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د. أحمــــد سالــــم

 أستــاذ الفلسفـــة جبامعــــة طنطـــا

 اإلصالح الديني في إيران..
قراءة في ضوء الوالية المطلقة للفقيه

مقدمـــــة
أســـَهم االختالف بين المســـلمين حول والية أمر المســـلمين وإمامتهم منذ وفاة 
 المسلمون في صراع 

ّ
عثمان بن عفان في بروز تي�ارات وفرق ومذاهب، فقد انشـــق

بيـــن علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي ســـفيان في موقعـــة صفين عام )40هـ(، 
 

ّ
وكانت تلك الموقعة هي بداية انشقاق المسلمين أحزاًبا سياسية حول َمن األحق

ة 
ّ
بالخالفة، فالشيعة يقولون اإلمامة في آل البيت من نسل الحسين، وأهل السن

يقولون األئمة من قريش، والخوارج يقولون األئمة في أّي أحد من المســـلمين ولو 
ن الشهرستاني الخالف في ذلك  . وقد بيَّ

ً
ا عادال عبد أجدع، شـــرط أن يكون تقيًّ

 في قضية اإلمامة«)1(. ومن هنا 
َّ

 سيف في اإلســـالم مثلما ُســـل
َّ

بقوله: »ما ُســـل
أصبحت قضية اإلمامة قضية مركزية في قضايا العقيدة لدى الشيعة، ألن بها 
 

ّ
ة واألشاعرة بالرد

ّ
ب على ذلك قيام أهل السن

َّ
تكتمل أصول االعتقاد الديني، وترت

لِحقت قضية اإلمامة كقضية فرعية بكتب 
ُ
على الشـــيعة في قضية اإلمامة، فأ

، واألشاعرة منهم خاصة.
ً

ة عامة
ّ
عقائد أهل السن

)1(  الشهرستاني، الملل والنحل، تحقيق جميل صدقي، )بيروت: دار الفكر العربي للطباعة والنشر، 1997م(، ص 24.
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ا، وانتقل إلى الُبعد الديني،  نالحظ إذن أن منطلق اختالف المســـلمين كان سياســـيًّ
ل المذاهب الديني�ة المختلفة حول اإلسالم، فأصبحوا معتزلة، وشيعة، وخوارج، 

ِّ
ليشك

ومرجئة، وأشـــاعرة، وأهـــل حديـــث، وماتريدية. وتعالج دراســـتن�ا طبيعـــة الخصائص 
ت عبر حركة التاريخ ضمن 

َ
خ سة للشيعة االثن�ا عشرية اإلمامية، وكيف ترسَّ المؤسِّ

نات العقائدية، وكيف جرى توظيف هذه المذاهب في بنـــ�اء الدولة الصفوية في  المدوَّ
إيران. فما خصائص هذه المذاهب؟ وكيف بزغت محاوالت »اإلصالح الديني« المعاصر 
ة في  م رؤية نقدية للمذهب في إيران؟ وكيف واجهت هذه المحاوالت صعوبات جمَّ

ِّ
لتقد

محاولة كسر الطوق المغلق للعقيدة الشـــيعية االثن�ا عشرية؟ وهل نجحت محاوالت 
اإلصالح التي ظهرت على يد أمثال علي شـــريعتي، وعبد الكريم سروش، ومحمد مجتهد 
الشبستري، وغيرهم، في كســـر الطوق المغلق لهذه العقيدة؟ تلك األســـئلة تطرحها 

 اإلجابة عنها.
ً

دراستن�ا هذه، محاِولة

أواًل: هل عقيدة الشيعة االثنا عشرية منفتحة أم مغلقة؟
نات التي تتعلق بعرض أصول المذهب   المدوَّ

ّ
ع مبكًرا فإن على الرغم من نشــــأة التشيُّ

فت في مرحلة متأخرة في القرن الرابع الهجري، بظهور الكتابات الشيعية 
ّ
الشيعي قد تخل

ــــن 
ِّ

 إلى اللحظة الراهنة، وحاولت هذه الكتابات أن تدش
ً

المهّمة منذ هذا القرن، وصوال
لهوية المذهب الشيعي واختالفه عن بقية المذاهب اإلسالمية.

، وينظرون إليها على أنها 
ً

ل قضية اإلمامة قضية مركزية في الفكر الشيعي عامة
ِّ
وتمث

عقيدة ديني�ة، ال سياســـية، »فاإلمامة عند الشـــيعة اإلمامية عقيدة ديني�ة وليست أمًرا 
ونها بوصية من الرســـول، 

َّ
ون هذه اإلمامة إنما يتول

َّ
ا، واألئمة الذين يتول ـــا أو مصلحيًّ دنيويًّ

وقد أوصى الرســـول إلى علي، وعلي أوصى إلى الحســـن، والحســـن أوصى إلى الحسين، 
 يكون االختالف بين االثن�ا عشرية 

ُ
وهكذا حتى يصل األمر إلى جعفر الصادق، ومن بعد

واإلســـماعيلية، فهؤالء يقولون إلسماعيل، وأولئك يقولون لموسى الكاظم، ومن بعد 
 لمحمد الجواد، ثم علي الهادي، ثم حسن العسكري، 

ُ
موسى الكاظم لعلي الرضا، ومن بعد

ومن بعده البن�ه محمد وهو اإلمام االثن�ا عشري، وهو اإلمام الغائب«1.
ض إلى  فوَّ

ُ
وذهبت االثن�ا عشـــرية إلى أن »اإلمامة ليســـت من المصالح العامة التي ت

نهم، بل هي ركن الدين وقاعدة اإلســـالم، وال يجوز للنبي  ن القائم بها بتعيُّ نظر األّمة ويتعيَّ
إغفاله وال تفويضه إلى األمة، بل يجب عليه تعيين اإلمام لهم، ويكون معصوًما من الكبائر 
ا رضي هللا عنه هو الذي عّين�ه صلوات هللا عليـــه بنصوص ينقلونها   عليًّ

ّ
والصغائـــر، وأن

ويؤدونها على مقتضى مذهبهم«2، ومن هنا ترى الشيعة االثن�ا عشرية أن اإلمامة بالنص 
ة والجماعة.

ّ
والتعيين، ال باالختي�ار كما يرى أهل السن
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ويؤكد الشيعة االثن�ا عشرية وجوب األفضل، وال توافق على إمامة المفضول، إذ يرون 
أن »أئمتهم ورثوا علوم النبي وعلوم األنبي�اء جميًعا، وقد ظهرت هذه العقيدة واضحة في 
عهـــد اإلمام جعفر الصادق. وال توافق للشـــيعة اإلمامية على إمامـــة المفضول مع وجود 
األفضل، ألن ذلك مخالف للقرآن الكريم، وإذا كان اإلمام إماًما لرعيت�ه في أحكام الدين 

وعلومه ومبادئه َوَجب أن يكون األفضل منهم وأكثرهم علًما وعبادة«3.
ى تصّور الشـــيعة لمركزية العلم لدى سلسلة األئمة إلى أن أصبح العلم الديني 

َّ
ولقد أد

ة المؤكدة عن طريق أهل 
ّ
ا، بل »أصبح اإلمام مصدر التشـــريع بعد القرآن والســـن

ً
مغلق

ا إال عن طريقهم، فاإلمام وارث العلم النبوي، وإنما يعلو 
ً

البيت، فال يقبل الشـــيعة إسناد
على البشر باتصاله الدائم بالعلم اإللهي، ولم يصل إلى هذا عن اكتسابه واعتماد الدليل، 
بل ينقدح العلم في نفســـه انقداًحا، وأنه منه وفي طبيعته ومادته انتقل العلم الغيبي بعد 
سلسلة طويلة في أرواح الروحانيين من المالئكة واألنبي�اء، وفي البدء كانت هناك مادة 
نوراني�ة، انتقلت من نبي إلى نبي ووصلت إلى محمد ومنه إلى علي وفاطمة، واجتمع النور 

في األئمة الفاطميين«4.
ة 

ّ
 الشـــيعة االثن�ا عشرية على خالف السن

ّ
وإذا كان علم األئمة أحد مصادر األحكام فإن

ى باإلجماع أو القياس، وال اجتهاد إال من خالل األئمة المختارين، إذ ينظر  ترفض ما ُيســـمَّ
الشـــيعة االثن�ا عشرية إلى أن »اإلمام مصدر األحكام، وله وحده التصرف المطلق في 
ة على 

ّ
ى حاللهم وحرامهم، وكما أنهم لم يوافقوا أهل السن أعناق المســـلمين، وكل ما ُيسمَّ

فوا القياس لجؤوا إلى الُحكم  اإلجماع، ولم يوافقوا أكثر وأكثر على القياس، فحين حرَّ
أ من  المباشـــر من اإلمام، ُيلقيه إليهم عن قلق أو عن اجتهاد، وال بد أن يكون اجتهاده مبرَّ
ا وال قياس، وإنما نص قرآني، أو حديث عن إمام 

ً
العيوب، معصوًما من الخطأ، ال إجماع إذ

من األئمة، أو اجتهاد أشبه بصلصلة الجرس«5.
قه التاّم دون والية اإلمام، 

ُّ
ّم يرى الشـــيعة االثن�ا عشرية أن الدين ال يمكن تحق

َ
وِمن ث

 من أصـــول الدين ال يتّم اإليمـــان إال باالعتقاد بهـــا، وال يجوز فيها 
ً

لـــذا يعتبرونها »أصال
ين مهما عظموا وكبروا، بل يجب النظر فيها، كما يجب النظر  تقليد اآلباء واألهل والمربِّ
في التوحيد والنبوة«6. ونحن نعتقد أن قضية اإلمامة هي العقيدة المركزية في الفكر 
الشيعي اإلمامي، ألنها وحدها التي تملك حق تفسير التوحيد والنبوة، وال تنفتح المعرفة 

بالدين إال من خاللها، ولها حق توجيه الناس في أصول االعتقاد، وفي أحكام الفقه.
ويؤكد الشيعة االثن�ا عشـــرية أهمية عصمة األئمة من الخطأ والســـهو، ألنها امتداد 
د أن اإلمام كالنبي يجب أن يكون معصوًما من 

َ
لسلســـلة النبي، فيقول الفيومي: »ُيعتق

ا وسهًوا، كما يجب 
ً

جميع الرذائل، ما ظهر منها وما بطن، من سن الطفولة إلى الموت عمد
ة الشرع والقّوامون 

َ
ظ

َ
أن يكون معصوًما من السهو، والخطأ، والنســـيان، ألن األئمة حف
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عليـــه، وحالهم في ذلك حال النبي، والدليـــل الذي اقتضى أن نقول بعصمـــة األنبي�اء هو 
نفسه الذي يقتضي أن نعتقد بعصمة األئمة«7.

 الشـــيعة االثن�ا عشـــرية يَرْون أنه ال يجـــوز وقوع الخطأ من 
ّ

ونتيجـــة لهذه العصمة فإن
اإلمام، وذلك »لما كان نصب اإلمام واجًبا على هللا تعالى استحال صدور الذنب منه، إذ لو 
زنا الخطأ في جميع األحكام التي يأمرنا بها، وذلك مفسدة عظيمة«8. صدر عنه الذنب لجوَّ

ونتيجة لتصّور االثن�ا عشرية لألئمة بهذه الصورة من الكمال، فقد تجدهم يتكلمون عن 
األئمة بصورة تجاوز فاعلية صورة النبي -صلى هللا عليه وسلم- وأن نسل علي هو النسل 
المختار الفاعل والمؤثر في التاريخ، وأسندوا إليهم كل فاعلية في حياتهم، فهم يَرْون أن 
األئمة »إنما هم عباد ُمكَرمون اختصهم هللا تعالى بكرامته وحباهم بواليت�ه، إذ كانوا في 
أعلى درجات الكمال الالئقة في البشـــر، من العلم والتقوى والشجاعة والكرم والعفة، 
ّصوا 

ُ
وجميع األخالق الفاضلة، والصفات الحميدة، ال ُيدانيهم أحد من البشـــر في ما اخت

وا أن يكونوا أئمة وُهداة، ومرجًعا بعد النبي، في كل ما يعود إلى الناس 
ّ

به، وبهذا اســـتحق
م، وما يرجع إلى الدين من بي�ان وتشريع، وما يختص بالقرآن من تفسير 

َ
من أحكام وِحك

وتأويل«9.
وهنا نرى أن الشيعة أغلقت العلم على األئمة، ومنحتهم العصمة وعدم الخطأ، فأصبح 

ا لدى االثن�ا عشرية على األئمة، ومن بعدهم على الفقهاء المختارين.
ً

العلم مغلق
ويب�دو واضًحا أن الشـــيعة أضفت القداســـة على تعاليم األئمة، وبات االثن�ا عشرية 
يعتقدون أن »أمرهم أمر هللا تعالى، ونهيهم نهيه، وطاعتهم طاعته، ومعصيتهم معصيت�ه، 
ووليهم وليه، وال يجوز الرد عليهم، والرد عليهم كالرد على الرسول -صلى هللا عليه وسلم-
، والرد على الرسول كالرد على هللا تعالى، فيجب التسليم لهم، واالنقياد ألمرهم، واألخذ 
قى إال من غير مائهم، وال يصح 

َ
ست

ُ
بقولهم. ولهذا تعتقد أن األحكام الشرعية اإللهية ال ت

أخذهـــا إال منهم، وال تفرغ ذّمة المكلف إلى غيرهم، وال يطمئن بين�ه وبين هللا إلى أنه أدى 
ما عليه من التكاليف المفروضة إال من طريقهم. إنهم كســـفين�ة نوح، من ركبها نجا، ومن 
عاء 

ّ
َبه والضالالت، واالد

ُّ
ف عنها غرق في هذا البحر المظلم المالح الزاخر بأمواج الش

َّ
تخل

والمنازعات«10. وهنا أصبح لألئمة سلطة كوني�ة على أهل األرض، في الماضي والحاضر، 
بل وفي مسار المستقبل.

رَوى األساطير حول األئمة الشيعة، ومجاالت تقديمهم في 
ُ

في ضوء ما ســـبق، كانت ت
الذهني�ة الشعبي�ة، وبي�ان كرامتهم الالنهائي�ة في المخيال الشعبي الشيعي، وتظل عقائد 
 في عقائد بالد فارس القديمة، و»كان ممن يتصل بعقائد 

ً
الشـــيعة اإلســـالمية أصوال

الفرس القديمة في بعض المسلمين أنهم كانوا ينظرون إلى ملوكهم كأنهم كائن�ات إلهية 
اصطفاهم هللا للحكم بين الناس، وخّصهم بالسيادة، وأّيدهم بروح من عنده«11.
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ومـــا بين غيب�ة المهدي المنتظر حتى َرْجعته، ينتقل الشـــيعة من والية اإلمام إلى والية 
 في واليت�ه على عواّم الناس في المذهب الشيعي اإلمامي، »إذ 

ّ
الفقيه، فالفقيه له أن يِحل

�ا 
ً
وا عن اإلمام العســـكري أنه روى عن جده اإلمام الصادق أنه من كان من الفقهاء صائن

َّ
تلق

دوه، وهو الفقيه 
ِّ
ا لهواه، مطيًعا ألمر هـــؤالء، فللعوام أن يقل

ً
ا لدين�ه، مخالف

ً
لنفســـه، حافظ

الذي ُيعَرف بآيـــة هللا، له نفس ما لإلمام مـــن التقديس والتعظيـــم والخضوع واالنقياد 
ر األفكار االثن�ا  ألوامره واجتهاده، وال يحق ألحد أن يعترض على اجتهاده وأحكامـــه، وتعبِّ
عشرية عن ذلك، كأن هللا تعالى جعل للفقيه كل ما جعل لإلمام من حيث رئاسته على 
كل األنام، وسلطته على ســـائر العباد، وإدارته ألمور الملة، وإمامته لقيادة األمة لتفقيه 

القوانين الديني�ة، وتدبير الشؤون الحيوية«12.
ولذا نقل المذهب االثن�ا عشـــري الروح الكهنوتي�ة من والية اإلمام إلى والية الفقيه، 
ومنح الفقهاء ســـلطة كبيرة في تسيير جماعة هذا المذهب، »فبعد عصر الغيب�ة الكبرى 
مس، وهو أن يخصص الشيعة في كل 

ُ
لِحق بالفكر الشيعي االثن�ا عشري ما ُيعَرف بالخ

مس مكاســـبهم وأرباحهم لإلمام الغائب، وبما أن 
ُ

أنحاء العالم -من االثن�ا عشـــرية- خ
اإلمام غير موجود، ويوجد من ينوب عنه، فيجب تسليمه إلى المجتهدين والفقهاء الذين 
لِحقت بالمذهب الشـــيعي االثن�ا عشري بعد غيب�ة اإلمام 

ُ
ّم فقد أ

َ
لون اإلمام«13. وِمن ث

ِّ
يمث

مس من أتب�اع 
ُ

الكبرى مسألة استمرار والية األئمة عبر الفقهاء وواليتهم، وتخصيص الخ
اإلمام الغائب لرجال الدين.

وما بين غيب�ة اإلمام ورجعته، يعيش المؤمن الشـــيعي االثن�ا عشـــري في حالة إيماني�ة 
 ونهًجا في التعامل مـــع اآلخر. والتقية هي صمت الشـــيعي وعدم 

ً
تعتمـــد التقية ســـبي�ال

ا مـــن االضطهاد والحصار، ولهذا يذهب حيـــدر أمولي إلى أن »جميع 
ً
إعـــالن ُهِوّيت�ه خوف

وِدعت في قلب 
ُ
أســـرار هللا، وجميع األسرار اإلشراقية، والحكمة اإللهية، هي أمانات أ

له في آٍن واحد،   له فيها، فهي تتجـــاوز قدرته وقوة تحمُّ
َّ

مها إلى َمن ال حق
ِّ
األولياء، وال نســـل

ألنها مقتضيات الشريعة والغضب اإللهي، وهذا هو السبب في أن األئمة أنفسهم ألزموا 
مريديهم التقية«14.

والواقع أن المذهب الشيعي االثن�ا عشري الذي يتمتع بخصائص معين�ة، يمنح األئمة 
ة، 

ّ
العصمة ويضفي عليهم القداســـة، ويمنحهم الحق في التشريع وراء الكتاب والسن

وينقل الوالية من األئمة إلى الفقهاء منذ الغيب�ة الكبرى، لتِحل والية الفقهاء كسلســـلة 
ممتدة في الزمن الدائري حتى يعود المهدي المنتظر، فيغلق دائرة الزمن بظهوره، وينتهي 
 الشـــيعة عن ممارسة التقية بنزول المهدي. وهذا هو التصّور الجامد 

ّ
ف

ُ
زمن الفتن�ة، ويك

لحركة التاريـــخ الدائرية في المذهب الشـــيعة االثن�ا عشـــري. ولقد جرى ترســـيم هذا 
ا للدولة الصفويـــة )1501-1736م( وما بعدها إلى  المذهب في بالد فارس مذهًبا رســـميًّ
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 الشيعة االثن�ا عشرية هي الدين الرسمي منذ ما يقُرب 
ّ

اآلن، فيقول هنري كوربان: »إن
 بيئ�ات 

ّ
من خمســـة قرون لألّمة اإليراني�ة، لكن منذ بدايات انغراس اإلسالم في إيران فإن

عديدة تؤيد اصطفاء اإليرانيين لهذا الشكل من اإلسالم«15، وهو ما يؤكده الفيومي في 
ربط عقائد الشـــيعة بعقائد فارس القديمة، فيقول: »وكان مما يتصـــل بعقائد الفرس 
الديني�ة لبعض المسلمين أنهم كانوا ينظرون إلى ملوكهم كأنهم كائن�ات إلهية اصطفاهم 
ع الصفوي يختلف عن  هللا للُحكم بين الناس وأّيدهم بروح من عنده«16. لذلك فإن التشيُّ
خروي 

ُ
ع العلوي في الروح الفارسية العرفاني�ة التي سيطرت عليه، وكذلك الميل األ التشيُّ

 عن الروح العمراني�ة الدنيوية له.
ً

إلى الدين بوصفه بديال
وفي ضوء ما ســـبق من وجود مذهب ديني اثن�ا عشـــري يســـود في إيران، له رجال دين 
ماللي على رأســـهم آية هللا، الذي يتمتع بسلطة روحية تتجاوز السلطة السياسية لرئيس 
ت الســـلطة الديني�ة بَعالقة 

َّ
الدولـــة، بل له حق الوالية على رئيس الدولة نفســـه، تعضد

ـــم في فارس ألنه يوافق  وشيجة بالسلطة السياســـية، وهذا هو النظام المغلق الذي ترسَّ
مزاجها الثقافي. ولنا أن نتساءل: ما حقيقة دور حركة »اإلصالح الديني« في إيران؟ وما 
ن الرســـمي؟ وهل نجحت حركة  الهدف الذي رِغبت فيه هذه الحركة في موقفها من التديُّ
اإلصالح في أهدافها، أم أن المذهب الشيعي اإلمامي نجح في طرد كل محاوالت اإلصالح 
خارجه نتيجة لجمود المذهب برموزه وتعاليمه وشخوصه ونظامه؟ أسئلة تطرح حقيقة 
ري »اإلصالح الديني« في إيران في مواجهة نظام »الماللي«، فما عساها 

ّ
دور أعالم مفك

ز عليها بعض أعالم حركة »اإلصالح الديني« فـــي مواجهة هذا 
َّ

تكون النقاط التي رك
المذهب المغلق؟

ثانًيا: »اإلصالح الديني«.. نقد السلطة الدينية الكهنوتية
اهتّمت حركة »اإلصالح الديني« في إيران بنقد السلطة الكهنوتي�ة لرجال الدين في 
المذهب االثن�ا عشري، وذلك بما تملكه من سلطة واسعة على العواّم، وعلى حركة 
المجتمع في إيران. ويرى علي شــــريعتي )1933-1979( أنه »بعــــد انقضاء فترة األنبي�اء 
ا، وقع مصير الدين في أيدي قّوات استعمارية 

ً
غوا الدين واضًحا، وصادق

َّ
العظام الذين بل

ى بأســــماء كالطبقة الروحاني�ة، والطبقة المعنوية، والطبقة  سمَّ
ُ

مضادة لإلنســــاني�ة، ت
خذوا من الدين وســــيلة الستحمار 

ّ
هبان، وطبقة القسيســــين، فات الصوفية، وطبقة الرُّ

الناس، واالســــتحمار الفردي واالجتماعي، ألن الدين يعتني ويهتم بكليهما، وباألخّص 
اإلسالم الحنيف«17.

ويكشف علي شريعتي عن مدى التعاضد بين السلطة الديني�ة والسلطة السياسية، 
م في رقاب الناس، 

ُّ
روا للسلطة السياسية التحك ويرى أن أصحاب السلطة الديني�ة برَّ

وتأيي�د استعباد البشر، واالستب�داد بهم18.



29 مجلة الدراسات اإليرانية

اإلصالح الديني في إيران.. قراءة في ضوء الوالية املطلقة للفقيه

وينتقد عبد الكريم سروش )1945-...( رجال الدين داخل المؤسسة الديني�ة اإليراني�ة، 
 رجـــال الدين إذا أرادوا أن 

ّ
ألنهم يرتزقون مـــن عملهم، ويفقدون المصداقية، فيقول: »إن

يكون كالمهم مؤثًرا في واقع الناس، وفي حركة الحياة، فال بد أن يقطعوا حبل معيشـــتهم 
من مخزن الدين، فإن كالم الشـــخص الذي يحقق لنفسه نفًعا من كالمه ال يقع مؤثًرا لدى 

الُمخاَطبين، ألن مقامه ومذهبه ومعيشته متطابق بعضها مع بعض«19.
تهم، 

ّ
وبسبب هيمنة السلطة على الحوزة، وهيمنة العامة على رجال الدين وتوجيه دف

، كي 
ً

حاول »اإلصالحيون« أن يضعوا تصوًرا الســـتقاللية رجال الدين واستغنائهم أوال
يصلوا إلى مرحلة »العزة«!. فإذا كان رجال الدين الشيعة في نظر البعض قد استقلوا 
تبعوا 

ُ
بالمـــوارد المالية التـــي يتحصلون عليها من العامة كالخمس ونحوه، فإنهم اســـت

للعوام، الذين يدفعون لرجال الدين الحقوق الشرعية. وإلى ذلك أشار المرجع البروجردي 
حين قال: »كنت أتصور أول استالمي للمرجعية العامة أنه عليَّ االستنب�اط وعلى الناس 
ه الناس، لكن من خالل إصدار بعض الفتاوى، عرفت أن األمر 

ّ
 ما أفتي به ينفذ

ّ
العمل، فكل

ليس بهذه الصورة«20.
 عملّي الستقالل رجال الدين في إيران عن السلطة من جانب والعامة 

ٌ
لكن ال يوجد بديل

 النظام السياســـي لن يقبل باستقالل حقيقي لرجال الدين، وبالتالي، 
ّ

من جانب آخر، فإن
ستبقى معضلة العالقة بين الحوزة والدولة!.

والشك أن حجم االنتقادات التي وجهها »اإلصالحيون« لواقع رجال الدين )الماللي( 
ا والية الفقيه: »بعد انتصار الثورة أصبحت 

ً
ا فيقول ســـروش منتقد

ً
في إيران كبيرة جد

وِجب أن 
ُ

م البلد هي والية الفقيه، التي ت
ُ

إدارة الدولة بي�د رجال الدين، والنظرية التي تحك
يكون الفقيه على رأس الحكومة والسلطة، وبي�ده زمام األمر، وطبًعا مثل هذا الفقيه ال بد 
ج رجال  ا، وقد أتمَّ التحصيل في الحوزة العلمية، أي من المدرسة التي تخرِّ

ً
أن يكون مجتهد

الدين والفقهاء«21.
 والية الفقيه ألغت األصالة والمشروعية 

ّ
ويرى إصالحّي آخر، وهو مجتهد الشبستري أن

لرأي الناس، فـــي تعيين النظام السياســـي واالقتصـــادي واالجتماعي الـــذي ُيبتنى على 
المشروعية السياسية للهيئ�ة الحاكمة من موقع مشروعية االنتخابات22.

ص ســـروش حجم األزمة الديني�ة في إيران في سيطرة األقلية الديني�ة على 
ِّ

وهنا يشـــخ
أزمة الدولة هناك، ولذلك »أصبحت الحالة التي يعيشـــها مجتمعنـــا بعد الثورة هي أن 
 المظلومين تخلصوا من ظالمتهم، وأن 

ّ
ة الُحكم، وأن

ّ
ية انتصرت ووصلت إلى ُسد

ّ
األقل

رجال الدين الذين يدرسون الفقه واألصول بشكل عاّم صارت لهم مكانة فكرية وسياسية 
م الفكرية والسياســـية األخرى في العالم باطلة، 

ُ
في المجتمع، وهؤالء يعتبرون أن النظ

ويَرْون أنفسهم على حق«23. ويؤكد سروش أن ســـيطرة رجال الدين على المجال العاّم 
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جاءت من خالل توظيف السلطة الفقهية التي يملكونها، وتأكيدهم أن الفقه من أهم 
أركان اإلسالم، وأصبح الفقه يمتاز بخصوصية شديدة لديهم، ويقول: »إنهم رفعوا في 

الجمهورية شعار اإلسالم الفقهي، والتحرك نحو تأصيله وإبرازه«24.
وإذا كان ســـروش ينتقد رجال الدين في إيران فإنه من ناحية أخرى ينتقد بضراوة دور 
الحوزات العلمية الديني�ة في إيران لســـيطرتها على المجال العام االجتماعي والسياسي 
في إيران، »فالحوزات العلمية في المسائل السياسية الحكومية هي التي تملك الكلمة 
األخيرة، ألن الحكومة ديني�ة، فلو أن الحكومة لم تكن ديني�ة لما امتلك رجال الدين مثل 
هذه القدرة والسلطة، فمقتضى الحكومة الديني�ة تسليم القدرة إلى رجال الدين، فالعلوم 
الديني�ة تمنح مثل هذه القدرة والســـلطة من تتوافر فيه الشـــروط، فرجل الدين اليوم هو 
 قّوته من كونه نائًب�ا للولي الفقيه، ويملك األولوية 

ّ
رئيس المحكمة والقاضي، ويستمد

والقداسة واالحترام في نظر اآلخرين، وال تتوافر لغيره«25.
ويؤكد ســـروش أن امتزاج العلم بالســـلطة له تأثيره الســـيئ في العلم في الحوزات 
العلمية، فيقول: »الحوزة بدأت تتكلم بلغة الســـلطة ال بلغة المنطق، والدليل أن الحوزة 
في كل مورد تجد نفســـها من الضعف وعدم القدرة على البرهان العلمـــي والمنطقي، 
 من إرشاد أصحاب السلطة من الحكومة 

ً
وأنها تجبر هذا النقصان بآليات السلطة، بدال

ا لذوق ونفع أصحاب السلطة«26. وكل 
ً

ونقدهم، فها هم يطرحون آراءهم وفتاواهم وفق
هذا يكشف َعالقة التأبي�د المتصل بين الســـلطة السياسية والحوزة العلمية الديني�ة في 

إيران.
�ا يســـيطر على كل  ويبرز ســـروش أن الحوزة العلمية فرضت على المجتمع حزًبا دينيًّ
جين من الحوزات العلمية كامل السيطرة على  المجاالت، وأصبح لرجال الدين المتخرِّ
 الحوز العلمية لم تكن لديها قبل الثورة هذه المكانة، لكن اليوم 

ّ
الحياة، فيقول: »إن

ون 
َّ
يجي الجامعات ال يحصلون على فرصة للعمل أو يتول  خرِّ

ّ
اختلفت الحال، وال نقول إن

مناصـــب في الدولة، لكن حالهم من هذه الجهة تختلف كثيًرا عن حال رجال الدين الذين 
ل فـــي جميع األمور 

ّ
ا التدخ رهـــن أيديهم وتحت اختي�ارهم زمام األمور، فبإمكانهم عمليًّ

والتفاصيل والجزئيـــ�ات، فالمفاصل األصلية فـــي الدولة بي�دهم، والمؤسســـة الديني�ة 
كانت وال تزال كحزب منسجم وصل هذا الحزب إلى سند القوة، وعمل على إقصاء سائر 

األحزاب«27.
ه من نقد إلى الحوزة العملية هو ســـيطرتهم على القوة  ويب�دو أن أخطر ما يمكن أن يوجَّ
 الحوزات العلمية 

ّ
من خالل الرســـالة الديني�ة التي يقدمونها إليهم، فيقول سروش: »إن

 ما توفره الحـــوزة العملية من عزاء 
ّ

تخاطب عامة الناس، وتتعامـــل وتتواصل معهم، وإن
علمّي ال ينســـجم وذائقة الخواص، وليس عملهم مجرد إلقاء دروس في المسائل العلمية 
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دين، بل يواجهون جمهور الناس من العواّم من جهة، ويقودون 
ّ
واإلجابة عن أســـئلة المقل

أمر هدايتهم وتربيتهم من جهة أخرى«28.
 الحوزة العلمية تمارس االستب�داد في عرض المسائل الديني�ة، وفي 

ّ
ومن جانب آخر فإن

 روح القداســـة التي تتمتع بها الحوزة 
ّ

ترســـيم معرفة وإقصاء أخرى، فيقول سروش: »إن
العلمية تؤدي إلى حجب اآلراء والمسائل العلمية، وبقائها طّي الغموض وعدم كشفها 
وتحليلها والبحث في تفاصيلها، وال يملك أحد الشجاعة الكافية لنقدها وغربلتها، فتبقى 
اآلراء والنظريات الموروثة القديمة هي المهيمنة على الجّو الفكري، وتكتسب على مدار 
امتداد تاريخها قداسة أكبر، وتكون وظيفة العلماء حماية وحراسة هذه النظريات واآلراء 

القديمة، وهذا هو عين االنحطاط والخسارة الفكرية«29.
تلك القداســـة »المتوهمة« التي حاول مصطفى ملكيان، تفتيتها، ونـــزع هيمنتها، 
 على البحث عن مصدر القداســـة للنصوص التي يتمسك بها رجال الدين ضد 

ّ
فقد حث

خصومهم، والذين يســـحبون قداســـة النـــّص إلى رواتـــه، فيرتفعون عن مســـتوى النقد 
والمناقشة: »وعلى ضوء ذلك: فأول شيء يمكنن�ا التدقيق فيه هو: هل رؤيتن�ا عن ذلك 
الشخص أو األشخاص، الذين يرتفعون فوق مستوى النقد والمناقشة صححية أم ال؟«30.

وتسعى الحوزة العلمية إلى إقصاء كل اآلراء واألفكار التي تخالفها في الرأي، ويؤكد 
 

ّ
رجال الدين فيها القضاء على ما يخالفهم، وفي هذا تدمير لثراء الفكر، فيقول سروش: »إن
هؤالء يقولون: نحن قضين�ا على المخالفين في مجال الفقه والعقيدة. وقد يتصّور البعض 
 تطهير المجتمع من العقائد المخالفة، وإن كان فيه 

ّ
بأن في ذلك مصلحة، ولكني أقول إن

مصلحة للعواّم، فالخواّص ال ينبغي أن يقبلوا ذلك، ألن الجميع سوف يتضرر، فالتحقيق ال 
يثبت وال يشتد إال بوجود صراع فكرّي وِسجالّي بين أبطالنا وأبطال المدارس األخرى«31، 
وبالتالي يدعو ســـروش إلى ضـــرورة انفتاح رجال الدين الشـــيعة على المذاهب المغايرة، 

وعلى الثقافات الحديث�ة التي أنتجها الفكر العالمي.
وينتقد ســـروش طبيعة العلم في الحوزة ألنه يقـــوم على الطاعة المطلقة بين الطالب 
واألستاذ، في قالب من العلم التقليدي الجامد الميت، و»العلم الذي ال يكون فيه سؤال ال 
�ا من  ا سلبيًّ

ً
يتوقف عن النمو، ولو حدثت هذه اآلفة في مؤسسة علمية بحيث يقفون موقف

بهة، والشخص الذي يطرح هذه األسئلة يوصف بأنه 
ُّ

السؤال، ويصفونه في ما بعد بالش
منحرف ومثير للشبهات، فمثل هذه المؤسسة ستعيش أفول العلم واإلرباك، والخلل في 

الذهني�ة العلمية ألتب�اعها«32.
ويؤكد سروش أن علوم الحوزة العلمية تقوم على اإليمان والتســـليم، وهذه العلوم ال 
تقبـــل النقد واالعتراض، ولهذا فأصحاب الحـــوزة العملية في صراع مع أصحاب العلوم 
الحديث�ة، التي تقوم على النقد والســـؤال، ويرى سروش أن »كال الطرفين بإمكانه اتهام 



• السنة السادسة • العدد السادس عشر • أكتوبر 2022م32 مجلة الدراسات اإليرانية 

اآلخر، فهؤالء يتهمون الطرف اآلخر بالجحود والركود والماضوية، والطرف اآلخر يتهم هذا 
الطرف بالنسبي�ة واالستغراب وعدم اإليمان«33.

قصي اآلخر 
ُ

وينتقد سروش الروح اإلقصائي�ة التي أرستها الحوزة العلمية في إيران، التي ت
وترفض التعامل مع المنظومات الفكرية الحديث�ة واالستفادة منها. ويقول: »نحن نعيش 
فر األفكار الشرقية والغربي�ة، ونعتقد 

ُ
ا بك في ظل الجمهورية اإلسالمية، ونتحدث يوميًّ

عاءات 
ّ

ببطالن فتوحات الفكر البشري، ونرى أنفسنا على الحق. ومثل هذه التصّورات واالد
 علماءنا 

ّ
تجعلنا غافلين عن ضرورة التحقيق، والتعمق في هذه العلوم، وال يكفي أن نقول إن

فهموا أن هذه العلوم باطلة، ونحن بدورنا نستغني عن التحليل والتحقيق«34.
ويرى ســـروش أن اإليرانيين بحاجة إلى دراســـة المنظومات الفكرية المغايرة، وأنهم 
مطالبون باالنفتاح على اآلخر وضرورة دراســـة الفكر والفلسفة، وذلك ألن هذا يفتح آفاق 
 رجال 

ّ
الجمود الديني، ويمنح العقل البشـــري أهمية في االجتهاد والتفكير. ويقول: »إن

وا دروًسا في الفلسفة وعلم الكالم 
َّ

الدين، خصوًصا في السنوات المئة األخيرة، لم يتلق
بشكل كاٍف، فالغالب في الدراسات الحوزية يرتبط بتعليم الفقه واألصول، وعامة رجال 
الدين في الحوزات العلمية يصرفـــون أعمارهم في تحصيل الفقه واألصول، إال ما ندر من 
ا، فالتفسير والكالم والفلسفة ال  ا وتفسيريًّ ا وكالميًّ ا فلسفيًّ

ً
األشخاص الذين يملكون ذوق

ًما من معالم 
َ
ا، كان نقد السلطة الديني�ة معل

ً
 من الدروس الرسمية في الحوزة«35. إذ

ّ
َعد

ُ
ت

 تلك السلطة في نظرهم من أهم أسباب االستب�داد 
ّ

المصلحين الشـــيعة اإليرانيين، إذ إن
الديني والسياسي، وهي التي تتحكم في المجتمع عبر رجال الدين المنتشرين في كل 

ذين في شتى األجهزة.
ِّ

المؤسسات، والمتنف

ثالًثا: من الوالية المغلقة إلى انفتاح الدين
كانت والية الفقيه المغلقة )المطلقة( في تفسير الدين أحد األهداف التي انتقدها أعالم 
»اإلصالح الديني« في إيران، وضرورة كسر والية الفقيه على الدين، تلك الوصاية التي 
تطرح رؤية أحادية مغلقة في قراءة الفقيه لنصوص الوحي، وتفرض تلك الرؤية نفسها 
سروش  ويؤكد  إيران.  في  االجتماعية  الحياة  على  تسيطر  التي  السياسية،  السلطة  بقوة 
د الديني، وذلك ألن »فهمنا 

ّ
دية الفهم الديني، وضرورة قبول هذا التعد

ّ
أهمية اإليمان بتعد

د بالضرورة، وهذا الفهم المتنوع والمتعدد ال يقبل 
ّ

للمتون والنصوص الديني�ة متنّوع ومتعد
ا، والسّر 

ً
ا فحسب، بل سّيال أيض

ً
د

ّ
االختزال إلى فهم واحد، وليس هذا الفهم متنوًعا ومتعد

وتفسيرها،  الديني�ة  النصوص  لفهم  باستمرار  نسعى  ونحن  صامت،  النص  أن  ذلك  في 
سواء في الفقه أو الحديث أو القرآن، من خالل االستعانة بمسبوقاتن�ا الفكرية«36.

وينتقد ســـروش رجال الدين الماللي أتب�اع الرؤية األحادية للدين، ألن أتب�اع كل دين 
 »أتب�اع كل واحد من هذه 

ّ
ــَرْون أنهم وحدهم على حق مطلق، وبالتالي فإن وكل مذهب ـي
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األديان يَرْون ألنفســـهم حظوة خاصة عند هللا ليست لدى اآلخرين، لكن إذا كان أتب�اع كل 
ــَرْون دينهم الحق المطلق، والحقيقة المحضـــة، ويَرْون أن النجاة  واحد من هذه األديان ـي
ل إلى جحيم ال ُيطاق؟«37.  مـــن نصيبهم فقط دون اآلخرين، أال يعني ذلك أن العالم يتحوَّ
وكذلك األمر في نظرة كل مذهب إلى اآلخر، وذلك »ألن كل فرقة تتصّور أن اآلخرين 
ا، وال ينبغي  قد يكونون مقّصرين في ســـوء فهمهم للدين الحق، فهم ُمستضَعفون فكريًّ
توبيخهم ولومهـــم، إال أنن�ا توصلنا إلى الفهم الصحيح للديـــن، وأصبحنا من أهل النجاة، 

عائهم«38.
ّ

حسب اد
ويقّسم مصطفى ملكيان التعددية إلى التعددية في الصدق والحقاني�ة، وإلى التعددية 
 شاســـع، في نظره، لكنه أراد أن يفتح الباب أمام مجتمع رجال 

ٌ
في النجاة، وبينهما فرق

الدين للتفكير، والخروج من حّيز األحادية إلى السعة والمرونة والتعددية39.
دية الطرق إليه، فيرى 

ّ
دة ألهمية اإليمان، وتعد

ّ
م سروش التبريرات والذرائع المتعد

ِّ
ويقد

أن »إله العالم عندما خلق اإلنســـان وقذف به في أجواء الفكر فإنه خلق له لغات وعوالم 
مختلفة، وجعل العلل واألدلة متنوعة، وأقام في طريق العقل مئات العقد والمنعطفات 
دة ومختلفة، وجعل 

ّ
الفكرية، وبعث بكثير من الرسل، وأصدر نداءات ذات ألوان متعد

الناس شعوًبا وقبائل ليتحركوا، ال من موقع التكبر، بل من موقع التعارف والتواضع«40.
د 

ّ
دية بوصفها جوهر الوجود في كل شيء، ويذهب إلى أن »تعد

ّ
ر ســـروش التعد ويبرِّ

 اسم 
َ

دة للحقيقة، وبتعبير ديني معروف أن هلل ألف
ّ

ا متعد
ً

ل في الواقع وجوه
ِّ
التفاسير يمث

دة فحسب، بل إن رؤية 
ّ

واسًما، فالحقيقة ال تتمثل في مظهر واحد، وال تتمتع بوجوه متعد
دة له دخل بتنوع التفاسير«41.

ّ
الناظرين إلى هذه الحقيقة بمناظر متعد

ديـــة من وجهة نظرهم بأنها نت�اج تفاوت 
ّ

روا هذه التعد ويرى ســـروش أن الُعَرفاء قد برَّ
د في الكشوفات 

ّ
الرؤية بينهم، فيقول: »نرى الُعَرفاء والمسلمين في تحليلهم لظاهرة التعد

يقولون إنه عندما تتفاوت الرؤية لدى أهل الكشـــف والتجربة فإن حصيلة تجاربهم هذه 
ستكون متفاوتة ومختلفة«42.

د األديان بأن ذلك نت�اج التجليات 
ّ

دية القائمة في تعد
ّ

ويكشف سروش عن طبيعة التعد
 الســـّر في اختالف األديان ال يكُمن في اختالف الظروف 

ّ
المختلفـــة هلل، فيقول: »إن

االجتماعيـــة أو التحريف الذي طـــرأ على األديان، واســـتلزم ظهور دين آخر، بل بســـبب 
التجليات المختلفة هلل تعالى في عالم الوجود، فكما أن عالم التكوين متنوع، فكذلك 

ا«43.
ً

عالم التشريع متنوع أيض
ويرى اإلصالحيـــون أن المعرفة الديني�ة هي معرفة نســـبي�ة تحتمل الصواب والخطأ، 
دية، وذلك ألن الدين عندما يدخل التاريخ البشري 

ّ
والنسبي�ة هي الطريق لإليمان بالتعد

 
ّ

 إلى أن
ً

فهو يرتدي حلة تاريخية ويتعرض لتصرفات وأذهان البشـــر وسلوكياتهم، إضافة
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رجال الدين يتعاملون مع المشكالت الحديث�ة، والتعقيدات الفلسفية التي أفرزتها الحداثة 
 كل 

ّ
بنوع من السطحية والسخرية في وقت واحد، فاإلسالم الفقهي عندهم كفيل بحل

 من 
ٌ

 لها، فهي مؤامرة
ً

المشكالت وكافة المعضالت، أما تلك المسائل التي ال يجدون حلوال
ى التفكير فيها، ويجب تحصين المجتمع ضدها44.

ّ
األعداء ال ينبغي االلتفات إليها وال حت

 حيوية الدين تنبع من الدالالت المتعددة التي يمكن 
ّ

ويقـــرر رواد اإلصالح الديني، أن
دة في تفســـير هذا الوحي، 

ّ
فهمها من نصوص الوحي، والتي تســـهم في القراءات المتعد

دية لدى سروش ناتجة عن »إمكاني�ة وجود مراتب مختلفة للكالم الواحد، ولذلك 
ّ

فالتعد
دية في هذا المجال، ولم 

ّ
دية في عالم التفسير دائًما، أي إنن�ا قِبلنا بالتعد

ّ
نحن نعيش التعد

ر أو شارح بأنه خاتم المفسرين أو خاتم الشـــارحين، وهذا يمثل حيوية  نعترف ألي مفسِّ
الدين ووعين�ا العلمي به«45.

ر حركـــة االجتماع وتطّوره،  دية القراءة الديني�ة تنبع من تغيُّ
ّ

ومن جانب آخر فإن تعد
ا 

ً
وتؤثر فيه، فيرى ســـروش أن »التجارب الخارجية االجتماعيـــة بدورها تمنح الدين عمق

فهم على الثقافات الجديدة  ا، فالمســـلمون من خالل فتوحاتهم وتعرُّ  وشموليًّ
ً

متكامال
أسهموا في بســـط واتساع الجدل والكالم واألخالق، وفي الحقيقة أسهموا في توسعة 
الدين اإلســـالمي، وأخرجوه من دائرة اإلجمال إلى دائرة التفصيل، ولذلك يمكن القول إنه 

ما دام باب هذه التجارب مفتوًحا وجارًيا فإن الدين يستمر في التكامل واالتساع«46.

رابًعا: الوظيفة االجتماعية للدين
ا لدى حركة اإلصالح الديني لضرورة نقد  ن اإليراني كانت دافًعا قويًّ الواقع أن حالة التديُّ
هذه الحالة المســــيطرة على واقع االجتماع اإليراني، ألن التعاضد بين الســــلطة الديني�ة 
والســــلطة السياســــية، وســــيطرة رجال الدين على المجال العام االجتماعي بنمط من 
ر 

ِّ
 عن االجتماعي، ويكف

ً
ز على الغيبي بدال

ّ
ن الجامد المغلق الذي ُيقصي اآلخر، ويرك التديُّ

ن،  كل منجز للحضارة الحديث�ة، هو ما دفع علي شــــريعتي إلى نقد هذا النمط من التديُّ
ألن رجال الدين قد صنعوا ما ســــماه »دين االستحمار، الذي تحكمه دين�امية السير في 
اتجاهين، أولهما التجهيل، بتحريك األذهان إلى الجهل والغفلة عن القضايا المصيرية، 
والثاني اإللهاء، بإلهاء اإلنسان عن الحقوق الكلية بالحقوق الجزئي�ة، وقد يقع تحت اسم 
فلسفة )األهم والمهم(، وفقه )األولويات(، بانشغال الناس في المهم دون األهم، وفي 

الهامش دون المركز«47.
ل إلى االســـتحمار حين يدعو رجال الدين إلى اآلخرة  ويؤكد شريعتي أن الدين يتحوَّ
والغيبي ليسكن روحك عن سيادة الظلم والتسلط في واقع الحياة االجتماعية، ويدعونك 
إلى ترك الدني�ا لصالح اآلخـــرة، فرجال الدين يقولـــون: »دع الدني�ا فإن عاقبتها الموت، 
خر كل هذه الحاجات والمشـــاعر واألمني�ات إلى اآلخرة، وإلى ما بعد الموت، ليس 

ّ
اد
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الفاصل الزمني بكثير، ثالثون أو أربعون أو خمسون سنة ال قيمة لها، بعدها كل شيء تحت 
 سنوات العمر القصير ال قيمة لها، 

ّ
طوعك، وتكون من هؤالء الذين هم فيها خالدون، إن

دع الدني�ا ألهلها«48.
ويجري توظيف تراث ثقافي قديم الســـتحمار الشـــعوب من األخالق، والتصوف، 
وتعظيم الماضي، والشـــفاعة، والوصول إلى الجنة، لتبرير مشـــروعية ما يدعون إليه من 

جمود باستقرار األوضاع، وإلى تغييب الناس عن واقعهم المعيش.
ويرى شريعتي أن دين الشرك واالســـتحمار هو الذي يبرر بقاء األوضاع المتخلفة على 
ن، فيقول:  ما هي عليه، ويستفيد شريعتي من مقوالت ماركس حول هذا النمط من التديُّ
ض الناس على الحرمان والشقاء في هذه الدني�ا باسم  »الدين أفيون الشعوب، وجاء ليروِّ
االعتقاد وما بعد الموت، ويقنعهم بأن كل شيء يحدث لهم هو من عند هللا ومشيئت�ه، وأن 
كل محاولة لتغيير هذا الوضع مخالفة إلرادة الرب ومشيئت�ه، وعصيان ألمره، وهذا الكالم 

صحيح في حد ذاته، وال يمكن إنكاره«49.
ه إلى الجماهير خطاًبا  ز على ضرورة أن يكون الخطاب الديني الموجَّ

ِّ
وكان شريعتي يرك

ن   من كونـــه أداة التثبيت والجمود، فتديُّ
ً

ل الدين إلى أيديولوجيا للتغيير، بدال ا يحوِّ ثوريًّ
ن رجعّي يســـعى إلى تبرير األوضاع الظالمة عبر ترويج  االســـتحمار والشـــرك هو »تديُّ
المعتقدات ذات الصلة بما وراء الطبيعة، كما يسعى إلى تشـــويه المبادئ العقائدية 
والديني�ة، كتحريف االعتقاد بالميعاد والمقدسات والقوى الغيبي�ة، ليقنع الناس بأن 
وضعهم هـــو الوضع األمثل الذي يجـــب أن يرضوا به، ألنه مظهـــر إلرادة هللا تعالى، وهو 

المصير المحتوم الذي كتب�ه هللا عليهم«50.
ل قراءة العقيدة  ويذهب شريعتي إلى أن دين االستحمار يسوق الناس بالخوف، ويحوِّ
من فضـــاء الرحمة إلى آلـــة التخويف والترهيب، والنظر إلـــى األلوهية في جانب واحد 
منها، وهو جانب الخوف والترهيب، والنظر إلى أن الصفات اإللهية كالهيب�ة والجبروت 
تترجم وتفســـر في أديان الشرك دائًما بمعناها االستب�دادي، في حين أن جميع الصفات 
في األديان اإلبراهيمية، التي يرجع تاريخها إلى أكثر من ألفين أو ثالثة آالف ســـنة، تنبثق 
من أحد أمرين، األول: العشـــق وعبادة الجالل والجمال المطلق، والثاني: األبّوة والسيادة 

والكرم والحماية51.
ويؤكد شريعتي من خالل قراءته الماركسية للدين أن الرأسمالية هي التي تساعد دين 
 العامل األساسي الذي ارتكز 

ّ
الشرك واالستحمار على االستمرار والسيادة، فيقول: »إن

ك فئة قليلة من 
ُّ
عليه دين الشـــرك عبر التاريخ هو االقتصاد، الذي يقوم على أساس تمل

الناس وحرمان األكثرية، وهذا العامل نفسه يحتاج إلى دين لحفظ نفسه، ودوام وجوده، 
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وتبريـــر بقائه وديمومته، ذلك ألن الدين هو القوة التي تســـتطيع إخضـــاع الفرد وإقناعه 
بالذل والهوان«52.

خ الســـتمرار األوضاع، وجمود رجال  ن اإليراني التي ترسِّ  نقد شـــريعتي ألنماط التديُّ
ّ

إن
االجتماع، ال يعني رفض شريعتي لدور الدين في الحياة اإلنساني�ة، فهو ينطلق من الذات 
اإلســـالمية اإليراني�ة، ويؤكد أهمية الدين في الحياة الروحية واالجتماعية لإلنسان، وأنن�ا 
�ا للتوحيد والتحرير، ويرى شريعتي 

ً
ينبغي العودة إلى الذات األصلية بوصف اإلسالم دين

ي أتب�اعه ومعتنقيه برؤية نقدية حيال كل ما يحيط 
ِّ

أن »ديـــن التوحيد هو الدين الذي يغذ
به من بيئ�ة مادية ومعنوية، ويكسبهم شعوًرا بالمسؤولية تجاه الوضع القائم، ويجعلهم 

يفكرون بتغييره«53.
وين�ادي شـــريعتي بضرورة بن�اء الذات الثورية، تلك الذات التي بإمكانها كسر القيود 
ر ذاته والمجتمع من العادات والتقاليد وسياج  ن السائد، وأن يحرِّ والقوالب الجامدة للتديُّ
الماضـــي، ويرفض اســـتمرار المجتمع في الجمـــود والتدهور واالنحطاط، ويرى أن تلك 
س على التركيز على الوظيفة االجتماعية للدين، »والمقصود بالعبادة ليست  الذات تؤسَّ
العبادة الشكلية واألوراد اللفظية، وإنما االتصال الوجودي المستمّر بين هللا واإلنسان، 
ُطـــر االجتماعية الضيقة، 

ُ
ّم تصبح العبادة من هـــذا المنظور تحطيًما للتقاليد واأل

َ
وِمـــن ث

وصقل الوجود اإلنســـاني الحقيقي، وبعث األحوال الوجودية، واستخراج الكنوز الخفية، 
مية من تلك التي وصل إليها عظماء العارفين في موروثن�ا، 

ُّ
والوصول إلى حالة أكثر تقد

ا. هذا هو 
ً

ا، وأكثر صدق  إخالًصا وُرقيًّ
ّ

وفي حالة وعي القلب وكشف التزام أعمق، وأشد
االلتزام الحقيقي، أو بالتعبير القرآني )ميث�اق الفطرة(«54.

ز شريعتي على أهمية العمل ودوره في التغيير، فالعمل بالمعنى الواسع ال يقتصر 
ِّ

يرك
ل 

ُ
على العمل الديني وحده، بل يتضمن كذلك العمل الفكـــري، أو العمل االقتصادي، فك

ا، أو في سبي�ل الناس، هو  ا أو صحيًّ ا أو سياسيًّ ا أو اجتماعيًّ عمل صالح، ســـواء كان اقتصاديًّ
نوع من العبادة الديني�ة، حتى نوم اإلنسان المؤمن وطعامه وكسبه لعيشه55.

ه النضال االجتماعـــي، الذي ينطلق من  ي توجُّ
ِّ
ّم ينتهي شـــريعتي إلـــى أهمية تبن

َ
وِمن ث

ره، وأن تســـعى عباداته وطقوســـه إلى  ى المجتمع ويعمِّ
َّ
الناحيـــة الروحية والديني�ة ليتبن

عيـــد بن�اء َعالقة جديدة بين هللا واإلنســـان لصالح اإلنســـان 
ُ

تحرير اإلنســـان بالعمق، وت
والمجتمع مًعا، وبالتالي فقد أراد شريعتي تحرير الدين من سجن التصّور الشيعي الجامد 
ا ينطلق من خالله لتحرير اإلنسان وتطوير ونهضة واقع  ا جديًّ

ً
ف«، ليكون الهوت

ِّ
و»المتخل

االجتماع في »إيران الماللي«، التي يسيطر عليها رجال الدين.
وينتهي شريعتي في تركيزه على أهمية الوظيفة االجتماعية للدين إلى أن إعادة الطابع 
الثـــوري للدين هو مهمة العلماء والمفكرين، ويجب عليهم إحياء الدين الثوري الحقيقي، 
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وتثبيت�ه في نفوس الناس. ودورهـــم يتمثل في زرع وجدان ديني يقظ واٍع يفهم الناُس من 
خالله معنى التوحيد، ويدركون مدى تن�اقض دين التوحيد ودين عبادة الطاغوت، كي 
ِشح بوشاح التوحيد، ويرفعوا نقاب الرياء بكل أشكاله، 

ّ
يقدروا على تمييز دين الشرك المت

ا للخوف56.
ً

ا للجهل، وليس وليد
ً

وفي أرجاء المعمورة، لكي يصلوا إلى دين ليس وليد
ونتيجة لعناية شـــريعتي بأهمية الوظيفة االجتماعية للدين، ودوره في تحرير اإلنسان 
وحياة المجتمع، رأي ســـروش أهمية هذه الرؤية ودورها في التأثير في الشباب اإليراني، 
 الدين الذي ال ينفع للدني�ا فهو غير نافع لآلخرة 

ّ
 »شريعتي كان يقول إن

ّ
فيرى سروش أن

ر كثيًرا في نفوس الشباب قبل الثورة، إذ ألهمهم 
َّ
ا، وهذا الشـــعار أو الخطاب قد أث

ً
أيض

ف بدوافع دينيـــ�ة، والثورة على الوضـــع القائم إلقامة 
ّ
ضـــرورة النهوض بالواقـــع المتخل

حكم الدين«57.
وعلى نفس النهج ســـار ســـروش في الدعوة ألهمية الوظيفـــة االجتماعية للدين، وأن 
ن الحقيقي هو أن يكون للدين   أن يتعلق بأحوال الناس ومعاشهم، وأن التديُّ

ّ
ن ال بد التديُّ

دور مهـــّم في حيـــاة الناس الدنيويـــة، وأن الدين جاء من أجـــل إعمار الدنيـــ�ا، وأنه ينبغي 
ن المعيشي يتلخص في أن اإلنسان يريد الدين  االســـتفادة منه. يقول سروش: »إن التديُّ
لمعيشـــته ولخدمة حياته في حركة الواقع، بمعنى أن المهم في الدرجة األولى في هذا 
ن هو المعيشـــة، وامتالك حياة جيدة، وأن يعيش اإلنســـان في أجواء قابلة للعمل،  التديُّ
ــرى أن الحياة مع الدين  ن الذي يريد الدين من خالل االســـتغراق في معيشـــته ـي فالمتديِّ

أفضل من غيرها، وأيسر في الوقوف بوجه تحدياتها وصعوبتها«58.
ن المعيشي الذي  ومن هنا كان سروش ين�ادي بربط الدين بالمجتمع، عبر ما سماه التديُّ
ن المعيشي  ينفتح على العالم والمجتمع. ويذهب سروش إلى أنن�ا يمكن تسمية التديُّ
 ما مع 

ٍّ
باســـم »الديـــن الدنيوي« فـــي مقابل »الديـــن األخروي«، الـــذي يت�الءم إلى حـــد

العلمانيـــ�ة، »فالعلماني�ة ال تتن�افى مع الدين، وال تقع على الغير منه، ونرى أن كثيًرا من 
ن على أرض  ق مثل هذا التديُّ

ُّ
المفكرين والمصلحين اإلسالميين كانوا في حدود تحق

الواقـــع االجتماعي، وبذلوا جهودهـــم مع امتداد حياتهم إلثب�ات هـــذه الحقيقة، وهي أن 
الدين ال يتقاطع مع الدني�ا، بل هما كالمفتاح والقفل يكمل أحدهما اآلخر«59.

وإذا كان سروش يؤكد أهمية دور الدين في حياة المجتمع، فإنه يؤكد أهمية دوره في 
حياة الفرد، فيؤكد »أن األخالق التي دعا إليها الدين تساعد اإلنسان ألن يتحرك في خط 
التأدب، وكبح جماح الشـــهوات، والتحلي بالتقوى في حركة الحياة الفردية واالجتماعية، 
وهذا هو الشـــيء الذي نحن بأشـــد الحاجة إليه وإلى فهمه وتجســـيده على أرض الواقع 

العملي«60.
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ونتيجة الهتمام ســـروش بأهمية دور الدين في حركة المجتمع، فإنه يدعو إلى نمط من 
 معنى الدين العلماني هو الدين 

ّ
الدين العلماني، ذلك الدين الذي يهتّم بالدني�ا، فيقول: »إن

ا دنيوية، أن يكون خادًما للدني�ا وتابًعا لها، فالمعيار لحقاني�ة الدين هو 
ً

الذي أريد منه أغراض
مقدار خدمته للحياة الدنيوية لإلنســـان، وهذا هو معنى مصطلح )الدين األيديولوجي(، 
فاأليديولوجيا لها غرض ديني، ألن غايتها هي الدين فقط«61. وفي ضوء أهمية ربط الدين 
بالمجتمع، يؤكد ســـروش أهمية تصحيح فهمنا للدين، وكيفية االستفادة منه بالشكل 

ن والمجتمع المدني. المطلوب، إذ يجري التصالح بين المتديِّ

خالصة
استطاع »اإلصالحيون« اإليرانيون، وعلى رأســــهم علي شريعتي وسروش والشبستري 
ا في جيل كبير من الشباب اإليراني، وأن تكون كتابات  وغيرهم، بكتاباتهم أن يؤثروا فكريًّ
دة للثورة اإليراني�ة، فذهب هاشمي رفسنجاني إلى أن  بعضهم كشــــريعتي ُملِهمة وممهِّ
ًعا على 

ِّ
لت وعي كثير من الشباب في إيران، ألنه كان مطل

َّ
قراءة شريعتي لإلسالم قد شك

الحالة الروحية لهؤالء الشباب. ورأي محمد رضا حكيمي أن شريعتي أدرك أهمية الحاجة 
إلى الدين المتطابق مع الزمان، لهذا اســــتطاع نقل جيل من الشباب إلى جبهة اإلسالم. 
وعلى الرغم من إشادة بعض اإليرانيين بجهود شريعتي، فإن الخميني الذي كان يّطلع على 
كل ما يكتب�ه شريعتي في منفاه بب�اريس، قد استقبل كتب شريعتي بالصمت وعدم إبداء 
أي رأي فيها. وأنا أميل إلى أن الخميني لم يكن راضًيا عن معظم نهج شريعتي، على الرغم 
من أنه يُصّب في محاربة نظام الشاه في إيران، والدليل على ذلك ما انتهت إليه إيران على 
د« ورجعي، يغاير تماًما ما كان يدعو إليه علي شريعتي.

ِّ
يد الخميني من بن�اء نظام »متشد

انتهى األمر باغتي�ال شريعتي، إذ يؤكد موسى الصدر أن شريعتي قد حاربه نظام الشاه 
في إيران، وحاربه رجال الدين الذين يعتبرون اإلسالم حكًرا عليهم، وأن ميراثه من حقهم، 
وأنهم وحدهم يفهمون الدين، وال يحق ألحد فهمه غيرهم. ويبرز مصطفى قمران أن رجال 
الدين المتعصبين قد ســـحقوا علي شـــريعتي ولم يتورعوا عن أي اعتـــداء واتهام له، وهو 
ما انتهى إلى انتصار التي�ار »المحافظ« في إيران، وجرى التراجع عن كل جهود شريعتي 
ي الخميني إمامة الشـــيعة، لتعود الســـيطرة لوالية الفقيه ونظام الماللي على الحياة 

ِّ
بتول

االجتماعية والسياسية في إيران.
انطلق شـــريعتي وسروش من نقد التعليم الديني، ذلك ألن سفر كل منهما إلى الخارج 
والدراسة العلمية هناك لتخصصات في العلوم اإلنساني�ة مثل الفلسفة واالجتماع كان له 
ّم كان للحداثة تأثيرها الكبير في تي�ار 

َ
ه »اإلصالحي« لديهما، وِمن ث تأثيره الكبير في التوجُّ

ن  »اإلصالح الديني« في إيران، وتقديم رؤى »إصالحية« تسعى نحو كسر طوق التديُّ
المغلق للمذهب الشيعي االثن�ا عشري واالستب�داد المطلق للوليِّ الفقيه.
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انتهى األمر بعلي شريعتي إلى االغتي�ال في لندن على يد مخابرات الشاه، وبمباركة رجال 
الدين الجامدين، كما انتهى األمر بعبد الكريم ســـروش بعد تقديم رؤاه »اإلصالحية«، 
يهم للرد عليـــه، خصوًصا عـــن نظرية القبض 

ّ
ورفض تيـــ�ار الماللي لهـــذ الرؤيـــة وتصد

والبســـط، ورفضهم لها والتشكيك في دين�ه وعقيدته، إلى استقرار ســـروش بالعيش 
ي  في الغرب، كذلك جرت محاصرة محمد مجتهد الشبســـتري، الذي كانت مؤلفاته تعرِّ

بصورة نقدية مدى جمود الصورة الصفوية للمذهب االثن�ا عشري في إيران.
أســـهم »تي�ار اإلصالح« الديني بإيران في التأثير على قطاعات كبيرة ومتنوعة بين 
 أثره إلى عموم الجماعة الشيعية، ولكن ذلك لم 

ّ
الشباب والنساء اإليراني�ات، بل امتد

 فى مواجهة تي�ار )الماللي( وسيطرتهم على الحياة االجتماعية 
ً

يخلق، حتى اآلن، تي�اًرا فاعال
 للتزاوج الشديد بين السلطة الديني�ة والسلطة السياسية 

ً
والسياسية هناك، وذلك نتيجة

مع استعمال السلطة ألدوات القهر والعنف ضد أّي صوت معاِرض، وهو ما نلحظه في 
االحتجاجات التي يقوم بها الشـــعب اإليراني تارة ضد إلزامية الحجاب، وتارة أخرى ضد 
 تحمل في أحشائها معالم 

ٌ
العنف واالستب�داد والفقر، ولكنها في الحقيقة احتجاجات

الرفض للنظام وقراءته الديني�ة، وال ترى فيه ســـوى أمارات اإلخفاق والفشل السياسي، 
 آخر على فشل اإلصالح السياسي والديني في إيران، 

ً
فهل تكون تلك االحتجاجات دليال

 وحيد للخروج من األزمة اإليراني�ة؟!  
ّ

 سوى الثورة كحل
َ

وبالتالي، لم يبق
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