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خطــت المؤسســة الدينيــة في إيران خطوات عديدة للســير برجــال الدين التقليديين نحو حــركات تحديثية بعــد تدهور اآلليات
المستخدمة لصيانة إيمان المؤمنين .تحاول القراءة اآلتية كشف بعض تلك اإلجراءات التجديدية

ترقيق األحكام الشرعية وعصرنتها

علمنة المؤسسة الدينية
في إيران بعد الثورة
محمود بارجو

ظل عدم كفاءة مؤسسة التعليم
وال ـت ـع ـل ــم وال ـ ــدع ـ ــوة اإلس ــام ـي ــة
عمليًا ،منذ بداية تعرف املسلمني
علی أوروب ــا والحضارة الغربية الحديثة،
هاجسًا مركزيًا ألهــل الـشــؤون الدينية في
العالم اإلسالمي .كانت الهيئات التبشيرية
امل ـس ـي ـح ـيــة ن ـش ـط ــة ،وم ـن ـش ـغ ـلــة ب ــال ــدع ــوة،
فــي الـقــرن الـتــاســع عـشــر ،فــي أغـلــب البلدان
اإلسالمية .وتأثيرها ونجاحها كانا غالبًا
بفعل تقنيات حديثة ،مثل صناعة الطباعة،
واالتـ ـص ــاالت ،وال ـن ـقــل ال ـحــديــث ،واألنـظـمــة
واملؤسسات التعليمية الحديثة.
كـتــب امل ــؤرخ اإلي ــران ــي ،عـبــاس أم ــان ــت ،أنــه،
في زمــن لم يتوفر حتی املصحف الشريف
عامة األسر املسلمة إال بصعوبة،
في بيوت ّ
كتيبات معارضة
توزع الهيئات التبشيرية
ٍ
لـ ّ
ـإس ــام ب ـك ـثــرة م ــا ب ــن اإلي ــران ـي ــن .كــانــت

ف ــي أروم ـ ـيـ ــة ف ــي عـ ــام  ،1912وحـ ــدهـ ــا49 ،
مدرسة مسيحية نشيطة! وفي سائر البالد
اإلســام ـيــة كــانــت الــوت ـيــرة مـشــابـهــة؛ منها
أن املؤسسة التعليمية الحديثة فــي مصر
في بداية القرن العشرين كانت تحت أيدي
مبشرين مسيحيني ،بالكامل تقريبًا ،حيث
ّ
يمتلكون في عــام  ،1906نحو  170مدرسة
ابتدائية ،يتعلم فيها مــا يناهز أحــد عشر
ألف تلميذ.
ط ـب ـع ــا ل ـ ــم يـ ـك ــن خ ــافـ ـي ــا أمـ ـ ـ ــام أع ـ ـ ــن رج ـ ــال
الــديــن اإليــرانـيــن تــدهــور اآلل ـيــات التقليدية
املستخدمة لصيانة إيمان املؤمنني وترويج
«امل ــذه ــب ال ـح ــق» م ـقــارنــة بــالـنـظــام الكنسي
املقتدر .ومع أن بعض رجال الدين التقليديني
ي ـق ــاوم ــون ال ـت ـق ـن ـيــات ال ـحــدي ـثــة أح ـي ــان ــا ،إال
أن الـقـســم األع ـظــم مـنـهــم ي ــرون استخدامها
ال ـطــري ـقــة ال ــوح ـي ــدة ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــی امل ــذه ــب،
وترويج املعارف الدينية ونشرها.
كــان النمو املتزايد للنزوع نحو املذهب في
املجتمع اإليراني في العقود الوسطى للقرن
العشرين ناتجًا ،إلی حد ما ،عن هذا القبول
واس ـت ـخــدام ه ــذه الـفـئــة مــن الــدعــاة الدينيني
تقنيات ،مثل الطباعة ومكبر الصوت
الواسع
ٍ
واملذياع .مع هذا ،لم تستقبل املدارس الدينية
استقباال مستحقا مــن توظيف املؤسسات
والطرق الحديثة للتعليم ،وقاومها غالبية
رجــال الدين .وكانت النتيجة أن يبقی نظام
التعليم الرسمي للمدارس الدينية ،بجانب
ك ـت ـب ـهــا الـ ــدراس ـ ـيـ ــة ،ب ـص ــورت ـه ــا ال ـت ـق ـل ـيــديــة
والقديمة ،حتی هذه العقود األخيرة.
رفـ ـ ــض رج ـ ـ ــال الـ ــديـ ــن ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــون ب ــرام ــج
اإلصــاحــات الـتــي تخص الـنـظــام التعليمي
للمدارس الدينية ،والتي يطرحها أشخاص،
مثل آية الله الخميني ،وقد حدثت شجارات
لفظية عنيفة مرات بني الطرفني ،إلی أن ضرب
الخميني ك ــوب شــايــه عـلــی ال ـجــدار فــي أحــد
هذه الشجارات ،احتجاجًا علی معارضة آية
الله البروجردي إصالحات املدارس الدينية،
ولم يشارك حتی في مراسم تشييعه ،ونعلم
أن البروجردي كان مرجعًا دينيًا بال منازع
لعالم التشيع.
وخ ــاف ــا ل ــرج ــال ال ــدي ــن ال ـت ـق ـل ـيــديــن ال ــذي ــن
يعتقدون بوقوع الفنت وغيبة الولي وكثرة
ال ـع ــدو وق ـلــة ع ــدد املــؤم ـنــن ،حـســب األدع ـيــة
امل ـش ـه ــورة ل ـل ـش ـي ـعــة ،ويـ ـ ــرون املـ ـخ ــرج منها
املجددون
االنتظار لظهور اإلمام العادل ،كان
ّ
م ـن ـه ــم راغ ـ ـبـ ــن فـ ــي أن يـ ـنـ ـص ــروا امل ــؤم ـن ــن
بــأيــديـهــم أنـفـسـهــم ،وه ــم يـعـتـبــرون أنفسهم
ورثة األنبياء ّ
ويحلون
ونواب اإلمام املهدي،
ّ
ما في الدين من ُعقد .لهذا لم يخالطهم شك
فــي استخدام األدوات الحديثة للرقي بــأداء
تعليم الدين وترويجه ،وغلبة املجتمع علی
املــدارس الضالة .لكنهم ،ولتحدي الخصوم،
وإبـ ــاغ رس ــال ــة ال ــدي ــن إل ــی مـخــاطـبــن أكـثــر،
وســاحــة جـغــرافـيــة أوس ــع ،هـنــاك حــاجــة إلــی
زيـ ــادة ع ــدد ط ــاب الـعـلــوم الــديـنـيــة ،بجانب
تـحـســن األداء ف ــي تـعـلـيـمـهــم ،وأي ـض ــا رفــع
نوعية الدعوة وطرقها ،وال يكون هذا ممكنا
إال ب ــاس ـت ـخ ــدام ش ــام ــل مل ـج ـم ــوع ــة األدوات
والتقنيات واألنظمة الحديثة.
ول ـ ـكـ ــن ال ـن ـق ـط ــة ال ـ ـهـ ــامـ ــة أن ه ـ ــذه األدوات
أوال ،وبــالــذات
والتقنيات ُأبــدعــت ُ
وصـنـعــت ً
للمضي باألهداف الدنيوية وتوسيع الحياة
املادية واالقتصادية .وال يتوافق استخدامها
ال ـش ــام ــل م ــع ال ــروحـ ـي ــة األخـ ــرويـ ــة لـلـتـشـيــع
التقليدي .ومــن خــال تعطش شديد لنجاة
عدد أكثر وأكثر من املؤمنني أخرويًا باتخاذ
األدوات الـحــديـثــة ،تـحـ ّـول االت ـجــاه األخ ــروي
للدين جذريًا ،وأصبحت روح الدين في طي
النسيان.

تحديث وروح جديدة

كـ ــان ت ـحــديــث الـتـعـلـيــم وال ـت ـع ـلــم وال ــدع ــوة
أوال ،زي ـ ـ ــادة ع ــدد
ال ــدي ـن ـي ــة ت ـل ــزم ــه أم ـ ـ ــورً :
الـ ـ ـط ـ ــاب ،وه ـ ــي ب ــذاتـ ـه ــا م ـن ــوط ــة ب ـتــوف ـيــر
م ـ ـ ـصـ ـ ــادر مـ ــال ـ ـيـ ــة واسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ،وح ـص ـي ـل ـت ـه ــا
ت ـ ـلـ ــوث بـ ـع ــض امل ـ ـجـ ـ ّـدديـ ــن ب ــالـ ـتـ ـج ــارة مــع
يخلف هــذا األم ــر مــن تـبـعــات ،أو
جميع مــا ّ

إيرانيون يشعلون النار خالل عيد النار في طهران( 2021/ 3/ 16 ،فرانس برس)

التعامل السياسي مع الحكم بغية التمتع
بالزبونية .ثانيًا ،اتخاذ األنظمة املصغرة
وعناصر النظام التعليمي املعاصر تجلب
معها القيم السائدة عليها ال محالة؛ منها
أن الهدف من التعاليم الدينية ،والــذي كان
كـســب رض ــا ال ـلــه ،وال ـح ـصــول عـلــی املـثــوبــة
األخـ ــرويـ ــة ت ـح ــول إلـ ــی اج ـت ـي ــاز ال ــوح ــدات
وتسلم الشهادات ،والعثور علی
الدراسية،
ّ
وظ ــائ ــف ح ـكــوم ـيــة .ث ــال ـث ــا ،االع ـت ـم ــاد علی
القوالب الحديثة املتبعة إلبداء اآلراء ،فهذا
أي ـضــا ّأدی إل ــی تــوطــن ال ــرؤي ــة العلمانية
املنطوية فــي هــذه الـقــوالــب ،منها أن رجــال
ال ــدي ــن ك ــان ــوا م ـج ـبــريــن ع ـل ــی اتـ ـخ ــاذ لـغــة
محايدة خالية من الهوية والقيم اإلسالمية
للتخاطب واسـتـقـطــاب شــريـحــة أوس ــع من
الـ ـن ــاس ،وخ ـصــوصــا ال ـش ـبــاب ال ــذي ــن تمت
تربيتهم في املؤسسات التعليمية الحديثة.
عقلية استعالء املؤمنني
والرابعة ،سيطرة
ِ
مـ ــاديـ ــا ودنـ ـي ــوي ــا (ف ـ ــي سـ ـب ــاق مـ ــع ال ـك ـف ــار
لــاسـتـعــاء عـلـيـهــم) ،وال ـتــي كــانــت منوطة
باستمرار السلطة السياسية لرجال الدين،
وقد تم الحصول عليها بذبح قيم أخالقية
كثيرة.
خالفًا ملقاومة غالبية التقليديني من رجال
الدين لتحديث النظام التعليمي للمدارس
املجددين أسسوا
الدينية ،فإن رجال الدين
ّ
مراكز تعليمية دينية عدة بصورة منفردة
ف ــي ق ــوال ــب ح ــديـ ـث ــة .م ــدرس ــة ح ـق ــان ــي مــن
املــؤسـســات التعليمية الــديـنـيــة األول ــى في
قدوسي ،محمدتقي
قم ،والتي أسسها علي ّ
مصباح اليزدي ،أحمد جنتي ،محمدحسني
بهشتي ،علي مشكيني ،محمود طالقاني،
 ،..ب ـه ــدف ت ـطــويــر أداء ال ـن ـظــام التعليمي
املجددين في املدرسة
الديني .وأنشأ بعض
ّ
الدينية الشيعية معهد «در راه حق» (علی
درب الـ ـح ــق) ،وال ـت ــي ت ـح ـ ّـول ــت ،فـيـمــا بـعــد،
مؤسسة اإلمــام الخميني بيد مصباح
إلی
ّ
اليزدي .وأسس رجال الدين املقربون من آية
الله سيد محمد كاظم شريعتمداري «دار
التبليغ» ،والـتــي أصبحت فيما بعد حجر
أس ــاس «مــركــز اإلعـ ــام اإلس ــام ــي» فــي قــم.
كما وضع كل من الشيخ محمد رضا املظفر

رجال الدين
المجددون أسسوا
ّ
مراكز تعليمية دينية
عدة بصورة منفردة
في قوالب حديثة
تحول النظام
ّ
المصرفي المتبع في
فترة حكم محمد رضا
شاه بهلوي إلی نظام
فقهي «إسالمي»

ومحمد باقر الصدر ومحمد جــواد مغنية
كتبا دراسية بالنمط الحديث في طريقهم
إل ــی إص ــاح امل ــدرس ــة الــديـنـيــة فــي ال ـعــراق.
وثـ ّـمــة «املنطق وأص ــول الفقه» ملحمد رضا
امل ـظ ـفــر ،و«ح ـل ـق ــات ف ــي ع ـلــم أصـ ــول الـفـقــه»
للصدر ،مــن الكتب الــدراسـيــة املـتــداولــة في
املدارس الدينية حاليًا.
لقد نفخ انتصار الثورة اإلسالمية في إيران
روحًا جديدة في جسم تيار تحديث الدين
ـورة ك ــان رجــال
وامل ــدرس ــة الــديـنـيــة ،وه ــي ث ـ ٌ
ال ــدي ــن املـ ـج ـ ّـددون وال ـش ـبــاب م ــن أنـصــارهــا
وقادتهاّ .
املجددين
حولت الثورة اإلسالمية
ّ
مــن رج ــال الــديــن إلــی قــوة ال مـنــازع لها في
املدارس الدينية ،كما جعلت املوارد الوفيرة
واملــؤسـســات القوية لحكومة حديثة ثرية

قوة ال منازع لها
نفخ انتصار الثورة اإلسالمية في إيران روحًا جديدة في جسم تيار تحديث
المجددون
الدين والمدرسة الدينية ،وهي ثــور ٌة كان رجــال الدين
ّ
المجددين
اإلسالمية
حولت الثورة
والشباب من أنصارها وقادتها.
ّ
ّ
من رجال الدين إلی قوة ال منازع لها في المدارس الدينية ،كما جعلت
الموارد الوفيرة والمؤسسات القوية لحكومة حديثة ثرية في خدمة
أحالم يحلم بها
ترويج الدين والحياة المؤمنة .والحصيلة تحقيق
ٍ
المجددون لعشرات السنين ،وهي تعبئة اإلمكانات الحكومية إلقامة
ّ
مجتمع وحضارة دينية مثال َيين.

فــي خــدمــة تــرويــج الــديــن والـحـيــاة املؤمنة.
وال ـح ـص ـي ـل ــة ت ـح ـق ـي ــق أح ـ ـ ـ ــام ي ـح ـل ــم بـهــا
ٍ
املـ ـج ـ ّـددون ل ـع ـشــرات ال ـس ـنــن ،وه ــي تعبئة
اإلم ـ ـكـ ــانـ ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة إلقـ ــامـ ــة مـجـتـمــع
وحضارة دينية مثالية.

إجراءات المجددين

عمل امل ـجـ ّـددون عــدة إج ــراءات ،تــوردهــا هذه
املطالعة سعيًا إلى تفعيل مؤسسة التعليم
والتعلم والدعوة الدينية .كانت بعض هذه
اإلجراءات قيد التنفيذ ،كما سبق ذكره ،منذ
مــا قـبــل ال ـث ــورة ،لـكــن ال ـثــورة زادت سرعتها
ووسعت نطاقها.
ّ
األول ،إن ـ ـشـ ــاء م ــؤسـ ـس ــات ت ـع ـل ـي ـم ـيــة ذات
ط ــابـ ـع ــن :أكـ ــادي ـ ـمـ ــي ودي ـ ـن ـ ــي؛ ف ـل ـه ــا ق ــال ــب
الـجــامـعــات الـحــديـثــة ،لـكــن مـحـتــواهــا مزيج
م ــن ال ـ ــدروس الــدي ـن ـيــة وال ـع ـل ــوم اإلن ـســان ـيــة
األكاديمية الرائجة في الجامعة .من أهم هذه
املــؤسـســات :جامعة اإلم ــام الـصــادق ،جامعة
م ـف ـيــد ،مـعـهــد الـ ـح ــوزة وال ـجــام ـعــة وجــامـعــة
ّ
يتصورون
املؤسسني
باقر العلوم .يبدو أن
ّ
أن امل ــؤس ـس ــة ال ـجــام ـع ـيــة ه ــي ق ــال ــب وجـســم
بــا روح ومـحــايــد ،يمكن أن ُيـصــب فيها أي

التمتع
محتوی ،ومـنــه الــديــن ،بحيث يمكن
ّ
ب ـم ـي ــزات امل ــؤسـ ـس ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ال ـغــرب ـيــة
ال ـح ــدي ـث ــة م ــن دون الـ ـت ــأث ــر ب ـم ـح ـتــويــات ـهــا.
وف ــي الحقيقة ،ك ــان ال ـهــدف الــرئـيــس أسلمة
العلوم اإلنسانية الغربية ،لكن الحاصل هو
التلوين اإلسالمي (رش لون الدين واملقدس)
لـلـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة واإلنـســانـيــة الـحــديـثــة،
وإخضاعها الستخدام الدولة لها .ونتيجة
شرعنة هذه العلوم التي تعتبر اآلن إسالمية
تــروي ـج ـهــا الـ ــواسـ ــع ،م ــن دون أي م ــان ــع ،ما
بني العوام ورجــال الدين معًا .إذا كان رجال
الدين التقليديون ّ
يقبحون االنشغال بهذه
الـعـلــوم الـتــي يطلق عليها «ع ـلــوم ال تنفع»
فيما مـضــی ،فــإن املـجــدديــن اآلن ّ
يروجونها
ّ
بشكل واســع في املــدارس الدينية ،سعيًا في
ترويج الدين وتوسيع نطاقه .رجال الدين/
األكاديميون (امللقبون بفضيلة الدكتور وهم
يــدرســون فــي املـ ــدارس الــديـنـيــة والـجــامـعــات
فــي الــوقــت نـفـســه) تـغـلـغـلــوا فــي املــؤسـســات
التنفيذية أيما تغلغلّ ،
وطبقوا هــذه الرؤية
من األسلمة في الدولة.
ّ
تحول النظام املصرفي
علی سبيل املثال،
امل ـت ـب ــع ف ــي ف ـت ــرة ح ـك ــم م ـح ـمــد رضـ ــا ش ــاه
ب ـ ـه ـ ـلـ ــوي إلـ ـ ـ ــی نـ ـ ـظ ـ ــام فـ ـقـ ـه ــي «إسـ ـ ــامـ ـ ــي»
بــاس ـت ـخــدام ال ـح ـيــل ال ـشــرع ـيــة والـعـمـلـيــات
الـبـهـلــوانـيــة .ك ــان امل ـح ـتــوی ال ـش ــيء نفسه،
لـكــن ال ـقــالــب وال ـص ــورة ت ـعـ ّـرضــا للتعديل.
ّ
وب ــال ـن ـت ـي ـج ــةُ ،م ــه ــد ال ـط ــري ــق ل ــدخ ــول جــم
غفير مــن الـنــاس الـعــاديــن واملــؤمـنــن فيه،
والــذيــن كــانــوا يـعـتـبــرون الـنـظــام املصرفي
امللكي الـســابــق ربــويــا ،وال يستفيدون من
الـخــدمــات املـصــرفـيــة .وقــد جــری مــا يشابه
ـاالت أخ ـ ـ ــری .ع ــدة
ه ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة ف ــي م ـ ـجـ ـ ٍ
ت ـغ ـي ــرات ص ــوري ــة ف ــي ال ـن ـظ ــام الـتـعـلـيـمــي
مثل :الفصل الجنسي ،فتح الباب لحضور
الـبـنــات فــي املـ ــدارس والـجــامـعــات بـصــورة
مكثفة ،وكانت أسر دينية كثيرة فيما قبل
تمتنع عن إرسال بناتهم إلی املدارس.

الثاني ،نسخت املدارس الدينية أغلب البنی
اإلدارية والتعليمية الجامعية ،ودخلت حيز
التنفيذ بتعديالت .وخــافــا للسابق ،حيث
مستقلة عن الحكومة
كانت املدارس الدينية
ً
إداري ـ ــا وم ــال ـي ــا ،ول ـه ــا ب ـن ـيــة غ ـيــر مـتـمــركــزة
ومـنـفــردة وغـيــر متجانسة ،جــرت مـحــاوالت
شاملة لتنسيق األنظمة اإلدارية والتعليمية
للمدارس الدينية ،وكذلك تبعيتها للدولة.
ّ
أس ـ ـ ــس آي ـ ــة ال ـلــه
وإب ـ ـ ـ ــان انـ ـتـ ـص ــار ال ـ ـث ـ ــورةّ ،
الخميني املجلس األعلی للمدارس الدينية،
والتي أصبح نطاق نفوذها في إدارة الشؤون
اليومية للطالب الدينيني أكثر فأكثر علی
مـ ّـر الــزمــان .فــي العقد األول مــن الـثــورة ،كان
حـضــور مــراجــع تقليد ُيعتبرون نظائر آية
الله الخميني في املستوی العلمي ،مثل آية
الله الكلبايكاني مانعًا لتسرع وتـيــرة هذه
التحوالت إلــی حــد مــا ،وبعد رحيل املراجع
الكبار ،وفي فترة قيادة آية الله الخامنئي،
أخ ـ ــذت الـ ـتـ ـط ــورات س ــرع ــة أكـ ـث ــر ،ف ـقــد أنـشــأ
مركز إدارة املــدارس الدينية في قم ومشهد
وط ـ ـهـ ــران وأصـ ـفـ ـه ــان ،س ـع ـيــا إلـ ــى ال ـتــرك ـيــز
اإلداري للمدارس الدينية ،كما تمركز تعليم
الطالب األجانب في قالب مؤسستي «منظمة
املـ ـ ــدارس الــدي ـن ـيــة خـ ــارج الـ ـب ــاد» و«امل ــرك ــز
العاملي للعلوم اإلسالمية» اللتني اندمجتا
فيما بعد باسم «جامعة املصطفی العاملية».
وم ــن حـيــث الـبـنــی ،أصـبـحــت أغـلــب األنظمة
األكــاديـمـيــة املـصـغــرة (مـثــل نـظــام الـفـصــول،
اختبارات نهاية الفصول وأمثالها) متبعة
فــي امل ــدارس الــديـنـيــة .واألغ ــرب أن شـهــادات
جامعية مالئمة للمستوی الدراسي ُأعطيت
لــرجــال الــديــن ،بهدف تسهيل توظيفهم في
الجامعات واملؤسسات الحكومية.
ولـكــن املجتمع اإليــرانــي ،فــي الــوقــت نفسه،
يخطو خطوات جبارة في ثورة اجتماعية
ومعرفية نحو التحديث ،وتبعد عن الساحة
ال ـف ـكــريــة لـلـتــديــن األخـ ـ ــروي االتـ ـج ــاه يــومــا
بعد يــوم .ومن ناحية أخــری ،ال تقوم إدارة
ال ـشــؤون اليومية للحكومة الحديثة علی
أسس شرعية دائمًا ،ما ّأدی إلی ظهور هوة
مزدوجة ما بني الثقافة ومطالبات الشارع
والــديــن مــن جـهــة ،ومــا بــن إدارة الحكومة
وال ـش ــري ـع ــة م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــری ،وك ـ ــان الــديــن
والشريعة هو ُاملرغم علی التراجع ،وتوفيق
نفسه علی املطالبات العامة ،أو متطلبات
إدارة الـحـكــومــة فــي غــالــب ال ـح ــاالت .مـثــاال،
منذ بــدايــة الـثــورة أصــدر الفقهاء ّ
املقربون
من الحكومة فتاوی بشأن حلية املوسيقی
وكـلـفــت مؤسسة،
والـشـطــرنــج وأمـثــالـهـمــاُ ،
ُتــدعــی مجمع تشخيص مصلحة الـنـظــام،
بالنظر فــي عــدم الـتــوافـقــات مــا بــن الشرع
وم ـت ـط ـل ـبــات ال ـح ـك ــم .وع ـل ــی س ـب ـيــل امل ـث ــال،
لــزيــادة القبول الـعــام لألحكام الشرعية ما
بني الشبانُ ،أجبر متولو الشؤون الدينية
علی استخدام أدلــة نفعية ( )utilitarianمن
قبيل :الحفاظ علی الحجاب الشرعي مفيد
ّ
ضارة للسالمة.
إلحكام األسرة ،أو الكحول
ومن الطريف أنهم ُأرغموا علی تعديل اللغة
الدينية إلی لغة علمانية ،فـ«شرب الخمر»،
وهي عبارة محملة بالقيمة بالشدة ،ولها
ج ــذور فــي الـشــريـعــة والـعـقـلـيــة اإلســامـيــة،
ومالزمة للذنب والعقوبة اإللهية والغضب
اإللـ ـ ـه ـ ــي مل ـ ــن ت ـ ـ ّ
ـرب ـ ــی ف ـ ــي املـ ـ ـن ـ ــاخ ال ـث ـق ــاف ــي
واالجتماعي والديني ،تحولت هذه العبارة
إل ــی «امل ـشــروبــات الـكـحــولـيــة» ،وه ــي عـبــارة
محايدة ،ومن دون أي تقييم مسبق أخالقيًا
ودي ـ ـن ـ ـيـ ــا .وسـ ـبـ ـب ــه واض ـ ـ ـ ــح :امل ـص ـط ـل ـحــات
والعبارات ذات الشحنة القيمية املستخدمة
تقليديًا تجعل من املستحيل إمكانية إقامة
العالقة مع شريحة واسعة من املجتمع ،كما
عدلت الشرطة عبارة «دورية اإلرشاد» إلی
ّ
«مشروع الرقي باألمن االجتماعي» بسبب
مشابه.
ّأدت مـحــاوالت توسيع نطاق نفوذ الدين،
وتحميل النمط الديني للحياة علی قسم
أوس ــع مــن الـسـكــان ،وکــذلــك انـشـغــال رجــال
الــديــن ب ــاإلدارة التنفيذية اليومية للبالد،
إلــی ترقيق األحكام الشرعية وعصرنتها،
أو علی حد تعبيري إلــى إســام معلمن أو
«اإلسالم الهالمي» ( ،)Islamliteوهو إسالم
ال مشكلة له غالبًا مع املؤسسات الرئيسة
للعالم املعاصر ،وقد أخذ لونهاُ ،
ويحتفظ
فـيــه ببعض املـنــاســك ال ـصــوريــة ،والـبــاديــة
ل ـل ـع ـي ــان ب ـ ـشـ ــدة ،م ـث ــل الـ ـحـ ـج ــاب وال ـح ـظ ــر
مــن انـتـهــاك حــرمــة رم ـض ــان ،وم ــا شابهها
لجلب رضــا املتدينني فحسب .تكمن هذه
امل ـف ــارق ــة ب ــال ــذات ف ــي ال ــدع ــوة نـفـسـهــا إلــی
الدين في العالم الحديث (وحتی عالم ما
قـبــل ال ـحــداثــة) .الـسـعــي فــي تــوسـيــع الــديــن
يفضي إلی تفريغه من املحتوی .وقد ّ
تطرق
الكاتب إلی هذا املوضوع بتفصيل أكثر في
مقالة «علمنة الفقه فــي إي ــران املـعــاصــرة»
املنشورة أخيرًا في كتاب «Deconstructing
 Islamic Studiesب ــإش ــراف ك ــل م ــن مجيد
دان ـش ـكــر وأي ـ ــرون ه ـيــوجــز ،والـ ــذي نشرته
جامعة هارفارد.
(باحث إيراني)

