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مة مقدِّ

ــوة  ــة والحظ ــن ذوي املكان ــران ِم ــة يف إي ــاء الجمع ــة وخطب ــّد أمئ يُع

ــن  ــعرية م ــة كش ــالة الجمع ــادت ص ــد أْن ع ــيّا بع ــة، وال س املجتمعي

ــد أْن  ــد 1979م، بع ــا بع ــة م ــة الحاكم ــدى النخب ــة ل ــعائر املركزي الش

ــني.    ــد البهلوي ــري يف عه ــّد كب ــت إىل ح ــد ُهّمش ــت ق كان

ــلطة يف  ــاء إىل الس ــول الفقه ــد وص ــة وبع ــورة اإليراني ــد الث ــن بع لك

ــات  ــن أهــّم الفعالي ــوم ِم ــران الي ــة يف إي ــة الجمع ــت خطب ــالد بات الب

املتعلقــة بالخطــاب الدينــي، الــذي تحــرُص النخبــة الدينيــة عــى بثّــه 

إىل الجاهــري، إْذ تتضمــن الخطبــة الرســائل التــي يريــد الــويّل الفقيــه 

إيصالهــا إىل املجتمــع واملســؤولني، وكذلــك إىل الداخــل والخــارج عــى 

الســواء. 

ــني،  ــد الوالئي ــة يف عه ــاب الجمع ــّص خط ــاؤالت تخ ة تس ــدَّ ــرز ع وت

متعلقــة مبــدى التحــوالت التــي طــرأت عى فلســفة الجمعــة ومقاصدها 

ِمــن الناحيــة العباديــة واملقاصديــة، أْو مــن ناحيــِة املوضــوع واملضمون، 

وكذلــك مبــدى التحــوالت الخاصــة بجوانــب الشــكل واإلدارة، وعالقــة 

الخطبــاء واألمئــة مبــا هــو ســيايّس، ليــؤول املطــاف إىل ســؤال 

االســتقاللية، أْي: عالقــة األمئــة والخطبــاء بالســلطة السياســيّة، وهــل 

هــم ممثلــون للحــوزة ودرســها الفقهــي، أو ممثلــون للنخبــة الحاكمــة، 

وتوجهاتهــا؟ 

ــا  ــن خالله ــاول م ــي نح ــة، الت ــذه الدراس ــة ه ــأىت أهمي ــّم تت ــن ث َوِم
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إبــراز موقــع الــويّل الفقيــه يف مســألة الجمعــة وهيكلهــا، ويف اختيــار 

ــة  ــدى النخب ــا ل ــك موقعه ــا، وكذل ــزل أمئته ــني وع ــا، وتعي موضوعاته

ــا الســيايس! ــة دوره ــة، وحقيق ــة الحاكم الديني

أوًل- مدخل.. رشعّية صالة الجمعة عند فقهاء الشيعة 

ــد  ــالم عن ــة يف اإلس ــالة الجمع ــفة ص ــت أواًل إىل فلس ــي أْن نلتف ينبغ

ــة مــن أركان اإلســالم  ــد اإلمام ــاء الشــيعة، فاملذهــب الشــيعي يُع فقه

وليســت ِمــن الفروعيــات الفقهيــة كــا هــو مذهــب أهــل الســّنة، ومــا 

ــا  ــّص، ومهاته ــة والن ــا الوصي ــن األركان وطريقته ــة ِم ــت اإلمام دام

تحقيــق العــدل الكامــل فــال تتحقــق إال مــن املعصــوم، فيكــون اإلمــام 

ــا. ــه معصوًم املنصــوص علي

هــذه الُكلّيّــة تنســحب إىل مــا يُســمى بالعبــادات السياســيّة، التــي تهدف 

ــة.  ــل صــالة الجمع ــة، مث إىل إيصــال رســائل سياســيّة للجاعــة املؤمن

وإذا كان اإلمــام العــدل املعصــوم غائبًــا، وإذا كان الحــّل الــذي اســتقّر 

ــك اإلمــام الغائــب ســقطت إذن  ــاء الشــيعة هــو انتظــار ذل ــه فقه علي

ــون ذات جــدوى يف  ــن تك ــيّة ل ــة؛ ألّن أّي رســائل سياس صــالة الجمع

ــك  ــل تل ــام يف مث ــن رشط إذن اإلم ــاًل ع ــوم، فض ــاب املعص ــل غي ظ

ــذا  ــابهها. ه ــا ش ــدود، وم ــة الح ــة وإقام ــية كالجمع ــادات السياّس العب

ِمــن الناحيــة الفلســفية واملقاصديــة.

أّمــا ِمــن ناحيــة نصــوص الفقهــاء فيــا يتعلــق مبوضــع الجمعــة 

وموقعهــا يف دائــرة األحــكام الرشعيــة، فــإنَّ مثَّــة خالفـًـا بــني الفقهــاء 
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الشــيعة إزاء ذلــك. فالتاريــُخ الفقهــي للمســألِة وتطــور الحكــم املُنــزَّل، 

ينبغــي األخــذ بــه، إْذ قيــل بالوجــوب، وقيــل باملنــع، وقيــل بالتخيــر، 

واالســتحباب داخــٌل يف التخيــر بــني ُمرّجــح للجمعــة وُمرّجــح 

للظهــر.

القوُل بالوجوب. 	

كان القــول بالوجــوب هــو األصــل شــيعيًّا، حتــى بعــد زمــن الغيبــة قيــل 

بوجوبهــا، واســتمر عليــه العمــل يف القــرون األوىل، وظلّــت الجاعــة 

الشــيعة تؤديهــا منــذ القــرن الثالــث الهجــري، حتــى منتصــف القــرن 

ــع  ــث والراب ــرن الثال ــاء الق ــن عل ــٍد ِم ــن أح ــأِت ع ــس، ومل ي الخام

الهجريـّـنْي مــا يفيــد بحرمــة الجمعــة أو منعهــا يف زمــن الغيبــة. ورّصح 

غــري واحــٍد بوجوبهــا حينئــذ، وقــد روى الُكلَينــي )ت: 329هـــ( عــدًدا 

مــن الروايــات عــن: »وجــوب الجمعــة وعــى َمــن تجــب«. وقــد عــّد 

األصوليــون الحضــور ملراســيم صــالة الجمعــة وأدائهــا ِمــن فقيــه حائــز 

عــى بعــض الرشائــط فرًضــا، وهــذا يــدّل عــى أّن غيبــة اإلمــام كانــت 

ــا)1(.  تُعــّد يف الوســط الشــيعي حينئــذ أمــرًا مؤقتً

وقــد دأبــت الجاعــة الشــيعية عــى إقامــة صــالة الجمعــة يف بغــداد 

حتــى منتصــف القــرن الخامــس )451 هـــ(، ثُــمَّ توقفــت إثــر ســيطرة 

الســالجقة عــى بغــداد وإنهــاء فاعليــة الدولــة البويهيــة)2(.

وذهــب بعــض الفقهــاء املعارصيــن إىل القــول بوجوبهــا يف زمــن 

ــد هــؤالء ال يُشــرط أن  ــادل عن ــادل، والع ــة إذا ُوجــد اإلمــام الع الغيب
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يكــون معصوًمــا، بــل أّي إمــام عــادل، بخــالف مــن حــر العــادل يف 

ــام املعصــوم.  اإلم

ــويّل  ــر ال ــا أم ــرط لوجوبه ــدر إْذ اش ــد الص ــب محم ــذا ذه وإىل ه

ــادل، ومل يقــل بــرشط اإلمــام املعصــوم، وعــدَّ الصــدر نفســه ويل  الع

أمــر املســلمني العــادل، َوِمــن ثـَـّم أفتــى بإقامتهــا وخطــب الجمعــة يف 

أكتوبــر ســنة 1997م، واســتمر ســنتني يف إقامتهــا وقــد التــّف حولــه 

ــر ســنة  ــال يف فراي ــل أْن يُغت ــاع يف جــوٍّ حــايّس مشــحون، قب األتب

1999م)3(.   

َوِمــن املعارصيــن الذيــن قالــوا بوجوبهــا عيًنــا: محمــد رضــا اإلصفهاين 

الكربــاليئ، الــذي كان يصــي يف جامــع الصــايف يف كربــالء، وكذلــك 

ــدي الخاليص)4(.      مه

القول باملنع والتعطيل . 	

ــا هــو ســيايّس يف قــول بعــض  ــد دور م ــرف عــى وجــه التحدي ال يُع

ــل كان  ــة، فه ــن الغيب ــا يف زم ــة وتعطيله ــع الجمع ــيعة مبن ــاء الش فقه

لســقوط البويهيــني دوٌر يف ذلــك املنحــى النفــّي الــذي اعــرى علاء 

ــام  ــف الع ــع املوق ــجاًما م ــا، انس ــول مبنعه ــروا إىل الق ــيعة فاضط الش

ــاّم  ــق مبه ــة والسياســة وكافــة مــا يتعل ــن مســألة الدول ــٍذ ِم لهــم حينئ

ــام  ــة اإلم ــول غيب ــد ط ــاء بع ــع ج ــول باملن ــب؟ أّم أنَّ الق ــام الغائ اإلم

املعصــوم، توازيًــا مــع عمليــات اجتهــاٍد مســتمرة ِمــن داخــل املذهــب، 

ــة  ــا الجاع ــرت به ــي م ــة الت ــيّة واالقتصاديّ ــوالت السياس ــراء التح ج
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ــا؟  ــيعية، وفقهاؤه الش

ــر  ــة يف ع ــل الجمع ــض إىل تعطي ــب البع ــد ذه ــال، فق ــى كّل ح ع

الغيبــة. َوِمــن الذيــن قالــوا بحرمتهــا يف القــرون املتأخــرة نعمــة اللــه 

الجزائــري )ت: 1701م( الــذي لعــن مــن أداهــا الغتصابــه مقــام 

ــة)5(.  ــر الغيب ــة يف ع اإلمام

ــد  ــة بع ــدى األكرثي ــد ل ــو املعتم ــار ه ــع ص ــول باملن ــح أّن الق والواض

العــر األول، بدليــل أّن الكــريكّ عندمــا جــّوز صــالة الجمعــة يف عهــد 

ــذه  ــهم تلمي ــى رأس ــاء ع ــن الفقه ــريٍ ِم ــض كث ــل برف ــني قوب الصفوي

ــه  ــا وحث ــز الكــريكّ له ــأى إىل أّن تجوي ــذي ارت ــم القطيفــي، ال إبراهي

عليهــا، مــن بــاب األقــوال التــي اســتحدثتها حاجــات الدولــة الصفويــة، 

ــرّد عــى الكــريكّ رســالًة يف حرمــة صــالة الجمعــة يف  ــف يف ال وصّن

ــن قالــوا باملنــع يف عــر الغيبــة كاشــف  ــا)6(. َوِممَّ زمــن الغيبــة مطلًق

ــكاين)7(.    الغطــاء، ومحمــد رضــا الكلباي

وال يــزال مراجــٌع نجفيــون يرفضــون الجمعــة حتــى اليــوم؛ بســبب عدم 

توفــر رشوط صالتهــا، فبشــري النجفــي –أحــد املراجــع األربعــة الكبــار 

يف النجــف-، يقــول: »ال تجــب عنــدي صــالة الجمعــة إال يف الحــاالت 

التاليــة: أْن يتــوىل اإلمــام إقامتهــا أو يقيمهــا َمــن يُنّصبــه اإلمــام ألجــل 

ذلــك أو يكــون الفقيــه مبســوط اليــد صاحــب ســطوة وســلطة ظاهريــة 

ــري  ــلطته ويف غ ــرة س ــا يف دائ ــن يقيمه ــني م ــا أو يع ــوىل إقامته ويت

ــة إىل  ــا قرب ــة فصله ــالة الجمع ــي ص ــئت أن تص ــور إْن ش ــذه الص ه
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اللــه وصــلِّ الظهــر بنيّــة الوجــوب« )8(. 

ــوه  ــدل يف الوج ــاع والتب ــري يف األوض ــم التغ ــه: »رغ ــه قول ــل عن ونُق

والعناويــن وتوفــر الشــعارات املختلفــة، مل تتوفــر بعــد رشوط وجــوب 

ــمل،  ــع الش ــن وجم ــة درِء الف ــت مصلح ــإْن اقتض ــة، ف ــالة الجمع ص

وتوفــرت رشائــط األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر أن تصــى هــذه 

ــة فالبــد أْن تقــام بقصــد الرجــاء، مــع إقامــة صــالة  الصــالة الرشعي

ــرادى« )9(. ــة أو ف ــة الوجــوب جاع ــر بنيّ الظه

القول بالتخيري . 	

وذهــب بعــض فقهــاء الشــيعة إىل القــول بالتخيــري بــني إقامتهــا 

وإقامــة الظهــر، وبــدأ هــذا القــول يف االنتشــار والــرواج منــذ قيــام 

الدولــة الصفويــة، واســتمر معظــم الفقهــاء حتــى اليــوم عــى القــول 

ــة)10(.  ــر أو الجمع ــة الظه ــع أفضلي ــري م بالتخي

ورمبــا كان العامــل الســيايس هــذه املــرة أوضــح منــه يف منعهــا عنــد 

ســقوط البويهيــني، حيــث وجــد رأي الكــريك قبــواًل مــن الُحــّكام 

ــا  ــز رشعيته ــل تعزي ــن أج ــه م ــة ل ــاج الدول ــم احتي ــني، بحك الصفوي

املذهبيــة، وال ســيّا أنَّ مــن رشوط صحــة الجمعــة وجــود اإلمــام 

ــدول  ــك ال ــت تل ــيعي، فحرص ــه الش ــهور يف الفق ــك املش ــادل، وذل الع

املتعاقبــة -منــذ عهــد الصفويــني وحتــى اليوم-عــى أْن يحظــى بوصــف 

ــر! ــس األم ــداق يف نف ــه مص ــن ل ــة، وإْن ملْ يك العدال

ــر  ــرر يف تحري ــده يُق ــّي، فنج ــب الخمين ــري ذه ــول بالتخي ــا الق وأّم
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الوســيلة، إىل التخيــري بــني الجمعــة والظهــر يف هــذه العصــور. 

ــك الجمــع  والجمعــة –عنده-أفضــل والظهــر أحــوط، وأحــوط مــن ذل

بينهــا، فمــن صــى الجمعــة ســقطت عنــه صــالة الظهــر عــى األقــوى، 

ــح)11(.     ــان كالصب ــي ركعت ــا، وه ــر بعده ــان بالظه ــوط اإلتي ــن األح لك

ــالة  ــّي يف أن ص ــع الخمين ــد الحايل-م ــي –املرش ــي خامنئ ــق ع ويتف

ــا إال أنــه يؤكــد عــى رضورة االهتــام  ــا تخيرييًّ الجمعــة واجبــة وجوبً

بهــا.  ويف رده عــى ســؤال عــن املشــاركة يف صــالة الجمعــة إذا كان 

ــقط  ــل يس ــة، فه ــام الجمع ــة إم ــدون بعدال ــخاص ال يعتق ــاك أش هن

ــة وإن  ــالة الجمع ــاب: »ص ــا أم ال؟ فأج ــاركة فيه ــف املش ــم تكلي عنه

كانــت يف الوقــت الحــارض واجبـًـا تخيرييًّــا، وال يجــب الحضــور فيهــا، 

ــال  ــة، ف ــة الحضــور يف صــالة الجمع ــد وأهمي ــن بالنظــر إىل فوائ لك

ينبغــي للمؤمنــني حرمــان أنفســهم مــن بــركات الحضــور يف مثــل هــذه 

الصــالة ملجــرد التشــكيك يف عدالــة إمــام الجمعــة، أو ألعــذار واهيــة 

ــاالة  ــدم املب ــة لع ــن ال يشــارك يف صــالة الجمع ــه مل ــر«. ويف جواب أَُخ

ــرْك الحضــور واملشــاركة  ــال: »ت ــات النظــر؟ ق ــالف وجه ــا أو الخت به

ــا  ــاالة به ــدم املب ــن أجــل ع ــة السياســية ِم ــة العبادي يف صــالة الجمع

ــا، واإلبــاء عــن املشــاركة فيهــا بصــورة دامئــة ليــس لــه  مذمــوٌم رشًع

وجــه رشعــي« )12(.

وهنــا تناقــٌض ال ينســجم مــع القواعــد األُصوليــة، ففــي الوقــت الــذي 

يقــول فيــه بالتخيــري، عــاد ليقــول إنَّ تــرك الحضــور واملشــاركة فيهــا 
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مــن أجــل عــدم املبــاالة مذمــوم رشًعــا، مــع أّن األمــر الرشعــّي املخــري 

ال ُيكــن وصــف تركــه باملذمــوم إال إذا كان مســتحبًا، أو واجبًــا كفائيًــا! 

وتذهــب املرجعيــة العليــا يف النجــف ممثلــًة يف املرجــع املعــارص عــي 

السيســتاين، إىل القــول بالتخيــري أيًضــا، فيقــول: »صــالة الجمعــة واجبة 

ــان  ــني اإلتي ــة مخــرّي ب ــوم الجمع ــف ي ــك أنَّ املكل ــى ذل ــريًا، ومعن تخي

بصــالِة الجمعــة عــى النحــو الــذي تتوفــر فيــه رشوطهــا اآلتيــة، وبــني 

اإلتيــان بصــالة الظهــر ولكــن اإلتيــان بالجمعــة أفضــل، فــإذا أىت بهــا 

برشوطهــا أجــزأت عــن الظهــر« )13(.    

وحاصــل القــول، إّن األكرثيــة اليــوم تذهــب إىل التخيــري بــني الجمعــة 

والظهــر، وعنــد التأمــل نجــد أنّــه ال فــرق بــني فقهــاء النجــف، 

ــني  ــد أّن الوالئي ــران، بي ــة يف إي ــة الحاكم ــة الديني ــني/ النخب والوالئي

يحثــون النــاس عــى املشــاركة، ويصفــون املاطلــة عنهــا بالفعــل 

املذمــوم رشًعــا، مــا يعنــي رفــع حكــم صــالة الجمعــة عمليًّــا إىل درجة 

ــه.    ح ب ــرَّ ــايئ وإن مل يُ ــوب الكف ــتحباب أو الوج االس

ــالتهم  ــال رس ــى إيص ــني ع ــرص الوالئي ــو ح ــك ه ــن ذل ــد م واملقص

السياســيَّة لجمــوع الحارضيــن يف صــالة الجمعــة، بخــالف النجفيــني، 

الذيــن ال تعنيهــم السياســُة كثــريًا، أو يُنظّــرون للمســافة بــني الحــوزة 

ــاء  ــع الســيايّس ولجــوء الفرق ــد أّن الواق ــة، بي ــة يف زمــن الغيب والدول

ــّث  ــم عــى الحــوزة أن ُتب ــا حتّ ــة أيًض السياســيني إىل الحــوزة النجفي

عــدة رســائَل سياســيّة عــر منــر الجمعــة تتعلــق بتحديــات الجاعــة 
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الشــيعية عموًمــا ويف العــراق والشــؤون السياســية العراقيــة عــى وجــه 

ــوص)14(.     الخص

ثانًيا-جذور التسييس: تعزيز الرشعية

ــى  ــران ع ــا، ويف إي ــيعي عموًم ــامِل الش ــة يف الع ــالة الجمع ــرّت ص م

وجــه الخصــوص بعــدٍد ِمــن املراحــل. وعمــل التشــيّع الســيايس الــذي 

وصــل إىل الســلطة مــراًرا عــر التاريــخ عــى تأســيس املســاجد 

الرســمية الخاصــة بــه، لإلعــالن عــن الظفــر الســيايّس وكمنــر للدعــوة 

الدينيــة، ورمــٍز للســيادة الروحيــة، ونجــد هــذا منــذ عــر الفاطميــني 

يف مــر، عندمــا أّسســوا جامــع القاهــرة )ُعــرف فيــا بعــد بالجامــع 

األزهــر(، وأرشفــوا عــى خطبــة الجمعــة فيــه، وتعيــني أســاء الفقهــاء 

ــاء  ــهرية، وإنش ــب ش ــات/ روات ــب جراي ــه، وترتي ــون في ــن يُدرّس الذي

ــة)15(.  ــا املختلف ــم بالعطاي ــات للســكن، وتكريه بيوت

ــة  ــة إىل رشعن ــون يف حاجــٍة ماّس ــوّي، كان الصفوي ــد الصف ويف العه

ــة،  ــوا دول ــم أّسس ــك أنّه ــّي؛ ذل ــّي، واملذهب ــيايّس والدين ــم الس وجوده

ــوا  ــالد مل يتحول ــن أهــل الب ــرٌي م ــٍة ســنيّة، وكان كث ــاض دول عــى أنق

ــون)16(،  ــا الصفوي ــي اعتمده ــة الت ــيعية املتطرف ــخة الش ــد إىل النس بع

فكانــت البيئــة املذهبيــة غــري مواتيــة يف بدايــة األمــر، باإلضافــة إىل 

ــا. وعــى املســتوى الخارجــّي كان مثــة خصــٌم  بعــض املتمرديــن داخليً

لــدوٌد متمثــل يف العثانيــني الذيــن كانــت دولتهــم تتســع رشقـًـا وغربـًـا 

ــم  ــا عــن التوســع يف األقالي ــح جاحه ــون كب ــد الصفوي ــذ، ويري حينئ
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ــا إســراتيجيًّا لهــا.  ــة الصفويــة محيطً ــّده الدول الفارســية، ومــا تُع

ســت الدولــة الصفويــة جهــازًا دينيًّــا متشــعبًا يف األقاليــم الفارســية  فأسَّ

ــالد  ــول الب ــيعي يف ط ــب الش ــور املذه ــز حض ــة تعزي ــوم مبهم يك يق

ــاُء  ــلّمها العل ــددة تََس ــة متع ــم اســتحداث مناصــب ديني ــا، فت وعرضه

اإلماميّــة، كمنصــب شــيخ اإلســالم، والصــدر، ومتــويل األوقــاف، 

ــة)17(.  ــة الجمع ــاة، وأمئ والقض

وكان الــرأي الســائد حينئــذ منــع صــالة الجمعــة يف ظّل غيبــة املعصوم، 

ــه البــالط الصفــوّي، بجــواز  فأفتــى الكــريك )ت: 940هـــ(، وهــو فقي

ــار جــداًل كبــريًا، واعرضــه  ــة، مــا أث صــالة الجمعــة يف عــر الغيب

ــس  أكــرث رجــال الديــن الشــيعة حينئــذ، إال أّن الخــّط العــام الــذي أسَّ

ــامل الشــيعي،  ــوم يف الع ــى الي ــاره حت ــه الكــريكّ ال ُيكــن إغفــال آث ل

خاصــة يف إيــران.       

ونجــد أنَّ املجلــّي )ت: 1110هـــ/  1700م( -الــذي حــرص كثــريًا عــى 

رشعنــة الوجــود الصفــوي وادعائــه أّن حكــم الصفويــني مــن عالمــات 

ظهــور اإلمــام املعصــوم، وســاق عدًدا مــن الروايــات الحديثيــة يف هذا 

الشــأن-، نجــده يقــول برشعيــة صــالة الجمعــة، ويحــرص كل الحــرص 

ــا.  ــاء إقامته ــاس أثن ــن الن ــريًا م ــا كب ــتقطب جمًع ــا، ويس ــى إقامته ع

وكان هــذا ال شــّك يف ســياق إضفــاء الرشعيــة عــى الصفويــني، 

ــد فقــد زّود  ــا يشــري أرجمن كــا الحــظ كولــن ترينــر، فيقــول: »ومثل

املجلــي امللكيــة بالرشعيــة الواضحــة التــي كانــت حينهــا غائبــة عــن 
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الفكــر الســيايس اإلمامــي الرســمي«)18(، وكافــأه الشــاه ســليان بتعيينه 

شــيًخا لإلســالم يف العــام 1687م)19(.

ــة  ــني مرتبط ــد الصفوي ــة يف عه ــة الجمع ــني أمئ ــألة تعي ــت مس وكان

ــدور  ــدر الص ــة ص ــوها، بزعام س ــي أسَّ ــة الت ــة الديني س ــة املؤسَّ براتبي

الكــريك حينئــذ، ثـُـّم تــم تشــكيل مكتــب أمئــة الجمعــة يف عهــد الشــاه 

عبــاس األول)20(. فباتــت مســألة الجمعــة تابعــة للســلطة السياســية 

ــّي  ــاء الخمين ــا ج ّ ــه مل ــُة أنّ ــني، واملفارق ــد الصفوي ــذ عه ــارشة، من مب

بعــد الثــورة اإليرانيــة 1979م، مل يُْحــدث تغيــريًا يُذكــر عــى مســتوى 

ــة. ومل  ــة عاّم ــة العلائي ــة، والجاع ــة، خاص ــة الجمع ــتقاللية أمئ اس

ــل  ــة، ب ــي للدول ــاز الدين ــبء الجه ــن ع ــي ِم ــاز الحكوم ــل الجه يتحل

ــة عريضــة  ــة، وصــارت أجنحــٌة حوزوي ــي للدول ــاز الدين ــم الجه تضّخ

ــا.   ــا هن ــس مظانه ــدة لي ــباب عدي ــيّة ألس ــلطة السياس ــة للس تابع

ويف العهــد القاجــاري، مل يختلــف األمــُر كثــريًا، فقــد كان رجــال الدين 

معنيّــون بشــؤون إمامــة الجمعــة، واألوقــاف، والقضــاء الرشعــي، 

وإبــرام العقــود بــني النــاس، وكانــوا يُعيَّنــون مــن قبــل الســلطة 

ــة  ــق الجاع ــريًا عــن تعمل ــض الطــرف كث ــت تغ ــي كان ــيّة، الت السياس

العلائيــة وتضخمهــا، فقــد ارتــأت يف ذلــك التحالــف تعزيــزًا لرشعيتهــا 

الدينيــة. لكــن ومــع تضخــم نفــوذ رجــال الديــن وتحكمهــم يف مفاصــل 

عديــدة مجتمعيــة واقتصاديــة، نشــب خــالٌف بينهــم وبــني الحكومــة)21(. 

ففيــا يُعــرف بثــورة التنبــاك، بــرزت املنابــر بوصفهــا أذرًعــا لرفــض 
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االمتيــازات ومجــااًل لتحريــض رجــال الديــن ضــد نــارص الديــن شــاه 

وامتيازاتــه التــي منحهــا لإلنجليــز العــام 1890م. فصعــد رجــال الديــن 

ــر املــريزا  ــَر ســيُد عــي أكــر –صه ــى املن ــه، وارتق ــددوا ب ــر ون املناب

ــا إىل  ــة، ودع ــا بالحكوم ــّهر فيه ــًة ش ــى خطب ــريازي-، وألق ــن ش حس

ــة)22(.  ــوكالء الرشكــة الريطاني ــاز والتصــدي ل إلغــاء االمتي

ويف أحــداث الثــورة الدســتورية اعتــى رجــال الديــن املنابــر ونــددوا 

بالحكومــة، إلهالهــا مصالــح النــاس، ولجوئهــا إىل القســوة، والعنــف، 

ضــد الجاهــري)23(. 

ــا  ــًة بوضعه ــة مقارن ــالة الجمع ــش ص ــّم تهمي ــوي، ت ــد البهل ويف العه

ــعون  ــوا يس ــني كان ــك أّن البهلوي ــني؛ ذل ــار، والصفوي ــد القاج يف عه

ــا مــن تكــرار مــا حــدث يف  إىل إضعــاف ســلطة رجــال الديــن، خوفً

ــعى إىل  ــت تس ــتهم كان ــى أّن سياس ــالوًة ع ــتورية، ع ــاك والدس التنب

ــا محــّل  ــة، وكانــت الشــعائر عموًم التحــول نحــو مجتمــع أكــرث علاني

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 عــدٍد ِمــن رجــال الدين لصــالة الجمعة 

يف بيوتهــم، أو عــزوف بعضهــم عنهــا بالكليــة. ويف نفــس الوقــت 

ظلّــت صــالة الجمعــة قامئــًة يف طهــران وبعــض املــدن تحــت رعايــة 

ــي،  ــن إمام ــو حس ــمي ه ــران الرس ــة طه ــام جمع ــة، وكان إم الحكوم
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وقــد تعــرض ملحاولــة اغتيــال يف عهــد الشــاه، ثــّم هــرب خــارج البــالد 

بعــد الثــورة)25(. 

ثالًثا-هيمنة النموذج: تأميم الجمعة يف عهد الولئيني  

حرصــت الســلطات السياســيَّة املتعاقبــة عــى ُحكــم العواصــم املركزيــة 

للتشــيع عــى التحكــم يف خطبــة الجمعــة، بــدًءا مــن الصفويــني، 

ــالء  ــا ســنيًّا يف كرب ــوا واعظً ــن عيّن ــني أنفســهم، الذي ــى العثاني وحت

ألداء الخطــب بعــد صــالة الجمعــة، وإزجــاء الــركات عــى الســلطان 

العثــاين؛ مــا دفــع رجــال الديــن الشــيعة إىل إلغــاء إقامــة صلــوات 

ــة)26(.  ــة الجاعي الجمع

وبعــد الثــورة اإليرانيــة يف العــام 1979م عملــت الحكومــة عــى تعزيــز 

رشعيتهــا يف األقاليــم الفارســية عــر التحكــم يف نوعيــة خطــاب 

ــة  ــيطرت الدول ــد س ــني فق ــد الصفوي ــدث يف عه ــا ح ــة، ومثل الجمع

عــى الخطــاب الدينــي بوســاطة شــبكة الــوكالء املحليــني املمثلــني يف 

ســات وأمئــة الجمعــة، فحــدث مــا ُيكــن  ممثــي املرشــد يف كافــة املؤسَّ

تســميته بتأميــم املســاجد، وتأميــم الجمعــة لصالــح منــوذج واحــد عملت 

النخــب الدينيــة عــى فرضــه. وُيكــن تفصيــل ذلــك مــن خــالل عــّدة 

مســتويات: 

الولية الثقافية   . 	

فعنــد اإلمعــان يف الســياق العــام بعــد الثــورة اإليرانيــة 1979م، نلحــُظ 

ــايف  ــو ثق ــا ه ــى كّل م ــة ع ــة للهيمن ــب الوالئي ــام والنخ ــرص النظ ح
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يف البــالد، شــأنُه شــأن مــا هــو ســيايّس واقتصــادّي، َوِمــن ثــّم ُيكــن 

القــول إنَّ تلــك النخــب تعاملــت مــع صــالة الجمعــة كتعامــل الســلطات 

السياســيّة الســابقة معهــا، اســتغالاًل وتوظيًفــا، ورشعنًة، فقــام الوالئيون 

مبــا ُســمي بالثــورة الثقافيــة يف البــالد، وأرادت مــن خاللهــا الهيمنــة 

التامــة عــى مجمــل الشــؤون الثقافيــة يف البــالد، وتأميــم الجامعــات، 

وتعديــل املناهــج التعليميــة مبــا يتوافــق مــع طروحاتهــا العقديــة، وعــزل 

عــدٍد كبــريٍ ِمــن األكادييــني ومغــادرة أكرثهــم إىل الخــارج، وتعقــب 

كثــريٍ مــن طــالب الجامعــات املعارضــني لسياســات الوالئيــني، وتنفيــذ 

ــوة  ــر أّن صح ــٌر بالذك ــريٍ منهــم. وجدي أحــكام إعــدام يف عــدٍد كب

تطهــري الجامعــات انطلقــت مــن منــر الجمعــة يف أبريــل 1980م)27(. 

ــن  ــري م ــة -يف كث ــر الجمع ــذ من ــام اتخ ــُظ أّن النظ ــّم ياُلَح ــن ث َوِم

األحيان-كوســيلة لتهيئــة املجــال العــام ومحاولــة إقنــاع الجاهــري مبــا 

ينــوي اتخــاذه مــن قــرارات. 

ســات الدينيــة والثقافيــة، إىل مســألة  وتحيلنــا هيمنــة النظــام عــى املؤسَّ

الواليــة عــى الشــؤون الثقافيــة ومنهــا خطبــة الجمعــة، إذ تُعــد النخبــة 

ــا؛ ألّن  ــر عمله ــٌل يف دوائ ــة داخ ــة أمئــة الجمع ــني وإقال ــة تعي الوالئي

الواليــة العامــة املطلقــة تشــمل كّل مــا هــو دينــّي ودنيــوّي. َوِمــن ثــّم 

ــا  ــي منه ــة الت ــة والديني ــل الشــؤون الثقافي ــة إىل مجم تنســحب الوالي

صــالة الجمعــة، والتــي يحــرص املرشــد نفســه عــى تعيــني أمئتهــا، مبــا 

يُشــبه التأميــم للخطــاب الدينــي، والتحكــم فيــا يُقــال للجاهــري. 
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ــة  ــت هيمن ــراين تح ــع اإلي ــاء املجتم ــة إبق ــذه الوالي ــل ه ــن مث وتضم

املرشــد األعــى وســيطرته، فــا ال يحصــل عليــه الوالئيــون باالنتخابــات 

يحصلــون عليــه بالتعيينــات، أو بــأدوات الســلطة كالقهــر والعنــف، وهــو 

مــا ال يكــن أن يســاهم حقيقــًة يف نــرش الفضيلــة يف املجتمــع، حســب 

املفكــر اإليــرايّن مصطفــى ملكيــان)28(. 

ويرفــض كثــرٌي ِمــن الفالســفة اإليرانيــني –مثــل الشبســري وملكيــان-

واليــة الدولــة عــى الشــؤون الثقافيــة ومحاولــة نــرش الفضائــل بالقهــر 

ــة، ويــرى هــؤالء أّن الحكومــة  ــة والثقافي ســات الديني ــه املؤسَّ أو بتوجي

ــا  ــوىل إنجــاز تكاليفه تابعــة يف مجــال الثقافــة العامــة للمجتمــع، وتت

ــوىل صناعــة  ــا أن تت ــي له ــة املجتمــع، وال ينبغ مبــا يتناســب مــع ثقاف

ــة)29(.  الثقافــة االجتاعي

وأدى واليــة الدولــة املبــارشة عــى منــر الجمعــة وتسييســها إىل عــزوف 

كثــريٍ ِمــن النــاس عــن تأدية صــالة الجمعــة الجاعيــة)30(. 

والجديــر بالذكــر هنــا أّن تدّخــل الدولــة وواليتهــا عــى خطــب الجمعــة 

ــة  ــت الجاع ــة، فكان ــة املذهــب بالدول ــا يف عالق ــد تحــواًل تاريخيًّ يَُع

الشــيعية ِمــن قبــل هــي املســؤولة عــن أمنــاط الخطــاب ورسدياتــه، مــع 

ــا مــن الســلطة السياســية، لكــن ومــع  ــا أو مكانيًّ تدخــٍل محــدود زمنيًّ

واليــة الفقيــه املطلقــة باتــت مســألة الجمعــة مــن مهــام الســلطة ال مــن 

مهــاّم الجاعــة، مــا يُهــدد الصــورة التاريخيــة املتخيلــة عــن اســتقالل 

الحــوزة العلميــة عــن الســلطة السياســية.
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إقالة غري املوالني. 	

ويف إطــار ســعي النخبــة الحاكمــة إىل االســتئثار مبفاصــل القــّوة يف 

ــك  ــا، وكذل ــني له ــة موال ــني أمئــة جمع ــا عــى تعي ــت دوًم ــالد عمل الب

ــكَّك يف والئهــم.  ــة املُتََش عــى إقال

وعــى ســبيل املثــال فقــد تــّم منــع الرئيــس اإليــرايّن األســبق ورئيــس 

مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام الراحــل هاشــمي رفســنجاين مــن 

صعــود املنــر وإمامــة صــالة الجمعــة التــي مل يِغــب عنهــا منــذ 

انتصــار الثــورة االيرانيــة يف 1979م، وذلــك بعــد اإلعــالن عــن نتائــج 

ــا  ــون عليه ــج اإلصالحي ــي احت ــية يف 2009م، والت ــات الرئاس االنتخاب

ــيَّا  ــة وال س ــدن اإليراني ــن امل ــدد م ــاٍت يف ع ــوا يف احتجاج وخرج

العاصمــة طهــران واتهمــوا فيهــا املحافظــني بتزويــر االنتخابــات 

ــن  ــنجاين م ــع رفس ــرار من ــاء ق ــاد، وج ــدي نج ــود أحم ــح محم لصال

ــي  ــي خامنئ ــد ع ــا للمرش ــالٍة وجهه ــد رس ــة بع ــالة الجمع ــة ص إمام

ــه  ــه عــن اتهامــات أحمــدي نجــاد ل ــي صمت ــا بشــكٍل ضمن انتقــد فيه

ونجلــه بالفســاد أثنــاء املناظــرات االنتخابيــة ووصفهــا بغــري املســؤولة 

ــة)31(. ــة للحقيق واملجافي

كــا اســتقال –أو أُقيل-مــوىس جزائري، إمــام جمعة األحــواز، محافظة 

خوزســتان، وعــزى ســبب اســتقالته إىل: »العجــز والشــيخوخة« )32(. يف 

حــني رّجــح البعــُض أســبابًا سياســية أّدت إىل هذه االســتقالة)33(.      

وتــوازت اســتقالة جزائــري مــع اســتقالة أخــرى لعبــاس عــي ســلياين، 
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إمــام جمعــة سيســتان وبلوشســتان، الــذي بــرر اســتقالته بـــِ »إتاحــة 

االســتقالتان  وتــأيت  الجديــدة«)34(،  واألفــكار  للشــباب  الفرصــة 

ــا  ــبابًا وضغوطً ــة أس ــني إن مثّ ــر القائل ــة نظ ــم وجه ــان لتدع املتوازيت

ــتقاالت.      ــك االس ــن وراء تل ــيّة تكم سياس

ويف األعــوام األخــرية كانــت هنــاك اســتقاالٌت متتاليــة ألمئــة الجمعــة، 

ــري يف  ــد شبس ــم: مجته ــة منه ــن األمئ ــري م ــدٌد كب ــتقال ع ــد اس فق

ــة  ــدي يف محافظ ــا برجن ــي رض ــة، وع ــان الرشقي ــة أذربيج محافظ

ــالن،  ــاين يف محافظــة جي ــن قرب ــن العابدي ــة، وزي خراســان الجنوبي

ــن زاده يف  ــر محس ــارس، وجعف ــة ف ــاين يف محافظ ــه أي ــد الل وأس

محافظــة الــرز، ومحمــد نقــي لطفــي يف محافظــة عيــالم. واســتقال 

أيًضــا يحيــي جعفــري يف محافظــة كرمــان، بعــد أن أثــارت تريحاتــه 

حــول دعمــه للرئيــس حســن روحــاين، جــداًل واســًعا يف البــالد. وعــى 

إثــر ذلــك وصــف نائــب الرئيــس إســحاق جهانغــريي هــذه التطــورات 

وقتهــا بـــِ »املثــرية للقلــق«)35(.    

ــٍذ بأنهــا إقصــاٌء ممنهــٌج  ــك االســتقاالت أو اإلقــاالت حينئ وُوصفــت تل

ألنصــار روحــاين ورفســنجاين مــن خطبــة الجمعــة، وأّن مــا مل يحصــل 

عليــه املحافظــون باالنتخابــات يحصلــون عليــه بالتعيينــات)36(، يف 

حــني أُشــيع مــن قبــل منافــذ محســوبة عــى النظــام أّن فســاًدا ماليًّــا 

ــك اإلقــاالت أو  ــّم جــاءت تل ــن ث ــة َوِم ــه بعــض أمئــة الجمع تــورط في

االســتقاالت)37(. ورمبــا كان هــذا الفســاد حقيقيًّــا لكّنــه منتقــى إىل حــّد 
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كبــري، ورمبــا كان ِمــن أجــل التغطيــة عــى األســباب الحقيقيــة املتمثلــة 

يف الخالفــات السياســيّة، وإقصــاء اإلصالحيــني. 

وتُعــّد مســألة االســتقاالت أو اإلقــاالت سياســًة متّبعــًة ِمــن قبــل النظــام 

منــذ الثــورة وحتــى اليــوم للتضييــق عــى اإلصالحيــني، وغريهــم 

مــن املشــكوك يف والئهــم التــام واملطلــق للمرشــد. فبعــد فــوز محمــد 

ــاق  ــق الخن ــّم تضيي ــات الرئاســية ســنة 1997م، ت خامتــي يف االنتخاب

عــى أتباعــه ومنارصيــه مــن أمئــة الجمعــة، وُهتــف يف كل جمعــة مــن 

أتبــاع جاعــة حــزب اللــه بعــد الخطبــة ضــد طاهــري أحــد الداعمــني 

لخامتــي حينئــذ، وتُعّقــب حجــة اإلســالم محســن كديــور أحــد الداعمني 

لخامتــي، والــذي كان يلقــي خطابــات بعــد خطبــة الجمعــة، وتــّم 

اعتقالــه ألشــهر.   

وبالفعــل اســتقال طاهــري يف العــام 2002م برســالٍة شــديدة اللهجــة 

ــرض  ــلطة بف ــه الس ــة، وواجهت ــة الديني ــاد النخب ــّاه فس ــا س ــد م ض

ــبه اإلقامــة  ــه مبــا يُش ــق علي ــاره، والتضيي ــاول أخب ــام ضــد تن حظــٍر ت

ــة)38(.  الجري

ــة  ــن أمئ ــدٍد ِم ــة ع ــري بإقال ــتقالة طاه ــر اس ــى إث ــام ع ــام النظ وق

الجمعــة مــن اليســار اإلســالمي، منهــم محمــد حســني زرنــدي، الــذي 

أُقيــل يف العــام 2003م بعــد 22 عاًمــا مــن مارســة مهامــه كخطيــب 

ــة)39(.  للجمع
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لجنة سياسات أمئة الجمعة . 	

ــه الســلطة  ــٌم إدارّي توجهــت إلي ــاك تأمي وعــالوًة عــى مــا ســبق فهن

السياســية مــن أجــل إحــكام قبضتهــا عــى منــر الجمعــة، متثــل ذلــك 

يف تأســيس مكاتــب وهيئــات إرشافيــة عــى تعيــني وعــزل أمئــة 

الجمعــة، وتزويدهــم باملوضوعــات التــي تراهــا الدولــة مناســبة حســب 

ــة.  الســياق واألحــداث التــي متــّر بهــا الدول

ــٍر  ــورة يف 27/7/1979م بأم ــد الث ــة بع ــالة جمع ــت أول ص ــد أُقيم فق

ِمــن الخمينــي وبإمامــة املرجــع الدينــي الراحــل طالقــاين، وبعــد نجــاح 

هــذه التجربــة يف العاصمــة طهــران طالبــت –أو طولبت-بقيــة املــدن 

بتعيــني أمئــة إلقامتهــا، وعــى مــدى ســنوات قليلــة انتــرشت املســاجد 

ــني  ــبعمئة ومثان ــن س ــرث م ــة إىل أك ــذه الفريض ــا ه ــام فيه ــي تق الت

مســجًدا)40(. 

ــن  ــٍة ِم ــٍة مكون ــني لجن ــي بتعي ــر الخمين ــي أم ــن خامنئ ــراٍح ِم وباق

عــدد مــن رجــال الديــن لوضــع السياســات الخاصــة بصــالة الجمعــة 

وتــم إنشــاء األمانــة العامــة لهــذه اللجنــة يف مدينــة قــم)41(. وُعرفــت 

ــطس  ــة. ويف أغس ــة الجمع ــة ألمئ ــة املركزي ــم اللجن ــة باس ــذه اللجن ه

1984م عــنيَّ الخمينــي ســبعة مــن رجــال الديــن وهــم: محمــد أبطحي، 

هاشــم رســويل محــاليت، محمــد رضــا توســي، حســن صانعــي، محمــد 

عبيايــي، محمــد جــواد كشــمريي، وعــي قــايض عســكري، أعضــاًء يف 

أمانــة أمئــة الجمعــة)42(. 
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ــل  ــة مح ــة وضــع سياســات أمئــة الجمع ــت لجن ــام 1993م ُحلّ ويف ع

اللجنــة املركزيــة ألمئــة الجمعــة، وتــوىل هاشــم رســويل محاليت رئاســة 

ــا  ــده رض ــاء بع ــام 2000م وج ــى ع ــها وحت ــذ تأسيس ــة من ــذه اللجن ه

تقــوي. واتســمت فــرة رضــا تقــوي بالتشــدد إذ اســتعان باملتشــددين 

املقربــني مــن خامنئــي)43(، وكان خامنئــي قــد عــنّي بعــد ثــالث ســنوات 

مــن وصولــه إىل منصــب املرشــد، تســعة مــن رجــال الديــن إلدارة هــذه 

اللجنــة التــي أُطلــق عليهــا: »لجنــة وضــع سياســات أمئــة الجمعــة«)44(.

وتُعــّد لجنــة سياســات أمئــة الجمعــة أحــد الهيئــات املؤثــرة يف السياســة 

ســة التــي تحــدد فعليـًـا االتجــاه الرئيــي لخطــب  اإليرانيــة، وهــي املؤسَّ

الجمعــة يف املــدن. ومثــة قســٌم ســيايّس فيهــا يرســل املنشــورات 

واملجــالت اإللكرونيــة إىل أمئــة الجمعــة إضافــة إىل التوصيــات 

ــب.  ــة بالُخطَ الخاص

ويف الُجْملــة فقــد التفــَت النظــاُم إىل أهميّــة خطبــة الجمعــة يف إيصال 

رســائله إىل الجاهــري يف أطــراف البــالد ومحافظاتهــا املتباعــدة، وال 

ســيّا قبــل طفــرة االتصــاالت ووســائل التواصــل الحديثة. وبعــد الطفرة 

التكنولوجيــة كان مــن املفــرض وفًقــا للتطــور الطبيعــي أْن تقــّل مكانــة 

وأهميــة صــالة الجمعــة يف إيــران كأداة مــن أدوات النظــام السياســية 

ــة  ــذي حــدث؛ نظــرًا ملســاعدة البيئ ــد أّن العكــس هــو ال ــة، بي والتعبوي

املواتيــة، حيــث أّدت العقوبــات الغربيــة عــى إيــران إىل تفعيــل النخبــة 

ــا  ــع، توازيً ــادة التقوق ــة واالســتهداف، وزي ــة لخطــاب املظلومي الحاكم
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مــع حجــب النظــام لعــدٍد كبــريٍ ِمــن املواقــع عــى الشــبكة العنكبوتيــة، 

ــة، كأداة  ــة الجمعــة لــدى النخــب الديني ــة خطب ــّم كانــت أهمي ــن ث َوِم

مــن أدوات تَْشــكيل وعــي النــاس، ومواجهــة األخطــار الخارجيــة.     

منابع الرزق ومصادر األجور. 	

التفــت الفيلســوف اإليــرايّن عبــد الكريــم رسوش إىل مســألة ارتــزاق 

رجــال الديــن خاصــة بعــد الثــورة اإليرانيــة، وكيــف أّن هــذه الدخــول 

ــوِّل، ســواء  ــه ورجــل الديــن، تجــاه املُم ــة تؤثــر عــى عمــل الفقي املالي

أكان هــذا املُمــوِّل هــو الدولــة، أو العاّمــة)45(، والتفــت إىل تلــك املعضلــة 

مرتــى مطهــري، مــن قبــل)46(. 

ويف حالــة أمئــة وخطبــاء الجمعــة يف إيــران ال يختلــف األمــُر كثــريًا، 

ــة لهــؤالء األمئــة ترجــع إىل الســلطة السياســية، وليــس  فاملســألة املالي

إىل الجاعــة األهليــة، واملجتمــع املــديّن. مــا يجعــل هــؤالء الخطبــاء 

ــات  ــاع الجراي ــن اقتط ــا م ــِة خوفً ــني للدول ــني تابع ــب األحاي يف أغل

والرواتــب. وســبب والئهــم للدولــة ال لألُّمــة كــا كان األمــر يف أكــرث 

فــرات التاريــخ الحــوزوّي أّن معظمهــم مل يصــل إىل رتبــة االجتهــاد، 

بــل هــم أقــرب إىل درجــة الدعــاة والوعــاظ ممــن ال يلكــون األهليــة 

ــة ال  ــذا فالعام ــة، ول ــب مكتوب ــم الخط ــذا تأتيه ــاء؛ ول ــدر واإلفت للتص

تنظــر إليهــم كمجتهديــن وبالتــايل يحرمونهــم مــن الحقــوق الرشعيــة. 

أيضــا فالــوالء للدولــة بحكــم املأسســة التــي أُدخلــت عــى منــر 

ــّي رصف ال  ــل حكوم ــي عم ــران ه ــوم يف إي ــة الي ــة، فالجمع الجمع
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ــه.   ــة في ــة/ العاّم ــة بترفــات الجاعــة األهلي عالق

ــار مظاهــر  ــا مــن إظه ــة دوًم ــة الحاكم ــه النخب ــل علي ــا تعم ورغــم م

الزهــد والتواضــع، فــإّن املعلومــات تشــري إىل تضخــٍم شــديٍد يف ثروات 

رجــال الديــن، باإلضافــة إىل املزايــا الكبــرية التــي يتمتعــون بهــا. وأمئة 

ــبة  ــد.  وبالنس ــني للمرش ــؤالء كممثل ــى رأس ه ــران ع ــة يف إي الجمع

ــة يتقــاىض أجــرًا  ــن أّن إمــام الجمع ــة املخصصــة لهــم، فاملعل للميزاني

ــا، أمــا األمئــة يف املناطــق  ــا، مــا يعــادل شــهريًا 54 دوالر تقريبً رمزيً

ــا أكــرث مــن هــذا بقليــل)47(.  الفقــرية فيتلقــون راتبً

وهــذا املبلــغ القليــل ال يكــن أن يكــون كافيًــا ألمئــة الجمعــة وأرسهــم، 

ــة عــى أْن  ــغ ألمئــة الجمع ــي بعــض املبال ــذا خّصــص املرشــد خامنئ ل

تدفــع لهــم مــن ســهم اإلمــام لســد احتياجاتهــم)48(.

ولــذا صــار الحديــث عــن أرقــام محــددة لرواتــب األمئــة رضبًــا مــن 

ــام-، غــري  ــا ســهم اإلم املســتحيل، إذ إنَّ مســألة الخمــس عموًما-ومنه

ــة  ــات الرســمية وامليزاني ــا باإلحصائي ــة له ــر، وال عالق ــة املقادي معروف

ــة الســنوية وإن َخّصصــت جــزًءا منهــا  ــة الحكومي ــة. فامليزاني الحكومي

ســات لهــا  ســات الدينيــة ومكتــب املرشــد، إال أنَّ تلــك املؤسَّ للمؤسَّ

ســات الرســمية  مواردهــا ومداخيلهــا الخاّصــة والتــي ال تخضــع للمؤسَّ

ــة)49(! للدول

ووفًقــا لنظريــة واليــة الفقيــه فــإّن الُخمــس كله بشــقيه )ســهمي الســادة 

واإلمــام( يُدفــع كحّق واحــٍد ورضيبة حكوميــة إىل الــويّل الفقيه وحاكم 
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املســلمني )أو وكالئــه املعتمديــن(، ليــرف برأيــه وتحــت إرشافــه يف 

مصالــح اإلســالم واملســلمني، ويؤّمــن منــه معاش فقــراء الهاشــميني)50(. 

ويتعامــل النظــام اإليــرايّن مــع مســألة الُخمــس بنظريــة واليــة الفقيــه، 

ســاته)51(، ولــذا  أي واليــة الــويّل الفقيــه عــى الُخمــس، ومصارفــه، ومؤسَّ

ــه  ــى أوج ــة، وع ــة الجمع ــة أمئ ــى ميزاني ــوف ع ــتبعد الوق ــن املس فم

اإلنفــاق عموًمــا، بــل ومــدى وصــول تلــك األمــوال إىل مســتحقيها مــن 

ســية والرقابــة واإلرشاف!  حيــث املبــدأ، يف ظــّل غيــاب املؤسَّ

واملنضبطــة  املحــددة  الرقميــة  املعلومــات  وقلــة  الضبابيــة  وهــذه 

ــون إىل أّن  ــني يذهب ــت بعــض الباحث الرســمية أو شــبه الرســمية، جعل

وظيفــة اإلمامــة يف إيــران طريــٌق للــرثاء الرسيــع، حيــث يتوفــر لــكل 

إمــام ســيارة ضــد الرصــاص، وحــارس أمنــي خــاص، وســكن، وراتــب 

مجهــول معفــى مــن الرضائــب، ورعايــة طبيــة، وحــّج ســنوّي للمــزارات 

ــا)52(.  الشــيعية ونحــو ذلــك مــن مزاي

وقــد نفــى كثــرٌي ِمــن رجــال الديــن النافذيــن تلــك املعلومــات املتعلقــة 

ــال  ــُض أّن رج ــَم البع ــة الجمعــة، وزع ــال الديــن، وأمئ ــزاق رج بارت

الديــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر، وحســب أبــو الفضــل شــكوري فــإّن 

98% مــن رجــال الديــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر، وأّن 3% فقــط 

ــم  ــة عليه ــورة، والبقي ــن هــم مــن اســتفادوا مــن الث مــن رجــال الدي

ــا  ــادل تقريبً ــا يع ــهريًا )م ــان ش ــف توم ــتمئة أل ــغ س ــوا مببل أن يعيش
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1∗(، َوِمــن خــالل املــال الــذي يتكســبونه يف شــهرْي محــرم 

143 دوالر()

ورمضــان مــن الخطابــة عــى املنــر، وأنَّ معظــم هــؤالء مســتأجرون، 

ويتنقلــون مــع زوجاتهــم وأوالدهــم لقضــاء حوائجهــم هنــا وهنــاك مــن 

ــة متهالكــة، ويعيشــون عــى الكفــاف. وقــال إّن  خــالل دراجــات ناري

النــاس تنظــر فقــط إىل رجــال الديــن الذيــن هــم قضــاة أو يعملــون 

ــئ  ــم خاط ــؤدي إىل حك ــا ي ــكرية، م ــة والعس ــات الرقابي س يف املؤسَّ

عــن دخــل ومنــط حيــاة رجــال الديــن)53(. 

ويبــدو أنَّ رســالته كانــت موجهــة إىل عمــوم النــاس التــي باتــت تنظــر 

ــم  ــري منه ــروات كث ــم ث ــبب تضخ ــق بس ــة وقل ــن بريب ــال الدي إىل رج

بشــكل ملحــوظ، ولــذا قــال مســتنكرًا: »رغــم هــذه اإلحصــاءات، فــإنَّ 

الشــارَع اإليــراين واإلعــالم ال يُصــّدق هــذا الــكالم«)54(.

رابًعا-السيايسُّ أّوًل.. تسييس الدينّي وتديني السيايّس 

تتعامــل النخبــة الدينيــة مــع مســألة صــالة الجمعــة عــى أنهــا سياســيّة 

ــو  ــا ه ــا مل ــّي تاليً ــاين األخالق ــي والروح ــب الدين ــة، وأّن الجان رصف

ســيايّس. ويف ســياق التأميــم الــذي فّصلنــا القــول فيــه، بــات الخصــوم 

السياســيني واملذهبيــني للنظــام يف حصــار دعــايّئ، إذ ال منابــر لهــم 

ــة  ــب الديني ــرزت النخ ــّم أب ــن ث ــا. َوِم ــن خالله ــاس م ــون للن يتوجه

ــا  ــل يف املذهــب، وم ــا األصــل األصي ــه عــى أنّه ــة الفقي طروحــة والي

ســواها دخيــٌل عليــه، بــل ذهــب الخمينــّي إىل أنَّ األحــكام الحكومتيــة/ 

)∗( الســعر الرســمي اليــوم الثالثــاء 25 فرايــر 2020م، مــا يســاوي: 4200 تومــان للــدوالر الواحــد. )يف 
حــني أن ســعر الســوق الحــرة 14 ألــف تومــان للــدوالر الواحــد(.
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ــة، ُمقّدمــة عــى األحــكام الوالئيــة!             الوالئي

فاملعضلــة ليســت يف تســييس الجمعــة فحســب، بــل يف اســتالبها لتيــاٍر 

ســيايسٍّ بعينــه، وحرمــان التيــارات األخــرى مــن تلــك امليــزة. ويحمــل 

هــذا النــزوع يف طياتــه نكرانـًـا للتعدديــة الدينيــة مــن طــرف الوالئيــني 

ســواًء أكانــت تعدديــة عــى مســتوى الحقانيــة، أو عــى مســتوى النجاة، 

إذ لــو آمنــت النخــب الدينيــة الوالئيــة بــأّي منهــا ملــا كان مَثَّــة معنــًى 

لحرمــان اآلخريــن مــن صعــود املنابــر والتحــدث إىل الجاهــري.          

ــار  ــول: »وص ــكاره، فيق ــر واحت ــييس املن ــدي تس ــي هوي ــد فهم ويرص

منــر الجمعــة منصــًة للتوجيــه الســيايّس، مــن فوقــه تعلــن املواقــف، 

ــة،  ــة والدولي ــور املحلي ــف األم ــة مبختل ــة، املتصل ــار الهام ــذاع األخب وت

ــي«)55(.        ــة واإلرشــاد الدين ــادات الفقهي ــع االجته ــب م ــا إىل جن جنبً

ــل  ــبات، ب ــيٍة يف املناس ــاٍت سياس ــدر بيان ــادًة ال يص ــّي ع وكان الخمين

ــر  ــه مــن األحــداث، ورمبــا يذك ــا موقف ــن فيه ــًة ويعل كان يلقــي خطب

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 الحــّد)56(. 

وصــار خامنئــي ِمــن بعــده عــى نفــس النمــط إىل حــّد كبــري، وكذلــك 

ــك  ــإّن تل ــّم ف ــن ثَ ــدي)57(، َوِم ــظ هوي ــا لح ــرون، ك ــؤولون اآلخ املس

الخطــب تُتَجــاَذب مــن التيــارات السياســية والدينيــة، وتُقــرأُ قــراءات 

ــارشة ال  ــات واضحــة ومب ــاء بيان ــدم إلق ــٍد لع ــة تعّم ــل مَثَّ ــة، فه مختلف
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ــة؟  ــة الوعظي ــة والديني ــا الشــخصية الفقهي ــل؟ أم أنه تحتمــل التأوي

ــة الحاكمــة  ــة الديني ــدى النخب ــة ل ــة حــال، فــإّن قيمــة الجمع عــى أيّ

تتمثــل يف كونهــا محــل تعبئــة سياســية وترابــٍط اجتاعــيٍّ يقــف 

ــورة، مــن الفــن واملحــن، ومواجهــة  ــة والث ــة الدول ــا لحاي ســّدا منيًع

الطواغيــت، وتحمــي الفكــر الدينــي للبــالد، فهي مؤمتــٌر أســبوعٌي يُعقد 

يف أكــرث مــن 750 نقطــة يف البــالد. أيًضــا صــالة الجمعــة وخطبتهــا 

املليئــة بالتجييــش والعاطفــة املخزونــة، وذكــرى مظلوميــات آل البيــت، 

ــه، تكفــل للقــوى  ــويّل الفقي ــة ال واملؤامــرة ضــد اإلمــام الغائــب، ودول

املتدينــة واألفــراد الروحانيــني إشــباع حاجياتهــم الروحانيــة والعقديــة، 

ومــلء كياناتهــم مبشــاعر الديــن والتقــرب إىل الســاء)58(! ويف هــذا 

ــرية  ــدد، فتكب ــذا الص ــة يف ه ــوالت العبادي ــر املدل ــّم تحوي ــياق ت الس

ــه، بــل  ــًة لخشــوِع اإلنســان وإقبالــه عــى ربّ ــد افتتاحي اإلحــرام مل تُع

ــت الصــالة مــن  ــة ضــد قــوى االســتكبار، وتحول ــرية موّجه ــت تكب بات

ــادة الحكيمــة)59(! ــة للقي خشــوع الفــرد إىل طاعــة األُّم

وتعلقــت أبــرز معــامل التســييس والتعبئــة السياســية ملنــر الجمعــة 

ــن:  يف محوري

تسقيط خصوم الداخل. 	

وظّفــت النخبــة الدينيــة مســألة الجمعــة لتســقيط خصومهــا يف الداخــل 

ــا  ــني فكريً ــيني، أو معارض ــني سياس ــوا معارض ــواء أكان ــراين، س اإلي

ــة  ــم والي ــى باعتاده ــه، أو حت ــة الفقي ــرة لوالي ــراءًة مغاي ــم ق بتبنيه
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ــل ســلوك النظــام.  ــة تعدي ــه مــع ســعيهم إىل محاول الفقي

ــه  ــرث من ــكايل أك ــواليئ الرادي ــار ال ــرًا للتي ــة من ــر الجمع ــات من وب

منــرًا لخطبــة الجمعــة التــي مــن مقاصدهــا التأليــف بــني املســلمني، 

وإشــاعة املــودة بينهــم، وتنحيــة الخالفــات السياســية التــي هــي 

خالفــات ظنيــة ال قطعيــة وفًقــا للقــراءة املعتمــدة يف الفقــه الســيايّس 

اإلســالمي، بيــد أن النخبــة الوالئيــة صبغــت القداســة عــى مخرجاتهــا 

السياســية، وأصبحــت مقوالتهــا ال تنفــّك عــن الديــن واملذهــب، َوِمــن 

ثــّم فــأّي خــروج عنهــا تنظــر إليــه بوصفــه متــرًدا عــى الديــن نفســه. 

ــت مهاجمــة حكومــة خامتــي، وحكومــة  ــن عــى منــر الجمعــة متّ َوِم

اإلصالحيــني  مــن  وغــريه  رفســنجايّن  وهوجــم  روحــاين،  حســن 

واملعتدلــني. 

ففــي عهــد خامتــي، وبعــد كل خطبــة للجمعــة كانــت مجموعــات حــزب 

اللــه تهتــف ضــد حكومــة خامتــي، بــل وقامــت بعــض تلــك املجموعــات 

ــة  ــرْي الداخلي ــه مهاجــراين –وزي ــوري وعطــا الل ــه ن ــد الل بــرضب عب

والثقافــة يف عهــد خامتــي)60(. 

ويف عهــد روحــاين، تــّم انتقــاده مــن أمئــة الجمعــة كثــريًا، وقــد خاطبه 

إمــام جمعــة طهــران إبـّـان أزمــة التظاهــرات بقولــه: »وقــال موحــدي 

ــالد.  ــن الب ــرية م ــزاء كث ــرت أج ــد دم ــاين: لق ــا روح ــاين مخاطبً كرم

ــة  ــا حكوم ــة؟ ي ــل بدق ــاذا مل تعم ــت؟ مل ــاذا أهمل ــيدي مل ــا س ــًنا ي حس

التدبــري، أيــن تدبــريك حتــى ال يحــدث مثــل هــذه األمــور؟«)61(.
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وتدخــل خطبــة الجمعــة أيًضــا كجــزٍء ِمــن منظومــة الــراع الدعائيــة 

يف االنتخابــات الرملانيــة والرئاســية اإليرانيــة، وتعمــل يف أغلــب 

ــني)62(.  ــد اإلصالحي ــني ض ــح املحافظ ــان لصال األحي

فخطيــب صــالة الجمعــة يف مدينــة مشــهد أحمــد علــم الهــدى، يقــول 

يف ســياق تريــره لرفــض مجلــس صيانــة الدســتور أوراق ترشــح بعــض 

املتقدمــني النتخابــات مجلــس الشــورى: »إن مجلــس صيانــة الدســتور 

يتــرف بطريقــة بطوليــة عندمــا ينــع بعــض الجهــات املندســة مــن 

الدخــول إىل الرملــان. ويجــب أال نســمح بدخــول الذيــن يختلفــون مــع 

ــو كانــت حــدة هــذا االختــالف بســيطة  ــى ل ــان، حت املرشــد إىل الرمل

جــدا)63(. 

ــة طهــران كاظمــي:  ــة املؤقــت يف مدين ــب صــالة الجمع ويقــول خطي

»ويف إشــارة إىل االنتخابــات الرملانيــة املرتقبــة يجــب أن يكــون 

الرملــان عــى قــدر من العظمــة القوميــة وكرامة دم )قاســم ســلياين( 

ــورة«)64(. ــن بالث ــواب مخلصــني وجديري ــون الن وأن يك

ــكلة مــن املرشــد  ــة مَش ــل هيئ ــون مــن قب وإذا كان أمئــة الجمعــة يعيّن

نفســه، وإذا كانــت الخطبــة التــي يلقونهــا تأتيهــم مكتوبــة مــن أجهــزة 

الدولــة، فيمكــن القــول إّن شــبكة أمئــة الجمعــة يف طــول البــالد 

ــم  ــون باس ــم متحدث ــه، وأنّه ــد نفس ــت املرش ــن بي ــزٌء ِم ــا ج وُعرضه

الدولــة، وهــذا يُدلــل عــى فكــرة التأميــم، تجنبــاً لــروز ثقــل مجتمعــي 

ــا عــى  ــون دعوي ــة، أو يهيمن ــرار الدول ــرون عــى ق ــٍن يؤث لرجــال دي
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ــتورية.  ــاك والدس ــل يف التنب ــا حص ــاس، ك الن

فالنخبــة الدينيــة التــي ثــارت عــى البهلويــني برفقــة التيــارات 

السياســية األخــرى كاليســاريني والليراليــني، تــدرك جيــدا أّن مجتمــع 

رجــال الديــن لــو تُركــت لــه مســاحات حقيقيــة للعمــل الســيايس 

املســتقل دون ســقف النظــام ومظلتــه رمبــا تتكــرر تلــك الســيناريوهات 

ــذا  ــق النظــام، ول ــا الحــوزُة شــوكة يف حل ــي كانــت فيه ــة الت التاريخي

فليــس أمــام النظــام ســوى االســتمرار يف الحــّد مــن اســتقاللية ونفــوذ 

ــن.  رجــال الدي

مواجهة الخارج   . 	

ُوظّفــت خطبــة الجمعــة يف معــارك إيــران الخارجيــة كذلــك، فخطيــب 

ــة  ــني يف مدين ــل املدني ــال، يصــف قت ــران عــى ســبيل املث ــة طه جمع

حلــب الســورية بقولــه: »انتــر املســلمون يف حلــب عــى الكفــار«)65(!

وانســحب ذلــك التشــويه حتــى إىل َمــن هم ِمن داخــل الطائفة الشــيعية 

ــني  ــني الديني ــؤولني اإليراني ــات املس ــا يف اتهام ــا وجدن ــها، ك نفس

والسياســيني لنشــطاء االنتفاضتــني العراقيــة واللبنانيــة أكتوبــر2019م 

بأنهــم عمــالء ومتآمريــن، ووكالء لقــوى االســتكبار، ومــا شــابه ذلــك 

مــن اتهامــات تســقيطية)66(. 

ــارة  ــة ت ــدوٍل إقليمي ــات ل ــل االتهام ــن كي ــة م ــة الجمع ــو خطب وال تخل

للســعودية وتــارة لركيــا، وأخــرى لباكســتان، وهكــذا، يف محاولة النخب 

الدينيــة تشــويه النــاذج املنافســة لهــا يف العــامل اإلســالمّي، باإلضافــة 
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ــه مؤامــرات مــن  ــرأي العــام الداخــي ضــد مــا يعّدون إىل تجييــش ال

قــوى االســتكبار اإلقليميــة والدوليــة، ضــد دولــة الــويّل الفقيــه.  

ــام  ــرأي الع ــاع ال ــة إقن ــن محاول ــا م ــة أيًض ــب الجمع ــو خط وال تخل

ببعــض ملفــات السياســة الخارجيــة، مثــل رفــض االتفــاق النــووي، أو 

ــيايّس)67(.  ــام الس ــة النظ ــب رؤي ــه، حس ــة علي املوافق

ــال  ــم االحتف ــام، يت ــن كل ع ــان م ــهر رمض ــن ش ــة م ــر جمع ويف آخ

باليــوم العاملــي للقــدس، وهــو اليــوم الــذي بــدأ االحتفــال بــه بطلــب 

ــس النظــام اإليــراين الخمينــي، ويتحــدث الخطبــاء فيــه عــن  مــن مؤسِّ

دور إيــران يف حايــة القــدس والشــعب الفلســطيني، ودأبــت إيران يف 

خطــب يــوم القــدس عــى الهجــوم عــى الــدول العربيــة واإلســالمية، 

وتقديــم نفســها عــى أنهــا املدافــع الحري عــن القضيــة الفلســطينية، 

يف دعايــة ال تخلــو مــن توظيــٍف وأدلجــة. 

وحــذر كثــرٌي ِمــن رجــال الديــن التســييس املمنهــج لخطــاب الجمعــة، 

ــروج  ــالة، وخ ــن الص ــاس ع ــزوف الن ــي يف ع ــبب الرئي ــه الس كون

ــازي  ــالم إي ــة اإلس ــة أّن حج ــة، لدرج ــا األولي ــن مقاصده ــة ع الخطب

ــرايّن يحــرص عــى صــالة  ــن الشــعب اإلي ــن 1%م ــل م ــى أّن أق ادع

ــه  ــرة إال أن ــة ظاه ــن مبالغ ــرأي م ــذا ال ــا يف ه ــى م ــة)68(، وع الجمع

يشــري إىل قلــق بعــض رجــال الديــن مــن عمليــات التســييس الواســعة 

ــة.  ــر الجمع ملن

وبخــالف التســييس فــإّن مــن األســباب الرئيســية لعــزوف النــاس عــن 



35

ــأّن  ــام ب ــاس الع ــي اإلحس ــه ه ــة الفقي ــد والي ــة يف عه ــالة الجمع ص

ــب  ــت املرشــد، وأّن الخطي ــا رســميًّا لبي ــات مؤمــًا، ومتحدثً املســجد ب

ال مجــال لــه لإلبــداع، ومواكبــة العــر، والتحــدث مبــا يالئــم البيئــة/ 

اإلقليــم/ املنطقــة التــي يخطــب فيهــا، َوِمــن ثــّم وجــود مســافات بينــه 

ــاس يف  ــه، وال ســيا وأن الن ــن ل ــاس مــن الحارضي وبــني همــوم الن

ــا  ــدر م ــة بق ــم السياس ــة ال تعنيه ــة والحدودي ــق النائي ــرى واملناط الق

ــة  ــن مهّم ــا. لك ــة تريفه ــة، وكيفي ــاة اليومي ــكالت الحي ــم مش تعنيه

ــع  ــم عــى جمي ــي تُعمَّ ــة الت ــاء الورقــة املكتوب ــب تكمــن يف إلق الخطي

ــك الســياقات)69(. ــة لتل األمئــة، دون رعاي

ــب؛  ــرّي فحس ــن املظه ــن التدي ــاٍط م ــار أمن ــذا إىل انتش وأدى كل ه

خوفـًـا مــن مالحقــة الســلطة أو الشــذوذ عــن الســمتية املجتمعيــة، ولــذا 

فقــد تضخمــت الشــعائر واملظاهــر عــى حســاب األخــالق والروحانيات 

واملارســة العمليــة للتديــن، فصــار حجــاب املــرأة لــدى الســلطات أهــم 

مــن مالحقــة الفســاد واملحســوبيات يف الجهــاز البريوقراطــي للدولــة، 

ــريات  ــة املس ــد، ورعاي ــم املراق ــى ترمي ــاق ع ــرص واإلنف ــح الح وأصب

ــا  ــم، م ــاس وحاجياته ــات الن ــري رضوري ــن توف ــّم م ــعائرية أه الش

ــات التديــن برمتهــا، وســاهم يف انتشــار مــا يكــن  انعكــس عــى بيئ

تســميته بالتديــن املغشــوش، يف مجتمــع رجــال الديــن. 

خامساً-تداعيات التسييس: ازدياد وتائر العلمنة  

رمبــا تســاهم خطبــة الجمعــة يف إيــران بوضعهــا الراهــن إىل ازديــاد 

وتائــر العلانيــة يف املجتمــع؛ وذلــك ألســباب متعلقــة بتقليديــة الخطاب 
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الدينــي وتسييســه يف ذات الوقــت، فالخطــاب الــذي يُبــث مــن منابــر 

ــوم  ــة، ال بهم ــة الحاكم ــة الديني ــوم النخب ــة بهم ــق الصل ــات وثي الجمع

األمــة اإليرانيــة. 

ويف هــذا الســياق، فــإّن الســلطات تهــدف مــن إغــالق منافــذ التعبــري 

والخطابــة الدينيــة، واملواعــظ الروحانيــة أمــام التيــارات الدينيــة غــري 

ــون  ــي تك ــة الت ــدارس الديني ــينيات، وامل ــا يف الحس ــة، وحره الوالئي

غالبًــا محــدودة مــن حيــث املــكان والزمــان وعــدد الحارضيــن، 

بخــالف املســاجد املنتــرشة يف طــول البــالد وعرضهــا، إىل بــروز واليــة 

الفقيــه كطروحــة معتمــدة يف الفقــه الشــيعي، بــل كطــرٍح رئيــي مــن 

ســة  رضوريــات املذهــب ال مــن فروعــه، يف اإلعــالم الرســمي، واملؤسَّ

ــل يف  ــا مثي ــبق له ــة مل يس ــا إىل درج ــّم ترقيته ــمية، وت ــة الرس الديني

اإلســالم الشــيعي)70(.

ــة  ــة والليرالي ــارات املدني ــه يف نفــس الوقــت أدى إىل صعــود التي لكن

واليســارية، إذ وفــرت هــذه السياســة لتلــك التيــارات مجــاالت وأهدافـًـا 

ــه  ــراد ل ــذي يُ ــوذج ال ــن النم ــه، َوِم ــة الفقي ــل مــن والي ــاد والني لالنتق

التعميــم قهــرًا مــن قبــل النخبــة الدينيــة الرســمية. وازدادت الدراســات 

الفقهيــة والفلســفية املتعلقــة باالســتبداد، والقهــر، والحاكميــة، ومصــادر 

الرشعيــة، واتخــذت ردود أفعــال نحــو استكشــاف الفلســفة الغربيــة.

ــا  ــه يواجهه ــريًا، إال أن ــام كث ــج النظ ــوات تزع ــذه األص ــت ه وإذا كان

ــة، مبــا  ــة األمني ــا باملالحق ــي، وأحيانً ــا بالتســقيط والتشــويه الدين دوًم
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ــك  ــاه تل ــراتيجيته تج ــري إس ــر يف تغي ــام ال يفك ــى أنَّ النظ ــل ع يدل

ــذ  ــني، مناف ــؤالء املخالف ــذ له ــاحات ومناف ــح مس ــر فت ــوات ع األص

سياســية للمنافســة، ومنافــذ دينيــة كمنافــس يف تقديــم منــوذج دينــّي 

عــرّي مخالــف لواليــة الفقيــه، َوِمــن ثـَـمَّ تبــدو إســراتيجيته مبثابــة 

ــني  ــن منتفع ــا م ــا حوله ــة، وم ــة الصلب ــة الوالئي ــى الكتل ــاظ ع الحف

ــة.  ــة الوالئي ــى الطريق ــني ع ــني، ومتديّن ومقتنع

ولــذا فمــن املرجــح أْن تســتمر ورمبــا تــزداد وتــرية االســتقطاب 

ــاته  ــام يف سياس ــتمر النظ ــح أن يس ــن املرج ــي، َوِم ــي واملذهب الدين

املتعلقــة بتأميــم منــر الجمعــة، واحتــكار النمــوذج الدينــي، مــوازاًة مــع 

اســتمرارية املناوئــني يف محــاوالت إيجــاد موضــع قــدم لهــم، وهــم 

وإْن كانــوا ال يلكــون ســلطًة دينيــة أو سياســية رســمية، إاّل أّن إخفــاق 

النظــام يف بعــض املجــاالت يتيــح فرصــًة ال بــأس بهــا للتعاطــف مــع 

ــاًل.  ــا محتم ــاًل عقالنيً ــم بدي ــني بوصفه أطروحــات هــؤالء املناوئ

وأخــريًا، فــإّن موقــع اإلمــام واملنــر يف إيــران املعــارصة يطرح تســاؤاًل 

ســة الدينيــة، ومــدى حفاظهــا عــى  جديًّــا حــول حقيقــة اســتقالل املؤسَّ

اإلرث الحــوزوّي واملســاحة التاريخيــة بــني الفقيــه والســلطة، وحقيقــة 

اســتالب إرادتهــا مــن الدولــة! وإذا كان رسوش قــد ذهــب إىل أّن 

الحــوزة قــد اســتولت عــى الدولــة فــإّن الناظــر بإمعــاٍن يـُـدرك العكس، 

فالدولــة هــي التــي اســتولت أو ال تــزال تحاول االســتيالء عــى الحوزة؛ 

ألّن التاريــخ االنتظــارّي مل ينتقــل إىل ثقافــة الدولــة وأدبياتهــا، بقــدر 
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مــا ولجــت الرسديــات الحركيــة واإلحيائيــة ألدبيــات الحــوزة، فحــدث 

ــة  ــورة ولوالي ــد للث ــٌق مؤي ــا، فري ــي فيه ــقاق التاريخ ــبه االنش ــا يُش م

الفقيــه، وفريــٌق آخــر مؤيــد لالنتظــار وبدائلــه املدنيــة غــري الدينيــة، 

وهــذا يُذكّرنــا بالخــالف التاريخــي بــني فريقــي املرشوطــة واملســتبدة، 

ولكــن هــذه املــرة فــإّن مؤيــدي الثــورة هــم االمتــداد الطبيعــي لتيــار 

ــة/  ــار املرشوط ــداد لتي ــم امت ــني ه ــني االنتظاري ــتبدة، والتقليدي املس

الدســتورية، وال ســيّا مــع دعــوة املرجــع األعــى يف النجــف الدامئــة 

إىل مــا يُســميه بـــ »مقبوليــة املؤمنــني« فيــا فُهــم عــى أنّــه اعتــاد 

لفلســفة الدولــة الدســتورية. 

خامتة 

ــة يف  ــة الحاكم ــة النخب ــن رغب ــة م ــذه الورق ــه ه ــا قررت ــار م يف إط

الهيمنــة عــى كّل مــا هــو دينــّي مبقتــى واليــة الفقيــه املطلقــة، فإنـّـه 

ــي  ــوارد حــدوث أّي تغيــريات يف أمنــاط الخطــاب الدين ليــس مــن ال

اإليــرايّن، وارتهانــه بتوجهــات الســلطة السياســية. ويكــن الخــروج مــن 

تلــك الدراســة بعــدٍد ِمــن النتائــج أهمهــا: 

توظيــف منــر الجمعــة كأداة مــن أدوات تعزيــز رشعيــة الســلطة 

السياســية يف البــالد، والعمــل عــى إقصــاء أّي خطيــب للجمعــة يناهض 

ــا يف خطبــة الجمعــة  النمــوذج الدينــي الرســمي، عــر التحكــم مركزيًّ

ومفرداتهــا يف عمــوم البــالد. وتوجيــه منــر الجمعــة لتســقيط خصــوم 

ــا.  ــا ومذهبيً الداخــل والخــارج عــى الســواء، وتشــويههم دينيً
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وذهبــت الدراســة إىل أّن اســتمرارية وديومــة أمنــاط هــذا النــوع مــن 

الخطــاب الدينــي، وتبّنيــه وتغذيتــه يســاهم يف ارتفــاع وتائــر العلمنــة 

ــاذج  ــام الن ــاورة أم ــاحات املن ــاع مس ــية، واتس ــة والسياس االجتاعي

ــا.  البديلــة، التــي يتبناهــا املعارضــون سياســيًا ودينيً

ــة  ــفة الجمع ــوالت يف فلس ــدوث تح ــبق، ح ــا س ــى م ــاًء ع ــرر بن وتق

ومقاصدهــا، فبعــد أن كانــت خطابـًـا دعويـًـا ووعظيـًـا للجاعــة املؤمنــة 

ــن  ــلطوية للدي ــراءة الس ــح الق ــا لصال ــيًا ومؤدلًج ــا سياس ــت خطاب بات

واملذهــب، أي صــارت الجمعــة معــرًة عــن قطــاٍع مــن الحــوزة الــذي 

يســك بزمــام الدولــة، ومل تُعــد موجهــة إىل عمــوم الجاعــة املؤمنــة. 

وقــد حــرص النظــام عــى هــذا النهــج يك ال يتكــرر معــه مــا حــدث 

يف الســابق مــن تضخــم دور رجــال الديــن، وتأثــري املنابــر يف العاّمــة 

والجاهــري. 

وأخــريًا، ففيــا يتعلــق بســؤال التبعيــة، فبــدا جليًّــا أّن خطبــاء الجمعــة 

بوصفهــم الرســمي، ومنابــع متويلهــم، تابعــون للمرشــد األعــى مبارشة، 

وعــن طريقــه يتــّم التعيــني والعــزل، وتحديــد مفــردات الخطبــة. ولــذا 

ــدد  ــر يته ــران أّي خط ــر يف إي ــكل املناب ــل أن تُش ــن املحتم ــس م فلي

النظــام الراهــن، أو بــروز أّي دعــاة كاريزماتيــني يلتــّف النــاس حولهــم 

عــى نحــو مــا حــدث مــن قبــل. 
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الشــيعة االصطفائيــة، الــذي راح يخضــع تدريجيًّــا للتهذيــب والضبــط، حتــى صــار منســجًا 

ــريوت،  ــاقي، ب ــري، الس ــاد دف ــيعي، فره ــالم الش ــخ اإلس ــع: تاري ــام. راج ــار الع ــع التي م

 .112  ،2017

ــريوت،  ــن، بغداد-ب ــه، ط/ الرافدي ــول الفق ــم أص ــخ عل ــويش، تاري ــن البل ــع: حس )17( راج

 .43 2018م، 

ــة: حســني عبدالســاتر،  ــر، التشــيع والتحــول يف العــر الصفــوي، ترجم ــن ترين )18( كول

ــداد، 2008، 270.  ــل، بغ ط/، الجم

)19( التشيع والتحول يف العر الصفوي، 271. 

ــخ االطــالع:21  ــوی، تاري ــه، قاجــار وپهل ــه در دوران صفوی ــوز، منــاز جمع ــن ني )20( بول

https://bit.ly/2SXJ0xh. ديســمر2019م، 

ــي، ط/،  ــة: مجــدي صبح ــة، ترجم ــران الحديث ــخ إي ــان، تاري ــد إبراهيمي ــع: أرون )21( راج

ــنة  ــدد 409، س ــة، ع ــامل املعرف ــلة ع ــت، سلس ــون، الكوي ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن املجل

 .33 2014م، 

)22(  نيبــار بديــع، املوقــف الريطــاين مــن الثــورة الدســتورية 1911-1905م، ط/، متــوز 

للطباعــة والنــرش والتوزيــع، دمشــق، 2015م، 86.  

)23(  السابق، 104-106.    

ــخ االطــالع: 9  ــران، تاري ــوری اســالمی ای ــه در جمه )24(  راجــع: کارکردهــای منــاز جمع

https://bit.ly/3c4OQUU. 2020م،  فرايــر 

بــني مــن املرشــد، 4  )25(  راجــع: إحســان مهــرايب، مهاجمــة مراجــع التقليــد.. عــادة املقرَّ

نوفمــر 2018م، املعهــد الــدويل للدراســات اإليرانيــة، تاريــخ االطــالع: 23 فرايــر 2020م، 

.https://bit.ly/2vZHdPd

ــران  ــه ته ــس از انقــالب؛ امئه جمع ــه پ ــن منازجمع ــه ســالروز اقامــه اولی ــه بهان ــا، ب و: ان

در ۴۰ ســال؛ از ابــوذر زمــان تــا جوانریــن خطیــب، تاريــخ االطــالع: 10 فرايــر 2020م، 

.https://bit.ly/2w6T6CE

https://bit.ly/2wLpzPu
https://bit.ly/2SXJ0xh
https://bit.ly/3c4OQUU
https://bit.ly/2vZHdPd
https://bit.ly/2w6T6CE
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ــة  ــاث ودراس ــريب لألبح ــز الع ــرب، ط/، املرك ــيعة الع ــني، الش ــة مؤلف ــع: مجموع )26( راج

السياســات، 2019م، 100. 

)27( للمزيــد راجــع: بهــروز غــاري تريــزي، اإلســالموية والســعي إىل الحداثــات البديلــة، 

ترجمــة: أحمــد محمــود، ط/، املركــز القومــي للرجمــة، القاهــرة، عــدد 2879، 2018م، 158. 

)28( راجــع: مصطفــى ملكيــان، مقــاالت ومقــوالت يف الفلســفة والديــن والحيــاة، ترجمــة: 

أحمــد القبانجــي، ط/، مؤسســة االنتشــار العــريب، بــريوت، 2013م، 155. 

)29( محمــد مجتهــد الشبســري، نقــد القــراءة الرســمية للديــن، ترجمــة: أحمــد القبانجــي، 

ط/، مؤسســة االنتشــار العــريب، بــريوت، 2013م، 46. 

ــران  ــالء.. دراســة مســحية عــن شــيعة إي ــي كرســتيا، وآخــرون: إىل كرب )30( راجــع: فوتين

والعــراق، ترجمــة: نــر الحســيني، ط/، جامعــة الكوفــة وكــريس اليونســكو للحــوار، 

2016م، توزيــع: دار الرافديــن بــريوت، 120. 

وراديــو فــردا: احمــد خامتــی: خوشــحال نباشــند کــه منازجمعــه خلــوت شــده اســت، تاريــخ 

.https://bit.ly/2Tb8XIx ،االطالع: 9 فرايــر 2020م
ــخ  ــران، تاري ــه ته ــت جمع ــنجانی از امام ــمی رفس ــی هاش ــی در پ ــت پ ــاريس، غیب )31(  يب يب يس ف

. https://bbc.in/3a92rJf،2020 فرايــر   11 االطــالع: 

)32( إيــران إنرناشــيونال: اســتقالة إمــام جمعــة األحــواز بعــد رحلتــه إىل اململكــة املتحــدة، تاريــخ االطالع: 

. https://bit.ly/2wLgk1L،2020 ،11 فراير

)33(  األناضــول: إيــران.. جــدل يثــور مــع اســتقالة 9 أمئــة خــالل عامــني، تاريــخ االطــالع: 11 فرايــر، 

https://bit.ly/37TvK0R.  ،2020

)34( املرجع السابق. 

)35( األناضول: إيران.. جدل يثور مع استقالة 9 أمئة خالل عامني. سابق.

)36( عــريب 21: حملــة إقصــاء ممنهجــة إلبعــاد أنصــار روحــاين عــن خطــب الجمعــة، 24 

يوليــو 2017م، تاريــخ االطــالع: 8 فرايــر 2020م، 

.https://bit.ly/2PjKFLa

https://arbne. ،37( راجــع: الحــرة، أمئة إيران.. فســاد بــال محاســبة، 17 أغســطس2018م(

ws/38dScSy.  وراجــع: تقريــر الحالــة اإليرانيــة، الصــادر عــن املعهــد الــدويل للدراســات 

 . http://bit.ly/2VNL0Kn،اإليرانيــة »رصانة« بالريــاض، ينايــر- فرايــر2019م

)38( ايــران وايــر: امامــان جمعــه در ایــران؛ حاکــان شــنبه، تاريــخ االطــالع: 13 فرايــر 

.https://bit.ly/3c8lF3t،2020م

)39( املرجع السابق. 

https://bit.ly/2Tb8XIx
https://bbc.in/3a92rJf
https://bit.ly/2wLgk1L
https://bit.ly/37TvK0R
https://bit.ly/2PjKFLa
https://arbne.ws/38dScSy
https://arbne.ws/38dScSy
http://bit.ly/2VNL0Kn
https://bit.ly/3c8lF3t


43

)40( راجع: الحرة، أمئة إيران فساد بال محاسبة، سابق. 

ــر 2020م،  ــالع: 10 فراي ــخ االط ــه، تاري ــه جمع ــت گذاری امئ ــورای سیاس ــنيم، ش )41( تس

.https://bit.ly/3c0Qjf3

 15 بولن هــا،  شــورای  جمعــه،  امئــه  سیاســت گذاری  شــورای  وايــر،  ايــران   )42(

2020م، فرايــر   11 االطــالع:  تاريــخ  أكتوبــر2018م، 

.https://bit.ly/3a93UPL

)43( املرجع السابق. 

ــر 2020م،  ــخ االطــالع: 10 فراي ــه، تاري )44(  تســنيم، شــورای سیاســت گذاری امئــه جمع

.https://bit.ly/38YxNSn

)45( للرجــوع إىل دراســة رسوش التــي بعنــوان: »حريــة املؤسســة الدينيــة، أزمــة االرتــزاق 

ــوم  ــلمة العل ــم«، أس ــداد وتقدي ــه »إع ــب الل ــدر ح ــع: حي ــن«، راج ــاء الدي ــاة عل يف حي

وقضايــا العالقــة بــني الحــوزة والجامعــة، ط/، مؤسســة االنتشــار العــريب، بــريوت، 2017م، 

 .359

ــد الشــيخ مرتــى  ــي عن )46( راجــع: مهــدي جهرمــي ومحمــد باقــري، نقــد الفكــر الدين

ــالمي، 2011م، 114.  ــر اإلس ــي للفك ــد العامل ــري، ط/، املعه مطه

ــر  ــد، 5 فراي ــه در همــه مســائل ورود كنن ــر: درســت نيســت امامــان جمع ــران اي )47(  اي

ــر 2020م،  ــالع: 5 فراي ــخ االط 2019م، تاري

 .https://bit.ly/39ZPdhN

)48(  يــك، حقــوق امئــه جمعــه مشــخص شــد + فیلــم، 25نوفمــر2017م، تاريــخ االطــالع: 

5 فرايــر 2020م،

.https://bit.ly/2vZHzp0

ــة، 9  ــات الديني ــة املؤسس ــع ميزاني ــاين يرف ــات.. روح ــم االحتجاج ــت، رغ ــة ن )49(  العربي

ــر 2020م، ــالع: 5 فراي ــخ االط ــمر2019م، تاري ديس

.https://bit.ly/2T0rmcd

ــم بــني الشــيعة..  ــداس والــراج، األعل وحــول محاســن ومســاوئ ســهم اإلمــام، راجــع: لن

ــاث، 2017م، 300.  ــي لألبح ــز األكادي ــد، ط/، املرك ــة التقلي ــة مرجعي ــة يف مؤسس دراس

)50(  الخمينــي، كتــاب البيــع، ط/، دار إســاعيليان، قــم، 2/ 495، نقــاًل عــن: الشــيخ 

عــي حــب اللــه، دراســات يف فلســفة أصــول الفقــه والرشيعــة ونظريــة املقاصــد، ط/، دار 

ــريوت، 2005م، 534.  ــادي، ب اله

https://bit.ly/3c0Qjf3
https://bit.ly/3a93UPL
https://bit.ly/38YxNSn
https://bit.ly/39ZPdhN
https://bit.ly/2vZHzp0
https://bit.ly/2T0rmcd
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وراجــع: موقــع مکتــب ســاحة القائــد آيــة اللــه العظمــى الخامنئــي، أحــكام الخمــس، د.ت. 

تاريــخ االطــالع: 19 فرايــر 2020م، 

.https://bit.ly/32nyK4e

ــه، د.ت.  ــة الفقي ــة والي ــى نظري ــاء ع ــس بن ــم الخم ــالمية، حك ــارف اإلس ــبكة املع )51(  ش

ــر 2020م، ــالع: 19 فراي ــخ االط تاري

.https://bit.ly/3bZBwB8

ــة  ــع، صحيف ــرثاء الرسي ــران وقطــار ال ــة يف إي )52(  راجــع: أمــري طاهــري، أمئــة الجمع

ــدد ]14710[.  ــم الع ــارس 2019م. رق ــط، 8 م ــرشق األوس ال

ــدويل  ــد ال ــة، املعه ــة اإليراني ــر الحال ــا يف: تقري ــات وأبعاده ــّص التريح ــع ن )53(  راج

http://bit.ly/3ckuVl0،8-9 . وراجــع: شــفق،  2019م،  للدراســات اإليرانيــة، ســبتمر 

ــدق، 6  ــارع ال يص ــر والش ــط الفق ــت خ ــران تح ــن بإي ــال الدي ــن رج ــكوري: 98% م ش

.https://bit.ly/2usyEfc 2020م،  20 فرايــر  االطــالع:  تاريــخ  ســبتمر2019م. 

)54(  املرجع السابق. 

)55(  فهمي هويدي، إيران من الداخل، ط4، مؤسسة األهرام، القاهرة، 1991م، 255. 

)56(  راجع: إيران من الداخل، 256. 

ــى  ــران، فحت ــؤولني يف إي ــى املس ــن ع ــّي هيم ــاب الوعظ ــدي أّن الخط ــظ هوي )57(  لح

ــب  ــون إىل خط ــا تك ــرب م ــية أق ــم السياس ــج، فبياناته ــى ذات النه ــريون ع ــوزراء يس ال

ــل، 256.  ــن الداخ ــران م ــع: إي ــة.  راج الجمع

)58(  راجــع: ejna : معرفــی شــورای سیاســتگذاری امئــه جمعــه، تاريــخ االطــالع: 10 فراير 

 .https://bit.ly/38Zizgb ،2020م

ــة، الفــارايب، بــريوت، 2011،  ــد اللطيــف الحــرز، مــن العرفــان إىل الدول )59(  راجــع: عب

 .325

ــتقرة  ــدالالت املس ــة ذات ال ــات الديني ــة املصطلح ــّوروا كاف ــني ح ــت أّن الوالئي ــن امللف َوِم

دينيــا وتاريخيًــا 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 فرايــر 2016م. ونُقلت 

مصطلحــات قرآنيــة دينيــة مثــل الطاغــوت واالســتكبار واالســتضعاف إىل الحقــل الســيايس 

لتــدّل عــى مدلــوالت غــري التــي ُوضعــت لهــا. راجــع: فهمــي هويــدي، إيــران مــن الداخــل، 

 .258

https://bit.ly/32nyK4e
https://bit.ly/3bZBwB8
http://bit.ly/3ckuVl0
https://bit.ly/2usyEfc
https://bit.ly/38Zizgb
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)60(  ايران واير: امامان جمعه در ایران؛ حاکان شنبه، سابق. 

)61(  منظمــة مجاهــدي خلــق، إيــران .. أزمــة يف قمــة النظــام - هجــوم أمئــة الجمعــة عــى 

روحــاين، 14 ديســمر2019م، تاريــخ االطــالع: 10 فراير 2020م، 

.https://bit.ly/37Wz9Mc

)62(  راجــع: جــادة إيــران، االنتخابــات الترشيعــة يف إيــران تــرز يف منابــر صــالة 

الجمعــة، 7 فرايــر 2020م. تاريــخ االطــالع :8 فرايــر2020م، 

.https://bit.ly/2SXv71P

)63(  انايــر: پاســداری شــورای نگهبــان، مانــع حضــور عوامــل نفــوذی در مجلــس شــورای 

اســالمی، 14 فرايــر 2020م. تاريــخ االطــالع: 20 فرايــر 2020م،

.https://bit.ly/2uyqouk 

ــرد، 14  ــد شــکل بگی ــراز خــون شــهید ســلیانی بای ــارص، مجلســی در ت )64(  راهــرد مع

.https://bit.ly/2Tgt3Rp ،فرايــر 2020م. تاريــخ االطــالع: 19 فرايــر2020 م

)65(  قنــاة العــامل، خطيــب جمعــة طهــران: انتــر املســلمون يف حلــب عــى الكفــار، 16 

.https://bit.ly/38VYpUk ،ــر 2020م ــخ االطــالع: 20 فراي ديســمر2016م، تاري

)66( للتفصيل راجع: محمد السيد الصياد، أزمة البيت الشيعي، مرجع سابق. 

)TRT )67 فــارىس: اســراتژی جدیــد ترامــپ؛ موضــوع خطبــه هــای امــروز منــاز جمعــه 

.https://bit.ly/3a4BHti ،در ایــران، 13أكتوبــر 2017م، تاريــخ االطــالع: 8 فرايــر 2020م

ــاء  ــة األنب ــا »وكال ــع: اكن ــريه. راج ــازي وغ ــي إي ــد ع ــالم محم ــة اإلس ــر حج )68(  كتحذي

القرآنيــة الدوليــة«: محمدعلــی ایــازی: امئــه جاعــات مســتقل نبایــد کنــار برونــد/ 

سیاســی کاری مســاجد را خلــوت کــرده اســت، تاريــخ االطــالع: 9 فرايــر 2020م. تاريــخ 

النــرش: 4 ســبتمر 2018م،

.https://bit.ly/2HS0x3g

)69(  ســالمنو: منــاز جمعــه چهــل ســال بعــد؛ چــرا ایــن روزهــا از منــاز جمعــه اســتقبال 

ــر  ــالع: 9 فراي ــخ االط ــتند، تاري ــی نیس ــبیه طالقان ــه ش ــی ک ــام جمعه های منی شــود؟ / ام

.https://bit.ly/2vifQzN 2020م، 

)70(  راجــع: ميثــاق برســا، الديقراطيــة يف إيــران.. أســباب الفشــل واحتــاالت النجــاح، 

ترجمــة محمــد ســاري، ط/ املعهــد الــدويل للدراســات اإليرانيــة 1440ه، 394. 

https://bit.ly/37Wz9Mc
https://bit.ly/2SXv71P
https://bit.ly/2uyqouk
https://bit.ly/2Tgt3Rp
https://bit.ly/38VYpUk
https://bit.ly/3a4BHti
https://bit.ly/2HS0x3g
https://bit.ly/2vifQzN
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