــن، وبطــش السُّ

س.. إســباغ القداســة عــى املســؤولن: يُحــاول العلامنيــون  4- اتســاع دائــرة املقــدَّ

ــة  ــلَّامت قَبْلي ــن مس ــة م ــث والدراس ــدأ البح س، يك ال يُب ــدَّ ــي املق ــون نف اإليرانيّ

تؤثِّــر عــى النتائــج واملخرجــات النهائيــة، وهــذا قريــب مــن منهــج الشــّك املوّصــل 

ــد  ــرايّن الحــوزوي والســيايّس مل يعتم ــع اإلي ــد أّن الواق ــة. بَيْ ــة العلمي إىل الحقيق

س، فصــار  ســات املذهبيــة والدينيــة فحســب، بــل ســعى لتوســيع دائــرة املقــدَّ املقدَّ

ــا ال  ًس ــذي مقدَّ ــاده، وصــار املســؤول التنفي ــا ال ُيكــن انتق ًس املرشــد األعــى مقدَّ

ًســا ال ُيكــن  ُيكــن تجــاوزه، وصــارت النظريــات الفقهيــة االجتهاديــة أمــرًا مقدَّ

املســاس بهــا، ولــو يف نطــاق البحــث العلمــي املحــرم، وهكــذا. وبعبــارة رسوش: 
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»وتــّم إدغــام حرمــة الحاكمــن بحرمــة الديــن، وعليــه فــإّن نقــد الحاكمــن يُعتــر 

ــلْطة  نقــًدا للديــن، ومــن هــذا املنطلــق منعــوا حركــة االنتقــاد ومســاءلة أصحاب السُّ

باســم الديــن وباســم اإلســالم«)43(.

ــلْطة السياســية يف  5- ثنائيــة اإلســام املحمدي-اإلســام العلــامين: مل تتــواَن السُّ

ــى  ــة، حت ــات علامني ــون مرشوع ــم يحمل ــن بوصفه ــن اإليرانيّ ــويه اإلصالحي تش

ــم  أولئــك اإلســالميون منهــم لكنهــم يعتنقــون طرًحــا مغايــرًا لواليــة الفقيــه فإنّه

عــادة مــا يُوصمــون بأصحــاب »اإلســالم العلــامين«، الذيــن يُحاربــون »اإلســالم 

املحمــدي األصيــل«.

ــدت لتشــمل دول  ــل امت ــرايّن يف الداخــل، ب ــات التشــويه اإلي مل تنحــر عملي

مجــاورة والهجــوم عــى منوذجهــا العلــامين. أي مــا ُيكــن تســميته اســراتيجية 

ــة ال ســيام يف دول  ــا خــارج الحــدود اإليراني ــة واالشــتباك معه ــة العلامني محارب

الجــوار اإليــرايّن خوفـًـا مــن تأســيس منــوذج ُملِهــم يُحــِرج الحكومــة يف الداخــل. 

ــار املرشــد األعــى عــي أكــر  ــياق تريحــات مستش وال تُنــى يف هــذا الس

ــام 2018م: »إن الصحــوة  ــة الع ــة العراقي ــات الرملاني ــي بخصــوص االنتخاب واليت

ــى  ــودة إىل الحكــم«)44(. وحت ــن تســمح للشــيوعين والليراليــن بالع اإلســالمية ل

ــدت  ــد أكَّ ــة، فق ــل محرَّف ــات الرج ــة أّن تريح ــة اإليراني ــح الخارجي ــد توضي بع

مــن حيــث ال تــدري تريحاتــه بصــورة أخــرى، فجــاء يف بيانهــا: »كان يقصــد 

أن الشــعب العراقــي لــن يســمح لليراليــن والعلامنيــن وليــس إيــران هــي التــي 

ــة  ــج النخب ــدة ملنه ــة ومؤكِّ ــات مامثل ــي يف تريح ــول واليت ــمح«)45(. ويق ــن تس ل

الدينيــة اإليرانيــة الحاكمــة، بعــد ثــورات الربيــع العــريب ونشــوب الثــورة الســورية: 

ــة  ــة الغربي ــن الليرالي ــخة م ــو نس ــامين- ه ــالم العل ــريك -اإلس ــوذج ال »إن النم

الديقراطيــة وغــري مقبــول بالنســبة إىل البلــدان التــي تر بصحــوة إســالمية«)46(.

ــلْطة  ــأت السُّ ــك لج ــة: كذل ــة الحركي ــع العلامني ــن مراج ــة ع ــزع األعلمي 6- ن

السياســية إىل نــزع األعلميــة عــن مراجــع دينيــن مناهضــن لهــا، بســبب 

علامنيتهــم ومــن ثــّم 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، وغــريه. ومل ينحــر نــزع 

ــة فحســب  ــة االنتظاري ــة الحوزوي ــة عــن املراجــع املحســوبة عــى العلامني األعلمي

بــل شــملت مراجــع آخريــن محســوبن عــى الخــّط العلــاميّن، كــروش وكديفــر 

ــم. ــري وغريه ــي ومنتظ والصانع

ــة التــي اتبعتهــا الســلطات ضيقــت الخنــاق عــى أّي عمــل  هــذه السياســات العامَّ

ملنظَّــامت املجتمــع املــدين، والنشــطاء االجتامعيــن والسياســين. ومــن ثــّم ُخنقــت 

ــة  ــحبت بطبيع ــي انس ــية والت ــة والسياس ــة الثقافي ــتوى النخب ــى مس ــة ع العلامني

ــرّق يف  ــاَم مل يُف ــد أّن النِّظ ــا نج ــعبية. وهن ــن الش ــد والحواض ــال إىل القواع الح

ــن  ــة تؤم ــة حداثي ــة« وعلامني ــة »مؤمن ــة ديني ــن علامني ــراتيجيته ب ــق اس تطبي

ــة  ــن علامني ــا، أو ب ــة عموًم ــم اإلســالمية والديني ــة وتناهــض القي ــم الغربي بالقي

تنطلــق مــن الوعــاء الدينــّي والــدرس الفقهــي الحــوزوي املعتمــد لتُنِتــج مخرجــات 

ليراليــة، أو علامنيــة تنطلــق مــن البدايــة مــن مفــردات ليرالية وتناصب »اإلســالم 

الفقاهتــي« العــداء، بــل َوّجــه رضباتــه إىل الجميــع، واشــتبك مــع الفئــات كافــة 

يف اليمــن واليســار.

ــة ينبغــي التنبــه إليهــا يف اســراتيجية اشــتباك النِّظــام مــع  هنــا مالحظــة مهمَّ

ــو  ــة، فه ــة الفكري ــة للمواجه ــِط أولوي ــة، هــي أّن النِّظــام مل يُع الجامعــة العلامني

بــدا عاجــزًا عــن مواجهــة التنظــري العلــامين فكريًّــا وفلســفيًّا، لــذا حــاول النِّظــام 

عــى يــد ممثليــه مــن النخبــة الدينيــة تأســيس درس فلســفّي ُصلــب يواجــه الــدرس 

ــام  ــّط اإلم ــفي لخ ــدرس الفلس ــة)47(، إذ إن ال ــة القويَّ ــة العلامني ــفّي للجامع الفلس

ــع  ــب املجتم ــأ إىل حج ــذا لج ــة. ل ــفة العلامني ــام فالس ــا أم ــى اآلن هشًّ ــدو حت يب

وتقوقعــه عــامَّ يجــري حولــه يف العالـَـم، وصــار هذا خيــاًرا صعبًــا أقرب للمســتحيل 

يف ظــّل الطفــرات التكنولوجيــة وعــر العوملــة، ولجــأ كذلــك إىل الحــل األمنــّي 

ــذه  ــراٍخ يف ه ــدرك أّن أّي ت ــام يُ ــّم فالنِّظ ــن ث ــف. وم ــب والتخوي ــة الرهي بغي

االســراتيجية قــد يــؤدي إىل تغيــري جــذري يصــل إىل النِّظــام نفســه. وإذا أمعنــا 

النظــر عــن أســباب فشــل النخبــة الدينيــة يف االشــتباك فلســفيًّا مــع الجامعــات 

العلامنيــة ســنجد أّن هــذا اإلخفــاق يرجــع إىل عــدة عوامــل، أهمهــا: عــدم درايــة 

ــل إّن  ــة، ب ــة متمكن ــة دراي ــن التقليديــن بالفلســفة املعــارصة والحديث رجــال الدي
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الفيلســوف اإليــرايّن مرتــى مطهــري -يعــّد أهــّم فالســفة نظــام مــا بعــد الثــورة 

عــى اإلطــالق- الــذي اشــتبك مــع الثقافــة الغربيــة يُتّهــم بأنــه غــري ملــّم بتفاصيــل 

ــران  ــارصة يف إي ــة املع ــري العلامني ــة إىل أّن ُمنظّ ــة)48(، باإلضاف ــفة الغربي الفلس

ــوا إســالمين ســابقن، ومتمرســن عــى  ــل معظــم رموزهــم كان ليســوا هــواة، ب

ــوا يف  ــن ودرس ــال دي ــوا رج ــم كان ــل إن بعضه ــالمي-العلامين، ب ــاج اإلس الِحج

الحــوزة الــدرس الفقهــي التقليــدي، ثــّم تحولــوا تدريجيًّــا تجــاه الحداثــة والــدرس 

ــه  ــامَّ كان ل ــة، ِم ــالمية والغربي ــن اإلس ــن الثقافت ــوا ب ــريّب، فجمع ــفي الغ الفلس

ثقــل علمــي ومنهجــي يف عمليــة االشــتباك الفكــري بــن الجانبــن، أدَّى إىل بــروز 

التيَّــار العلــامين وتفوقــه. أيًضــا فــإّن العلامنيــة اإليرانيــة مــا بعــد الثورة اإلســالمية 

ــالف  ــفي، بخ ــي والفلس ــى الفن ــة باملعن ــفية، أي علامني ــة فلس ــة علمي ــي علامني ه

ــدرس الفلســفي  ــي بال ــي ال تعتن ــران الت ــة املجــاورة إلي ــات العربي ــض العلامني بع

والتنظــريي بقــدر مــا تعتنــي مبواجهــة املجتمعــات العربيــة مشــتبكة مــع هويتهــا 

ــها  ــى هامش ــة إال ع ــة اإليراني ــه العلامني ــا مل تفعل ــو م ــا، وه ــا وتاريخه وثقافته

ــت كل جهودهــا عــى عمليــات اإلصــالح الســيايس واالجتامعــي. الفكــري، إذ َصبّ

ــة  ــي علامني ــر ه ــّقها األك ــة يف ش ــة اإليراني ــا إّن العلامني ــول أيًض ــن الق ُيك

قيميــة، أو علامنيــة جزئيــة بتقســيم عبــد الوهــاب املســريي، ألّن النِّظــام اإليــرايّن 

هــو نظــاٌم قيمــّي، وذلــك أجــر املعارضــة اإليرانيــة أن تكــون قيميــة هــي األخــرى، 

فانتشــبت املعركــة حــول القيــم، ومركزيــة ســؤال األخــالق، وليــس معنــى هــذا أن 

الجامعــة العلامنيــة اإليرانيــة ال تقــّر قيــم الحداثــة الغربيــة، ففيهــا جنــاح عريــض 

ــام،  ــع النِّظ ــتباك م ــرة االش ــو دائ ــود ه ــن املقص ــة، ولك ــة الغربي ــد الحداث يعتم

فدوائــر االشــتباك هــي التــي تحــدد األولويــات.

رابًعا: البيئة الحاضنة.. بني العلامنيتني املؤمنة واملستوردة

َتثَّــل الخــالف العلامين-اإلســالمي يف الحالــة اإليرانيــة مــا بعــد الثــورة اإلســالمية 

يف نقــاط ومرتكــزات مغايــرة لتلــك االختالفــات املعروفــة بــن العلامنيــن 

واإلســالمين يف املنطقــة العربيــة واإلســالمية، رمبــا ألّن أجــواء الفضــاء اإليــرايّن 

ــك  ــّم مل تل ــة، ومــن ث ــدول اإلقليمي ــري عــن غريهــا مــن ال ــة إىل حــّد كب مختلف
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ــا  ــه نضاله ــرورايت لتُوّج ــض ال ــة والفائ ــة الفكري ــة الرفاهي ــة اإليراني العلامني

ضــّد قضايــا تبــدو هامشــية للمجتمــع عــى غــرار بعــض العلامنيــات يف املنطقــة. 

ــرّي  ــة رصاع فك ــأت نتيج ــورة- نش ــد الث ــا بع ــد م ــة -يف عه ــة اإليراني فالعلامني

ــة  ــإّن البيئ ــك ف ــة. كذل ــة اإليراني ــكاليات البيئ ــن إش ــع م ــي ناب ــاري داخ وحض

ــا  ــا ومعضالته ــة بهمومه ــة اإليراني ــت العلامني ــة صبغ ــة اإليراني ــة والثقافي الديني

ــة. الثقافي

أيًضــا فــإّن العلامنيــة اإليرانيــة مــا بعــد الثــورة كانــت ُمثَقلــة بهمــوم اإلصــالح 

الثــوري والســيايس، وســؤال االنتقــال مــن فلســفة الثورة إىل فلســفة الدولــة. كذلك 

فــإّن معظــَم ُروَّاد ورمــوز العلامنيــة اإليرانيــة منــذ عــام 1979م حتــى اليــوم هــم 

مــن خلفيــات وجــذور دينيــة وحوزويــة، وانســحب هــذا عــى طروحاتهــم املعمقــة 

ســة الدينيــة، أي الفكــر الدينــّي والســيايس. ورمبا هذا  تجــاه إصــالح الدولــة واملؤسَّ

كان ســببا كافيًــا لخفــوت العلامنيــة الغربيــة املحضــة، التــي ال تســتند إىل أيِّ أصول 

دينيــة، أو قواعــد وتأسيســات مركزيــة مــن قبيــل الــدرس الفقهــي والفلســفي، ِمــامَّ 

ــرايّن ســيام يف  ــال املجتمــع اإلي ــه، وقب ــويّل الفقي ــال فالســفة ال ــة قب ــا هشَّ جعله

مرحلــة مــا بعــد الثــورة مبــارشة، ومــن ثــّم أمســك زمــام العلامنيَّــة الرمــوز املتمردة 

ــة، وأدرى مبعضــالت  ســة الديني ــة والحــوزة، فهــم أدرى بشــعاب املؤسَّ عــى الدول

الدولــة بوصفهــم كانــوا أو معظمهــم مــن أركان نظــام مــا بعــد الثــورة.

ــة واألخــالق  ــم املحلي ــة مــع القي ــة املحضــة املنفصل ــة الغربي ــدو العلامني ــا تب هن

الدينيــة ضعيفــة أمــام النِّظــام مبفردهــا. أجــل، فهــي موجــودة يف أنحــاء املجتمــع، 

بيــد أنّهــا تبــدو منفصلــة عنــه، وحلولهــا ال تتناســب مــع هويــة املجتمــع وطموحاتــه، 

ــة  ــّف حــول رمــوز العلامني ــذا فــإّن القطــاع األكــر مــن الجامهــري ال يــزال يلت ل

ــدوا دوًمــا  ــا مــع الديــن، بــل أكَّ املؤمنــة، ألنّهــم مل يصطدمــوا اصطداًمــا اعتباطيً

ــا،  اشــتباكهم مــع الفهــم الدينــي، ومــع املنظومــة الفقهيــة باعتبارهــا فهــام برشيًّ

ــاف  ــذا االلتف ــباب ه ــن أس ــك م ــه)49(. كذل ــع ذاتيات ــن ال م ــات الدي ــع َعرَِضيَّ وم

ــوز  ــة، أّن رم ــة الغربي ــن العلامني ــر م ــة أك ــة املؤمن ــوز العلامني ــان لرم واالطمئن

ــة، باإلضافــة  ــة اإليراني ــة خرجــت طروحاتهــم مــن رحــم التجرب ــة املؤمن العلامني
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ــون  ــن، فالعلامني ــد العلامني ــى عن ــرايّن حت ــع اإلي ــن يف املجتم ــق التدي إىل عم

اإليرانيـّـون يف معظمهــم يؤمنــون بفقــه االنتظــار ويدعــون إىل فصــل الديــن عــن 

السياســة ونبــذ واليــة الفقيــه، لكنهــم يف ذات الوقــت يؤمنــون باملعتقــدات الشــيعية 

الجامعــة.

ــل  ــة؟ وه ــة اإليراني ــة التجرب ــادت العلامني ــل أف ــا: ه ــم هن ــؤال امله ــن الس لك

أضافــت إىل النمــوذج الدينــّي )منــوذج واليــة الفقيــه( جديــًدا؟ يكــن القــول إّن 

تجاذبــات العلامنيــن مــع اإلســالمين أفــرزت ثــراء فلســفيًا، وافراضــات إضافيــة 

ــة  يف منظومــة الفقــه الســيايّس الشــيعي. كذلــك فــإّن هــذه القــراءات اإلصالحي

ــرية  ــة كب ــدايث أّدت بدرج ــد الح ــع الراف ــه م ــن وإدماج ــة الدي ــة عرن ومحاول

ــه قــد حــدث تأثــري وتأثــر،  إىل تــآكل ُصلْبيــة نظريــة »واليــة الفقيــه«، مبعنــى أنّ

فالنخبــة الدينيــة الحاكمــة يف إيــران صــارت تتســامح مــع بعــض املقــوالت 

العلامنيــة بخــالف الثامنينيــات والتســعينيات مــن القــرن العرشيــن، إذ مل تكتــِف 

يف ذلــك الوقــت باملواجهــة الفكريــة واســتعملت القــوة الباطشــة للــرّد عــى رمــوز 

العلامنيــن واإلصالحيــن، وال تــزال تســتعمل جــزًءا مــن القــوة يف مواجهــة 

هــؤالء، لكــن ليــس بالقــدر نفســه، فيبــدو جليًّــا أّن تفلســف العلامنيــن وديومتهــم 

يف التنظــري واجتذابهــم فئــات شــبابية ونســائية متنوعــة أدَّى بالنِّظــام يف نهايــة 

األمــر إىل إعــادة التفكــري يف أطروحاتــه. وازداد القامئــون عــى صناعــة القــرار 

قناعــة أنّــه ال ُيكــن إبقــاء ثقافــة الصــوت الواحــد أو النظريــة الواحــدة وإلغــاء 

ــأّن النِّظــام ومــن بــاب التكتيــك ال  مــا ســواها. لكــن قــد يُســتدرك عــى ذلــك ب

ــه  ــذا وإن كان في ــة، وه ــن أجــل االمتصــاص والتهدئ ــرك مســاحات م ــادئ ت املب

جــزء مــن حقيقــة األمــر فــإّن املجتمــع اإليــرايّن بالفعــل مل يُعــد ُمشــكَّاًل عــى منــط 

ــد النِّظــام قــادًرا عــى قولبــة املجتمــع يف قالــب فكــري وفلســفي  واحــد، ومل يُع

واحــد ســيام مــع تنــوع النســيج اإليــرايّن وتعــدد ثقافاتــه ومذاهبــه، ومــع الصعــود 

ــود األخــرية. التكنولوجــي والعوملــي يف العق

هــذا كلـّـه رمبــا يــؤدي يف نهايــة املطــاف إىل تطوير منــوذج علاميّن إســالمي، أو 

مــا يُســميه تشــارلز كوزمــان »اإلســالم الليــرايل«، فيتنــازل النِّظــام عــن أحاديتــه 
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لصالــح احتــواء العلامنيــن. وقــد يــؤدِّي هــذا التدافــع الفكــري إىل تجميــد واليــة 

ــدة  ــا فقــط يف حــن يخطــو الواقــع العمــي خطــوات بعي ــا نظريًّ ــه وبقائه الفقي

ــة  ــة الصيني ــوذج الدول ــرار من ــى غ ــة، ع ــة الحداثي ــات اإلصالحي ــاه الطروح تج

ــة الحــال يف  ــا)50(، لكــن مــع اختــالف بطبيع الشــيوعية اســاًم، والرأســاملية واقًع

ــذه  ــزِّز ه ــات. يع ــن امللف ــدٍد م ــات وع ــتور والحري ــة والدس ــة إدارة الدول خريط

القــراءة التريحــات املتتاليــة للمســؤولن األمريــكان بــأّن العقوبــات عــى إيــران 

تهــدف إىل تغيــري ســلوك النِّظــام ال إىل تغيــري النِّظــام نفســه)51(.

خامًسا: مظاهر الصعود العلامين

ــر  ــاول مظاه ــا، إالّ بتن ــع م ــة يف مجتم الت العلمن ــدَّ ــن مع ــق م ــن التحقُّ ال ُيك

ــة  ــن معرف ــّم يك ــن ث ــرة، وم ــا الظاه ــع ومؤرّشاته ــة يف املجتم ــة الواضح العلمن

مــدى علامنيــة املجتمــع مــن مــؤرّشات تلــك املظاهــر، وإال فهــو مجتمــع إيــايّن، 

ــريي)52(. ــارة املس بعب

1- الحجاُب.. فلسفُة الجسد

مــن ناحيــة التنظــري الفلســفي فــإّن مســألة الحجــاب مــن املعــارك املتجــذرة بــن 

ــة  ــة املؤمن ــار العلامني ــذ تيَّ ــد اتخ ــران، وق ــالمية يف إي ــة واإلس ــارات العلامني التيَّ

ــَب  ــة، وتســامح مــع املــرأة بشــكٍل عــاّم، وطال ــة الغربي ــا مــن العلامني ــا قريبً نهًج

بحقوقهــا ومســاواتها مــع الرجــل، وغــّض الطــرف عــن مســألة الحجــاب بشــكٍل 

خــاّص بوصفهــا ليســت مــن صلــب الديــن وال مــن مركزياتــه)53(. والعلامنيــة إّمــا 

تُنِكــر الفهــم التقليــدي الفقهــّي الصــادر مــن املرجعيــات الدينيــة بخصوص مســألة 

الحجــاب، وإّمــا تحكــم بتاريخيتهــا وترهــن عــى موقفهــا بتفرقــة الرشيعــة بــن 

اإلمــاء والحرائــر، واملفــرض أّن القيــم األخالقيــة ال تتجــزأ. وفريــٌق آخــر يتســامح 

مــع الحجــاب، بيــد أنّــه ينكــر مركزيتــه بــن املنظومــة الَعَقِديّــة والفروعيــة.

وكان املفكــر اإليــرايّن عــي رشيعتــي أكــر جــرأة بالنســبة إىل رجــال عــره، 

ــار  ــدة التيَّ ــه بش ــذي ناقش ــر ال ــات، األم ــري املحجب ــوق غ ــن حق ــع ع ــا داف عندم

ــي«)54(. ــه »جاهــل وال دين ــرب وأن ــر بالغ ــه متأث ــوه بأنّ ــدي ووصف التقلي
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وتطــور الخــّط العلــاميّن اإليــرايّن، فنجــد اليــوم أّن رسوش قــد خطــا خطــواٍت 

أكــر جــرأة نحــو التحــرُّر مــن التقليديــة الدينيــة. فــريى أّن حجــاب املــرأة اختلــط 

ــة  ــات معرفي ــة إىل قَبْلي ــريف، باإلضاف ــع الع ــّي م ــه الدين ــل في ــا، وتداخ مفاهيميًّ

ومجتمعيــة لرجــال الديــن!

ويناقــش رسوش قــول مطهــري بــرورة الحجــاب لصيانــة عفــة املــرأة، وصيانــة 

العفــاف املجتمعــّي بشــكل عــام، فيقــول: »وهنــا يــأيت الســؤال: أال يوجــب ظهــور 

ــع  ــرًا يف املجتم ــددا كب ــكلون ع ــوا يش ــن كان ــاء الذي ــة واإلم ــل الذم ــاء أه نس

آنــذاك نوًعــا مــن اإلخــال بهــذا العفــاف االجتامعــي؟ بــى، فالعفــة مــن املفاهيم 

األخالقيــة التــي تعنــي أن تكــون املــرأة امــرأة والرجــل رجــاًل، وال تختــّص باملــرأة، 

أّمــا أنــه كيــف نتمكــن مــن حفــظ العفــة عــر القانــون فهــذا يرجــع إىل الطــرق 

ــع  ــد اتب ــه، وق ــائد في ــرف الس ــع الع ــه وم ــبة مع ــان واملتناس ــدة يف كل زم املعتم

اإلســالم هــذا العــرف، فــال بــد عنــد مالحظــة حكــم الشــارع بالنســبة إىل النســاء 

ــاب مــن الرجــوع إىل روح مــراد الشــارع  ــاء أو نســاء أهــل الكت األحــرار أو اإلم

ــه«)55(. ومعرفــة لبّ

ــوزة، وأدوات  ــه والح ــول الفق ــز ح ــة املتمرك ــة املؤمن ــار العلامني ــُظ أّن تيَّ ونالح

االجتهــاد التقليديــة، يحــاول أن يكــون وســطًا بــن تشــدد رجــال الديــن الرســميّن 

والتقليديــن، وبــن العلامنيــن الحداثيــن. فنجــد أن آيــة اللــه حســن منتظــري 

يفتــي بجــواز مصافحــة املــرأة األجنبيــة »مــع عــدم قصــد الشــهوة وعــدم 

ــاب  ــوص الحج ــدًدا بخص ــل تش ــات أق ــم مقارب ــاول أن يرس ــا«)56(. ويح حصوله

والتعامــل مــع غــري املحجبــات، فهــو وإن اعتمــد القــول القائــل بوجــوب الحجــاب، 

فإنّــه قــال بعــدم قطعيــة تفاصيلــه، أي إّن الحجــاب قطعــّي، لكــّن تفاصيلــه غــري 

ــة)57(، وهــذا النهــج يف الحقيقــة يفتــح البــاب واســًعا للنســبية يف التعاطــي  قطعي

ــاد  ــذا االجته ــاس. ه ــه يف األس ــه، وتعريف ــه ومواضع ــول حجم ــاب، ح ــع الحج م

ــام  ــى النِّظ ــوبن ع ــن املحس ــات م ــات وتعنيف ــردود ومناقش ــه ب ــرّي ُووج املنتظ

اإليــرايّن، إذ رأوا فيــه خطــرًا فقهيًّــا ألنــه ينطلــق مــن الوعــاء الحــوزوي والــدرس 

الفقهــي الشــيعي املعتمــد، وهــذا مــا حاولــوا التشــكيك فيــه، واتهمــوه بأنــه اعتمــد 
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ــة »أهــل الســنَّة«، وأنــه خالــف اإلجــامع الشــيعي. كذلك  آليــات االجتهــاد عنــد العامَّ

نجــد تالمــذة منتظــري مثــل أحمــد قابــل اتخــذوا منًحــى أكــر جــرأة وتجديــًدا، 

إذ طالبــوا بصناعــة فقهيــة جديــدة، وإعــادة النظــر يف املنظومــة الفقهيــة القامئــة، 

ومــن ثــّم نزعــم أّن خــّط منتظــرّي -ممثَّــاًل يف بعض تالمذتــه- التقى خــّط رسوش 

وملكيــان يف نهايــة األمــر)58(.

ــرايّن ســيام  ــر الشــعب اإلي ــدّل عــى تأث ــذي ي ــِة الواقــع العمــّي وال ومــن ناحي

فئتــي الشــباب والنســاء بــرواد العلامنيــة، فقــد شــهدت إيــران يف الشــهور األخــرية 

ســجاالت حــول مســـألة الحجــاب، فكثــري مــن املســؤولن أبــدوا غضبهــم بســبب 

طريقــة لبــس النســاء للحجــاب، ويف نفــس الوقــت طالــب بعــض رجــال الديــن 

املحســوبن عــى النِّظــام عــدم إلــزام الســياح األجانــب بالحجــاب، تنشــيطًا 

للســياحة اإليرانيــة، فالســجال هــذه املــرة تقليدي-تقليــدي، أو محافظ-محافــظ، ال 

ــن محافظ-إصالحــي. ب

وحســب حجــة اإلســالم محســن غرويــان، املحســوب عــى التيَّــار األصــويل، فـ»ال 

إجبــار عــى الســياح مــن وجهــة نظــر الــرشع والفقــه يف تنفيــذ املعايــري الدينيــة 

ــة بنــا، بإمكانهــم اختيــار الحجــاب ومــن الناحيــة املذهبيــة ال يوجــد إجبــار  الخاصَّ

ــران  ــض يف إي ــه البع ــا يطرح ــى م ــل ع ــان يف رد الفع ــح غروي ــم«. وأوض عليه

ــن  ــاؤه عــى الســياح الذي ــاري ينبغــي إلغ ــون الحجــاب اإلجب مؤخــرًا مــن أن قان

ــول  ــو تح ــري ل ــة نظ ــن وجه ــاًل: »م ــرة، قائ ــق الح ــران يف املناط ــون إىل إي يأت

هــذا األمــر إىل قضيــة ثقافيــة يســتطيع املواطنــون تقبلهــا، ســتكون قابلــة لإلجراء، 

ومثلــام نذهــب نحــن إىل الــدول األخــرى ونتعامــل حســب قوانيننــا، ينبغي الســامح 

للســياح أيًضــا بالتعامــل يف بالدنــا حســب قوانينهــم«)59(.

ــر منتظــري)60(  ــد جعف ــرايّن محم ــام اإلي عــي الع ويف الســياق نفســه رصح املدَّ

بــأن التعامــل القضــايّئ يف املوضوعــات الثقافيــة والحجــاب ال يفيــد، وأنــه ينبغــي 

ــة  ــأن مواجه ــال بش ــرشوع فع ــم أي م ــه يدع ــا إىل أن ــلمية، الفتً ــرق س ــاج ط انته

الحجــاب الــيسء. وأضــاف منتظــري أن لــدى املســيئات للحجــاب ثقافــات عائليــة 

ــيئات  ــض املس ــيئًا. وأردف أن بع ــه س ــن ال يعترن ــيئ ولكنه ــاب الس ــر الحج تظه
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للحجــاب ال يؤمــن باإلســالم بــل هــن علامنيــات أو يتبعــن ديانــات أخــرى، ولكــن 

عــدًدا قليــاًل منهــن يفعلــن ذلــك بقصــد اإلســاءة لقيــم الديــن وأحــكام اإلســالم. 

ــاب)61(،  ــيئات للحج ــة املس ــال كاف ــة اعتق ــوات األمني ــه إذا أرادت الق ــح أن وأوض

فإنهــا ســتخلق أجــواء واســعة ضــّد النِّظــام واإلســالم، مبيًنــا أن املقــر الحقيقــي 

ــايل،  ــم الع ــن، والتعلي ــم، ورجــال الدي ــة والتعلي ــو الربي يف اإلســاءة للحجــاب ه

والجامعــات وأن الجميــع مقريــن يف ذلــك الشــأن. وبــّن أّن لجنــة األمــر 

ــي  ــراءات الت ــا اإلج ــذ حاليًّ ــة تتخ ــوات األمني ــوري والق ــرس الث ــروف والح باملع

مــن شــأنها أن تنــع ظاهــرة اإلســاءة للحجــاب، ولكــن عليهــم إدراك أن التعامــل 

ــد)62(. بقســوة مــع اإلســاءة للحجــاب لــن يفي

ــد شــهور مــن تحــدي النســاء  وجــاءت تريحــات محمــد جعفــر منتظــري بع

ــاء  ــض النس ــال بع ــدت أّن اعتق ــد اعتق ــلْطة ق ــدوى، إذ إن السُّ ــلْطة دون ج للسُّ

ــألة. ــاء املس ــل بإنه ــات كفي ــة أخري ومالحق

ــّد  ــر ض ــاء بالتظاه ــامح للنس ــو للس ــاملة وتدع ــرى مس ــات أخ ــاءت تريح وج

الحجــاب، مــن رئيســة لجنــة املــرأة الرملانيــة بروانــه سلحشــوري، فحســب قولهــا: 

»مثلــام تحــول الحجــاب إىل قانون يف الدولــة، فيجب أن تصبــح طريقة االعراض 

عليــه قانونيــة ويف إطــار القانــون، لكــن املوضــوع أصبــح شــخصيًّا بالكامــل، ومــن 

غــري اإلنصــاف أن نحكــم بشــكل متعجــل عــى الفتيــات املعرضــات عــى الحجاب، 

ويُتهمــن بالفســاد، فالنضــال أمــام الحجــاب يعــود إىل تلــك الســنوات التــي أصبــح 

ــن يف ذات  ــادور، لك ــح تش ــاب أصب ــد أن الحج ــا، ال أعتق ــاب إجباريً ــا الحج فيه

الوقــت فاالعــراض ضــّد الحجــاب موضــوع ليــس بجديــد ولطاملــا اتخــذ أشــكاال 

مختلفــة يف الدولــة. كــام أن املعرضــات عــى الحجــاب لســن معاديــات للنظــام، 

وال فاســدات، وال جاسوســات، إنهــن اعرضــن فقــط عــى موضــوع الحجــاب«)63(.

ــة الحجــاب،  ــاء إلزامي ــة بإلغ ــوات نســوية وحقوقي ــرة دع ــران كل ف وتشــهد إي

ــة  ــون إلزامي ــى قان ــاج ع ــن االحتج ــات أن يارس ــطات اإليرانيّ ــاول الناش وتح

ــائل  ــا، والوس ــيال ميدي ــوارع والسوش ــات والش ــراض يف الطرق ــاب باالع الحج

كافــة. وخلــع عــدد مــن النســاء اإليرانيّــات الحجــاب يف الشــوارع ونــرشن صورهن 
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عــى السوشــيال ميديــا اعراًضــا عــى تســلُّط وتغــوُّل الســلطات األمنيــة ومعاملتهــا 

بقســوة لعــدد مــن النســاء بســبب عــدم ارتــداء الحجــاب أو ارتــداء حجــاب غــري 

محتشــم)64(.

2- الرقص عى الطريقة الغربية.. كرس هيبة رجال الدين

ــة بهّن، باســتمرار،  ينــرش عــدد مــن الفتيــات واملراهقــات مقاطع اســتعراضية خاصَّ

واشــتهرت إحداهــّن )تُدعــى مائــدة هزبــري( مبقاطع رقص اســتعراضية، وســّجلت 

مقاطعهــا التــي بثتهــا عــى حســاباتها عــى السوشــيال ميديــا ماليــن املشــاهدات، 

ــبب-  ــس الس ــوا لنف ــن اعتُقل ــع آخري ــا -م ــة، وأظهرته ــا الرشطــة اإليراني فاعتقلته

ــت  ــا خالف ــا، باعتباره ــن جريته ــذر ع ــرم وتعت ــرف بالج ــو تع ــع فيدي يف مقط

»املعايــري األخالقيــة«)65(. وأغلقــت الرشطــة مــا يقــرب مــن خمســن ألــف حســاب 

عــى إنســتاغرام بتهمــة نــرش الخالعــة)66(. ولكــن رسعــان مــا تعاطــف عــرشات 

األلــوف مــن داخــل إيــران ومــن خارجهــا مــع الفتــاة اإليرانيــة، ونــرشت مئــات 

ــات مقاطــع فيديــو مامثلــة، ِمــامَّ بــدا كأنّــه تََحــدٍّ للســلطات وكــر لهيبــة  اإليرانيّ

رجــال الديــن أمــام أجســاد النســاء امللتويــة)67(.

ويُعــاين الرقــص -وكثــري مــن الفنــون كاملوســيقى والباليــه- قيــوًدا شــديدة مــن 

ــض  ــوم. واضطــرت بع ــى الي ــورة 1979م وحت ــذ ث ــة من ــب الســلطات اإليراني جان

فــرق الباليــه التــي تأسســت يف عهــد الشــاه إىل الفــرار مــن إيــران وتأســيس أو 

إعــادة تكويــن أنفســهم مــرة أخــرى يف املهجــر يف أوربــا وأمريــكا)68(.

ــور  ــوع عــى الذك ــط -املمن ــن الرقــص فق ــس م ــة لي ــران ممنوع ــرأة يف إي وامل

ــع مــن ركــوب  ــا ُتن واإلنــاث- بــل مــن حضــور مباريــات كــرة القــدم)69(، وأحيانً

ــة بفتــوى خامنئــي الشــهرية)70(، وممنوعــة مــن  الدراجــات يف األماكــن العامَّ

ــخ والهندســة  ــة كالتاري االلتحــاق بعــدد مــن التخصصــات يف الجامعــات اإليراني

ــرج«  ــد التخ ــّن بع ــف له ــر وظائ ــدم تواف ــبب »ع ــا)71(، بس ــة، وغريه واإلنجليزي

حســب الســلطات اإليرانيــة. والهــدف الرئيــيس حســب منظَّــامت نســائية الضغــط 

ــي  ــم، والتخ ــام الحاك ــن للنظ ــن »معارضته ــي ع ــات للتخ ــاء اإليرانيّ ــى النس ع

عــن مطالبتهــّن بحقوقهــّن«، وحســب آخريــن فــإّن هــذا التضييــق عــى النســاء 
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ــم  ــاد نســب تعل ــن ازدي ــن م ــن القلق ــال الدي ــض رج ــن النِّظــام لبع اســتجابة م

ــران)72(. ــة يف إي ــة واالجتامعي ــاة الديني ــك عــى الحي ــر ذل ــاء وأث النس

هــذا كلـّـه داخل يف ما تُســّميه الســلطات »أســلمة املجتمــع« و»أســلمة الجامعات«. 

لكــن النســاء يف نفــس الوقــت وبســبب الشــعور باملظلوميــة واجهــن هــذه القوانــن 

ــة  ــامَّ أبداهــّن أكــر علامني بالتمــرد والتحــدي عــر خرقهــا يف املجــال العــام، ِم

مــن بقيــة املجتمــع.

س سادًسا: قلُق النخبة الدينية من العلمنة.. انهيار املُقدَّ

ــران: »مل  ــة إلي ــاه التحديثي ــات الش ــى إصالح ــا ع ــة تعليًق ــال مقول ــوا توي لفرنس

ــع  ــامق املجتم ــر يف أع ــت تفّج ــها كان ــالد نفس ــة الب ــاه إىل أّن عرن ــه الش ينتب

ــوا  ــل ســواهم وكان ــوا لألمــر قب ــد تنبه ــن فق ــا رجــال الدي ــة، أّم ــورة آتي ــع ث ينابي

ــاعتهم«)73(. ــرون س ينتظ

وكــام أّن رجــال الديــن تنبهــوا لهــذه املعادلــة يف عهــد الشــاه، فهــم اليــوم األكر 

قلًقــا وتوتــرًا مــن علمنــة املجتمــع وتحديثــه وعرنتــه، ولذلــك فقــد دعمــوا بــكّل 

ة بقــاء املجتمــع تحــت طروحاتهــم وخطابهــم، ومنعــوا روافــد تحديثيــة عــر  قــوَّ

القوانــن، وإمنــا تُفهــم كّل السياســات التــي تحدثنــا عنهــا آنًفــا يف هــذا الســياق، 

ــت،  ــا واإلنرن ــيال ميدي ــع السوش ــى مواق ــة ع ــة الصارم ــون، والرقاب ــع الفن كمن

ــث يف  ــات التحدي ــت عملي ــة. وإذا كان ــة الثقافي ــن والنخب ــع املفكري واالشــتباك م

عهــد الشــاه بيــده وإرادتــه فــإّن عمليــات التقوقــع عــى الــذات ومحــاوالت تعميــة 

ــلْطة السياســية اليــوم  املجتمــع وحجبــه عــن العالَــم الخارجــي تتــّم أيًضــا بيــد السُّ

يف إيــران وإرادتهــا.

تثَّــل هــذا القلــق البالــغ يف حديــث إبراهيــم رئيــيس )متــويل ســدانة أوقــاف 

ــان  ــّم وخراس ــات ق ــة يف محافظ ــوزات العلمي ــاتذة الح ــة( ألس ــدس الرضوي الق

ــي  ــة الت ــة االجتامعي ــألة العلامني ــه إىل مس ــرق في ــد تط ــان وق ــران وأصفه وطه

بوصفــه: »تُهــدد الحــوزات العلميــة اليــوم، وكــام أن الحــوزات العلميــة كانــت منشــأ 

الثــورة فــإّن عليهــا اليــوم أيًضــا أن تدعــم الثــورة وأن تســتمر يف هــذا الخــّط، ألن 
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معيــار االعتــدال هــو اتبــاع واليــة الفقيــه«)74(.

فمعيــار االعتــدال َوفًْقــا لرئيــيس هــو اتبــاع واليــة الفقيــه، أي أّن كل خــّط غــري 

خــّط الواليــة فهــو غــري معتــدل وغــري معتمــد عنــد النخبــة الدينيــة الحاكمــة.

كذلــك حــذر آيــة اللــه محمــد تقــّي مصبــاح يــزدي مــن علمنــة الحــوزة عــر تآكل 

ــة.  ــّد معارضتهــا إىل داخــل الحــوزات العلمي ــه« حيــث تت ــة الفقي أطروحــة »والي

وحســب قولــه: »ففــي الحــوزات العلميــة وبــن املســؤولن اإليرانيّــن عديــد مــن 

املعارضــات ملبــدأ واليــة الفقيــه. فالبعــض يف الحــوزات العلميــة يريــد فصــل الدين 

عــن السياســة، يف حــن ييــل بعــض املســؤولن إىل القوميَّــة اإليرانيــة«. يقصــد 

الحنــن إىل العلامنيــة الوطنيــة يف عهــد الشــاه.

ــديل  ــعب ي ــا دام الش ــه م ــاد بأنّ ــوا إىل اعتق ــزدي: »إّن البعــض توصل ــال ي وق

بصوتــه بنفســه ويختــار رئيــس الجمهوريــة فــام رضورة وجــود املرشــد؟ وملــاذا 

مــن األســاس مبــدأ واليــة الفقيــه؟ فهــل يف الــدول األخــرى مرشــد؟ لقــد امتــّد 

ــل  ــد قب ــعر املرش ــد ش ــة. وق ــوزات العلمي ــه إىل الح ــة الفقي ــة والي ــاق معارض نط

فــرة بــأّن الفكــر الثــوري أوشــك عــى االنتهــاء يف بعــض األماكــن، لذلــك أمــر 

الحوزويــن واألكادييــن بــأن يكونــوا ثوريــن خــالل تحذيــره بهــذا الشــأن. وإذا 

ــي أن  ــذا يعن ــة فه ــوزات العلمي ــاب إىل الح ــذا الخط ــل ه ــه مث ــد يوج كان املرش

الحــوزات العلميــة تواجــه خطــر االنفصــال عــن الثــورة، ومــن املمكــن أن ننــى 

ــة«.  ــية واالجتامعي ــق بالشــؤون السياس ــه متعل ــن الفق ــر م ــا أن الجــزء األك أيًض

وأردف قائــاًل: »بعــض املســؤولن اليــوم يعــارض أوامــر الــويل الفقيه بــكل أريحية، 

فرغــم إشــادتهم عــى الــدوام بتوجيهــات وإرشــادات املرشــد يفعلــون مــا يخالــف 

أوامــره. إن هــذه املجموعــة مــن املســؤولن يفضلــون إحــالل القوميَّــة محــل واليــة 

الفقيــه. لقــد أبــدل بعــض املســؤولن باإلســالم القوميَّــة اإليرانيــة، وهــذا هــو نفــس 

ــة  ــة، أي تنحي ــة اإليجابي ــوان القوميَّ ــذي كان يطرحــه الشــاه تحــت عن الشــعار ال

ــا«)75(. القيــم اإللهيــة واإلنســانية كافــة جانبً

ــة،  ــؤون الثقافي ــة للش ــس الجمهوري ــار رئي ــنا، مستش ــن آش ــام الدي ــع حس ورج

زيــادة العلمنــة يف الحــوزة إىل أســباب حكوميــة، فهــي »ليســت نتيجــة لتقاعــس 
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ــة فُرضــت عــى الحــوزة«)76(. ــاطات حكومي ــود ونش ــة لجه الحــوزة وإمنــا نتيج

وبقــراءة مثــل تلــك التريحــات نلحــظ أّن ســبب قلــق رجــال الديــن والنخبــة 

س الــذي اتســع عــى أيديهــم ليشــمل ظنيــات معرفيــة  الحاكمــة هــو انهيــار املقــدَّ

وأشــخاص غــري معصومــن، ومــن ثــّم تفتتــت أطروحاتهــم وتآكلــت نظريــة واليــة 

ب الحــوزة باتــوا يحــرون الــدرس  الفقيــه، حتــى داخــل الحــوزة نفســها، فطــالَّ

ــن  ــبحاين: »إن الكثريي ــر الس ــه جعف ــة الل ــب آي ــن، فحس ــري معمم ــوزوي غ الح

يحــرون دروس الحــوزة، لكنهــم ال يتعممــون، يف حــن أن القميــص والبنطــال 

ــة  ــل العامم ــبحاين بجع ــب الس ــن«، وطال ــامء الدي ــة عل ــع مكان ــب م ــري متناس غ

ــة)77(. ــة إلزامي الديني

ــقيها  ــة بش ــها، العلمن ــة نفس ــوزة الديني ــت الح ــد رضب ــة ق ــُظ أّن العلمن فنالح

االنتظــاري والتغريبــي. وهــو مــا أقلــق النخبــة الدينيــة، وتســبب يف زيــادة التوتُّــر 

والخــالف بــن رجــال الديــن، لدرجــة خروجهــا عــن املألــوف والعــرف الحــوزوي، 

فقــد نشــب خــالف مؤخــرًا يف الحــوزة بســبب رســالة آيــة اللــه محمــد يــزدي)78( 

املحســوب عــى الخــّط الــواليئ، إىل املرجــع الكبــري آيــة اللــه شــبريي زنجــاين)79( 

املحســوب عــى تيَّــار االنتظــار.

ــاء  ــور يف الفض ــرش ص ــاب ن ــاين: »يف أعق ــزدي إىل زنج ــالة ي ــاء يف رس وج

املجــازي عــن حرتــك وأنــت بجانــب بعــض األشــخاص الذيــن ال يكنــون احراًمــا 

للجمهوريــة اإلســالمية وقائــد الثــورة، مــا أثــار اســتياء واســتغراب املقلديــن 

والحوزيــن.. أقــول بــأن مقــام واحــرام حرتــك يحصل يف ظــل احــرام النِّظام 

اإلســالمي الحاكــم والقيــادة وشــأن املرجعيــة، لذلــك مــن الــروري مراعــاة هــذا 

االحــرام وشــؤون املرجعيــة واتخــاذ مــا يلــزم لــي ال تتكــرر هــذه القضايــا«)80(.

وهــذه الرســالة مستبشــعة َوفًْقــا للعــرف الحــوزوي، ومعايــري مخاطبــة املرجعيات 

ــار عريــض  الكــرى، ِمــامَّ أثــار موجــة مــن االنتقــادات الكبــرية لهــا، فاضطــر تيَّ

مــن املحســوبن عــى النِّظــام أن ينتقــد الرســالة أيًضــا يك ال يخــر يف األوســاط 

الدينيــة والسياســية، نظــرًا 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 أّن زنجــاين قــد ترفــع عــن الــرّد عــى مــن يصغــره ســنًّا ومقاًمــا، وهــي رســالة 

دينيــة وسياســية الذعــة ليــزدي وتيَّــاره.

وكانــت الرســالة مفجــرة لــردود فعــل عنيفــة مــن داخــل الحــوزة، ضــّد النِّظــام، 

واســراتيجيته يف التعامــل مــع املراجــع الكبــار، ســيام وأن زنجــاين يحظــى 

باحــرام الجميــع، فهــو ليــس متجاَذبـًـا بــن التيَّــارات، وليــس محســوبًا عــى حــزب 

بعينــه، فهــو منشــغل بالــدرس العلمــي يف الحــوزة، وتَخــرَّج عــى يديــه جــّل 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 

إىل يــزدي أن التعــاون بــن االثنــن أصبــح مســتحياًل وأن ال يعتــر نفســه عضــًوا 

يف جمعيــة قــم العلميــة بعــد اليــوم)82(.

ــزدي يف  ــد ي ــا عــى رســالة محم ــي تعقيب ــّي يوســف صانع ــال املرجــع الدين وق

رســالة وجههــا إىل زنجــاين: »إن أناًســا أرادوا النيــل مــن علــامء الديــن والحــوزة 

ــح الحــوزة«)83(. ــك شــخصيًّا، لكــن األمــر انتهــى لصال وحرت

ــة  ــة الحاكم ــى النخب ــوم ع ــزدي للهج ــالة ي ــون رس ــتغل اإلصالحي ــن اس يف ح

ــة رجــال الديــن املحســوبن عــى النِّظــام، فقــال مهــدي كــرويب بــأّن هــدف  بخاصَّ

رســالة يــزدي هي:»انتــزاع اســتقاللية الحــوزة العلميــة، وهيمنــة الرعــب والخــوف 

عــى العلــامء«)84(. يف حــن ذهــب بعــض املحللــن أّن خطــاب اليمــن املتطــرف 

ــة  ــالد إىل العلامني ــتؤدي بالب ــع، س ــى الجمي ــن ع ــران، واملزايدي ــه يف إي وأفعال

ــة  ــارة أخــرى فــإن هــذه الرســالة ســوف تــرك عواقبهــا الخاصَّ السياســية، وبعب

داخــل الحــوزات العلميــة، ولعــل إحــدى هــذه العواقــب زيــادة الكراهيــة للفقهــاء 

الحكوميــن وتضاعــف اإلقبــال عــى املراجــع املســتقلن واملعتقديــن بــرورة فصل 

ســة الدينيــة عــن الدولــة، وهــم رجــال ديــن لديهــم وجهــات نظــر مختلفــة ال  املؤسَّ

يؤمنــون بالحكومــة اإلســالمية، وال بالتدخــل املبــارش للفقهــاء يف إدارة املجتمــع)85(.
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ــل  وهــذا الخــالف الحــوزوي بــن رجــال الديــن، الــذي مرجعــه يف األســاس تدخُّ

الحكومــة يف الفقــه والرشيعــة، واعتــامد أقــواٍل دون أخــرى، أو مــا يكــن تســميته 

ــال،  ــن األجي ــة إىل الفجــوة ب ــة للنظــام«، باإلضاف ــة والديني ــارات الفقهي »االختي

ــاح  ــك أت ــامل، كل ذل ــن مظ ــه م ــون ل ــا يتعرض ــى م ــاء ع ــباب والنس ــرد الش وت

ــت الجامعــة  ــة مســاحات لالشــتباك مــع النِّظــام، فقــد حاول للجامعــات العلامني

ــداث  ــا إح ــل أمكنه ــت، وبالفع ــوال الوق ــر طَ ــذا الوت ــى ه ــب ع ــة اللع العلامني

ــة كبــرية يف مكانــة رجــال الديــن يف املجتمــع اإليــرايّن، حتــى إّن بيوتــات  حلحل

بعضهــم تعرضــت للنهــب والهجــوم والــرب بالحجــارة، اعراًضــا عــى »فســادهم 

وسياســتهم«، وكذلــك تعرضــت بعــض »الحــوزات العلميــة« للهجــوم بســبب نفــس 

ــة الحاكمــة)86(، وهــو تطــور الفــت،  ــة الديني السياســات مــن قبــل النِّظــام والنخب

ــة  ــة الديني ــت النخب ــد أن حاول ــه. فبع ــه وعــدم نكران ــم معالجت وخطــري إن مل تت

س، وتشــتبك معــه،  س إذا بالنَّــاس تُهاجــم هــذا املقــدَّ الحاكمــة توســيع دوائــر املقــدَّ

وتهتــف ضــّده.

ــة للصعــود العلــامين يف إيــران وانتشــار مظاهــره، والــذي  ومــن األســباب املهمَّ

لحظــه رجــال الديــن، هــو زيــادة الفجــوة بــن أجيــال الثــورة، ومــا بعدهــا، فمعظم 

أجيــال مــا بعــد الثــورة اإلســالمية 1979م ال تؤمــن بالخطــاب اآليديولوجــي 

والثــورّي الحــاميّس بقــدر مــا باتــت تؤمــن مبطالــب حياتيــة ودنيويــة »علامنيــة«، 

ــلْطة وتهيــد األرض لإلمــام الغائــب ونحــو ذلــك مــن  فالحاكميــة واإلمامــة والسُّ

ــارت  ــل ص ــدة، ب ــة الجدي ــات املجتمعي ــك الفئ ــغل تل ــا يش ــو م ــس ه ــردات، لي مف

ــروات،  ــع ال ــة توزي ــا بعدال ــّم تعلقــت مطالبه ــاٍة أفضــل، ومــن ث ــة إىل حي متطلع

ــة  ــات والعدال ــق بالحري ــب سياســية تتعل ــن، ومطال ــات للمواطن وتحســن الخدم

ــلْطة الرشــيدة، ومواكبــة الغــرب يف تقدمــه، وبغــض النظــر عــن أســباب هــذه  والسُّ

ــا  ــة- إال أنّه ــية وديني ــباب سياس ــا وأس ــة والتكنولوجي ــة والعومل ــوالت -كالتنمي التح

صــارت أمــرًا واقًعــا.

ــل  ــا ب ــا مل تســع لحلّه ــة إال أنه ــة الديني ــا النخب لكــن هــذه الفجــوة وإن لحظته

ــا، وثقافــة وافــدة ضــّد نظــام  ســعت لتحجيمهــا ونكرانهــا، باعتبارهــا أمــرا مريبً
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الحكــم اإلســالمّي، ومــن ثــّم توســعت الفجــوة بــن طموحــات الجامهــري ال ســيام 

ــرون  ــؤالء ي ــورة 1979، وه ــل ث ــن جي ــام م ــوز النِّظ ــن رم ــاء، وب ــباب والنس الش

ــر يف  ــادات السياســية، غــري مؤث ــه القي ــذى تتمســك ب أن خطــاب الســبعينيات ال

املرحلــة الراهنــة، كــام أن التوجهــات التــي ينتهجهــا النِّظــام للحفــاظ عــى املبــادئ 

التــي أرســتها ثــورة 1979 أصبحــت بــال تأثــري، وهنــا يقــول عــزت اللــه رضغامــي 

ســة اإلذاعــة والتليفزيــون األســبق وهــو واحــد مــن األصوليــن أصحاب  رئيــس مؤسَّ

ــن  ــارة محس نا«)87(. وبعب ــيُغريِّ ــباب س ــل الش ــري، وإال فجي ــا أن نتغ ــوذ: »علين النف

قــراءيت)88( فــإّن »الجيــل الجديــد مل يُعــد لــه اهتــامم برجــال الديــن، لذلــك علينــا 

إعــادة النظــر يف ســلوكياتنا«)89(.

لكــن هــل بإمــكان النِّظــام بالفعــل أن يتغــري؟ حســب كاريــن أرمســرونغ فــإّن 

واليــة الفقيــه ظهــرت يف األصــل كتحــّد للحداثــة الغربيــة)90(، وقــد أيقــن الخمينــّي 

أّن رفــض الشــيعة لتقلــد املناصــب الرســميَّة يف القــرون الســابقة، وعــدم املشــاركة 

ــلْطة، أفقــد الشــيعة جوهــر الرســالة الحســينية، ولي  السياســية أو الســعي نحــو السُّ

يغــري الخمينــي هــذا الســمت املســتقّر، احتــاج إىل قــراءة مغايــرة للمــوروث الفقهي 

يف الحقــل الســيايس، فاإلســالم حســب الخمينــي: »هــو ديــن املناضلــن امللتزمــن 

بالعدالــة واإليــان، إنــه ديــن الطامحــن إىل الحريــة واالســتقالل، إنــه مدرســة 

ــب  ــن الصع ــذا فم ــتعامر«)91(. ل ــّد االس ــون ض ــون ويكافح ــن يناضل ــك الذي ألولئ

أن يغــرّي النِّظــام آيديولوجيتــه، أو يتنــازل لجامعــات العلامنيــة، ألّن أّي تنــازل أو 

تغيــري ســيكون مبثابــة انهــزام ثقــايّف، وإعــالن فشــل الثــورة ومبادئهــا ونظريتهــا.

ــة بالشــباب غــري  لكــن مــن املهــّم هنــا أن نــدرك أّن تلــك الفجــوة ليســت خاصَّ

الحــوزوي أو غــري املتديّــن، بــل تشــمل الشــباب املتديّــن الــذي نــزع العاممــة يف 

ــة  ــه تطلعــات مدني ــذي ل ــادّي ال ــاء حضــوره الــدرس الحــوزوي، والشــباب الع أثن

ونهضويــة! ِمــامَّ يُعــد تــآكُاًل يف نظريــة واليــة الفقيــه، وآيديولوجيــة الدولــة، ســواء 

أتنــازل النِّظــام أم مل يتنــازل، ِمــامَّ يضــع مســتقبل الدولــة كلّهــا يف فوهــة التغيــري 

الثقــايف والهويــايت، إذا مــا أُتيحــت الفرصــة للجيــل الجديــد، أن يُطبّــق طروحاتــه.



39

خامتة: واليُة الفقيه وتعزيز العلامنية يف املجتمع

ــارات العلامنيــة  ــار العلامنيــة املؤمنــة أو االنتظاريــة الحركيــة، أقــرب التيَّ يبــدو تيَّ

يف إيــران للعقالنيــة والديومــة، ويُشــّكل الخطــر الحقيقــي عــى النِّظــام، إْذ إنّــه 

ــن  ــاع الحواض ــوزة، ويف إقن ــادة الح ــى قي ــة ع ــة الحاكم ــة الديني ــس النخب يُناف

ــارض  ــة ال يُع ــة املؤمن ــار العلامني ــا أّن تيَّ ــزز هــذا أيًض ــة. يُع الشــعبية والجامهريي

ــق  ــو لتطبي ــي، يدع ــّي، تقدم ــّي توليف ــار إصالح ــو تيَّ ــة، فه ــات الحداثي املخرج

ــوارض  ــم الع ــن، وتحجي ــة لرجــال الدي ــلْطة املطلق ــن السُّ ــة والحــّد م الديقراطي

ســات »الجمــع بــن الكوابــح الداخليــة والكوابــح  البرشيــة بالقوانــن واملؤسَّ

ــا فــال ينقلــب عــى ثوابــت الحــوزة ومرياثهــا  ــه قــوّي حوزويًّ الخارجيــة«، كــام أنّ

الفقهــي والعقــدي، بــل يؤمــن باالنتظــار، ولكّنــه يدعــو إىل ديقراطيــة سياســية، 

ــي  ــٍة، إىل حــن ظهــور اإلمــام املعصــوم. هــذه األفــكار الرائجــة الت ــٍة مدنيَّ ودول

ــار اإلصالحــّي يف إيــران ومجموعــة مــن املفكريــن ورجــال الديــن،  يتبناهــا التيَّ

والتــي تعــود بجذورهــا إىل الحركــة الدســتورية، وفقيههــا األول املــريزا النائينــي، 

ــد  ــي تعتم ــلْطة السياســية الت ــام السُّ ــي أم ــر والحقيق ــوم الخطــر األك ــّكل الي تش

ــع  ــد اشــتبكت الســلطات م ــذا فق ــة. ل ــا الخميني ــه« بقراءته ــة الفقي ــة »والي نظري

تيَّــار العلامنيــة املؤمنــة أكــر مــن اشــتباكها مــع تيَّــارات العلامنيــة الغربيــة، إذ مــن 

ــة بوصفهــم عمــالء للغــرب، أو ملحديــن  ــة الغربي ــارات العلامني الســهل تشــويه تيَّ

ــال رسوش  ــع أمث ــل م ــل بالفع ــا حص ــو م ــب، وه ــة واملذه ــن والرشيع ــّد الدي ض

ــار  ــار. عــالوة عــى أّن تيَّ والشبســري وغريهــام مــن املحســوبن عــى هــذا التيَّ

العلامنيــة الغربيــة ال ينطلــق مــن تأسيســيات دينيــة أو مذهبيــة، وال يبــال بالــراث 

ــع الشــعب أو  ــلْطة وم ــع السُّ ــل هــو يف صــدام مســتمّر م ــي والحــوزوي، ب الفقه

ــة  ــار العلامني ــه تيَّ ــه إلي ــه يف نفــس الوقــت، وهــو مــا تنب مــع قطــاع عريــض من

ــلْطة، ونافســها يف  املؤمنــة الــذي اكتفــى باالشــتباك الفكــري والســيايس مــع السُّ

ــة. الحواضــن املتدين

ــه مــلء  ــذي يكن ــار ال ــو التيَّ ــا، فه ــة الفت ــة املؤمن ــار العلامني ــدو مســتقبل تيَّ يب

ــة،  ــد جامهريي ــن قواع ــه م ــا يلك ــية مب ــلْطة السياس ــئ يف السُّ ــراغ مفاج أي ف
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وأساســات حوزويــة، وكذلــك قربــه مــن دوائــر صناعة القــرار يف املحليــات وبعض 

ــار يف  املــدن واملحافظــات، بــل ويف رئاســة الجمهوريــة نفســها. نعــم، أخفــق التيَّ

تغيــري وجهــة إيــران نحــو علامنيــة شــاملة، إالّ أنـّـه اســتطاع أن يُحــرك الجامهــري 

ــب  ــم املطال ــن دع ــد ع ــا بع ــوزه يف م ــع رم يف 2009م، ويف 1999م، وإن تراج

الجامهرييــة، وهــو تراجــٌع تكتيــّي ال اســراتيجّي، ألّن اإلصالحيــن يدركون حدود 

اللعبــة ومســاحتها، ودوائــر املنــاورة، وخرائــط الــراع جيــًدا، فالنِّظــام ال يزال هو 

الطــرف األقــوى والفاعــل الرئيــيس، وال يــزال املرشــد األعــى مستمســًكا بزمــام 

ســات الصلبــة »الجيــش والرشطــة والحــرس الثــوري«. فــأّي مواجهــة مبــارشة  املؤسَّ

ومفتوحــة مــع هــذا النِّظــام ال تعنــي ســوى االنتحــار الســيايس، والتشــويه الدينــي. 

ــارات العلامنيــة األخــرى فهــي وإن كانــت قويَّــة ولهــا بعــض الجامهرييــة  أّمــا تيَّ

إالّ أنهــا غــري منظَّمــة، واملنــاخ الســيايس اإليــرايّن ال يُســاعد عــى وجــود تنظيــامت 

هرميــة، أو أحــزاب فاعلــة حــرة يف الفعــل واملشــاركة واملامرســة، كــام شــهدت هذه 

ــم  ــبب مصادمته ــام وبس ــن النِّظ ــة م ــات املتالحق ــبب الرب ــا بس ــارات تفتتً التيَّ

لهويــة الدولــة ومشــاعر النَّــاس.

ــه  ــرايّن الراهــن ونخبت ــد أّن النِّظــام الســيايس اإلي ــن عــى أيِّ حــال فاملؤكّ لك

ــك عــى مســتوين:  ــرايّن، وذل ــة املجتمــع اإلي ــز علمن ــة، ســاعدا عــى تعزي الديني

ــا  ــا ودينيًّ األول اإلخفــاق الــذي تعرضــت لــه الدولــة اإليرانيــة سياســيًّا واقتصاديًّ

بســبب الخطــاب الرســمّي املتشــدد، ِمــامَّ أعطــى املعارضــة العلامنيــة زخــاًم ومجــااًل 

ــه  ــام نفس ــاين أّن النِّظ ــاس. والث ــوق الّن ــراٍع لحق ــا ك ــام وتصدره ــاد النِّظ النتق

ــتميت  ــه املس ــة، ودفاع ــة الحديث ــراره بالدول ــة، كإق ــات علامني ــَد أدواٍت وآلي اعتم

ــع يف  ــرايّن التوس ــاُم اإلي ــاول النِّظ ــا. وإْن ح ــا وآلياته ــتعامله ألدواته ــا، واس عنه

ــة،  ــة الوطني ــدود الدول ــٍن بح ــري مؤم ــه غ ــس ألنّ ــة فلي ــة أو مواتي ــات موالي بيئ

ــٌع مؤقــت يف لحظــة راهنــة ومناســبة، تشــهد هشاشــٍة إقليميــة  بقــدر مــا هــو توسُّ

وتفاعــالت دوليَّــة أتاحــت لــه هــذا التوســع، وهــو كذلــك توّســٌع لخدمــة مرشوعــه 

الجيوبوليتيــّي وقّوتــه الناعمــة، ال مــن أجــل تديــد الحــدود وتغيــري الجغرافيــا. 

ــة  ــأن الدول ــأنه ش ــلْطة« ش ــف السُّ ــف »عن ة والعن ــوَّ ــام للق ــكار النِّظ ــك احت كذل
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الحديثــة، وانبنــى عــى احتــكار الدولــة للعنــف عــدم قداســة دمــاء اإلنســان، الــذي 

ــع الســاموية، وانتُزعــت القداســة مــن الحقــل الســيايّس  ــان، والرشائ ــه األدي كفلت

برّمتــه، فقامــت الدولــُة مبامرســة العنــف ضــّد شــعوب وأقلِّيَّــات باعتبارهــا دخيــاًل 

يجــب أن تُطــرد تاًمــا أو يعيشــون كأنصــاف مواطنــن. هــذه التجليــات العلامنيــة 

التــي صاحبــت نشــوء الدولــة الحديثــة، والقوميَّــة، ومــا بعــد االســتعامرية، مل تنفّك 

عنهــا إيــران يف عهــد مــا بعــد الثــورة اإلســالمية«، فــرز هنــا تناقضــان: فالدولــة 

تحــارب العلامنيــن وتشــتبك معهــم، وتُحّجمهــم، ويف نفــس الوقــت هــي نفســها 

مظهــر مــن مظاهــر العلامنيــة، مســتعملة نفــس أدوات العلامنيــة الــال أخالقيــة يف 

ــات! إدارة األزم
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املصادرواملراجع

)1( عى غرار ما كتبه الراحل حسام تام عن »تآكل األطروحة اإلخوانية«، وهي كراسة طُبعت مستقلة يف سلسلة مراصد 

التي تصدر عن مكتبة اإلسكندرية ثّم طُبعت يف كتابه »اإلخوان املسلمون سنوات ما قبل الثورة« ط/ دار الرشوق القاهرة 

2013م. 

ــد  ــف خــالل العق ــة( بنحــو مكث ــردة )الليرالي ــد اســتخدمنا -يقصــد النظــام الســيايس- هــذه املف ــول رسوش: »وق )2( يق

األخــري عــى وجــه التمييــز، حيــث صنفنــا طيًفــا مــن الناشــطن واملفكريــن، ورمبــا ألغيناهــم بدعواهــا، ولكــن قلــام توفــرت 

لنــا الفرصــة للحــوار الجــاّد حولهــا، أو البحــث النظــري يف حيثياتهــا«. عبــد الكريــم رسوش: املرتكــزات النظريــة لليراليــة، 

مجلــة قضايــا معــارصة عــدد 24، صيــف 2003م، ص144. 

)3( سنعّر عن كليهام بالعلامنية تجّوزًا. 

)4( عبــد الوهــاب املســريي: رحلتــي الفكريــة يف البــذور والجــذور والثمــر، ط/ دار الــرشوق 2018م، ص349 ومــا بعدهــا. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Oa4vvi8LVXI .وراجــع: العلامنيــة ونطــاق الدولــة للمســريي

)5( عبد الوهاب املسريي: العلامنية الجزئية والعلامنية الشاملة، ط5/ دار الرشوق بالقاهرة 2014م، 1/ 19. 

)6( عامد الهاليل: الفكر العلامين يف إيران اإلسالمية، ص87. 

)7( وجيه كوثراين: الفقيه والسلطان، ط/ املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسيات، 2015م، ص20. 

)8( كوثراين: الفقيه والسلطان، سابق، ص25. 

ــه كّل طوائــف الشــيعة. راجــع: الحــوار  ــة، حيــث تشــرك في ــا عرشي ــا فقــط بالشــيعة االثن )9( فقــه االنتظــار ليــس خاصًّ

http://cutt.us/rYWTy .ــار، 9/ 10/ 2009م ــه االنتظ ــرة: فق ــاد ن ــدن: جه املتم

)10( رايــر برونــر: األزهــر والشــيعة.. التقريــب اإلســالمي يف القــرن العرشيــن، تصديــر: محمــد ســليم العــوا، ط1/ تنويــر 

بــريوت2017م، ص30. 

ــد  ــة، ط1/ املعه ــه يف الوالي ــق للفقي ــراع عــى الحــّق املطل ــة وال ــة اإليراني ــارات الديني ــه االنتظــار.. التي ــاب فق )11( كت

ــاض 2018م.  ــة - الري ــات اإليراني ــدويل للدراس ال

ــريب  ــز الع ــة 1501-1576م، ط/ املرك ــة الصفوي ــيس الدول ــة تأس ــن يف مرحل ــة والدي ــش: السياس ــي دروي ــع: ع )12( راج

ــات 2013م، ص306 -307.  ــة السياس ــاث ودراس لألبح

)13( هــو : مرتــى بــن محمــد أمــن بــن مرتــى بــن شــمس الديــن بــن محمــد رشيــف األنصــاري الدزفــويل، لُّقــب 

بخاتــم الفقهــاء واملجتهديــن، وهــو مؤســس طريقــة علــم األصــول مبنهجيتــه الحاليــة يف الــدرس الحــوزوي، ومــن تالمذتــه 

الشــريازي صاحــب فتــوى التنبــاك، واآلخونــد الخراســاين صاحــب الكفايــة. مــات ســنة 1281هـــ/1864م. 

)14( كولن ترينر: التشيع والتحول يف العر الصفوي، ص149. 

)15( كولــن ترينــر: التشــيع والتحــول يف العــر الصفــوي، ص149. وراجــع: الســلمي والصيــاد: الفقيــه والديــن والســلطة 

ص14 ومــا بعدهــا. 

)16( ترينر: التشيع والتحول يف العر الصفوي، ص338. 

ــل كّل مــن رفــض  )17( فعقــب اعتــالء الصفويــن للحكــم مبــارشة »أمــروا بالســب العلنــّي للخلفــاء الثالثــة األوائــل، وقُت

االنصيــاع لذلــك«. رايــر برونــر: األزهــر والشــيعة، مرجــع ســابق، ص45. 

)18( كولــن ترينــر: التشــيع والتحــول يف العــر الصفــوي، ص151. وراجــع: عــي درويــش: السياســة والديــن يف مرحلــة 

تأســيس الدولــة الصفويــة، ط1/ املركــز العــريب لألبحــاث ودراســة السياســات 2013م، ص284. 

)19( هو التيار الرافض للدستور، وتقييد صالحيات الحاكم، ومأسسة الدولة عى النهج الديقراطي.

)20( الشــيخ فضــل اللــه نــوري: مــن رجــال الديــن الشــيعة، وكان يتزعــم تيــار املســتبدة املناهــض للحكومــة الدســتورية، 

باعتبــار الديقراطيــة بدعــة غربيــة، حتــى تــّم إعدامــه ســنة 1909م. 

)21( نيبــار بديــع عبــد العزيــز: املوقــف الريطــايّن مــن الثــورة الدســتورية يف إيــران 1905 -1911م، ط1/ تــوزة دمشــق 

2015م، ص96. 

https://www.youtube.com/watch?v=Oa4vvi8LVXI
http://cutt.us/rYWTy
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)22( عــامد الهــاليل: الفكــر العلــامين يف إيــران اإلســالمية، ص76. وراجــع: رضــا خجســته رحيمــي، حــوار املثقــف والفقيــه، 

ــار  ــة االنتش ــة، ط/ مؤسس ــوزة والجامع ــن الح ــة ب ــا العالق ــوم وقضاي ــلمة العل ــاب أس ــن كت ــوردي، )ضم ــي ال ــة ع ترجم

العــريب(، ص237. حيــث دار خــالف بــن شبســري وكديــور حــول حقــوق اإلنســان، حيــث رأى مجتهــد شبســري أن منشــأ 

حقــوق اإلنســان يجــب البحــث عنــه خــارج دائــرة الديــن والرشيعــة، فيــام كان كديــور يؤكــد عــى إمكانيــة اســتخالصها 

مــن الروايــات واألحاديــث املتوافــرة لدينــا. والخــالف بينهــام يف اآلليــات ال يف النتائــج، إىل حــّد كبــري، فشبســري يجهــر 

بعلامنيتــه حتــى يف أدوات الفهــم واالســتنباط وتنحيــة النصــوص، يف حــن أّن كديــور يثــل املدرســة العقالنيــة املنبثقــة 

مــن داخــل النصــوص. 

ــعرية  ــلفية واألش ــد الس ــدي عن ــدرس العق ــة لل ــراءة تحليلي ــارص.. ق ــدي املع ــدرس العق ــيوين: ال ــرو بس ــا: عم ــع أيًض وراج

والشــيعة، ط1/ مركــز منــاء للبحــوث والدراســات2015م، ص476.

)23( راجــع بالتفصيــل عــن القوميــة اإليرانيــة: محمــد الســلمي: اآلخــر العــريب يف الفكــر اإليــرايّن الحديــث، ط1/ املعهــد 

الــدويل للدراســات اإليرانيــة 2018م، الريــاض. 

)24( فرنسوا تويال: الشيعة يف العامل، ط1/ الفارايب بريوت 2007م، ص55. 

http:// .25( منشــور: كيــف يتغــري حجــاب اإليرانيــات بتغــري األنظمــة الحاكمــة؟، بقلــم شــيامء محمــد، 7 ســبتمر 2017م(

 cutt.us/t2TpS

L’Iran est en train de se séculariser à partir de ses propres racines cul- :26( صحيفــة لوفيغــارو الفرنســية  (

turelles. https://goo.gl/7ncPBS و: »رضــا، رضــا، پهلــوی«، شــعار مــردم در نــا آرامیهــای خرمشــهر 9 تیــر 97، حلقــة 

https://www.youtube.com/watch?v=e18cjjQYe40 .ــو 2018م ــخ 30 يوني ــوب بتاري ــى يوتي ــورة ع منش

)27( جيمــس وارل: بــن دارا والخمينــي.. استكشــاف إشــكالية الهويــة القوميــة يف إيــران، ط/ مكتبــة اإلســكندرية سلســلة 

مراصــد 33، ص20. 

)28( راجــع: محمــد الســيد الصيــاد، فقــه االنتظــار.. التيــارات الدينيــة اإليرانيــة والــراع عــى الحــق املطلــق للفقيــه يف 

الواليــة، ط1/ املعهــد الــدويل للدراســات اإليرانيــة الريــاض 2018م، ص 7-21. 

)29( أي اإلســالم الــذي يعتمــُد عــى الفقــه ويجعــل منــه مركــزًا يف نظــام الُحكــِم، والسياســِة واالقتصــاد، ومــن ثــّم تغلغــل 

الفقهــاء يف مناحــي الحيــاة ومؤسســات الدولــة كافــة.

)30( عبــد الكريــم رسوش: نقــد القــراءة الرســمية للديــن، ط1/ مؤسســة االنتشــار العــريب 2013م، هامــش ص41. ونالحــُظ 

ــروا لهــا مــن داخــل الــدرس  أّن الصحــوَة اإلســالمية والراديكاليــة يف إيــران تبنــوا »اإلســالم الفقاهتــي« مــع حركيــة نظّ

ــة الســنية وجامعــات اإلســالم الســيايس الســنّي التــي نابــذت الــدرس الفقهــي ومل  الفقهــي والحــوزوي، بخــالف الحركي

تتضلــع فيــه، أو عــى األقــل مل تعتمــده ومل تبــال بــه. بــل تــردت عــى التقليديــة الفقهيــة ومل تنطلــق مــن وعائهــا. 

ــه وبــن  ــر الخــالف الشــديد بين ــل أْن يتحــول رفســنجاين إىل رمــٍز مــن رمــوز اإلصالحيــن، إث ــة الحــال: قب )31( بطبيع

صديقــه عــي خامنئــي. 

)32( راجــع: زابينــه شــميتكه »تحريــر«: املرجــع يف تاريــخ علــم الــكالم، ترجمــة: د. أســامة شــفيع الســيد، تقديــم: العالمــة 

حســن الشــافعي، ط1/ مركــز منــاء للبحــوث والدراســات 2018م، 2/ 1224 ومــا بعدهــا. 

)33( تشارلز كورزمان: اإلسالم الليرايل، تقديم رضوان السيد، ط1/ إبداع، بريوت 2017م، ص105 وما بعدها. 

)34( عبد الكريم رسوش: نقد القراءة الرسمية للدين، ص44. 

)35( نقد القراءة الرسمية للدين، ص46. 

)36( عامد الهاليل: الفكر العلامين يف إيران اإلسالمية، ط1/ مؤسسة االنتشار العريب 2012م، ص104. 

ــاعديه.  ــن مس ــدد م ــتمي، وع ــى رس ــة، مصطف ــات اإليراني ــد يف الجامع ــل املرش ــة تثي ــس مؤسس ــه رئي ــالل لقائ )37( خ

ومــكارم الشــريازي هــو مرجــع شــيعّي إيــرايّن معــارص، ومــن أبــرز القيــادات الدينيــة اليــوم يف إيــران مــن املحســوبن 

عــى الخــّط الــواليئ. 

)38( موقــع انتخــاب: آیت اللــه مــکارم  شــیرازی: مراقــب باشــید فرهنــگ ســکوالر غربــی در کتــب دانشــگاهی نفــوذ نکنــد. 

 https://bit.ly/2QCoz5D .18 ســبتمر 2018م

http://cutt.us/t2TpS
http://cutt.us/t2TpS
https://goo.gl/7ncPBS
https://bit.ly/2QCoz5D
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 http://cutt.us/rR2YB  .39( الحرة: هل فشلت ›الثورة الثقافية‹ يف إيران؟، 21 أغسطس 2017م(

ــد الرحمــن  ــكل كــوك: األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر يف الفكــر اإلســالمي، ترجمــة رضــوان الســيد وعب )40( ماي

ــرش 2013م، ص741.  ــة لألبحــاث والن ــبكة العربي ــاملي، وعــامد الجــاليص، ط2/ الش الس

)41( توفيق السيف: حدود الديقراطية الدينية، ط1/ دار الساقي بريوت 2008م، ص136. 

ــف  ــا إســالمية معــارصة، عــدد 25 -24، صي ــة قضاي ــة، مجل ــد املعرفــة الديني ــم رسوش ونق ــد الكري )42( عــي حــرب: عب

2003م. 

ــريب  ــار الع ــة االنتش ــي، ط1/ مؤسس ــد القبانج ــة أحم ــن، ترجم ــمية للدي ــراءة الرس ــد الق ــم رسوش: نق ــد الكري )43( عب

ص45.  2013م، 

)44( إرم نيــوز: إيــران: تريحــات مستشــار خامنئــي حــول منــع العلامنيــن مــن الفــوز باالنتخابــات العراقيــة محرفــة، 5 

 http://cutt.us/1saem .مــارس 2018م

)45( السابق. 

)46( كتابــات: يف أحــدث إشــارة إىل التوتــر بــن طهــران وأنقــرة.. إيــران تنتقــد اإلســالم العلــامين يف تركيــا، 14 ديســمر 

 http://cutt.us/8jTXW  .2011م

ــي.  ــام الخمين ــل يف كالم اإلم ــدي األصي ــالم املحم ــي: اإلس ــات الخمين ــدي يف أدبي ــالم املحم ــوم اإلس ــول مفه ــع ح وراج

 http://cutt.us/eAJKK

)47( راجــع: املعهــد الــدويل للدراســات اإليرانيــة: مــن الخمينــي إىل خامنئــي.. تكثيــف الــدرس الفلســفي يف الحــوزة، 10 

 http://cutt.us/WnTdw  .يونيــو 2018م. تاريــخ الزيــارة 3 أكتوبــر 2018م

ــر  ــي للفك ــد العامل ــة+ املعه ــبكة العربي ــران، ط1/ الش ــارص يف إي ــي املع ــر الدين ــات الفك ــدي: اتجاه ــد محم )48( مجي

ــة يف كل  ــد محمــدي: »ولهــذا الســبب فهــو )مطهــري( يحتقــر الفلســفة الغربي اإلســالمي 2010م، ص135، إذ يقــول مجي

مــكان مــن كتاباتــه، إال أنــه بســبب معرفتــه القليلــة بفلســفة الغــرب وال ســيام فلســفة القــرون الوســطى يغفــل عــن أّن كل 

هــذه الحكمــة اإللهيــة التــي عندنــا كانــت موجــودة عنــد املســيحين أيضــا«. ويقــول: »إّن مشــكلة مطهــري يف مواجهــة 

ــة بهــذه الفلســفة«. ــه القليل فلســفة الغــرب هــي معرفت

)49( راجــع: رسوش: بســط التجربــة النبويــة، ترجمــة أحمــد القبانجــي، ط/ مؤسســة االنتشــار العــريب 2009م، ص98. ولــه 

أيضــا: نقــد القــراءة الرســمية للديــن، ط/ مؤسســة االنتشــار العــريب 2013م، ص45. 

)50( راجــع: روبــن مرييديــث: الفيــل والتنــن.. صعــود الهنــد والصــن وداللــة ذلــك لنــا جميًعــا، ترجمــة: شــوقي جــالل، 

عــدد 359، سلســلة عــامل املعرفــة، الكويــت 2009م، ص44 و45. 

)51( بوابة أخبار اليوم: الخارجية األمريكية: نريد تغيري سلوك النظام اإليراين يف املنطقة، 4 يناير 2018م.

 http://cutt.us/USUcb 

وفرانس 24: وزير الخارجية األمريي يعلن تشكيل »فريق عمل حول إيران«، 17/ 8/ 2018م.

 http://cutt.us/WBVRQ 

)52( ويعلـّـل ذلــك املســريي بقولــه: »ألّن العلامنيــة ليســت ظاهــرة اجتامعيــة أو سياســية محــددة واضحــة املعــامل تتــم مــن 

خــالل آليــات واضحــة )مثــل إشــاعة اإلباحيــة( يكــن تحديدهــا بدقــة وبســاطة، كــام أنهــا ليســت -كــام يتصــور البعــض- 

ــكار  ــن، )وأن هــذه األف ــن الغربي ــن العلامني ــا بعــض املفكري ــي صاغه ــكار الت ــى مجموعــة مــن األف ــة وال حت أيديولوجي

نشــأت يف أوروبــا بســبب طبيعــة املســيحية( باعتبارهــا عقيــدة تفصــل الديــن عــن الدولــة وتعطــي مــا لقيــر لقيــر ومــا 

للــه للــه«. راجــع: عبــد الوهــاب املســريي: بــن العلامنيــة الجزئيــة والعلامنيــة الشــاملة، الجزيــرة نــت. زيــارة بتاريــخ: 10 

 http://cutt.us/pqQ6c  .ــبتمر 2018م س

)53( يطــرح الجوينــّي -إمــام الحرمــن- نظريــة مهمــة عــن مركزيــات الديــن، فيُقــرر أّن الفرائــض ليســت يف مســتوًى 

واحــد مــن الفرضيــة فبعضهــا أوجــب مــن بعــض، وكــذا األمــر يف املبــاح واملنــدوب. ويُحــدد ذلــك بقولــه: »الوجــوب راجــع 

إىل وعــد اللــوم عــى الــرك والثنــاء عــى االمتثــال فــكّل مــا كان اللــوم املوعــود عــى تركــه أكــر كان أوجــب«. انظــر: 

الجوينــي: التلخيــص يف أصــول الفقــه، ط1/ دار البشــائر بــريوت 1996م، 1/ 468. 

http://cutt.us/rR2YB
http://cutt.us/1saem
http://cutt.us/8jTXW
http://cutt.us/eAJKK
http://cutt.us/WnTdw
http://cutt.us/USUcb
http://cutt.us/WBVRQ
http://cutt.us/pqQ6c
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)54( عي رَْهِنام: عي رشيعتي سرية سياسية، ترجمة أحمد املعيني، ط/ مؤسسة االنتشار العريب 2016م، ص472. 

)55( عبــد الكريــم رسوش: مســألة املــرأة بــن القوانــن الفقهيــة ونظــام القيــم األخالقيــة، ترجمــة عــي عبــاس املوســوي، 

)ضمــن كتــاب: املــرأة يف الفكــر اإلســالمي املعــارص، ط/ مؤسســة االنتشــار العــريب(، ص24. 

)56( حيــدر حــب اللــه: فقــه الحجــاب يف الرشيعــة اإلســالمية.. قــراءات جديــدة، ط1/ مؤسســة االنتشــار العــريب 2012م، 

ص259. 

)57( فقه الحجاب يف الرشيعة اإلسالمية، ص251. 

)58( راجع: أسلمة العلوم ص239، وأيضا: فقه الحجاب يف الرشيعة اإلسالمية ص231 وما بعدها. 

)59( موقــع آفتــاب: حجــت االســالم غرویــان: تصمیم گیــری دربــاره حجــاب توریســت ها را بــر عهــده خودشــان بگذاریــم/ 

https://goo.gl/egA6MD  .منی توانیــم احــکام فقهــی خــود را بــه توریســت ها الــزام کنیــم

ــة للرملــان اإليــراين، النائــب أحمــد مــازين،  ــة الثقافي ــان ردًّا عــى تزمــت أحــد أعضــاء اللجن وجــاءت تريحــات غروي

الــذي قــال إن الحريــة يف ارتــداء املالبــس للســياح ســتؤدِّي إىل جذبهــم للبــالد بأنهــا رؤيــة منحرفــة، بينــام أكــد غرويــان 

أنــه ال ينبغــي أن »نُلــزِم الســياح بأحكامنــا الفقهيــة«. اليــوم الســابع: متشــدد يف إيــران يدعــو لتخفيــف القيــود عــن الســياح 

http://cutt.us/HfQrr  .وإلغــاء الحجــاب اإلجبــاري للزائريــن، 10 يوليــو 2018م

ــران  ــم وطه ــة ملحافظــات خراســان وق ــن يف الحــوزات العلمي ــة التعبوي ــدورة املشــركة لألســاتذة والنخب )60( خــالل ال

ــدة يف مشــهد.  ــان واملنعق وأصفه

ــه بطريقــة  ــداء الحجــاب أو ارتدائ ــة واألخــرى باعتقــال نســاء بســبب عــدم ارت )61( بالفعــل تقــوم الســلطات بــن الفين

ســيئة، ووصفتهــن الســلطات بـ»النســاء املخدوعــات«. راجــع: هيومــان رايتــس ووتــش: عــى إيــران الكــف عــن مالحقــة 

http://cutt.us/vYkVV .ــر 2018م ــهّن، 24 فراي ــبب مالبس ــاء بس النس

http://cutt.us/rwJJU  .وسكاي نيوز: إيران تعتقل 29 امرأة من املخدوعات، 1 فراير 2018م

)62( موقــع اعتــامد أوناليــن: محمدجعفــر منتظــری، دادســتان کل کشــور: بابــک زنجانــی قطعــا اعــدام می شــود/ برخــورد 

خشــن بــا بدحجابــی جــواب منی  دهــد.

https://bit.ly/2NrDc9n

ــه خــط قرمــز  ــان ب ــه نیســت/ زن ــه حجــاب منصفان ــان معــرض ب )63( موقــع جــامران: سلحشــوری: فاســد خوانــدن زن

https://bit.ly/2GpUAMQ .شــده اند تبدیــل 

)64( وقــد اســتنكر إمــام جمعــة مشــهد علــم الهــدى يف خطبــة الجمعــة 20 أبريــل 2018م، ردود األفعــال املنــددة بتعامــل 

الرشطــة اإليرانيــة بقســوة وعنــف مــع إحــدى النســاء بســبب الحجــاب، قائــال: »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 الــاليت ال يرتديــن الحجــاب؟ هــل 

ــع  ــان؟«. موق ــر موجــودة يف الرمل ــن املنك ــي ع ــروف والنه ــر باملع ــرآن ولفريضــة األم ــوات املناهضــة للق أصبحــت الدع

 https://bit.ly/2Jddp2H :ــاب انتخ

)65( يب يب يس عريب: السلطات اإليرانية تعتقل فتاة نرشت مقاطع راقصة عى إنستاغرام، 8 يوليو 2018م. 

http://cutt.us/zr99V

)66( الحــوار املتمــدن: مــاليل إيــران : الرقــص جريــة.. إغــالق 51 ألــف حســاب تابــع لرقصــات مائــدة وصديقاتهــا، 11 

 http://cutt.us/iMtig  .ــو 2018م يولي

http://cutt.us/nmLi6  .67( يب يب يس عريب: إيرانيات يرقصن تضامنا مع »راقصة إنستاغرام«، 9 يوليو 2018م(

http://cutt.us/OfRay  .والحرة: اعتقال إيرانية بسبب الرقص عى إنستاغرام، 8 يوليو 2018م

http://cutt.us/eD1Oo  .68( العرب: الرقص يف إيران.. فن يعاقب عليه القانون، 20/ 1/ 2016م(

)69( يب يب يس عريب: السلطات اإليرانية تعتقل 35 امرأة حاولن حضور مباراة كرة قدم، 2 مارس 2018م. 

http://cutt.us/Kq6hd

)70( يب يب يس عريب: إيرانيات يتحدين فتوى تنعهن من ركوب الدراجات، 21 سبتمر 2016م. 

https://goo.gl/egA6MD
http://cutt.us/HfQrr
http://cutt.us/vYkVV
http://cutt.us/rwJJU
https://bit.ly/2NrDc9n
https://bit.ly/2GpUAMQ
https://bit.ly/2Jddp2H
http://cutt.us/zr99V
http://cutt.us/iMtig
http://cutt.us/nmLi6
http://cutt.us/OfRay
http://cutt.us/eD1Oo
http://cutt.us/Kq6hd
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http://cutt.us/r6Z4

وراجع: إرم نيوز: بالفيديو.. إيرانيات يتحدين تحريم خامنئي لركوب الدراجة، 22 سبتمر 2016م. 

http://cutt.us/XgQtd

)71( العــريب الجديــد: ممنوعــات عــى نســاء إيــران: الرقــص والنارجيلــة والدراجــات وأشــياء أخــرى، 10 أغســطس 2017م. 

http://cutt.us/3eSki

http://cutt.us/fhu1R .وراجع: رصاط: رشته های ممنوعه برای دخران + جدول

 http://cutt.us/kb9Zy ،وراجع: رصيف 22: كيف يجد الرقص يف إيران طريقه وسط املنع، 12/ 2/ 2016م

)72( البــي يب يس: إيــران تنــع النســاء مــن دراســة بعــض التخصصــات الجامعيــة، حلقــة منشــورة عــى يوتيــوب بتاريــخ: 

 http://cutt.us/SciVc .25/ 8/ 2012م

)73( فرنسوا تويال: الشيعة يف العامل.. صحوة املستبعدين واسراتيجيتهم، ط/ الفارايب بريوت، ص58. 

ــت نظــام در جمــع اســاتید بســیجی حــوزه: تفکــر سکوالریســم  ــوز: عضــو مجمــع تشــخیص مصل )74( موقــع الحــوزة ني

https://bit.ly/2L2LyYp  .اجتامعــی حــوزه هــای علمیــه را تهدیــد مــی کنــد/ معیــار اعتــدال تبعیــت از والیــت فقیــه اســت

https://bit.ly/2A5JhGM  .75( موقع راديو زمانه: مصباح یزدی: والیت فقیه در حال افول است(

وراجــع: املعهــد الــدويل للدراســات اإليرانيــة: مصبــاح يــزدي: معارضــة »واليــة الفقيــه« تتــد إىل الحــوزات العلميــة. 24 

http://cutt.us/mzCp2  .يوليــو 2018م

https://bit.ly/2LvtnWV .76( صحيفة اعتامد: واكنش آشنا به ادعاي نفوذ سكوالريسم در حوزه هاي علميه(

)77( موقع إيران واير: طالب عالقه ای به پوشیدن لباس روحانیت ندارند. الثالثاء، 4 ديسمر 2018م. 

http://cutt.us/yiFsh

ويف نفــس الســياق كشــف مســاعد رئيــس الحــوزة العلميــة يف قــم لشــؤون االنضبــاط مرتــى متقــي زاده، عــن انخفــاض 

ــة  ــر مقارن ــت أك ــوم تضاءل ــالب الي ــع الط ــا إىل أن دواف ــع، الفتً ــن يف املجتم ــامء الدي ــداء زيَّ عل ــالب الرت ــع الط دواف

باملــايض فيــام يتعلــق بارتــداء زي علــامء الديــن، ورمبــا أحــد األســباب املهمــة والرئيســية لهــذا األمــر هــو تغــرّي أجــواء 

املجتمــع يف الوقــت الراهــن، مضيًفــا أن تغــرّي نــوع تربيــة الطــالب يف الحــوزات العلميــة مقارنــة باملــايض أحــد األســباب 

األخــرى لهــذا األمــر. راجــع: الســابق، نفســه.

)78( رئيس رابطة مدريس الحوزة العلمية يف قم. 

ا يف الوســط  )79( لــه مــن العمــر تســعون عامــان ويُعتــر أســتاذ األســاتيذ يف الحــوزة العلميــة، ولــه مكانتــه الخاصــة جــدًّ

العلمــي، وعنــد التيــارات الدينيــة والسياســية كافّــة.

)80( شفقنا: تندید واسع برسالة آية الله يزدي للمرجع الشبريي الزنجاين، املرجعية هي سند لحفظ الهوية الشيعية، 29 

http://cutt.us/yA1X7 .أكتوبر 2018م

)81( إيــران إنرناشــيونال: ردود فعــل حــول تهديــدات جمعيــة مــدريس قــم ضــد آيــة اللــه زنجــاين. 28 أكتوبــر 2018م.  

http://cutt.us/Fxlv

)82( إيــران إنرناشــيونال: ردود فعــل حــول تهديــدات »جمعيــة مــدريس قــم« ضــد آيــة اللــه زنجــاين، األحــد، 28 أكتوبــر 

http://cutt.us/Fxlv .2018م

)83( شفقنا: تنديد واسع برسالة آية الله يزدي، سابق. 

ــة السياســية، 3  ــق إىل العلامني ــن الطري ــن رجــال الدي ــد الخــالف ب ــران.. هــل يه ــة: يف إي ــة اإلخباري )84( شــبكة رؤي

http://cutt.us/oxYdb 2018م.  نوفمــر 

ــة السياســية، 3  ــق إىل العلامني ــن الطري ــن رجــال الدي ــد الخــالف ب ــران.. هــل يه ــة: يف إي ــة اإلخباري )85( شــبكة رؤي

ــابق.  ــر 2018م، س نوفم

)86( راجــع: املعهــد الــدويل للدراســات اإليرانيــة »رصانــة«: اإليرانيــون يتظاهــرون أمــام حــوزة رجــال الديــن… قــراءة يف 

http://cutt.us/OVCVm .الســياقات والدالالت، 7 أغســطس 2018م

وراجــع: الــرشق األوســط: االحتجاجــات اإليرانيــة تطــال رمــوزًا دينيــة بعــد هجــوم عــى حــوزة كــرج، 5 أغســطس 2018م. 

http://cutt.us/XgQtd
http://cutt.us/3eSki
http://cutt.us/fhu1R
http://cutt.us/kb9Zy
http://cutt.us/SciVc
https://bit.ly/2L2LyYp
https://bit.ly/2A5JhGM
http://cutt.us/mzCp2
https://bit.ly/2LvtnWV
http://cutt.us/yiFsh
http://cutt.us/yA1X7
http://cutt.us/Fxlv
http://cutt.us/Fxlv
http://cutt.us/oxYdb
http://cutt.us/OVCVm
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http://cutt.us/imbYw

http://cutt.us/eeA5e  .87( محمد عى وكيى: اعراف های دیرهنگام- صحيفة ابتكار(

)88( محســن قــراءيت هــو: رئيــس هيئــة إقامــة الصــالة وأحــد رجــال الديــن الذيــن حظــوا منــذ بدايــة الثــورة حتــى اآلن 

بالحديــث خلــف املنابــر واإلذاعــة والتليفزيــون. والعبــارة التــي ننقلهــا عنــه قالهــا خــالل مؤتــر مــع األحــزاب السياســية 

يف مدينــة كرمــان يــوم الســبت 15 ديســمر 2018م. 

)89( املصدر: موقع راديو زمانه: محسن قرائتی: نسل جدید دیگر عالقه ای به ما ندارد. 26 آذر 1397. 

http://cutt.us/ajYzY

)90( كاريــن أرمســرونغ: حقــول الــدم.. الديــن وتاريــخ العنــف، ترجمــة: أســامة غاوجــي، ط1/ الشــبكة العربيــة لألبحــاث 

والنــرش بــريوت 2016م، ص498. 

)91( حقول الدم، مرجع سابق، ص498.

http://cutt.us/imbYw
http://cutt.us/eeA5e
http://cutt.us/ajYzY
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