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مقدِّ مة

يُعــ ّد أمئــة وخطبــاء الجمعــة يف إيــران ِمــن ذوي املكانــة والحظــوة
املجتمعيــة ،وال ســ ّيام بعــد أ ْن عــادت صــاة الجمعــة كشــعرية مــن
الشــعائر املركزيــة لــدى النخبــة الحاكمــة مــا بعــد 1979م ،بعــد أ ْن
كانــت قــد ُه ّمشــت إىل حــ ّد كبــر يف عهــد البهلويــن.
لكــن بعــد الثــورة اإليرانيــة وبعــد وصــول الفقهــاء إىل الســلطة يف
البــاد باتــت خطبــة الجمعــة يف إيــران اليــوم ِمــن أه ـ ّم الفعاليــات
ـرص النخبــة الدينيــة عــى بثّــه
املتعلقــة بالخطــاب الدينــي ،الــذي تحـ ُ
يل الفقيــه
إىل الجامهــر ،إ ْذ تتضمــن الخطبــة الرســائل التــي يريــد الــو ّ
إيصالهــا إىل املجتمــع واملســؤولني ،وكذلــك إىل الداخــل والخــارج عــى
الســواء.
تخــص خطــاب الجمعــة يف عهــد الوالئيــن،
وتــرز عــ َّدة تســاؤالت
ّ
متعلقــة مبــدى التحــوالت التــي طــرأت عىل فلســفة الجمعــة ومقاصدها
ِمــن الناحيــة العباديــة واملقاصديــة ،أ ْو مــن ناحيـ ِة املوضــوع واملضمون،
وكذلــك مبــدى التحــوالت الخاصــة بجوانــب الشــكل واإلدارة ،وعالقــة
ســيايس ،ليــؤول املطــاف إىل ســؤال
الخطبــاء واألمئــة مبــا هــو
ّ
أي :عالقــة األمئــة والخطبــاء بالســلطة السياس ـ ّية ،وهــل
االســتقالليةْ ،
هــم ممثلــون للحــوزة ودرســها الفقهــي ،أو ممثلــون للنخبــة الحاكمــة،
وتوجهاتهــا؟
َو ِمــن ثــ ّم تتــأىت أهميــة هــذه الدراســة ،التــي نحــاول مــن خاللهــا
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يل الفقيــه يف مســألة الجمعــة وهيكلهــا ،ويف اختيــار
إبــراز موقــع الــو ّ
موضوعاتهــا ،وتعيــن وعــزل أمئتهــا ،وكذلــك موقعهــا لــدى النخبــة
الدينيــة الحاكمــة ،وحقيقــة دورهــا الســيايس!

ً
أول -مدخل ..رشع ّية صالة الجمعة عند فقهاء الشيعة

أول إىل فلســفة صــاة الجمعــة يف اإلســام عنــد
ينبغــي أ ْن نلتفــت ً
فقهــاء الشــيعة ،فاملذهــب الشــيعي ي ُعــد اإلمامــة مــن أركان اإلســام
وليســت ِمــن الفروعيــات الفقهيــة كــا هــو مذهــب أهــل السـ ّنة ،ومــا
والنــص ،ومهامتهــا
دامــت اإلمامــة ِمــن األركان وطريقتهــا الوصيــة
ّ
تحقيــق العــدل الكامــل فــا تتحقــق إال مــن املعصــوم ،فيكــون اإلمــام
املنصــوص عليــه معصو ًمــا.
هــذه ال ُكلّ ّيــة تنســحب إىل مــا يُســمى بالعبــادات السياسـ ّية ،التــي تهدف
إىل إيصــال رســائل سياس ـ ّية للجامعــة املؤمنــة ،مثــل صــاة الجمعــة.
وإذا كان اإلمــام العــدل املعصــوم غائ ًبــا ،وإذا كان الحـ ّـل الــذي اســتق ّر
عليــه فقهــاء الشــيعة هــو انتظــار ذلــك اإلمــام الغائــب ســقطت إذن
أي رســائل سياس ـ ّية لــن تكــون ذات جــدوى يف
صــاة الجمعــة؛ أل ّن ّ
فضــا عــن رشط إذن اإلمــام يف مثــل تلــك
ً
ظــل غيــاب املعصــوم،
السياســية كالجمعــة وإقامــة الحــدود ،ومــا شــابهها .هــذا
العبــادات
ّ
ِمــن الناحيــة الفلســفية واملقاصديــة.
أ ّمــا ِمــن ناحيــة نصــوص الفقهــاء فيــا يتعلــق مبوضــع الجمعــة
وموقعهــا يف دائــرة األحــكام الرشعيــة ،فــإ َّن مثَّــة خالفًــا بــن الفقهــاء
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الشــيعة إزاء ذلــك .فالتاريـ ُخ الفقهــي للمســأل ِة وتطــور الحكــم املُنـ َّزل،
ينبغــي األخــذ بــه ،إ ْذ قيــل بالوجــوب ،وقيــل باملنــع ،وقيــل بالتخيــر،
داخــل يف التخيــر بــن ُمر ّجــح للجمعــة و ُمر ّجــح
ٌ
واالســتحباب
للظهــر.
ُ 1.
القول بالوجوب
كان القــول بالوجــوب هــو األصــل شــيعيًّا ،حتــى بعــد زمــن الغيبــة قيــل
بوجوبهــا ،واســتمر عليــه العمــل يف القــرون األوىل ،وظلّــت الجامعــة
الشــيعة تؤديهــا منــذ القــرن الثالــث الهجــري ،حتــى منتصــف القــرن
يــأت عــن ٍ
الخامــس ،ومل ِ
أحــد ِمــن علــاء القــرن الثالــث والرابــع
رصح
الهجريّـ ْ
ـن مــا يفيــد بحرمــة الجمعــة أو منعهــا يف زمــن الغيبــة .و ّ
غــر واحـ ٍـد بوجوبهــا حينئــذ ،وقــد روى ال ُكلَينــي (ت329 :هـــ) عــد ًدا
مــن الروايــات عــن« :وجــوب الجمعــة وعــى َمــن تجــب» .وقــد ع ـ ّد
األصوليــون الحضــور ملراســيم صــاة الجمعــة وأدائهــا ِمــن فقيــه حائــز
فرضــا ،وهــذا يـ ّ
ـدل عــى أ ّن غيبــة اإلمــام كانــت
عــى بعــض الرشائــط ً
ت ُع ـ ّد يف الوســط الشــيعي حينئــذ أم ـ ًرا مؤقتًــا(.)1
وقــد دأبــت الجامعــة الشــيعية عــى إقامــة صــاة الجمعــة يف بغــداد
حتــى منتصــف القــرن الخامــس ( 451هـــ) ،ث ُـ َّم توقفــت إثــر ســيطرة
الســاجقة عــى بغــداد وإنهــاء فاعليــة الدولــة البويهيــة(.)2
وذهــب بعــض الفقهــاء املعارصيــن إىل القــول بوجوبهــا يف زمــن
الغيبــة إذا ُوجــد اإلمــام العــادل ،والعــادل عنــد هــؤالء ال يُشــرط أن
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أي إمــام عــادل ،بخــاف مــن حــر العــادل يف
يكــون معصو ًمــا ،بــل ّ
اإلمــام املعصــوم.
يل
وإىل هــذا ذهــب محمــد الصــدر إ ْذ اشــرط لوجوبهــا أمــر الــو ّ
العــادل ،ومل يقــل بــرط اإلمــام املعصــوم ،وع ـ َّد الصــدر نفســه ويل
أمــر املســلمني العــادلَ ،و ِمــن ث َـ ّم أفتــى بإقامتهــا وخطــب الجمعــة يف
أكتوبــر ســنة 1997م ،واســتمر ســنتني يف إقامتهــا وقــد التـ ّـف حولــه
ـايس مشــحون ،قبــل أ ْن يُغتــال يف فربايــر ســنة
األتبــاع يف ج ـ ٍّو حـ ّ
1999م(.)3
َو ِمــن املعارصيــن الذيــن قالــوا بوجوبهــا عي ًنــا :محمــد رضــا اإلصفهاين
الكربــايئ ،الــذي كان يصــي يف جامــع الصــايف يف كربــاء ،وكذلــك
مهــدي الخاليص(.)4
2.القول باملنع والتعطيل
ـيايس يف قــول بعــض
ال يُعــرف عــى وجــه التحديــد دور مــا هــو سـ ّ
فقهــاء الشــيعة مبنــع الجمعــة وتعطيلهــا يف زمــن الغيبــة ،فهــل كان
ـي الــذي اعــرى علامء
لســقوط البويهيــن دو ٌر يف ذلــك املنحــى النفـ ّ
الشــيعة فاضطــروا إىل القــول مبنعهــا ،انســجا ًما مــع املوقــف العــام
لهــم حينئـ ٍـذ ِمــن مســألة الدولــة والسياســة وكافــة مــا يتعلــق مبهــا ّم
اإلمــام الغائــب؟ أ ّم أ َّن القــول باملنــع جــاء بعــد طــول غيبــة اإلمــام
املعصــوم ،توازيًــا مــع عمليــات اجتهــا ٍد مســتمرة ِمــن داخــل املذهــب،
جــراء التحــوالت السياســيّة واالقتصاديّــة التــي مــرت بهــا الجامعــة
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الشــيعية ،وفقهاؤهــا؟
عــى ّكل حــال ،فقــد ذهــب البعــض إىل تعطيــل الجمعــة يف عــر
الغيبــةَ .و ِمــن الذيــن قالــوا بحرمتهــا يف القــرون املتأخــرة نعمــة اللــه
الجزائــري (ت1701 :م) الــذي لعــن مــن أداهــا الغتصابــه مقــام
اإلمامــة يف عــر الغيبــة(.)5
والواضــح أ ّن القــول باملنــع صــار هــو املعتمــد لــدى األكرثيــة بعــد
العــر األول ،بدليــل أ ّن الكــريكّ عندمــا جـ ّوز صــاة الجمعــة يف عهــد
الصفويــن قوبــل برفــض كثــرٍ ِمــن الفقهــاء عــى رأســهم تلميــذه
إبراهيــم القطيفــي ،الــذي ارتــأى إىل أ ّن تجويــز الكــريكّ لهــا وحثــه
عليهــا ،مــن بــاب األقــوال التــي اســتحدثتها حاجــات الدولــة الصفويــة،
وص ّنــف يف الــر ّد عــى الكــريكّ رســال ًة يف حرمــة صــاة الجمعــة يف
زمــن الغيبــة مطل ًقــا(َ .)6و ِم َّمــن قالــوا باملنــع يف عــر الغيبــة كاشــف
الغطــاء ،ومحمــد رضــا الكلبايــكاين(.)7
وال يــزال مراجـ ٌع نجفيــون يرفضــون الجمعــة حتــى اليــوم؛ بســبب عدم
توفــر رشوط صالتهــا ،فبشــر النجفــي –أحــد املراجــع األربعــة الكبــار
يف النجــف ،-يقــول« :ال تجــب عنــدي صــاة الجمعــة إال يف الحــاالت
نصبــه اإلمــام ألجــل
التاليــة :أ ْن يتــوىل اإلمــام إقامتهــا أو يقيمهــا َمــن يُ ّ
ذلــك أو يكــون الفقيــه مبســوط اليــد صاحــب ســطوة وســلطة ظاهريــة
ويتــوىل إقامتهــا أو يعــن مــن يقيمهــا يف دائــرة ســلطته ويف غــر
هــذه الصــور إ ْن شــئت أن تصــي صــاة الجمعــة فصلهــا قربــة إىل
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اللــه وصـ ِّـل الظهــر بنيّــة الوجــوب» (.)8
ونُقــل عنــه قولــه« :رغــم التغــر يف األوضــاع والتبــدل يف الوجــوه
والعناويــن وتوفــر الشــعارات املختلفــة ،مل تتوفــر بعــد رشوط وجــوب
صــاة الجمعــة ،فــإ ْن اقتضــت مصلحــة در ِء الفــن وجمــع الشــمل،
وتوفــرت رشائــط األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر أن تصــى هــذه
الصــاة الرشعيــة فالبــد أ ْن تقــام بقصــد الرجــاء ،مــع إقامــة صــاة
الظهــر بنيّــة الوجــوب جامعــة أو فــرادى» (.)9
3.القول بالتخيري
وذهــب بعــض فقهــاء الشــيعة إىل القــول بالتخيــر بــن إقامتهــا
وإقامــة الظهــر ،وبــدأ هــذا القــول يف االنتشــار والــرواج منــذ قيــام
الدولــة الصفويــة ،واســتمر معظــم الفقهــاء حتــى اليــوم عــى القــول
بالتخيــر مــع أفضليــة الظهــر أو الجمعــة(.)10
ورمبــا كان العامــل الســيايس هــذه املــرة أوضــح منــه يف منعهــا عنــد
ســقوط البويهيــن ،حيــث وجــد رأي الكــريك قبــولً مــن ال ُحــكّام
الصفويــن ،بحكــم احتيــاج الدولــة لــه مــن أجــل تعزيــز رشعيتهــا
املذهبيــة ،وال ســيّام أ َّن مــن رشوط صحــة الجمعــة وجــود اإلمــام
العــادل ،وذلــك املشــهور يف الفقــه الشــيعي ،فحرصــت تلــك الــدول
املتعاقبــة -منــذ عهــد الصفويــن وحتــى اليوم-عــى أ ْن يحظــى بوصــف
العدالــة ،وإ ْن ملْ يكــن لــه مصــداق يف نفــس األمــر!
الخمينــي ،فنجــده يُقــرر يف تحريــر
وأ ّمــا القــول بالتخيــر ذهــب
ّ
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الوســيلة ،إىل التخيــر بــن الجمعــة والظهــر يف هــذه العصــور.
والجمعــة –عنده-أفضــل والظهــر أحــوط ،وأحــوط مــن ذلــك الجمــع
بينهــا ،فمــن صــى الجمعــة ســقطت عنــه صــاة الظهــر عــى األقــوى،
لكــن األحــوط اإلتيــان بالظهــر بعدهــا ،وهــي ركعتــان كالصبــح(.)11
الخمينــي يف أن صــاة
ويتفــق عــي خامنئــي –املرشــد الحايل-مــع
ّ
الجمعــة واجبــة وجوبًــا تخيرييًّــا إال أنــه يؤكــد عــى رضورة االهتــام
بهــا .ويف رده عــى ســؤال عــن املشــاركة يف صــاة الجمعــة إذا كان
هنــاك أشــخاص ال يعتقــدون بعدالــة إمــام الجمعــة ،فهــل يســقط
عنهــم تكليــف املشــاركة فيهــا أم ال؟ فأجــاب« :صــاة الجمعــة وإن
كانــت يف الوقــت الحــارض واجبًــا تخيرييًّــا ،وال يجــب الحضــور فيهــا،
لكــن بالنظــر إىل فوائــد وأهميــة الحضــور يف صــاة الجمعــة ،فــا
ينبغــي للمؤمنــن حرمــان أنفســهم مــن بــركات الحضــور يف مثــل هــذه
الصــاة ملجــرد التشــكيك يف عدالــة إمــام الجمعــة ،أو ألعــذار واهيــة
أُ َخــر» .ويف جوابــه ملــن ال يشــارك يف صــاة الجمعــة لعــدم املبــاالة
بهــا أو الختــاف وجهــات النظــر؟ قــال« :ت ـ ْرك الحضــور واملشــاركة
يف صــاة الجمعــة العباديــة السياســية ِمــن أجــل عــدم املبــاالة بهــا
مذمــو ٌم رش ًعــا ،واإلبــاء عــن املشــاركة فيهــا بصــورة دامئــة ليــس لــه
وجــه رشعــي» (.)12
ـض ال ينســجم مــع القواعــد األُصوليــة ،ففــي الوقــت الــذي
وهنــا تناقـ ٌ
يقــول فيــه بالتخيــر ،عــاد ليقــول إ َّن تــرك الحضــور واملشــاركة فيهــا
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ـي املخــر
مــن أجــل عــدم املبــاالة مذمــوم رش ًعــا ،مــع أ ّن األمــر الرشعـ ّ
ال ُيكــن وصــف تركــه باملذمــوم إال إذا كان مســتحبًا ،أو واجبًــا كفائيًــا!
وتذهــب املرجعيــة العليــا يف النجــف ممثلـ ًة يف املرجــع املعــارص عــي
أيضــا ،فيقــول« :صــاة الجمعــة واجبة
السيســتاين ،إىل القــول بالتخيــر ً
ـر بــن اإلتيــان
را ،ومعنــى ذلــك أ َّن املكلــف يــوم الجمعــة مخـ ّ
تخي ـ ً
بصــا ِة الجمعــة عــى النحــو الــذي تتوفــر فيــه رشوطهــا اآلتيــة ،وبــن
اإلتيــان بصــاة الظهــر ولكــن اإلتيــان بالجمعــة أفضــل ،فــإذا أىت بهــا
برشوطهــا أجــزأت عــن الظهــر» (.)13
وحاصــل القــول ،إ ّن األكرثيــة اليــوم تذهــب إىل التخيــر بــن الجمعــة
والظهــر ،وعنــد التأمــل نجــد أنّــه ال فــرق بــن فقهــاء النجــف،
والوالئيــن /النخبــة الدينيــة الحاكمــة يف إيــران ،بيــد أ ّن الوالئيــن
يحثــون النــاس عــى املشــاركة ،ويصفــون املامطلــة عنهــا بالفعــل
املذمــوم رش ًعــا ،مــا يعنــي رفــع حكــم صــاة الجمعــة عمليًّــا إىل درجة
رح بــه.
االســتحباب أو الوجــوب الكفــايئ وإن مل يُــ َّ
واملقصــد مــن ذلــك هــو حــرص الوالئيــن عــى إيصــال رســالتهم
السياسـيَّة لجمــوع الحارضيــن يف صــاة الجمعــة ،بخــاف النجفيــن،
را ،أو يُنظّــرون للمســافة بــن الحــوزة
الذيــن ال تعنيهــم السياس ـ ُة كث ـ ً
ـيايس ولجــوء الفرقــاء
والدولــة يف زمــن الغيبــة ،بيــد أ ّن الواقــع السـ ّ
أيضــا حتّــم عــى الحــوزة أن ُتبــثّ
السياســيني إىل الحــوزة النجفيــة ً
ـائل سياس ـيّة عــر منــر الجمعــة تتعلــق بتحديــات الجامعــة
عــدة رسـ َ
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الشــيعية عمو ًمــا ويف العــراق والشــؤون السياســية العراقيــة عــى وجــه
الخصــوص(.)14

ثان ًيا-جذور التسييس :تعزيز الرشعية

مل الشــيعي عمو ًمــا ،ويف إيــران عــى
م ـ ّرت صــاة الجمعــة يف العــا ِ
وجــه الخصــوص بعــد ٍد ِمــن املراحــل .وعمــل التش ـ ّيع الســيايس الــذي
وصــل إىل الســلطة مــرا ًرا عــر التاريــخ عــى تأســيس املســاجد
ـيايس وكمنــر للدعــوة
الرســمية الخاصــة بــه ،لإلعــان عــن الظفــر السـ ّ
الدينيــة ،ورمـ ٍز للســيادة الروحيــة ،ونجــد هــذا منــذ عــر الفاطميــن
يف مــر ،عندمــا ّأسســوا جامــع القاهــرة ( ُعــرف فيــا بعــد بالجامــع
األزهــر) ،وأرشفــوا عــى خطبــة الجمعــة فيــه ،وتعيــن أســاء الفقهــاء
درســون فيــه ،وترتيــب جرايــات /رواتــب شــهرية ،وإنشــاء
الذيــن يُ ّ
بيوتــات للســكن ،وتكرميهــم بالعطايــا املختلفــة(.)15
ماســة إىل رشعنــة
ويف العهــد الصفـ ّ
ـوي ،كان الصفويــون يف حاج ـ ٍة ّ
ـي؛ ذلــك أنّهــم ّأسســوا دولــة،
وجودهــم السـ ّ
ـي ،واملذهبـ ّ
ـيايس والدينـ ّ
ر مــن أهــل البــاد مل يتحولــوا
عــى أنقــاض دول ـ ٍة ســن ّية ،وكان كث ـ ٌ
بعــد إىل النســخة الشــيعية املتطرفــة التــي اعتمدهــا الصفويــون(،)16
فكانــت البيئــة املذهبيــة غــر مواتيــة يف بدايــة األمــر ،باإلضافــة إىل
ـي كان مثــة خص ـ ٌم
بعــض املتمرديــن داخل ًيــا .وعــى املســتوى الخارجـ ّ
لــدو ٌد متمثــل يف العثامنيــن الذيــن كانــت دولتهــم تتســع رشقًــا وغربًــا
حينئــذ ،ويريــد الصفويــون كبــح جامحهــا عــن التوســع يف األقاليــم

13

الفارســية ،ومــا ت ُع ـ ّده الدولــة الصفويــة محيطًــا إســراتيجيًّا لهــا.
فأسســت الدولــة الصفويــة جهــازًا دينيًّــا متشــعبًا يف األقاليــم الفارســية
َّ
يك يقــوم مبهمــة تعزيــز حضــور املذهــب الشــيعي يف طــول البــاد
وعرضهــا ،فتــم اســتحداث مناصــب دينيــة متعــددة ت ََس ـلّمها العلــا ُء
اإلماميّــة ،كمنصــب شــيخ اإلســام ،والصــدر ،ومتــويل األوقــاف،
والقضــاة ،وأمئــة الجمعــة(.)17
ظل غيبــة املعصوم،
وكان الــرأي الســائد حينئــذ منــع صــاة الجمعــة يف ّ
ـوي ،بجــواز
فأفتــى الكــريك (ت940 :هـــ) ،وهــو فقيــه البــاط الصفـ ّ
را ،واعرتضــه
صــاة الجمعــة يف عــر الغيبــة ،مــا أثــار جــدلً كب ـ ً
أكــر رجــال الديــن الشــيعة حينئــذ ،إال أ ّن الخ ـ ّط العــام الــذي َّأســس
لــه الكــريكّ ال ُيكــن إغفــال آثــاره حتــى اليــوم يف العــامل الشــيعي،
خاصــة يف إيــران.
را عــى
ـي (ت1110 :هـــ1700 /م) -الــذي حــرص كثـ ً
ونجــد أ َّن املجلـ ّ
رشعنــة الوجــود الصفــوي وادعائــه أ ّن حكــم الصفويــن مــن عالمــات
ظهــور اإلمــام املعصــوم ،وســاق عد ًدا مــن الروايــات الحديثيــة يف هذا
الشــأن ،-نجــده يقــول برشعيــة صــاة الجمعــة ،ويحــرص كل الحــرص
را مــن النــاس أثنــاء إقامتهــا.
عــى إقامتهــا ،ويســتقطب جم ًعــا كبــ ً
وكان هــذا ال ّ
شــك يف ســياق إضفــاء الرشعيــة عــى الصفويــن،
كــا الحــظ كولــن ترينــر ،فيقــول« :ومثلــا يشــر أرجمنــد فقــد ز ّود
املجلــي امللكيــة بالرشعيــة الواضحــة التــي كانــت حينهــا غائبــة عــن
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الفكــر الســيايس اإلمامــي الرســمي»( ،)18وكافــأه الشــاه ســليامن بتعيينه
شــي ًخا لإلســام يف العــام 1687م(.)19
وكانــت مســألة تعيــن أمئــة الجمعــة يف عهــد الصفويــن مرتبطــة
املؤسســة الدينيــة التــي َّأسســوها ،بزعامــة صــدر الصــدور
برتاتبيــة َّ
الكــريك حينئــذ ،ث ُـ ّم تــم تشــكيل مكتــب أمئــة الجمعــة يف عهــد الشــاه
عبــاس األول( .)20فباتــت مســألة الجمعــة تابعــة للســلطة السياســية
الخمينــي
مبــارشة ،منــذ عهــد الصفويــن ،واملفارقــ ُة أنّــه ملّــا جــاء
ّ
را يُذكــر عــى مســتوى
بعــد الثــورة اإليرانيــة 1979م ،مل يُ ْحــدث تغي ـ ً
اســتقاللية أمئــة الجمعــة ،خاصــة ،والجامعــة العلامئيــة عا ّمــة .ومل
يتحلــل الجهــاز الحكومــي ِمــن عــبء الجهــاز الدينــي للدولــة ،بــل
تض ّخــم الجهــاز الدينــي للدولــة ،وصــارت أجنح ـ ٌة حوزويــة عريضــة
تابعــة للســلطة السياســيّة ألســباب عديــدة ليــس مظانهــا هنــا.
را ،فقــد كان رجــال الدين
ويف العهــد القاجــاري ،مل يختلــف األمـ ُر كثـ ً
معنيّــون بشــؤون إمامــة الجمعــة ،واألوقــاف ،والقضــاء الرشعــي،
وإبــرام العقــود بــن النــاس ،وكانــوا يُعيَّنــون مــن قبــل الســلطة
را عــن تعملــق الجامعــة
السياس ـيّة ،التــي كانــت تغــض الطــرف كث ـ ً
العلامئيــة وتضخمهــا ،فقــد ارتــأت يف ذلــك التحالــف تعزيـ ًزا لرشعيتهــا
الدينيــة .لكــن ومــع تضخــم نفــوذ رجــال الديــن وتحكمهــم يف مفاصــل
عديــدة مجتمعيــة واقتصاديــة ،نشــب خـ ٌ
ـاف بينهــم وبــن الحكومــة(.)21
ففيــا يُعــرف بثــورة التنبــاك ،بــرزت املنابــر بوصفهــا أذر ًعــا لرفــض
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ـال لتحريــض رجــال الديــن ضــد نــارص الديــن شــاه
االمتيــازات ومجـ ً
وامتيازاتــه التــي منحهــا لإلنجليــز العــام 1890م .فصعــد رجــال الديــن
ر ســي ُد عــي أكــر –صهــر املــرزا
املنابــر ونــددوا بــه ،وارتقــى املن ـ َ
حســن شــرازي ،-وألقــى خطبــ ًة شــ ّهر فيهــا بالحكومــة ،ودعــا إىل
إلغــاء االمتيــاز والتصــدي لــوكالء الرشكــة الربيطانيــة(.)22
ويف أحــداث الثــورة الدســتورية اعتــى رجــال الديــن املنابــر ونــددوا
بالحكومــة ،إلهاملهــا مصالــح النــاس ،ولجوئهــا إىل القســوة ،والعنــف،
ضــد الجامهــر(.)23
ويف العهــد البهلــوي ،تــ ّم تهميــش صــاة الجمعــة مقارنــ ًة بوضعهــا
يف عهــد القاجــار ،والصفويــن؛ ذلــك أ ّن البهلويــن كانــوا يســعون
إىل إضعــاف ســلطة رجــال الديــن ،خوفًــا مــن تكــرار مــا حــدث يف
التنبــاك والدســتورية ،عــاو ًة عــى أ ّن سياســتهم كانــت تســعى إىل
التحــول نحــو مجتمــع أكــر علامنيــة ،وكانــت الشــعائر عمو ًمــا محـ ّـل
اســتهداف ومنهــا الجمعــة والحجــاب وغريهــا مــن شــعائر ارتــأت فيهــا
الســلطة السياســية أدوات حشــدية يف قبضــة رجــال الديــن ،يضغطــون
بهــا عــى الســلطة(.)24
وأدت سياســة الشــاه إىل إقامــة عــد ٍد ِمــن رجــال الدين لصــاة الجمعة
يف بيوتهــم ،أو عــزوف بعضهــم عنهــا بالكليــة .ويف نفــس الوقــت
ظلّــت صــاة الجمعــة قامئ ـ ًة يف طهــران وبعــض املــدن تحــت رعايــة
الحكومــة ،وكان إمــام جمعــة طهــران الرســمي هــو حســن إمامــي،
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وقــد تعــرض ملحاولــة اغتيــال يف عهــد الشــاه ،ثـ ّم هــرب خــارج البــاد
بعــد الثــورة(.)25

ثالثًا-هيمنة النموذج :تأميم الجمعة يف عهد الوالئيني

حرصــت الســلطات السياسـ َّية املتعاقبــة عــى ُحكــم العواصــم املركزيــة
للتشــيع عــى التحكــم يف خطبــة الجمعــة ،بــد ًءا مــن الصفويــن،
وحتــى العثامنيــن أنفســهم ،الذيــن ع ّينــوا واعظًــا ســن ًّيا يف كربــاء
ألداء الخطــب بعــد صــاة الجمعــة ،وإزجــاء الــركات عــى الســلطان
العثــاين؛ مــا دفــع رجــال الديــن الشــيعة إىل إلغــاء إقامــة صلــوات
الجمعــة الجامعيــة(.)26
وبعــد الثــورة اإليرانيــة يف العــام 1979م عملــت الحكومــة عــى تعزيــز
رشعيتهــا يف األقاليــم الفارســية عــر التحكــم يف نوعيــة خطــاب
الجمعــة ،ومثلــا حــدث يف عهــد الصفويــن فقــد ســيطرت الدولــة
عــى الخطــاب الدينــي بوســاطة شــبكة الــوكالء املحليــن املمثلــن يف
املؤسســات وأمئــة الجمعــة ،فحــدث مــا ُيكــن
ممثــي املرشــد يف كافــة َّ
تســميته بتأميــم املســاجد ،وتأميــم الجمعــة لصالــح منــوذج واحــد عملت
ويكــن تفصيــل ذلــك مــن خــال عــدّ ة
النخــب الدينيــة عــى فرضــهُ .
مســتويات:
1.الوالية الثقافية
فعنــد اإلمعــان يف الســياق العــام بعــد الثــورة اإليرانيــة 1979م ،نلحـ ُظ
حــرص النظــام والنخــب الوالئيــة للهيمنــة عــى ّكل مــا هــو ثقــايف
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ـاديَ ،و ِمــن ثـ ّم ُيكــن
ـيايس واقتصـ ّ
يف البــاد ،شــأنُه شــأن مــا هــو سـ ّ
القــول إ َّن تلــك النخــب تعاملــت مــع صــاة الجمعــة كتعامــل الســلطات
ـتغالل وتوظي ًفــا ،ورشعن ًة ،فقــام الوالئيون
السياسـ ّية الســابقة معهــا ،اسـ ً
مبــا ُســمي بالثــورة الثقافيــة يف البــاد ،وأرادت مــن خاللهــا الهيمنــة
التامــة عــى مجمــل الشــؤون الثقافيــة يف البــاد ،وتأميــم الجامعــات،
وتعديــل املناهــج التعليميــة مبــا يتوافــق مــع طروحاتهــا العقديــة ،وعــزل
عــد ٍد كب ـرٍ ِمــن األكادمييــن ومغــادرة أكرثهــم إىل الخــارج ،وتعقــب
كثـرٍ مــن طــاب الجامعــات املعارضــن لسياســات الوالئيــن ،وتنفيــذ
أحــكام إعــدام يف عــد ٍد كبــرٍ منهــم .وجديــ ٌر بالذكــر أ ّن صحــوة
تطهــر الجامعــات انطلقــت مــن منــر الجمعــة يف أبريــل 1980م(.)27
َو ِمــن ثــ ّم يُال َحــ ُظ أ ّن النظــام اتخــذ منــر الجمعــة -يف كثــر مــن
األحيان-كوســيلة لتهيئــة املجــال العــام ومحاولــة إقنــاع الجامهــر مبــا
ينــوي اتخــاذه مــن قــرارات.
املؤسســات الدينيــة والثقافيــة ،إىل مســألة
وتحيلنــا هيمنــة النظــام عــى َّ
الواليــة عــى الشــؤون الثقافيــة ومنهــا خطبــة الجمعــة ،إذ ت ُعــد النخبــة
الوالئيــة تعيــن وإقالــة أمئــة الجمعــة داخـ ٌـل يف دوائــر عملهــا؛ أل ّن
ـويَ .و ِمــن ث ـ ّم
ـي ودنيـ ّ
الواليــة العامــة املطلقــة تشــمل ّكل مــا هــو دينـ ّ
تنســحب الواليــة إىل مجمــل الشــؤون الثقافيــة والدينيــة التــي منهــا
صــاة الجمعــة ،والتــي يحــرص املرشــد نفســه عــى تعيــن أمئتهــا ،مبــا
يُشــبه التأميــم للخطــاب الدينــي ،والتحكــم فيــا يُقــال للجامهــر.
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وتضمــن مثــل هــذه الواليــة إبقــاء املجتمــع اإليــراين تحــت هيمنــة
املرشــد األعــى وســيطرته ،فــا ال يحصــل عليــه الوالئيــون باالنتخابــات
يحصلــون عليــه بالتعيينــات ،أو بــأدوات الســلطة كالقهــر والعنــف ،وهــو
مــا ال ميكــن أن يســاهم حقيقـ ًة يف نــر الفضيلــة يف املجتمــع ،حســب
ين مصطفــى ملكيــان(.)28
املفكــر اإليــرا ّ
ر ِمــن الفالســفة اإليرانيــن –مثــل الشبســري وملكيــان-
ويرفــض كثـ ٌ
واليــة الدولــة عــى الشــؤون الثقافيــة ومحاولــة نــر الفضائــل بالقهــر
املؤسســات الدينيــة والثقافيــة ،ويــرى هــؤالء أ ّن الحكومــة
أو بتوجيــه َّ
تابعــة يف مجــال الثقافــة العامــة للمجتمــع ،وتتــوىل إنجــاز تكاليفهــا
مبــا يتناســب مــع ثقافــة املجتمــع ،وال ينبغــي لهــا أن تتــوىل صناعــة
الثقافــة االجتامعيــة(.)29
وأدى واليــة الدولــة املبــارشة عــى منــر الجمعــة وتسييســها إىل عــزوف
كثـرٍ ِمــن النــاس عــن تأدية صــاة الجمعــة الجامعيــة(.)30
والجديــر بالذكــر هنــا أ ّن تد ّخــل الدولــة وواليتهــا عــى خطــب الجمعــة
ـول تاريخ ًّيــا يف عالقــة املذهــب بالدولــة ،فكانــت الجامعــة
يُ َعــد تحـ ً
الشــيعية ِمــن قبــل هــي املســؤولة عــن أمنــاط الخطــاب ورسدياتــه ،مــع
تدخــلٍ محــدود زمنيًّــا أو مكانيًّــا مــن الســلطة السياســية ،لكــن ومــع
واليــة الفقيــه املطلقــة باتــت مســألة الجمعــة مــن مهــام الســلطة ال مــن
مهــا ّم الجامعــة ،مــا يُهــدد الصــورة التاريخيــة املتخيلــة عــن اســتقالل
الحــوزة العلميــة عــن الســلطة السياســية.
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2.إقالة غري املوالني
ويف إطــار ســعي النخبــة الحاكمــة إىل االســتئثار مبفاصــل الق ـ ّوة يف
البــاد عملــت دو ًمــا عــى تعيــن أمئــة جمعــة موالــن لهــا ،وكذلــك
عــى إقالــة املُتَشَ ـكَّك يف والئهــم.
ين األســبق ورئيــس
وعــى ســبيل املثــال فقــد ت ـ ّم منــع الرئيــس اإليــرا ّ
مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام الراحــل هاشــمي رفســنجاين مــن
صعــود املنــر وإمامــة صــاة الجمعــة التــي مل ي ِغــب عنهــا منــذ
انتصــار الثــورة االيرانيــة يف 1979م ،وذلــك بعــد اإلعــان عــن نتائــج
االنتخابــات الرئاســية يف 2009م ،والتــي احتــج اإلصالحيــون عليهــا
ٍ
احتجاجــات يف عــدد مــن املــدن اإليرانيــة وال ســ َّيام
وخرجــوا يف
العاصمــة طهــران واتهمــوا فيهــا املحافظــن بتزويــر االنتخابــات
لصالــح محمــود أحمــدي نجــاد ،وجــاء قــرار منــع رفســنجاين مــن
إمامــة صــاة الجمعــة بعــد رســال ٍة وجههــا للمرشــد عــي خامنئــي
انتقــد فيهــا بشــكلٍ ضمنــي صمتــه عــن اتهامــات أحمــدي نجــاد لــه
ونجلــه بالفســاد أثنــاء املناظــرات االنتخابيــة ووصفهــا بغــر املســؤولة
واملجافيــة للحقيقــة(.)31
كــا اســتقال –أو أُقيل-مــوىس جزائري ،إمــام جمعة األحــواز ،محافظة
خوزســتان ،وعــزى ســبب اســتقالته إىل« :العجــز والشــيخوخة» ( .)32يف
ـض أســبابًا سياســية أ ّدت إىل هذه االســتقالة(.)33
حــن ر ّجــح البعـ ُ
وتــوازت اســتقالة جزائــري مــع اســتقالة أخــرى لعبــاس عــي ســليامين،
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إمــام جمعــة سيســتان وبلوشســتان ،الــذي بــرر اســتقالته بــِ «إتاحــة
الفرصــة للشــباب واألفــكار الجديــدة»( ،)34وتــأيت االســتقالتان
املتوازيتــان لتدعــم وجهــة نظــر القائلــن إن مثّــة أســبابًا وضغوطًــا
سياســ ّية تكمــن وراء تلــك االســتقاالت.
ويف األعــوام األخــرة كانــت هنــاك اســتقاالتٌ متتاليــة ألمئــة الجمعــة،
فقــد اســتقال عــد ٌد كبــر مــن األمئــة منهــم :مجتهــد شبســري يف
محافظــة أذربيجــان الرشقيــة ،وعــي رضــا برجنــدي يف محافظــة
خراســان الجنوبيــة ،وزيــن العابديــن قربــاين يف محافظــة جيــان،
وأســد اللــه أميــاين يف محافظــة فــارس ،وجعفــر محســن زاده يف
محافظــة الــرز ،ومحمــد نقــي لطفــي يف محافظــة عيــام .واســتقال
أيضــا يحيــي جعفــري يف محافظــة كرمــان ،بعــد أن أثــارت ترصيحاتــه
ً
ـدل واسـ ًعا يف البــاد .وعــى
حــول دعمــه للرئيــس حســن روحــاين ،جـ ً
إثــر ذلــك وصــف نائــب الرئيــس إســحاق جهانغــري هــذه التطــورات
وقتهــا بــِ «املثــرة للقلــق»(.)35
ـج
و ُوصفــت تلــك االســتقاالت أو اإلقــاالت حينئـ ٍـذ بأنهــا إقصــا ٌء ممنهـ ٌ
ألنصــار روحــاين ورفســنجاين مــن خطبــة الجمعــة ،وأ ّن مــا مل يحصــل
عليــه املحافظــون باالنتخابــات يحصلــون عليــه بالتعيينــات( ،)36يف
حــن أُشــيع مــن قبــل منافــذ محســوبة عــى النظــام أ ّن فســا ًدا مال ًّيــا
تــورط فيــه بعــض أمئــة الجمعــة َو ِمــن ث ـ ّم جــاءت تلــك اإلقــاالت أو
االســتقاالت( .)37ورمبــا كان هــذا الفســاد حقيق ًّيــا لك ّنــه منتقــى إىل حـ ّد
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كبــر ،ورمبــا كان ِمــن أجــل التغطيــة عــى األســباب الحقيقيــة املتمثلــة
يف الخالفــات السياس ـ ّية ،وإقصــاء اإلصالحيــن.
وت ُعـ ّد مســألة االســتقاالت أو اإلقــاالت سياسـ ًة متّبعـ ًة ِمــن قبــل النظــام
منــذ الثــورة وحتــى اليــوم للتضييــق عــى اإلصالحيــن ،وغريهــم
مــن املشــكوك يف والئهــم التــام واملطلــق للمرشــد .فبعــد فــوز محمــد
خامتــي يف االنتخابــات الرئاســية ســنة 1997م ،ت ـ ّم تضييــق الخنــاق
عــى أتباعــه ومنارصيــه مــن أمئــة الجمعــة ،و ُهتــف يف كل جمعــة مــن
أتبــاع جامعــة حــزب اللــه بعــد الخطبــة ضــد طاهــري أحــد الداعمــن
لخامتــي حينئــذ ،وتُع ّقــب حجــة اإلســام محســن كديــور أحــد الداعمني
لخامتــي ،والــذي كان يلقــي خطابــات بعــد خطبــة الجمعــة ،وتــ ّم
اعتقالــه ألشــهر.
وبالفعــل اســتقال طاهــري يف العــام 2002م برســال ٍة شــديدة اللهجــة
ســاه فســاد النخبــة الدينيــة ،وواجهتــه الســلطة بفــرض
ضــد مــا ّ
حظ ـ ٍر تــام ضــد تنــاول أخبــاره ،والتضييــق عليــه مبــا يُشــبه اإلقامــة
الجربيــة(.)38
وقــام النظــام عــى إثــر اســتقالة طاهــري بإقالــة عــد ٍد ِمــن أمئــة
الجمعــة مــن اليســار اإلســامي ،منهــم محمــد حســن زرنــدي ،الــذي
أُقيــل يف العــام 2003م بعــد  22عا ًمــا مــن مامرســة مهامــه كخطيــب
للجمعــة(.)39
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3.لجنة سياسات أمئة الجمعة
إداري توجهــت إليــه الســلطة
وعــاو ًة عــى مــا ســبق فهنــاك تأمي ـ ٌم
ّ
السياســية مــن أجــل إحــكام قبضتهــا عــى منــر الجمعــة ،متثــل ذلــك
يف تأســيس مكاتــب وهيئــات إرشافيــة عــى تعيــن وعــزل أمئــة
الجمعــة ،وتزويدهــم باملوضوعــات التــي تراهــا الدولــة مناســبة حســب
الســياق واألحــداث التــي مت ـ ّر بهــا الدولــة.
فقــد أُقيمــت أول صــاة جمعــة بعــد الثــورة يف 27/7/1979م بأمــ ٍر
ِمــن الخمينــي وبإمامــة املرجــع الدينــي الراحــل طالقــاين ،وبعــد نجــاح
هــذه التجربــة يف العاصمــة طهــران طالبــت –أو طولبت-بقيــة املــدن
بتعيــن أمئــة إلقامتهــا ،وعــى مــدى ســنوات قليلــة انتــرت املســاجد
التــي تقــام فيهــا هــذه الفريضــة إىل أكــر مــن ســبعمئة ومثانــن
مســج ًدا(.)40
وباقــرا ٍح ِمــن خامنئــي أمــر الخمينــي بتعيــن لجنــ ٍة مكونــ ٍة ِمــن
عــدد مــن رجــال الديــن لوضــع السياســات الخاصــة بصــاة الجمعــة
وتــم إنشــاء األمانــة العامــة لهــذه اللجنــة يف مدينــة قــم( .)41و ُعرفــت
هــذه اللجنــة باســم اللجنــة املركزيــة ألمئــة الجمعــة .ويف أغســطس
ـن الخمينــي ســبعة مــن رجــال الديــن وهــم :محمــد أبطحي،
1984م عـ َّ
هاشــم رســويل محــايت ،محمــد رضــا توســي ،حســن صانعــي ،محمــد
عبيايــي ،محمــد جــواد كشــمريي ،وعــي قــايض عســكري ،أعضــا ًء يف
أمانــة أمئــة الجمعــة(.)42
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ويف عــام 1993م ُحلّــت لجنــة وضــع سياســات أمئــة الجمعــة محــل
اللجنــة املركزيــة ألمئــة الجمعــة ،وتــوىل هاشــم رســويل محاليت رئاســة
هــذه اللجنــة منــذ تأسيســها وحتــى عــام 2000م وجــاء بعــده رضــا
تقــوي .واتســمت فــرة رضــا تقــوي بالتشــدد إذ اســتعان باملتشــددين
ـن بعــد ثــاث ســنوات
املقربــن مــن خامنئــي( ،)43وكان خامنئــي قــد عـ ّ
مــن وصولــه إىل منصــب املرشــد ،تســعة مــن رجــال الديــن إلدارة هــذه
اللجنــة التــي أُطلــق عليهــا« :لجنــة وضــع سياســات أمئــة الجمعــة»(.)44
وت ُعـ ّد لجنــة سياســات أمئــة الجمعــة أحــد الهيئــات املؤثــرة يف السياســة
املؤسســة التــي تحــدد فعليًــا االتجــاه الرئيــي لخطــب
اإليرانيــة ،وهــي َّ
ســيايس فيهــا يرســل املنشــورات
الجمعــة يف املــدن .ومثــة قســ ٌم
ّ
واملجــات اإللكرتونيــة إىل أمئــة الجمعــة إضافــة إىل التوصيــات
الخاصــة بال ُخطَــب.
ـت النظــا ُم إىل أهميّــة خطبــة الجمعــة يف إيصال
ويف ال ُج ْملــة فقــد التفـ َ
رســائله إىل الجامهــر يف أطــراف البــاد ومحافظاتهــا املتباعــدة ،وال
سـيّام قبــل طفــرة االتصــاالت ووســائل التواصــل الحديثة .وبعــد الطفرة
التكنولوجيــة كان مــن املفــرض وف ًقــا للتطــور الطبيعــي أ ْن تقـ ّـل مكانــة
وأهميــة صــاة الجمعــة يف إيــران كأداة مــن أدوات النظــام السياســية
والتعبويــة ،بيــد أ ّن العكــس هــو الــذي حــدث؛ نظ ـ ًرا ملســاعدة البيئــة
املواتيــة ،حيــث أ ّدت العقوبــات الغربيــة عــى إيــران إىل تفعيــل النخبــة
الحاكمــة لخطــاب املظلوميــة واالســتهداف ،وزيــادة التقوقــع ،توازيًــا
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مــع حجــب النظــام لعــد ٍد كبـرٍ ِمــن املواقــع عــى الشــبكة العنكبوتيــة،
َو ِمــن ث ـ ّم كانــت أهميــة خطبــة الجمعــة لــدى النخــب الدينيــة ،كأداة
مــن أدوات تَشْ ــكيل وعــي النــاس ،ومواجهــة األخطــار الخارجيــة.
4.منابع الرزق ومصادر األجور
ين عبــد الكريــم رسوش إىل مســألة ارتــزاق
التفــت الفيلســوف اإليــرا ّ
رجــال الديــن خاصــة بعــد الثــورة اإليرانيــة ،وكيــف أ ّن هــذه الدخــول
املاليــة تؤثــر عــى عمــل الفقيــه ورجــل الديــن ،تجــاه املُم ـ ِّول ،ســواء
أكان هــذا املُمـ ِّول هــو الدولــة ،أو العا ّمــة( ،)45والتفــت إىل تلــك املعضلــة
مرتــى مطهــري ،مــن قبــل(.)46
را،
ويف حالــة أمئــة وخطبــاء الجمعــة يف إيــران ال يختلــف األم ـ ُر كثـ ً
فاملســألة املاليــة لهــؤالء األمئــة ترجــع إىل الســلطة السياســية ،وليــس
ين .مــا يجعــل هــؤالء الخطبــاء
إىل الجامعــة األهليــة ،واملجتمــع املــد ّ
يف أغلــب األحايــن تابعــن للدولــ ِة خوفًــا مــن اقتطــاع الجرايــات
والرواتــب .وســبب والئهــم للدولــة ال لألُ ّمــة كــا كان األمــر يف أكــر
ـوزوي أ ّن معظمهــم مل يصــل إىل رتبــة االجتهــاد،
فــرات التاريــخ الحـ ّ
بــل هــم أقــرب إىل درجــة الدعــاة والوعــاظ ممــن ال ميلكــون األهليــة
للتصــدر واإلفتــاء؛ ولــذا تأتيهــم الخطــب مكتوبــة ،ولــذا فالعامــة ال
تنظــر إليهــم كمجتهديــن وبالتــايل يحرمونهــم مــن الحقــوق الرشعيــة.
أيضــا فالــوالء للدولــة بحكــم املأسســة التــي أُدخلــت عــى منــر
حكومــي رصف ال
الجمعــة ،فالجمعــة اليــوم يف إيــران هــي عمــل
ّ
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عالقــة بترصفــات الجامعــة األهليــة /العا ّمــة فيــه.
ورغــم مــا تعمــل عليــه النخبــة الحاكمــة دو ًمــا مــن إظهــار مظاهــر
الزهــد والتواضــع ،فــإ ّن املعلومــات تشــر إىل تضخـ ٍـم شـ ٍ
ـديد يف ثروات
رجــال الديــن ،باإلضافــة إىل املزايــا الكبــرة التــي يتمتعــون بهــا .وأمئة
الجمعــة يف إيــران عــى رأس هــؤالء كممثلــن للمرشــد .وبالنســبة
للميزانيــة املخصصــة لهــم ،فاملعلــن أ ّن إمــام الجمعــة يتقــاىض أج ـ ًرا
رمزيًــا ،مــا يعــادل شــهريًا  54دوالر تقري ًبــا ،أمــا األمئــة يف املناطــق
الفقــرة فيتلقــون رات ًبــا أكــر مــن هــذا بقليــل(.)47
وهــذا املبلــغ القليــل ال ميكــن أن يكــون كافيًــا ألمئــة الجمعــة وأرسهــم،
خصــص املرشــد خامنئــي بعــض املبالــغ ألمئــة الجمعــة عــى أ ْن
لــذا ّ
تدفــع لهــم مــن ســهم اإلمــام لســد احتياجاتهــم(.)48
ولــذا صــار الحديــث عــن أرقــام محــددة لرواتــب األمئــة رضبًــا مــن
املســتحيل ،إذ إ َّن مســألة الخمــس عمو ًما-ومنهــا ســهم اإلمــام ،-غــر
معروفــة املقاديــر ،وال عالقــة لهــا باإلحصائيــات الرســمية وامليزانيــة
الحكوميــة .فامليزانيــة الحكوميــة الســنوية وإن َخ ّصصــت جــز ًءا منهــا
املؤسســات لهــا
للمؤسســات الدينيــة ومكتــب املرشــد ،إال أ َّن تلــك َّ
َّ
للمؤسســات الرســمية
الخاصــة والتــي ال تخضــع
مواردهــا ومداخيلهــا
ّ
َّ
للدولــة(!)49
ووف ًقــا لنظريــة واليــة الفقيــه فــإ ّن ال ُخمــس كله بشــقيه (ســهمي الســادة
يل الفقيه وحاكم
واإلمــام) يُدفــع ّ
كحق واحـ ٍـد ورضيبة حكوميــة إىل الــو ّ
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املســلمني (أو وكالئــه املعتمديــن) ،ليــرف برأيــه وتحــت إرشافــه يف
مصالــح اإلســام واملســلمني ،ويؤ ّمــن منــه معاش فقــراء الهاشــميني(.)50
ين مــع مســألة ال ُخمــس بنظريــة واليــة الفقيــه،
ويتعامــل النظــام اإليــرا ّ
ومؤسســاته( ،)51ولــذا
يل الفقيــه عــى ال ُخمــس ،ومصارفــهَّ ،
أي واليــة الــو ّ
فمــن املســتبعد الوقــوف عــى ميزانيــة أمئــة الجمعــة ،وعــى أوجــه
اإلنفــاق عمو ًمــا ،بــل ومــدى وصــول تلــك األمــوال إىل مســتحقيها مــن
املؤسســية والرقابــة واإلرشاف!
حيــث املبــدأ ،يف ظـ ّـل غيــاب َّ
وهــذه الضبابيــة وقلــة املعلومــات الرقميــة املحــددة واملنضبطــة
الرســمية أو شــبه الرســمية ،جعلــت بعــض الباحثــن يذهبــون إىل أ ّن
وظيفــة اإلمامــة يف إيــران طريـ ٌـق للــراء الرسيــع ،حيــث يتوفــر لــكل
إمــام ســيارة ضــد الرصــاص ،وحــارس أمنــي خــاص ،وســكن ،وراتــب
ـنوي للمــزارات
ـج سـ ّ
مجهــول معفــى مــن الرضائــب ،ورعايــة طبيــة ،وحـ ّ
الشــيعية ونحــو ذلــك مــن مزايــا(.)52
ر ِمــن رجــال الديــن النافذيــن تلــك املعلومــات املتعلقــة
وقــد نفــى كثـ ٌ
البعــض أ ّن رجــال
بارتــزاق رجــال الديــن ،وأمئــة الجمعــة ،وزعــ َم
ُ
الديــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر ،وحســب أبــو الفضــل شــكوري فــإ ّن
 %98مــن رجــال الديــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر ،وأ ّن  %3فقــط
مــن رجــال الديــن هــم مــن اســتفادوا مــن الثــورة ،والبقيــة عليهــم
أن يعيشــوا مببلــغ ســتمئة ألــف تومــان شــهريًا (مــا يعــادل تقري ًبــا
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ـهري محــرم
 143دوالر)( ∗)َ ،و ِمــن خــال املــال الــذي يتكســبونه يف شـ ْ
ورمضــان مــن الخطابــة عــى املنــر ،وأ َّن معظــم هــؤالء مســتأجرون،
ويتنقلــون مــع زوجاتهــم وأوالدهــم لقضــاء حوائجهــم هنــا وهنــاك مــن
خــال دراجــات ناريــة متهالكــة ،ويعيشــون عــى الكفــاف .وقــال إ ّن
النــاس تنظــر فقــط إىل رجــال الديــن الذيــن هــم قضــاة أو يعملــون
املؤسســات الرقابيــة والعســكرية ،مــا يــؤدي إىل حكــم خاطــئ
يف َّ
عــن دخــل ومنــط حيــاة رجــال الديــن(.)53
ويبــدو أ َّن رســالته كانــت موجهــة إىل عمــوم النــاس التــي باتــت تنظــر
إىل رجــال الديــن بريبــة وقلــق بســبب تضخــم ثــروات كثــر منهــم
بشــكل ملحــوظ ،ولــذا قــال مســتنك ًرا« :رغــم هــذه اإلحصــاءات ،فــإ َّن
الشــار َع اإليــراين واإلعــام ال يُص ـ ّدق هــذا الــكالم»(.)54
1

السيايس
الديني وتديني
ا-السيايس أ ّو ًل ..تسييس
راب ًع
ّ
ُّ
ّ

تتعامــل النخبــة الدينيــة مــع مســألة صــاة الجمعــة عــى أنهــا سياسـ ّية
األخالقــي تال ًيــا ملــا هــو
رصفــة ،وأ ّن الجانــب الدينــي والروحــاين
ّ
فصلنــا القــول فيــه ،بــات الخصــوم
ـيايس .ويف ســياق التأميــم الــذي ّ
سـ ّ
يئ ،إذ ال منابــر لهــم
السياســيني واملذهبيــن للنظــام يف حصــار دعــا ّ
يتوجهــون للنــاس مــن خاللهــاَ .و ِمــن ثــ ّم أبــرزت النخــب الدينيــة
طروحــة واليــة الفقيــه عــى أنّهــا األصــل األصيــل يف املذهــب ،ومــا
ـي إىل أ َّن األحــكام الحكومتيــة/
ســواها دخيـ ٌـل عليــه ،بــل ذهــب الخمينـ ّ
(∗) الســعر الرســمي اليــوم الثالثــاء  25فربايــر 2020م ،مــا يســاوي 4200 :تومــان للــدوالر الواحــد( .يف
حــن أن ســعر الســوق الحــرة  14ألــف تومــان للــدوالر الواحــد).
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الوالئيــةُ ،مق ّدمــة عــى األحــكام الوالئيــة!
فاملعضلــة ليســت يف تســييس الجمعــة فحســب ،بــل يف اســتالبها لتيــا ٍر
ـيايس بعينــه ،وحرمــان التيــارات األخــرى مــن تلــك امليــزة .ويحمــل
سـ ٍّ
هــذا النــزوع يف طياتــه نكرانًــا للتعدديــة الدينيــة مــن طــرف الوالئيــن
ســوا ًء أكانــت تعدديــة عــى مســتوى الحقانيــة ،أو عــى مســتوى النجاة،
ـى
إذ لــو آمنــت النخــب الدينيــة الوالئيــة بـ ّ
ـأي منهــا ملــا كان َثَّــة معنـ ً
لحرمــان اآلخريــن مــن صعــود املنابــر والتحــدث إىل الجامهــر.
ويرصــد فهمــي هويــدي تســييس املنــر واحتــكاره ،فيقــول« :وصــار
ـيايس ،مــن فوقــه تعلــن املواقــف،
منــر الجمعــة منص ـ ًة للتوجيــه السـ ّ
وتــذاع األخبــار الهامــة ،املتصلــة مبختلــف األمــور املحليــة والدوليــة،
جنبًــا إىل جنــب مــع االجتهــادات الفقهيــة واإلرشــاد الدينــي»(.)55
ٍ
بيانــات سياســي ٍة يف املناســبات ،بــل
الخمينــي عــاد ًة ال يصــدر
وكان
ّ
كان يلقــي خطب ـ ًة ويعلــن فيهــا موقفــه مــن األحــداث ،ورمبــا يذكــر
فيهــا قــرارات .وقــد انســحب هــذا إىل مجمــل شــخصيته ،حيــث كان
يلتقــي املســؤولني والوفــود فيســتمع إليهــم ،وبعــد أن ينتهــوا يلقــي هــو
خطبتــه ،وينتهــي األمــر عنــد هــذا الح ـ ّد(.)56
وصــار خامنئــي ِمــن بعــده عــى نفــس النمــط إىل حـ ّد كبــر ،وكذلــك
املســؤولون اآلخــرون ،كــا لحــظ هويــدي(َ ،)57و ِمــن ث َــ ّم فــإ ّن تلــك
الخطــب تُتَجــاذَب مــن التيــارات السياســية والدينيــة ،وت ُقــرأُ قــراءات
مختلفــة ،فهــل َثَّــة تع ّمـ ٍـد لعــدم إلقــاء بيانــات واضحــة ومبــارشة ال
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تحتمــل التأويــل؟ أم أنهــا الشــخصية الفقهيــة والدينيــة الوعظيــة؟
عــى أيّــة حــال ،فــإ ّن قيمــة الجمعــة لــدى النخبــة الدينيــة الحاكمــة
ٍ
اجتامعــي يقــف
وترابــط
تتمثــل يف كونهــا محــل تعبئــة سياســية
ٍّ
س ـ ّدا مني ًعــا لحاميــة الدولــة والثــورة ،مــن الفــن واملحــن ،ومواجهــة
ـبوعي يُعقد
الطواغيــت ،وتحمــي الفكــر الدينــي للبــاد ،فهي مؤمتـ ٌر أسـ ٌ
أيضــا صــاة الجمعــة وخطبتهــا
يف أكــر مــن  750نقطــة يف البــادً .
املليئــة بالتجييــش والعاطفــة املخزونــة ،وذكــرى مظلوميــات آل البيــت،
يل الفقيــه ،تكفــل للقــوى
واملؤامــرة ضــد اإلمــام الغائــب ،ودولــة الــو ّ
املتدينــة واألفــراد الروحانيــن إشــباع حاجياتهــم الروحانيــة والعقديــة،
ومــلء كياناتهــم مبشــاعر الديــن والتقــرب إىل الســاء( !)58ويف هــذا
الســياق تــ ّم تحويــر املدلــوالت العباديــة يف هــذا الصــدد ،فتكبــرة
اإلحــرام مل ت ُعــد افتتاحي ـ ًة لخشــو ِع اإلنســان وإقبالــه عــى ربّــه ،بــل
باتــت تكبــرة مو ّجهــة ضــد قــوى االســتكبار ،وتحولــت الصــاة مــن
خشــوع الفــرد إىل طاعــة األُ ّمــة للقيــادة الحكيمــة(!)59
وتعلقــت أبــرز معــامل التســييس والتعبئــة السياســية ملنــر الجمعــة
يف محوريــن:
1.تسقيط خصوم الداخل
وظّفــت النخبــة الدينيــة مســألة الجمعــة لتســقيط خصومهــا يف الداخــل
اإليــراين ،ســواء أكانــوا معارضــن سياســيني ،أو معارضــن فكريًــا
بتبنيهــم قــراء ًة مغايــرة لواليــة الفقيــه ،أو حتــى باعتامدهــم واليــة
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الفقيــه مــع ســعيهم إىل محاولــة تعديــل ســلوك النظــام.
را للتيــار الــواليئ الراديــكايل أكــر منــه
وبــات منــر الجمعــة منــ ً
را لخطبــة الجمعــة التــي مــن مقاصدهــا التأليــف بــن املســلمني،
منـ ً
وإشــاعة املــودة بينهــم ،وتنحيــة الخالفــات السياســية التــي هــي
ـيايس
خالفــات ظنيــة ال قطعيــة وف ًقــا للقــراءة املعتمــدة يف الفقــه السـ ّ
اإلســامي ،بيــد أن النخبــة الوالئيــة صبغــت القداســة عــى مخرجاتهــا
السياســية ،وأصبحــت مقوالتهــا ال تنفـ ّـك عــن الديــن واملذهــبَ ،و ِمــن
ـأي خــروج عنهــا تنظــر إليــه بوصفــه متــر ًدا عــى الديــن نفســه.
ثـ ّم فـ ّ
َو ِمــن عــى منــر الجمعــة متّــت مهاجمــة حكومــة خامتــي ،وحكومــة
ين وغــره مــن اإلصالحيــن
حســن روحــاين ،وهوجــم رفســنجا ّ
واملعتدلــن.
ففــي عهــد خامتــي ،وبعــد كل خطبــة للجمعــة كانــت مجموعــات حــزب
اللــه تهتــف ضــد حكومــة خامتــي ،بــل وقامــت بعــض تلــك املجموعــات
ـري الداخليــة
بــرب عبــد اللــه نــوري وعطــا اللــه مهاجــراين –وزيـ ْ
والثقافــة يف عهــد خامتــي(.)60
را ،وقــد خاطبه
ويف عهــد روحــاين ،تـ ّم انتقــاده مــن أمئــة الجمعــة كثـ ً
إمــام جمعــة طهــران إبّــان أزمــة التظاهــرات بقولــه« :وقــال موحــدي
كرمــاين مخاطبًــا روحــاين :لقــد دمــرت أجــزاء كثــرة مــن البــاد.
حســ ًنا يــا ســيدي ملــاذا أهملــت؟ ملــاذا مل تعمــل بدقــة؟ يــا حكومــة
التدبــر ،أيــن تدبــرك حتــى ال يحــدث مثــل هــذه األمــور؟»(.)61
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أيضــا كجــز ٍء ِمــن منظومــة الــراع الدعائيــة
وتدخــل خطبــة الجمعــة ً
يف االنتخابــات الربملانيــة والرئاســية اإليرانيــة ،وتعمــل يف أغلــب
األحيــان لصالــح املحافظــن ضــد اإلصالحيــن(.)62
فخطيــب صــاة الجمعــة يف مدينــة مشــهد أحمــد علــم الهــدى ،يقــول
يف ســياق تربيــره لرفــض مجلــس صيانــة الدســتور أوراق ترشــح بعــض
املتقدمــن النتخابــات مجلــس الشــورى« :إن مجلــس صيانــة الدســتور
يتــرف بطريقــة بطوليــة عندمــا مينــع بعــض الجهــات املندســة مــن
الدخــول إىل الربملــان .ويجــب أال نســمح بدخــول الذيــن يختلفــون مــع
املرشــد إىل الربملــان ،حتــى لــو كانــت حــدة هــذا االختــاف بســيطة
جــدا(.)63
ويقــول خطيــب صــاة الجمعــة املؤقــت يف مدينــة طهــران كاظمــي:
«ويف إشــارة إىل االنتخابــات الربملانيــة املرتقبــة يجــب أن يكــون
الربملــان عــى قــدر من العظمــة القوميــة وكرامة دم (قاســم ســليامين)
وأن يكــون النــواب مخلصــن وجديريــن بالثــورة»(.)64
وإذا كان أمئــة الجمعــة يعيّنــون مــن قبــل هيئــة مشَ ــكلة مــن املرشــد
نفســه ،وإذا كانــت الخطبــة التــي يلقونهــا تأتيهــم مكتوبــة مــن أجهــزة
الدولــة ،فيمكــن القــول إ ّن شــبكة أمئــة الجمعــة يف طــول البــاد
و ُعرضهــا جــز ٌء ِمــن بيــت املرشــد نفســه ،وأنّهــم متحدثــون باســم
الدولــة ،وهــذا يُدلــل عــى فكــرة التأميــم ،تجنبـاً لــروز ثقــل مجتمعــي
لرجــال ديــنٍ يؤثــرون عــى قــرار الدولــة ،أو يهيمنــون دعويــا عــى
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النــاس ،كــا حصــل يف التنبــاك والدســتورية.
فالنخبــة الدينيــة التــي ثــارت عــى البهلويــن برفقــة التيــارات
السياســية األخــرى كاليســاريني والليرباليــن ،تــدرك جيــدا أ ّن مجتمــع
رجــال الديــن لــو ت ُركــت لــه مســاحات حقيقيــة للعمــل الســيايس
املســتقل دون ســقف النظــام ومظلتــه رمبــا تتكــرر تلــك الســيناريوهات
التاريخيــة التــي كانــت فيهــا الحــوز ُة شــوكة يف حلــق النظــام ،ولــذا
فليــس أمــام النظــام ســوى االســتمرار يف الحـ ّد مــن اســتقاللية ونفــوذ
رجــال الديــن.
2.مواجهة الخارج
ُوظّفــت خطبــة الجمعــة يف معــارك إيــران الخارجيــة كذلــك ،فخطيــب
جمعــة طهــران عــى ســبيل املثــال ،يصــف قتــل املدنيــن يف مدينــة
حلــب الســورية بقولــه« :انتــر املســلمون يف حلــب عــى الكفــار»(!)65
وانســحب ذلــك التشــويه حتــى إىل َمــن هم ِمن داخــل الطائفة الشــيعية
نفســها ،كــا وجدنــا يف اتهامــات املســؤولني اإليرانيــن الدينيــن
والسياســيني لنشــطاء االنتفاضتــن العراقيــة واللبنانيــة أكتوبــر2019م
بأنهــم عمــاء ومتآمريــن ،ووكالء لقــوى االســتكبار ،ومــا شــابه ذلــك
مــن اتهامــات تســقيطية(.)66
وال تخلــو خطبــة الجمعــة مــن كيــل االتهامــات لــدو ٍل إقليميــة تــارة
للســعودية وتــارة لرتكيــا ،وأخــرى لباكســتان ،وهكــذا ،يف محاولة النخب
ـامي ،باإلضافــة
الدينيــة تشــويه النــاذج املنافســة لهــا يف العــامل اإلسـ ّ
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إىل تجييــش الــرأي العــام الداخــي ضــد مــا يع ّدونــه مؤامــرات مــن
يل الفقيــه.
قــوى االســتكبار اإلقليميــة والدوليــة ،ضــد دولــة الــو ّ
أيضــا مــن محاولــة إقنــاع الــرأي العــام
وال تخلــو خطــب الجمعــة ً
ببعــض ملفــات السياســة الخارجيــة ،مثــل رفــض االتفــاق النــووي ،أو
ـيايس(.)67
املوافقــة عليــه ،حســب رؤيــة النظــام السـ ّ
ويف آخــر جمعــة مــن شــهر رمضــان مــن كل عــام ،يتــم االحتفــال
باليــوم العاملــي للقــدس ،وهــو اليــوم الــذي بــدأ االحتفــال بــه بطلــب
مؤســس النظــام اإليــراين الخمينــي ،ويتحــدث الخطبــاء فيــه عــن
مــن ِّ
دور إيــران يف حاميــة القــدس والشــعب الفلســطيني ،ودأبــت إيران يف
خطــب يــوم القــدس عــى الهجــوم عــى الــدول العربيــة واإلســامية،
وتقديــم نفســها عــى أنهــا املدافــع الحرصي عــن القضيــة الفلســطينية،
يف دعايــة ال تخلــو مــن توظيـ ٍ
ـف وأدلجــة.
ر ِمــن رجــال الديــن التســييس املمنهــج لخطــاب الجمعــة،
وحــذر كث ـ ٌ
كونــه الســبب الرئيــي يف عــزوف النــاس عــن الصــاة ،وخــروج
الخطبــة عــن مقاصدهــا األوليــة ،لدرجــة أ ّن حجــة اإلســام إيــازي
ين يحــرص عــى صــاة
ادعــى أ ّن أقــل مــن %1مــن الشــعب اإليــرا ّ
الجمعــة( ،)68وعــى مــا يف هــذا الــرأي مــن مبالغــة ظاهــرة إال أنــه
يشــر إىل قلــق بعــض رجــال الديــن مــن عمليــات التســييس الواســعة
ملنــر الجمعــة.
وبخــاف التســييس فــإ ّن مــن األســباب الرئيســية لعــزوف النــاس عــن
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صــاة الجمعــة يف عهــد واليــة الفقيــه هــي اإلحســاس العــام بــأ ّن
ـا ،ومتحدثًــا رســميًّا لبيــت املرشــد ،وأ ّن الخطيــب
املســجد بــات مؤمـ ً
ال مجــال لــه لإلبــداع ،ومواكبــة العــر ،والتحــدث مبــا يالئــم البيئــة/
اإلقليــم /املنطقــة التــي يخطــب فيهــاَ ،و ِمــن ثـ ّم وجــود مســافات بينــه
وبــن همــوم النــاس مــن الحارضيــن لــه ،وال ســيام وأن النــاس يف
القــرى واملناطــق النائيــة والحدوديــة ال تعنيهــم السياســة بقــدر مــا
تعنيهــم مشــكالت الحيــاة اليوميــة ،وكيفيــة ترصيفهــا .لكــن مه ّمــة
الخطيــب تكمــن يف إلقــاء الورقــة املكتوبــة التــي تُع َّمــم عــى جميــع
األمئــة ،دون رعايــة لتلــك الســياقات(.)69
ٍ
املظهــري فحســب؛
أمنــاط مــن التديــن
وأدى كل هــذا إىل انتشــار
ّ
خوفًــا مــن مالحقــة الســلطة أو الشــذوذ عــن الســمتية املجتمعيــة ،ولــذا
فقــد تضخمــت الشــعائر واملظاهــر عــى حســاب األخــاق والروحانيات
واملامرســة العمليــة للتديــن ،فصــار حجــاب املــرأة لــدى الســلطات أهــم
مــن مالحقــة الفســاد واملحســوبيات يف الجهــاز البريوقراطــي للدولــة،
وأصبــح الحــرص واإلنفــاق عــى ترميــم املراقــد ،ورعايــة املســرات
الشــعائرية أهــ ّم مــن توفــر رضوريــات النــاس وحاجياتهــم ،مــا
انعكــس عــى بيئــات التديــن برمتهــا ،وســاهم يف انتشــار مــا ميكــن
تســميته بالتديــن املغشــوش ،يف مجتمــع رجــال الديــن.

خامساً-تداعيات التسييس :ازدياد وتائر العلمنة

رمبــا تســاهم خطبــة الجمعــة يف إيــران بوضعهــا الراهــن إىل ازديــاد
وتائــر العلامنيــة يف املجتمــع؛ وذلــك ألســباب متعلقــة بتقليديــة الخطاب
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الدينــي وتسييســه يف ذات الوقــت ،فالخطــاب الــذي يُبــث مــن منابــر
الجمعــات وثيــق الصلــة بهمــوم النخبــة الدينيــة الحاكمــة ،ال بهمــوم
األمــة اإليرانيــة.
ويف هــذا الســياق ،فــإ ّن الســلطات تهــدف مــن إغــاق منافــذ التعبــر
والخطابــة الدينيــة ،واملواعــظ الروحانيــة أمــام التيــارات الدينيــة غــر
الوالئيــة ،وحرصهــا يف الحســينيات ،واملــدارس الدينيــة التــي تكــون
غالبًــا محــدودة مــن حيــث املــكان والزمــان وعــدد الحارضيــن،
بخــاف املســاجد املنتــرة يف طــول البــاد وعرضهــا ،إىل بــروز واليــة
الفقيــه كطروحــة معتمــدة يف الفقــه الشــيعي ،بــل كطــر ٍح رئيــي مــن
واملؤسســة
رضوريــات املذهــب ال مــن فروعــه ،يف اإلعــام الرســمي،
َّ
الدينيــة الرســمية ،وتــ ّم ترقيتهــا إىل درجــة مل يســبق لهــا مثيــل يف
اإلســام الشــيعي(.)70
لكنــه يف نفــس الوقــت أدى إىل صعــود التيــارات املدنيــة والليرباليــة
واليســارية ،إذ وفــرت هــذه السياســة لتلــك التيــارات مجــاالت وأهدافًــا
لالنتقــاد والنيــل مــن واليــة الفقيــهَ ،و ِمــن النمــوذج الــذي يُــراد لــه
التعميــم قهـ ًرا مــن قبــل النخبــة الدينيــة الرســمية .وازدادت الدراســات
الفقهيــة والفلســفية املتعلقــة باالســتبداد ،والقهــر ،والحاكميــة ،ومصــادر
الرشعيــة ،واتخــذت ردود أفعــال نحــو استكشــاف الفلســفة الغربيــة.
را ،إال أنــه يواجههــا
وإذا كانــت هــذه األصــوات تزعــج النظــام كثــ ً
دو ًمــا بالتســقيط والتشــويه الدينــي ،وأحيانًــا باملالحقــة األمنيــة ،مبــا
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يدلــل عــى أ َّن النظــام ال يفكــر يف تغيــر إســراتيجيته تجــاه تلــك
األصــوات عــر فتــح مســاحات ومنافــذ لهــؤالء املخالفــن ،منافــذ
ـي
سياســية للمنافســة ،ومنافــذ دينيــة كمنافــس يف تقديــم منــوذج دينـ ّ
ـري مخالــف لواليــة الفقيــهَ ،و ِمــن ث َـ َّم تبــدو إســراتيجيته مبثابــة
عـ ّ
الحفــاظ عــى الكتلــة الوالئيــة الصلبــة ،ومــا حولهــا مــن منتفعــن
ومقتنعــن ،ومتديّنــن عــى الطريقــة الوالئيــة.
ولــذا فمــن املرجــح أ ْن تســتمر ورمبــا تــزداد وتــرة االســتقطاب
الدينــي واملذهبــيَ ،و ِمــن املرجــح أن يســتمر النظــام يف سياســاته
املتعلقــة بتأميــم منــر الجمعــة ،واحتــكار النمــوذج الدينــي ،مــوازا ًة مــع
اســتمرارية املناوئــن يف محــاوالت إيجــاد موضــع قــدم لهــم ،وهــم
وإ ْن كانــوا ال ميلكــون ســلط ًة دينيــة أو سياســية رســميةّ ،إل أ ّن إخفــاق
النظــام يف بعــض املجــاالت يتيــح فرص ـ ًة ال بــأس بهــا للتعاطــف مــع
أطروحــات هــؤالء املناوئــن بوصفهــم بديـ ًـا عقالنيًــا محتمـ ًـا.
ـاؤل
را ،فــإ ّن موقــع اإلمــام واملنــر يف إيــران املعــارصة يطرح تسـ ً
وأخـ ً
املؤسســة الدينيــة ،ومــدى حفاظهــا عــى
جديًّــا حــول حقيقــة اســتقالل َّ
ـوزوي واملســاحة التاريخيــة بــن الفقيــه والســلطة ،وحقيقــة
اإلرث الحـ ّ
اســتالب إرادتهــا مــن الدولــة! وإذا كان رسوش قــد ذهــب إىل أ ّن
الحــوزة قــد اســتولت عــى الدولــة فــإ ّن الناظــر بإمعــانٍ يُــدرك العكس،
فالدولــة هــي التــي اســتولت أو ال تــزال تحاول االســتيالء عــى الحوزة؛
ـاري مل ينتقــل إىل ثقافــة الدولــة وأدبياتهــا ،بقــدر
أل ّن التاريــخ االنتظـ ّ
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مــا ولجــت الرسديــات الحركيــة واإلحيائيــة ألدبيــات الحــوزة ،فحــدث
فريــق مؤيــد للثــورة ولواليــة
مــا يُشــبه االنشــقاق التاريخــي فيهــا،
ٌ
الفقيــه ،وفريـ ٌـق آخــر مؤيــد لالنتظــار وبدائلــه املدنيــة غــر الدينيــة،
وهــذا يُذكّرنــا بالخــاف التاريخــي بــن فريقــي املرشوطــة واملســتبدة،
ولكــن هــذه املــرة فــإ ّن مؤيــدي الثــورة هــم االمتــداد الطبيعــي لتيــار
املســتبدة ،والتقليديــن االنتظاريــن هــم امتــداد لتيــار املرشوطــة/
الدســتورية ،وال س ـيّام مــع دعــوة املرجــع األعــى يف النجــف الدامئــة
إىل مــا يُســميه بـــ «مقبوليــة املؤمنــن» فيــا فُهــم عــى أنّــه اعتــاد
لفلســفة الدولــة الدســتورية.

خامتة

يف إطــار مــا قررتــه هــذه الورقــة مــن رغبــة النخبــة الحاكمــة يف
ـي مبقتــى واليــة الفقيــه املطلقــة ،فإنّــه
الهيمنــة عــى ّكل مــا هــو دينـ ّ
أي تغيــرات يف أمنــاط الخطــاب الدينــي
ليــس مــن الــوارد حــدوث ّ
ين ،وارتهانــه بتوجهــات الســلطة السياســية .وميكــن الخــروج مــن
اإليــرا ّ
تلــك الدراســة بعــد ٍد ِمــن النتائــج أهمهــا:
توظيــف منــر الجمعــة كأداة مــن أدوات تعزيــز رشعيــة الســلطة
أي خطيــب للجمعــة يناهض
السياســية يف البــاد ،والعمــل عــى إقصــاء ّ
النمــوذج الدينــي الرســمي ،عــر التحكــم مركزيًّــا يف خطبــة الجمعــة
ومفرداتهــا يف عمــوم البــاد .وتوجيــه منــر الجمعــة لتســقيط خصــوم
الداخــل والخــارج عــى الســواء ،وتشــويههم دين ًيــا ومذهب ًيــا.
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وذهبــت الدراســة إىل أ ّن اســتمرارية ودميومــة أمنــاط هــذا النــوع مــن
الخطــاب الدينــي ،وتب ّنيــه وتغذيتــه يســاهم يف ارتفــاع وتائــر العلمنــة
االجتامعيــة والسياســية ،واتســاع مســاحات املنــاورة أمــام النــاذج
البديلــة ،التــي يتبناهــا املعارضــون سياس ـيًا ودينيًــا.
وتقــرر بنــا ًء عــى مــا ســبق ،حــدوث تحــوالت يف فلســفة الجمعــة
ومقاصدهــا ،فبعــد أن كانــت خطابًــا دعويًــا ووعظيًــا للجامعــة املؤمنــة
باتــت خطابــا سياســيًا ومؤدل ًجــا لصالــح القــراءة الســلطوية للديــن
واملذهــب ،أي صــارت الجمعــة معــر ًة عــن قطــا ٍع مــن الحــوزة الــذي
ميســك بزمــام الدولــة ،ومل ت ُعــد موجهــة إىل عمــوم الجامعــة املؤمنــة.
وقــد حــرص النظــام عــى هــذا النهــج يك ال يتكــرر معــه مــا حــدث
يف الســابق مــن تضخــم دور رجــال الديــن ،وتأثــر املنابــر يف العا ّمــة
والجامهــر.
را ،ففيــا يتعلــق بســؤال التبعيــة ،فبــدا جليًّــا أ ّن خطبــاء الجمعــة
وأخـ ً
بوصفهــم الرســمي ،ومنابــع متويلهــم ،تابعــون للمرشــد األعــى مبارشة،
وعــن طريقــه يتـ ّم التعيــن والعــزل ،وتحديــد مفــردات الخطبــة .ولــذا
أي خطــر يتهــدد
فليــس مــن املحتمــل أن تُشــكل املنابــر يف إيــران ّ
أي دعــاة كاريزماتيــن يلتـ ّـف النــاس حولهــم
النظــام الراهــن ،أو بــروز ّ
عــى نحــو مــا حــدث مــن قبــل.
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املصادر واملراجع
ــي نيومــان ،الحقبــة التأسيســيَّة للتشــيع االثنــي عــري ..خطــاب
((( راجــع :آنــدرو َج ْ
الحديــث بــن ق ـ ّم وبغــداد ،ترجمــة :عــي زهــر ،مراجعــة :حســن ناظــم ،ط /1جامعــة
الكوفــة ،توزيــع دار الرافديــن ،بــروت2019 ،م3. 78 ،
((( راجــع :أحمــد الكاتــب ،تطــور الفكــر الســيايس الشــيعي ،ط ،/1دار الشــورى للدراســات
واإلعــام ،لنــدن1997،م.314 ،
((( راجــع :رشــيد الخيــون ،مئــة عــام مــن اإلســام الســيايس بالعــراق ،ط ،/املســبار،
ورصح الصــدر بوجوبهــا يف «منهــاج الصالحــن».
2013مّ 3. 55 /1 ،
((( أحمــد الكاتــب ،ملــاذا يفتــي السيســتاين بعــدم وجــوب صــاة الجمعــة؟ ،وهــل يجــوز
تقليــده تقليــدا أعمــى؟ ،حلقــة عــى يوتيــوب منشــورة بتاريــخ  5مايــو2017م ،تاريــخ
االطــاع  19فربايــر 2020مhttps://bit.ly/2usXThr.،
((( راجع :تطور الفكر السيايس الشيعي.319 ،
((( راجــع :أحمــد كاظــم األكــوش ،التيــه الفقهــي ..رشيعــة بغــر اللــه -فقهــاء بــا رشيعــة،
ط ،/1مؤسســة االنتشــار العــريب ،بــروت2017 ،م ،ص3. 62 ،360
((( تطور الفكر السيايس الشيعي.321 ،
((( موقــع املكتــب املركــزي لســاحة آيــة اللــه العظمــى املرجــع الدينــي الكبــر الشــيخ
بشــر حســن النجفــي ،االســتفتاءات ،د.ت ،تاريــخ االطــاع 20 :فربايــر 2020م،
https://bit.ly/2HUp0Fe.
((( أحمد الكاتب ،ملاذا يفتي السيستاين بعدم وجوب صالة الجمعة؟ مرجع سابق.
( ((1راجــع :أحمــد الكاتــب ،ملــاذا يفتــي السيســتاين بعــدم وجــوب صــاة الجمعــة؟ ،مرجــع
سابق.
( ((1الخميني ،تحرير الوسيلة ،ط ،2مطبعة اآلداب ،النجف.231 /1 ،1390 ،
( ((1موقــع عــريب الشــيعة ،صــاة الجمعــة يف الكتــاب والســنة ،د.ت ،تاريــخ االطــاع20 :
فربايــر 2020مhttps://bit.ly/2VjNvDH.،
( ((1موقــع مكتــب ســاحة املرجــع األعــى الســيد عــي الحســيني السيســتاين ،كتــاب
الصــاة ،صــاة الجمعــة ،تاريــخ االطــاع  17فربايــر 2020مhttps://bit.ly/2VkPk3q.،
( ((1ملزيـ ٍـد مــن االطــاع عــى دور النجــف الســيايس ،راجــع :خــوان كــول ،آيــات اللــه
والدميقراطيــة يف العــراق ،ترجمــة د .نهــار محمــد ،ط /الرافديــن .ومحمــد الســيد الصيــاد،
40

أزمــة البيــت الشــيعي :موقــف النخــب الدينيــة مــن احتجاجــات العــراق ولبنــان18 ،
نوفمــر2019م ،املعهــد الــدويل للدراســات اإليرانيــة. https://bit.ly/2wLpzPu،
( ((1راجــع :محمــد عبــد اللــه عنــان ،تاريــخ الجامــع األزهــر ،ط ،2مؤسســة الخانجــي،
القاهــرة1958 ،م4. 3 ،
( ((1رصــد فرهــاد دفــري اعتنــاق الصفويــن لنســخة مــن اإلســام الشــيعي املتطــرف/
ـجم
الشــيعة االصطفائيــة ،الــذي راح يخضــع تدريجيًّــا للتهذيــب والضبــط ،حتــى صــار منسـ ً
مــع التيــار العــام .راجــع :تاريــخ اإلســام الشــيعي ،فرهــاد دفــري ،الســاقي ،بــروت،
1. 12 ،2017
( ((1راجــع :حســن البلــويش ،تاريــخ علــم أصــول الفقــه ،ط /الرافديــن ،بغداد-بــروت،
2018م4. 3 ،
( ((1كولــن ترينــر ،التشــيع والتحــول يف العــر الصفــوي ،ترجمــة :حســن عبدالســاتر،
ط ،/الجمــل ،بغــداد2. 70 ،2008 ،
( ((1التشيع والتحول يف العرص الصفوي.271 ،
( ((2بولــن نيــوز ،منــاز جمعــه در دوران صفویــه ،قاجــار وپهلــوی ،تاريــخ االطــاع21:
ديســمرب2019مhttps://bit.ly/2SXJ0xh. ،
( ((2راجــع :أرونــد إبراهيميــان ،تاريــخ إيــران الحديثــة ،ترجمــة :مجــدي صبحــي ،ط،/
املجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون ،الكويــت ،سلســلة عــامل املعرفــة ،عــدد  ،409ســنة
2014م3. 3 ،
( ((2نيبــار بديــع ،املوقــف الربيطــاين مــن الثــورة الدســتورية 1905-1911م ،ط ،/متــوز
للطباعــة والنــر والتوزيــع ،دمشــق2015 ،م8. 6 ،
( ((2السابق.104-106 ،
( ((2راجــع :کارکردهــای منــاز جمعــه در جمهــوری اســامی ایــران ،تاريــخ االطــاع9 :
فربايــر 2020مhttps://bit.ly/3c4OQUU. ،
( ((2راجــع :إحســان مهــرايب ،مهاجمــة مراجــع التقليــد ..عــادة املق َّربــن مــن املرشــد4 ،
نوفمــر 2018م ،املعهــد الــدويل للدراســات اإليرانيــة ،تاريــخ االطــاع 23 :فربايــر 2020م،
.https://bit.ly/2vZHdPd
و :انــا ،بــه بهانــه ســالروز اقامــه اولیــن منازجمعــه پــس از انقــاب؛ امئهجمعــه تهــران
در  ۴۰ســال؛ از ابــوذر زمــان تــا جوانرتیــن خطیــب ،تاريــخ االطــاع 10 :فربايــر 2020م،
.https://bit.ly/2w6T6CE
41

( ((2راجــع :مجموعــة مؤلفــن ،الشــيعة العــرب ،ط ،/املركــز العــريب لألبحــاث ودراســة
السياســات2019 ،م1. 00 ،
( ((2للمزيــد راجــع :بهــروز غــاري تربيــزي ،اإلســاموية والســعي إىل الحداثــات البديلــة،
ترجمــة :أحمــد محمــود ،ط ،/املركــز القومــي للرتجمــة ،القاهــرة ،عــدد 2018 ،2879م1. 58 ،
( ((2راجــع :مصطفــى ملكيــان ،مقــاالت ومقــوالت يف الفلســفة والديــن والحيــاة ،ترجمــة:
أحمــد القبانجــي ،ط ،/مؤسســة االنتشــار العــريب ،بــروت2013 ،م1. 55 ،
( ((2محمــد مجتهــد الشبســري ،نقــد القــراءة الرســمية للديــن ،ترجمــة :أحمــد القبانجــي،
ط ،/مؤسســة االنتشــار العــريب ،بــروت2013 ،م4. 6 ،
( ((3راجــع :فوتينــي كرســتيا ،وآخــرون :إىل كربــاء ..دراســة مســحية عــن شــيعة إيــران
والعــراق ،ترجمــة :نــر الحســيني ،ط ،/جامعــة الكوفــة وكــريس اليونســكو للحــوار،
2016م ،توزيــع :دار الرافديــن بــروت.120 ،
وراديــو فــردا :احمــد خامتــی :خوشــحال نباشــند کــه منازجمعــه خلــوت شــده اســت ،تاريــخ
االطالع 9 :فربايــر 2020م.https://bit.ly/2Tb8XIx ،

( ((3يب يب يس فــاريس ،غیبــت پــی در پــی هاشــمی رفســنجانی از امامــت جمعــه تهــران ،تاريــخ
االطــاع 11 :فربايــر . https://bbc.in/3a92rJf،2020
( ((3إيــران إنرتناشــيونال :اســتقالة إمــام جمعــة األحــواز بعــد رحلتــه إىل اململكــة املتحــدة ،تاريــخ االطالع:
 11فرباير. https://bit.ly/2wLgk1L،2020 ،
( ((3األناضــول :إيــران ..جــدل يثــور مــع اســتقالة  9أمئــة خــال عامــن ،تاريــخ االطــاع 11 :فربايــر،
https://bit.ly/37TvK0R. ،2020
( ((3املرجع السابق.
( ((3األناضول :إيران ..جدل يثور مع استقالة  9أمئة خالل عامني .سابق.
( ((3عــريب  :21حملــة إقصــاء ممنهجــة إلبعــاد أنصــار روحــاين عــن خطــب الجمعــة24 ،

يوليــو 2017م ،تاريــخ االطــاع 8 :فربايــر 2020م،
.https://bit.ly/2PjKFLa
( ((3راجــع :الحــرة ،أمئة إيران ..فســاد بــا محاســبة 17 ،أغســطس2018مhttps://arbne. ،
 .ws/38dScSyوراجــع :تقريــر الحالــة اإليرانيــة ،الصــادر عــن املعهــد الــدويل للدراســات
اإليرانيــة «رصانة» بالريــاض ،ينايــر -فربايــر2019م.http://bit.ly/2VNL0Kn،
( ((3ايــران وايــر :امامــان جمعــه در ایــران؛ حاکــان شــنبه ،تاريــخ االطــاع 13 :فربايــر
2020م.https://bit.ly/3c8lF3t،
( ((3املرجع السابق.
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( ((4راجع :الحرة ،أمئة إيران فساد بال محاسبة ،سابق.
( ((4تســنيم ،شــورای سیاس ـتگذاری امئــه جمعــه ،تاريــخ االطــاع 10 :فربايــر 2020م،
.https://bit.ly/3c0Qjf3
( ((4ايــران وايــر ،شــورای سیاســتگذاری امئــه جمعــه ،شــورای بولنتهــا15 ،
أكتوبــر2018م ،تاريــخ االطــاع 11 :فربايــر 2020م،
.https://bit.ly/3a93UPL
( ((4املرجع السابق.
( ((4تســنيم ،شــورای سیاس ـتگذاری امئــه جمعــه ،تاريــخ االطــاع 10 :فربايــر 2020م،
.https://bit.ly/38YxNSn
( ((4للرجــوع إىل دراســة رسوش التــي بعنــوان« :حريــة املؤسســة الدينيــة ،أزمــة االرتــزاق
يف حيــاة علــاء الديــن» ،راجــع :حيــدر حــب اللــه «إعــداد وتقديــم» ،أســلمة العلــوم
وقضايــا العالقــة بــن الحــوزة والجامعــة ،ط ،/مؤسســة االنتشــار العــريب ،بــروت2017 ،م،
3. 59
( ((4راجــع :مهــدي جهرمــي ومحمــد باقــري ،نقــد الفكــر الدينــي عنــد الشــيخ مرتــى
مطهــري ،ط ،/املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي2011 ،م1. 14 ،
( ((4ايــران ايــر :درســت نيســت امامــان جمعــه در همــه مســائل ورود كننــد 5 ،فربايــر
2019م ،تاريــخ االطــاع 5 :فربايــر 2020م،
.https://bit.ly/39ZPdhN
( ((4يــك ،حقــوق امئــه جمعــه مشــخص شــد  +فیلــم25 ،نوفمــر2017م ،تاريــخ االطــاع:
 5فربايــر 2020م،
.https://bit.ly/2vZHzp0
( ((4العربيــة نــت ،رغــم االحتجاجــات ..روحــاين يرفــع ميزانيــة املؤسســات الدينيــة9 ،
ديســمرب2019م ،تاريــخ االطــاع 5 :فربايــر 2020م،
.https://bit.ly/2T0rmcd
وحــول محاســن ومســاوئ ســهم اإلمــام ،راجــع :لنــداس والــراج ،األعلــم بــن الشــيعة..
دراســة يف مؤسســة مرجعيــة التقليــد ،ط ،/املركــز األكادميــي لألبحــاث2017 ،م3. 00 ،
نقــا عــن :الشــيخ
( ((5الخمينــي ،كتــاب البيــع ،ط ،/دار إســاعيليان ،قــمً ،495 /2 ،
عــي حــب اللــه ،دراســات يف فلســفة أصــول الفقــه والرشيعــة ونظريــة املقاصــد ،ط ،/دار
الهــادي ،بــروت2005 ،م.534 ،
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وراجــع :موقــع مکتــب ســاحة القائــد آيــة اللــه العظمــى الخامنئــي ،أحــكام الخمــس ،د.ت.
تاريــخ االطــاع 19 :فربايــر 2020م،
.https://bit.ly/32nyK4e
( ((5شــبكة املعــارف اإلســامية ،حكــم الخمــس بنــاء عــى نظريــة واليــة الفقيــه ،د.ت.
تاريــخ االطــاع 19 :فربايــر 2020م،
.https://bit.ly/3bZBwB8
( ((5راجــع :أمــر طاهــري ،أمئــة الجمعــة يف إيــران وقطــار الــراء الرسيــع ،صحيفــة
الــرق األوســط 8 ،مــارس 2019م .رقــم العــدد [.]14710
نــص الترصيحــات وأبعادهــا يف :تقريــر الحالــة اإليرانيــة ،املعهــد الــدويل
( ((5راجــع ّ
للدراســات اإليرانيــة ،ســبتمرب 2019م . http://bit.ly/3ckuVl0،8-9 ،وراجــع :شــفق،
شــكوري %98 :مــن رجــال الديــن بإيــران تحــت خــط الفقــر والشــارع ال يصــدق6 ،
ســبتمرب2019م .تاريــخ االطــاع 20 :فربايــر 2020م.https://bit.ly/2usyEfc ،
( ((5املرجع السابق.
( ((5فهمي هويدي ،إيران من الداخل ،ط ،4مؤسسة األهرام ،القاهرة1991 ،م.255 ،
( ((5راجع :إيران من الداخل.256 ،
الوعظــي هيمــن عــى املســؤولني يف إيــران ،فحتــى
( ((5لحــظ هويــدي أ ّن الخطــاب
ّ
الــوزراء يســرون عــى ذات النهــج ،فبياناتهــم السياســية أقــرب مــا تكــون إىل خطــب
الجمعــة .راجــع :إيــران مــن الداخــل2. 56 ،
( ((5راجــع : ejna :معرفــی شــورای سیاســتگذاری امئــه جمعــه ،تاريــخ االطــاع 10 :فرباير
2020مh. ttps://bit.ly/38Zizgb ،
( ((5راجــع :عبــد اللطيــف الحــرز ،مــن العرفــان إىل الدولــة ،الفــارايب ،بــروت،2011 ،
.325
َو ِمــن امللفــت أ ّن الوالئيــن حــ ّوروا كافــة املصطلحــات الدينيــة ذات الــدالالت املســتقرة
دينيــا وتاريخ ًيــا ولُغويــا ،فصــار الدجــال هــو األمريــكان والصهاينــة ،وصــار الســفياين هــو
داعــش والتكفرييــون ،ودول إقليميــة ذات خصومــة سياســية مــع طهــران! ،راجــع :العــامل:
خطيــب جمعــة طهــران :انتــر املســلمون يف حلــب عــى الكفــار 6 ،فربايــر 2016م .ونُقلت
مصطلحــات قرآنيــة دينيــة مثــل الطاغــوت واالســتكبار واالســتضعاف إىل الحقــل الســيايس
لتـ ّ
ـدل عــى مدلــوالت غــر التــي ُوضعــت لهــا .راجــع :فهمــي هويــدي ،إيــران مــن الداخــل،
2. 58
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( ((6ايران واير :امامان جمعه در ایران؛ حاکامن شنبه ،سابق.
( ((6منظمــة مجاهــدي خلــق ،إيــران  ..أزمــة يف قمــة النظــام  -هجــوم أمئــة الجمعــة عــى
روحــاين 14 ،ديســمرب2019م ،تاريــخ االطــاع 10 :فرباير 2020م،
.https://bit.ly/37Wz9Mc
( ((6راجــع :جــادة إيــران ،االنتخابــات الترشيعــة يف إيــران تــرز يف منابــر صــاة
الجمعــة 7 ،فربايــر 2020م .تاريــخ االطــاع  8:فربايــر2020م،
.https://bit.ly/2SXv71P
( ((6انايــر :پاســداری شــورای نگهبــان ،مانــع حضــور عوامــل نفــوذی در مجلــس شــورای
اســامی 14 ،فربايــر 2020م .تاريــخ االطــاع 20 :فربايــر 2020م،
.https://bit.ly/2uyqouk
( ((6راهــرد معــارص ،مجلســی در تــراز خــون شــهید ســلیامنی بایــد شــکل بگیــرد14 ،
فربايــر 2020م .تاريــخ االطــاع 19 :فربايــر 2020م.https://bit.ly/2Tgt3Rp ،
( ((6قنــاة العــامل ،خطيــب جمعــة طهــران :انتــر املســلمون يف حلــب عــى الكفــار16 ،
ديســمرب2016م ،تاريــخ االطــاع 20 :فربايــر 2020م.https://bit.ly/38VYpUk ،
( ((6للتفصيل راجع :محمد السيد الصياد ،أزمة البيت الشيعي ،مرجع سابق.
( TRT ((6فــارىس :اســراتژی جدیــد ترامــپ؛ موضــوع خطبــه هــای امــروز منــاز جمعــه
در ایــران13 ،أكتوبــر 2017م ،تاريــخ االطــاع 8 :فربايــر 2020م.https://bit.ly/3a4BHti ،
( ((6كتحذيــر حجــة اإلســام محمــد عــي إيــازي وغــره .راجــع :اكنــا «وكالــة األنبــاء
القرآنيــة الدوليــة» :محمدعلــی ایــازی :امئــه جامعــات مســتقل نبایــد کنــار برونــد/
سیاس ـیکاری مســاجد را خلــوت کــرده اســت ،تاريــخ االطــاع 9 :فربايــر 2020م .تاريــخ
النــر 4 :ســبتمرب 2018م،
.https://bit.ly/2HS0x3g
( ((6ســامنو :منــاز جمعــه چهــل ســال بعــد؛ چــرا ایــن روزهــا از منــاز جمعــه اســتقبال
منیشــود؟  /امــام جمعههایــی کــه شــبیه طالقانــی نیســتند ،تاريــخ االطــاع 9 :فربايــر
2020م.https://bit.ly/2vifQzN ،
( ((7راجــع :ميثــاق برســا ،الدميقراطيــة يف إيــران ..أســباب الفشــل واحتــاالت النجــاح،
ترجمــة محمــد ســاري ،ط /املعهــد الــدويل للدراســات اإليرانيــة 1440ه3. 94 ،
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