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مقدمة
ا، كان ُيطَلق على إبراهيم رئيســــي قبل فوزه في النتخابات الرئاســــية، لقب  إعالمّيً
ة اإلســــالم«، وفي خطاب تنصيبه رئيًســــا للُسلطة القضائية في مارس 2019م،  »ُحجَّ
د إبراهيم رئيسي«.  ة اإلســــالم واملســــلمني الســــيِّ وصفه املرشــــد علي خامنئي بـــ »ُحجَّ
بة من الُسلطة اإليرانية استعمال  لكن بدأت بعض الصحف واملنافذ اإلعالمية امُلقرَّ
لقــــب »آيــــة اهلل« قبل اســــمه بكثافة، ل ســــّيما بعد فوزه في النتخابات الرئاســــية في 
يونيو 2021م، امُلهنَدسِة سلًفا من مجلس صيانِة الدستور باستبعاد أبرز منافسيه.

وُتَعــــّد األلقــــاب العلمائيــــة مــــن األمور ذات البال فــــي مجتمع رجاِل الديــــن، عموًما، 
د ألقاب تشــــريفية،  ها لم تُعــــد مجَرّ واملجتمــــع احلــــوزوّي علــــى وجه اخلصــــوص، ألنَّ
كمــــا كان عليــــه األمر قبل نشــــوء الدولة احلديثة، بل صارت تــــُدّل على درجة الفقيه 

م احلوزة. العلمية، وتراُتبيته في ُسلَّ
لكن اإلشــــكاَل الــــذي طرأ بعد الثورة اإليرانية، أنَّه مّت تســــييس تلــــك األلقاب إلى 
ــــُس بطريق »الشياع« و»الشهرة« واملتانة  حدٍّ كبير؛ فبعد أن كانت َمْرتبُة الفقيه تُؤسَّ
دون األعلَم واألمنت  ة/ املقلِّدين الذيــــن يحدِّ العلمية، وتلــــك أموٌر مرجعها إلى العامَّ
ُس بهندسِة الُسلطة السياسية التي تصنع »الشياع«  حسب كثرة املقلِّدين، باتت تُؤسَّ
و»الشــــهرة« عبر أدواتها اإلعالمية واألمنية، وهذه تُعــــدُّ نُقطة التحوُّل من صناعة 

ة للعاِلم، أو اكتشافها له، إلى صناعة الدولة للفقيه. العامَّ
ل الدولة اإليرانية في صناعة الُعلماء ورسم جغرافية احلوزة(  ُرّبا كان هذا )أّي تدخُّ

https://www.leader.ir/ar/content/22813/%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%AD%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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ســــبًبا في استنكار كثيٍر من مراجع الشيعة ملســــألة األعلمية: »الشياع« و»املراتب«؛ 
فاملرجع محمد حسني فضل اهلل )1935- 2010م( يقول في نقد األعلمية: »إنَّني ال 
أقول باشتراط األعلمية في املجتهد الذي يرجع الناس إليه في التقليد؛ ألنَّه ال دليل 
فــــي نظري على اعتبار األعلمية، بل صحَّ عندي أنَّ الشــــرط هو االجتهاد واخلبرة 
املنطلقة من املمارســــة الطويلة، كما أنَّني ال أرى واقعيًة لألعلمية، فليس هناك في 
العالــــم كلِّه في أّي علم من العلوم، من ميكن أن يُشــــار إليــــه أنَّه أعلُم الناس جميًعا 
فــــي هذا املجال أو ذاك، وقد يجري التفاُضل بني مجتهٍد وآخر في بعض العناصر 
واخلصائص التي يتميَّز بها في اجتهاده، أو ما إلى ذلك«. وبالتالي فهو ُهنا ينســــُف 
قة  فكرة الوالية، فإنَّ الفقيه إذا لم يُكن أعلًما في نفس األمِر، وانتفت الصفات احملقِّ

ة، فضاًل عن الُفقهاء اآلخرين. لذلك لم يُجز أن يُعلن وصايته وواليته على العامَّ
ية الشيء،  كذلك املرجع كمال احليدري يذهُب إلى أنَّ »الشياع« ليس دلياًل على ُحجِّ
وأنَّ شــــهرة مرجٍع ما ليست دلياًل على أعلميته، وانتقد انتفاء معايير ثابتة لتحديد 
األعلمية، فهناك عشــــرات األلوف من الُعلماء ومئات املراجع، ومن احمُلال أن يقوم 
أهل اخلبرة والثقات بتتبُّع مشــــاريع وطروحات ُكّل هذا العدد من املراجع، واحُلكم 

على رسائلهم العلمية.

أوًل: ماهّية األلقاب العلمائية وموقعها الحوزوي
 قبــــل العصر الصفوي، كانت األلقاب العلميــــة ال تُدّل على منصٍب علمي، ولم تُكن 
ــــة«، و »العاّلمة«، و  األلقــــاب كما هي عليه اليــــوم، فكانت هناك ألقاٌب مثل »احُلجَّ
ق«. وفي الدولة الصفوية بدأ ظهور ألقاٍب حتمل صبغًة رســــمية بعد نشــــوء  »احملقِّ
سات الدينية الرسمية التابعة للدولة، مثل: »شيخ اإلسالم«، و»صدر الصدور«،  املؤسَّ

ونحو ذلك.
لكــــن التراتُبية املعروفــــة اليوم لأللقــــاب الدينية العلمية، ظهرت فــــي نهاية العهد 
ل من القرن العشرين، بدأ ظهور مصطلحات مثل:  القاجاري، وحتديًدا في الربع األوَّ
ة اإلسالم«، ثّم خفتت قلياًل إلى منتصف القرن  م«، و»ُحجَّ »آية اهلل«، و»آية اهلل املُعظَّ
ة مع مرجعية السِيّد محسن احلكيم )1889- 1970م(  العشرين، عندما ظهرت بقوَّ

في النجف، والبروجردي )1875- 1961م( في ُقّم.
رت في الفقيه شــــروُط  د، ال يُتجاَوز إلــــى غيره إاّل إذا توفَّ ولــــكلٍّ منها معنــــى محدَّ
االّتصاف به؛ فيُطلَق مصطلُح »الشــــيخ« على عموم املشتغلني بالعلم الشرعي غالًبا، 

https://rasanah-iiis.org/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%B2%D9%85/
https://rasanah-iiis.org/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%B2%D9%85/
https://hobbollah.com/questions/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89-%D8%AC/
https://hobbollah.com/questions/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89-%D8%AC/
https://hobbollah.com/questions/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89-%D8%AC/
https://hobbollah.com/questions/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89-%D8%AC/
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وأحياًنــــا يُطلَق على ُعلماء الديــــن الكبار. ويطلُق مصطلح »آََيــــُة اهلِل الُعْظَمى«: َعلَى 
ــــُة: يُْطلَُق َعلَى َمْن لَْم يَبْلُغ  ى َمْرِجًعا أَيًْضا. واحُلجَّ املُْجتَِهــــِد الَِّذي لَُه ُمَقلُِّدْوَن، َويَُســــمَّ
 : ُة اإِلْساَلِم َوامُلْسِلِمنْيَ االجِتَهاَد لَِكنَُّه َقِريٌب ِمنُه، َويُطلُق َعلَى املُْجتَِهِد تَاَرًة أُْخَرى. وُحجَّ
ِة: يُْطلَُق َعلَى املَْرِجِع الَِّذي انَقادت له  ــــاِبِق. وَزِعْيُم احَلْوَزِة الِعْلِميَّ نَْفُس اإِلْطاَلِق السَّ
ُكلُّ احلــــوَزاِت ِفي الَعالَِم َحتَّى َصــــاَر َزِعيًما لََها. وِثَقُة اإلســــالِم: يُْطلَُق َعلَى الَفاِضِل 
ِث اجَلِليِل، أو على طالب احلوزة في بدايات  اِوي أَو احمُلَدِّ ِب، َوأَْحيَاًنا َعلَى الرَّ املَُهــــذَّ
طلــــب العلم، ومعرفته املتواضعة ببعض الفنون. واملَْرِجُع اأَلْعَلــــى: يُْطلَُق َعلَى املَْرِجِع 
الَّــــِذْي لَُه أَْكبَُر َعَدٍد ِمَن املَُقلِِّديَْن ِفي الَعالَــــِم ، َوِبيَِدِه ِإَداَرةُ احَلْوَزِة الِعلِْميَِّة، وعادًة ما 

يكون هذا املرجع من أكابر املراجع.
وقد انتقد كثيٌر من رجاالت الدين الشــــيعة »اإلصالحيــــني« تلَك األلقاب، نظًرا ملا 
د  آلت إليه من تناُفس، وتسييس، وتوظيف. وجتلَّى هذا التسييس والتوظيف بعد تعمُّ

وسائل اإلعالم شبه الرسمية تكثيَف إطالق لقب »آية اهلل« على إبراهيم رئيسي.

ثانًيا: إبراهيم رئيسي ولقب »آية الله«
رغم أنَّ إبراهيم رئيسي لم ينَل درجَة االجتهاد من ُقم أو مشهد، إاّل أنَّ وسائل اإلعالم 

اإليرانية احملسوبة على »احملافظني« باتت تُطلق عليه لقب »آية اهلل«.
ر أصواٌت أُخرى هذا االستعمال بأنَّه أكمل مسيرته العلمية في طهران،  في حني تُبرِّ
الُسلطة  فرئيس  احلوزوّي،  واملجتهد  احلكومي،  املجتهد  بني  التفرقة  إلى  باإلضافة 
القضائية وعضو مجلس اخُلبراء من البديهي أن يكون مجتهًدا، وأن يُوَصف باالجتهاد، 
حّتى ولو لم يُكن مجتهًدا حوزوّيًا، ال سّيما وقد اعترف به مجلُس صيانة الدستور كمجتهٍد 

سنة 2006م، ومتَّت املوافقةُ عليه النتخابات مجلس اخُلبراء.
ف ما فيه؛ ألنَّه من املفترض أاّل يكون قاضًيا أو رئيًسا للُسلطة  وفي هذا التبرير من التعسُّ
القضائية إاّل بعد بلوغه درجة االجتهاد، وهو ما لم يحُدث في حالة رئيسي، وإاّل لصرنا 
ف وجوده عليه(، وهو محال. إلى الدور )الدورُ منطقًيا: هو توقُّف وجود الشيء على ما يتوقَّ
ثّم إنَّه إذا ُسلِّم بهذا التبرير، فاألحرى أن يُطلَق عليه مصطلًحا آخر غير مصطلح »آية اهلل«؛ 
ألنَّه مصطلٌح حوزوّي، وهو ال يعترُف بُسلَّم املراتب احلوزوية، فيلجأ إلى اجلواز احلكومي 
ا ال  ال احلوزوّي. فتحصيل درجة االجتهاد من احلكومة، ثمَّ استعمال اللقب احلوزوّي، ممَّ

يُستساغ عقاًل.

https://alrasd.net/arabic/contemporaryy/1576
https://alrasd.net/arabic/contemporaryy/1576
https://www.aljazeera.net/news/miscellaneous/2019/6/14/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8
https://www.aljazeera.net/news/miscellaneous/2019/6/14/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8
http://dohaini.com/?p=401
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ثالًثا: صناعة المرجعية
بالرجــــوع قلياًل إلى الوراء، جنُد أنَّ اخلميني )1902-1989م( لم يُكن املرجَع األول 
ة مراجع أقوياء آخرون،  في ُقم ليلَة جناح الثورة اإليرانية في العام 1979م، بل كان ثمَّ
مثل آية اهلل شريعتمداري )1906-1986م(، وآية اهلل كلبايكاني )1899-1993م(، 
واملرعشــــي جنفي )1897-1991م(، لكنَّ كاريزما اخلمينــــي الثورية، وفاعليتُه في 

الشأن العام ثمَّ تولِّيه زمام الدولة، أدَّت إلى انفراده بالزعامة الدينية والسياسية.
 كان املرجع الديني آية اهلل شريعتمداري هو املرجُع األعلى في إيران، وكان مسؤواًل 
عن إدارة احلوزة مع زميليه مرعشي جنفي وكلبايكاني، إاّل أنَّه كان منشغاًل بالسياسة، 
لت  وداعًيا من ُدعاة الدولة املدنية والدســــتورية بخالف زميليه. لذا: سرعان ما تدخَّ
الُسلطة السياسية الوالئية وفرضت اإلقامَة اجلبرية عليه، واعتقلت بعض تالمذته، 
ر اخلميني باملرجعية الدينية والسياسية، وحدث نحو ذلك  واقتحمت مكاتبه، ليتصدَّ

مع املرجع محمد الشيرازي )1928-2001م( وغير واحد من املراجع الكبار.
ًة أُخرى كأداٍة من أدوات  وبعد وفاة اخلميني سنة 1989م، دخل العامُل السياسي مرَّ
التأثير في صناعــــة املرجعية، فوضع النظاُم اإليراني ُكّل ثقِله خلف خامنئي، الذي 
لــــم يُكن قد وصل بعد لدرجة االجتهاد، فدعمُه النظام ليجمع بني املرجعية الدينية 

والقيادة السياسية.
له لشــــغل منصب »الولي الفقيه«،  ولــــم يُكن خامنئي في مرتبٍة علمية وحوزوّية تؤهِّ
الذي يُشــــتَرط فيه أن يكون مرجًعا أعلى، أّي في مرتبة »آية اهلل«، بل كان في ذلك 
ة اإلسالم«، وكان هناك مراجع ُكثر غيره في مرتبة »آية اهلل«. الوقت في مرتبة »ُحجَّ

ة اإلسالم هاشمي رفســــنجاني )1934-2017م( -الرجل األقوى في ذلك  لكنَّ حجَّ
الوقــــت- رأى أنَّ منَح خامنئي القيادة ســــيُخلِّص إيران من النائب القوي املعزول آية 

اهلل منتظري، الذي ُعِزل قبل وفاة اخلميني بفترٍة وجيزة، ويطوي صفحته.
أيًضا رأوا أنَّ وصوَل خامنئي إلى منصب املرشد سيحفُظ مصالح هذا الفريق وقتئذ، 
وُرّبا ظنَّ رفسنجاني أنَّ من السهل إدارةُ خيوط اللعبة من خلف ستار، بصفته هو 
ة شخصيته السياسية واإلدارية، فظنَّ أنَّ  ة القيادة، ولقوَّ من أوصل خامنئي إلى ُسدَّ
ز دوُره بعد  بإمكانه أن يهيِّئ تقاُسًما ناعًما للُسلطة؛ لألوَّل منصُب الرئاسة الذي تعزَّ

التعديالت الدستورية لعام 1989م، وللثاني منصُب املرشد األعلى.
رون بحجم هاني فحص  ة مفكِّ ليست هذه قراءًة من خارج اجلماعة الشيعية، بل ثمَّ

https://rasanah-iiis.org/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%B2%D9%85/
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ر شــــروط املنصب في خامنئي  )1946-2014م( يــــرى ذلك، فيقــــول عن عدم توفُّ
وقتئــــذ: »كان غيَر خامنئــــي اليوم، كان ُمثَقًفا مّطِلًعا على نتاجــــات العالم الثقافية، 
وكان البُعد الثقافي عنده أهمُّ من البُعد الفقهي. واجتهاده الفقهي أو أهليته لولية 
ا رواية رواها رفسنجاني البراغماتي األصلي. فروى أنَّ  مة، وإنَّ الفقيه ليست ُمسلَّ
ٌل للقيادة، وبقي من يُشّك في أصل  الســــيِّد اخلميني قال: إنَّ الســــيِّد خامنئي مؤهَّ
اجتهاده«؛ وبالتالي وكي يتّم متريُر مرجعية خامنئي، مّت التالُعب في مواد الدستور 

عبر التعديالت الشهيرة سنة 1989م.
ولم يرتِض خامنئي أن يكون قائًدا سياسّيًا فقط، وحاول عبر أدواته مراًرا وتكراًرا 
االنقضاَض على املرجعية الدينية، وقام بناوراٍت كثيرة في سبيل ذلك، إذ بعد وفاة 
اخلميني ظلَّ آية اهلل كلبايكاني على رأس املرجعية الدينية، وهو ثالُث ثالثة تولُّوا 
إدارةَ شؤون املرجعية بعد وفاة بروجردي سنة 1961م، لكنَّه كان أَبَْعد عن السياسة 
بخالف رفيقه شريعتمداري، وهو وإن كان بعيًدا عن السياسة وضّد نظرية والية 
الفقيه، إاّل أنَّ هذا أفاَد النظام اإليراني من جانٍب آخر، وهو عدُم بروزه كُمعارٍض 
»اإلسالمية« في ذلك  اجلمهورية  قادةُ  النظام من داخل احلوزة. فكان  لسياسات 
الت  ا تعيني رجل دين محسوب عليهم يفتقر إلى املؤهِّ الوقت أمام خيارين؛ األول: إمَّ
التقليدية مرجًعا، والثاني: السماح لشخٍص من خارج دائرتهم بشغل هذا املوقع. 
ل اخليار الثاني حسب لندا إس والبرغ »خطًرا؛ نظًرا لُقدرة الشخص الذي  ويُشكِّ

يُعتَرف به مرجًعا على معارضة سياسات احلكومة بحصانٍة نسبية«.
وجلأ النظام إلى عامل الوقت، فالوقت كان كفياًل بإفراغ الساحة من املراجع الكبار، 
وتهِيئة البيئة للقبول بخامنئي مرجًعا دينًيا وسياسًيا. وبالفعل بعد وفاة كلبايكاني 
سنة 1993م، دعمت احلكومة آية اهلل محمد علي اآلراكي )1894-1994م( رجل 
م به نظًرا لكبر سّنه، وكونه  ر في ذلك الوقت، وكان من السهل التحكُّ الدين املعِمّ
سنة  اآلراكي  مات  كلبايكاني،  وفاة  من  واحدة  سنٍة  وبعد  النظام.  على  محسوًبا 
خامنئي  اسم  لطرح  مناسبٌة  الفرصَة  أنَّ  النظام  شعَر  الوقت  ذلك  وفي  1994م، 
سة الدينية بالقيادة احلكومية. وأصدرت حينئذ  كمرجعيٍة ُعليا، أّي استدماج املؤسَّ
جمعيُة املدرِّسني في حوزة ُقّم بياًنا يوم 12 ديسمبر 1994م، حصرت فيه أسماَء 

رت فيهم شروُط املرجعية، وجعلت منهم علي خامنئي. الُفقهاء الذين توفَّ
مون  بل األمنية، فبحلول سنة 1995م كان املتقدِّ لت الدولة بالسُّ توازًيا مع ذلك، تدخَّ
ل لديهم، واجلواب الالزم من  للوظائف احلكومية يُسَألوَن عن مرجع التقليد املفضَّ

دون شّك هو خامنئي.
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https://rasanah-iiis.org/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%B2%D9%85/
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وحسب لندا إس والبرغ في كتاب »األعلم بني الشيعة«، فإنَّ احلكومة متتلُك أساليبها 
ون على اّتباع مرجع دين ال يحظى بدعم احلكومة، أو  ة في معاقبة من يُِصرُّ اخلاصَّ

مصادقتها.
وهذا يجيُب عن التســــاؤل الفقهي والفلســــفي: من الذي يختار الولي الفقيه؟ ُرّبا 
املراجــــع الكبار تزيِّن الكلمات، وتتالعب بالدســــتور سياســــًيا، وبراجماتًيا، بيْد أنَّ 
أحد املاللي الصغار يجيُب عن ذلك بُكّل براءة، وصراحة، ويقول: »الكالشينكوف«، 

د املرشد، فمن ميلك القوة ميلك فرض قراءته. ة هي التي حتدِّ ويقصد أنَّ القوَّ
إذن تريد احلكومة اإليرانية اليوم جتنُّب ُكّل تلك اإلشكاالت التي حدثت إبَّان خالفة 
ل في إطالق لقــــب »آية اهلل« على  خامنئــــي للخمينــــي؛ وبالتالي ميكن فهــــم التعجُّ
إبراهيم رئيســــي منذ اآلن. وبالتالي يبدو أنَّ التكثيف اإلعالمي في وصف إبراهيم 
رئيســــي بلقب »آية اهلل« من ِقبَل بعض وسائل إعالم »احملافظني« ليس عماًل عفوًيا 
أو عابًرا، بل يأتي في ســــياق تعزيز موقعه في رئاســــة اجلمهوريــــة، وُرّبا التمهيُد 
ًة  ــــحني خلالفته، خاصَّ خلالفة املرشــــد احلالي علي خامنئي، باعتباره أقوى املرشَّ
إذا لم حتُدث مفاجآٌت أثناء تولِّيه منصَب الرئاســــة، داخلًيا وإقليمًيا. فرئيســــي من 
الوجوه املقبولة لدى رجاالت احلرس القدمي، و»احلرس الثوري«، ومناصري النظام، 
ة منذ سنني. فإضافة لقب »آية اهلل«  وهو شخصيٌة قوّيٌة ونافذة تتولَّى مناصب هامَّ

له، هي في احلقيقة تكراٌر ملا حدَث مع خامنئي من قبل.

خاتمـــة
ميكن القول إنَّنا أمام مرحلة صناعة مراجع وترميزهم، وتعزيز شرعيتهم احلوزوّية، 
ر الُفقهاء للمرجعية. لكن في الوقت ذاته، فإّن  على حساب اإلرث احلوزوّي في تصدُّ
هندســــَة املرجعية، ورســــَم جغرافية احلوزة با يتناســــُب ويتالءُم مع طبيعة النظام 
لني، وعــــزوٍف كبيٍر من  ى إلى بروِز مراجع مســــتقِّ السياســــي، وقراءتــــه الدينية، أدَّ
ســــة الدينية الرســــمية. لذا فإنَّ النظام يسعى لكبح هؤالء املراجع  ة عن املؤسَّ العامَّ
دة؛ وبالتالي برزت إشــــكاالٌت أُخرى بســــبب خلوِّ الساحِة من  بإســــتراتيجيات متعدِّ
لني الفاعلني، كبروِز ظواهر اإلحلاد والبُعد عن الدين، أو  املراجع العقالنيني واملستقِّ
يأس قطاعاٍت شــــبابية ونســــائية من اإلصالح السياسي واالجتماعي. لكن يبدو أنَّ 
النظام يرى أنَّ تلَك الظواهر أقلُّ ضرًرا عليه وعلى مصاحله، مقارنًة ببروِز مراجع 

لني، ووجوِد مساحاٍت حقيقية بني النظام واحلوزة. مستقِّ

https://www.alquds.co.uk/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9/
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