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الحوزة  تواجه  تحّديات معارصة  متثل  التي  املفردات  بعض  الضوء عىل  أسلّط  أن  هنا  أوّد 
العلميّة واملرجعيّة الدينية؛ ألّن استيعاب جوانب املوضوع يبدو رضباً من املستحيل عملياً. وسوف 
أنطلق يف املفردات التي سأختارها ليس من تنظري عام، بل من معايشة واقعيّة ملموسة بالنسبة يل 

شخصيّاً يف إطار الرتكيز عىل الحوارض العلميّة الكربى.

وقبل أن أبدأ تهّمني هنا اإلشارة إىل أّن الحارضة العلميّة )قم( متتاز بتكّونها ـ حوزوياً ـ من 
جسمني كبريين: األول هو الجسم التقليدي الذي يشّكل العصب الحيوي املمسك وما يزال بالكثري 
من مفاصل األمور الحوزوية والدينية، وهو املتمثل يف كربى املرجعيات الدينية مع الطبقة األوىل 
األبحاث  به من مراكز  بأس  املتمثّل يف عدٍد ال  البحثي  الجسم  والثاين هو  البارزين..  الفقهاء  من 
والدراسات، والذي قد نجد فيه الكثري من العنارص التجديدية أو املختلفة، لكنه ما يزال غري قادر 

عىل تخطّي مركز الدائرة أو حتى التحّرر منه.

وسوف يدور كالمي املتواضع هنا حول الجسم التقليدي، كونه املعربِّ األوفر حظاً عن املوقف 
الرسمي، كام أّن كالمي سوف يتمحور حول املؤّسسة الدينية بجسمها التقليدي الرئيس، وليس حول 
الحركة اإلسالميّة أو الدولة الدينية؛ ألنّني أعتقد بأّن الحركة اإلسالميّة بأطيافها قد قامت بالكثري 
من األدوار نيابًة عن املؤّسسة الدينية. كام سأركّز عىل بعض اإلشكاليّات؛ ألنّها تحّديات معارصة. 
والحديث عن اإلشكاليات ال يعني عدم وجود إيجابيات، بل ألّن محور الكالم هو )التحّديات( لهذا 

ناسب الحديث عن هذا املعنى.

1 ـ تحّديات تعيني دور املؤّسسة الدينية وتعريفه

أّول القضايا الشائكة اليوم والتي متثل تحّدياً ميدانياً، هو تحديد دور املؤّسسة الدينية يف 
حياة املسلمني وتقديم تعريف دقيق له. إّن ما أعتقده شخصيّاً هو أّن انطالقة املرشوع اإلسالمي 
منذ الخمسينيات وضع الحوزة العلمية أمام: دور / صالحيات / مسؤوليّات / موقعيّات مختلفة 
إىل حدٍّ ما عن املرحلة السابقة، فقد تنامت صالحيّات الفقهاء واملراجع، واتسعت رقعة نفوذهم 

وتدّخلهم، وبسطت يدهم ليتحّملوا مسؤوليات أكرب بكثري من املايض.

القضية ليست مجرّد عنوان أو طرح فقهي اجتهادي. إنّه واقع فرض تحّدياته عىل الحوزات 
عموماً  املسؤوليّات  تضاعفت  فقد  قبل،  من  لزومه  تعرف  مل  ما  وألزمها  كاهلها،  وأثقل  العلمية 
وازدادت املطالب الشعبية والنخبوية، إذ كلاّم وّسعت من صالحيّاتك وموقعك ومجال نفوذك كان 
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الوظائف  الجدليّة بني  للعالقة  بالقيام بوظائفك، نظراً  املطالبة لك  الطبيعي أن تزداد أشكال  من 
والصالحيّات، وبني ما يل وما عيّل.

يف ظّني البسيط أّن املؤّسسة الدينية مل تكن متلك مقّومات إعداد جسم مؤّهل لالستجابة 
ولها  إال  واقعة  من  »ما  نظرية  تأثري  تحت  دائرة حضورها  وّسعت  أن  بعد  والتحّديات  للمطالب 
حكم«، ففوِجئت بحجم التحّديات والتساؤالت واإلشكاليّات، ووقع فيها االنقسام للخروج من هذا 

الواقع إىل فريقني:

أ ـ فريٌق يبذل قصارى جهده لالستجابة للمسؤوليّات الجديدة رغم املتاعب واملصاعب.

ب ـ وفريٌق يدعو إلعادة النظر فيام يعتربه توريَط أنفسنا يف مساحة عمل ليست ضمن 
مسؤوليّاتنا، )وأكّرر مسؤوليّاتنا كحوزة علميّة ال كإسالم أو أّمة أو دولة(، وهو الفريق الذي يرى 
أّن املطلوب هو التخيّل عن وضع: )السلطة ـ املال ـ مرجعيّة القرار( يف يد املؤّسسة الدينية، حيث 
يرى ـ مثالً ـ أّن عىل املجتمع املدين أن يتوىّل قضايا الفقراء وليس املؤّسسة الدينية فقط، واألموال 
كذلك  بنتائجها.  ونطالب  لوحدنا  نحمل مسؤوليّتها  أن  بدل  أيضاً  هناك  تكون  أن  يجب  الرشعية 
يرى هذا الفريق أّن املؤّسسة الدينية ليست هي املسؤولة عن دنيا الناس، بل هي مجرّد مرشد 
لهم آلخرتهم، ومسؤوليّتها تكريس املفاهيم الروحيّة واألخالقيّة، ونرش التعاليم الدينيّة والرشعيّة 
وبيانها، ودعوة الناس إىل الخري واملعروف، فبدل هدر طاقات رجال الدين يف دنيا الناس علينا تركيز 
كالسفينة املرشفة عىل  الله، متاماً  طاقاتهم يف قضايا آخرتهم مام فيه أيضاً صالح دنياهم إن شاء 

الغرق لحمولتها، فإّن الحّل هو رمي الحمل الزائد إلكامل السري بهدف الوصول إىل شاطئ األمان.

ما يبدو يل تحّدياً اليوم هو هذا املوضوع: ما هو حجمنا املفرتض كمؤّسسة دينية؟ وما هي 
يلّح عىل  الواقع  لكّن  مكرورة،  تكون  وقد  عامة  أسئلة  وما هي صالحيّاتنا؟  بالضبط؟  مسؤوليّاتنا 
تقديم أجوبة جاّدة وميدانية لها، ضمن النظريات االجتهادية املختلفة، ومالحظة الواقع والتجارب 
امليدانيّة التي تّم خوضها حتى اآلن. وهذه األسئلة هي إحدى حلقات الخالف النظري والعميل بني 

حوزيت قم والنجف فيام أخّمن.

2 ـ تحّديات سؤال الحريّة يف الداخل الحوزوي

التحّدي اآلخر الذي يواجه الحوزة العلمية اليوم يف حوارضها الكربى هو تحّدي الحريات، 
السيام يف العقد األخري، فقد انخفض مستوى الحريات يف الداخل الحوزوي بشكل مالحظ خالل 
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الفرتة األخرية، وهذا ما بات يشّكل قلقاً عىل حركة التنمية الفكرية والثقافيّة، وعىل قدرة املؤّسسة 
الحريات سجن  بقضيّة  أعني  بها. وال  املتصلة  الواقع  لقضايا  والحلول  األفكار  تقديم  الدينية عىل 
)مجرمي الرأي( أو تصفيتهم جسدياً، بقدر ما أعني مامرسة مختلف أشكال الحجر عليهم والضغوط، 
بحيث يخلق ذلك جّواً ومناخاً عاماً بالخوف من التفكري الجديد أو عىل األقّل بعدم جدوائيّته؛ كونه 
لن يحظى برتحيب أو احرتام يف الداخل الحوزوي، إال عند بعض الطبقات الشابة املبعرثة ضعيفة 

النفوذ والتأثري.

وأحد أسباب هذه الظاهرة مؤّخراً هو غياب توازن القوى والنفوذ داخل املؤّسسة الدينية، إذ 
عندما ال منلك توازناً من هذا النوع فإّن فسحة العمل سوف تتالىش أمام الكثريين، وليست السياسة 

بالبعيدة عن اختالل توازن القوى يف الحوزات األّم.

واألكرث صعوبًة يف موضوع الحريات هنا هو تلك التربيرات االجتهادية التي يقّدمها اآلخر 
والكفر  والبدعة  الضالل  نوع  ـ من  التربيرات  تهيمن هذه  إذ عندما  أشكال قمعه هذه،  ملامرسة 
داخلياً،  قلقاً  الحوزوي  الشباب  وعي  يف  تخلق  سوف  ـ  إضعافهام..  أو  املذهب  أو  الدين  وهتك 
سيكون هو بنفسه مانعاً حتى عن محاولة التفكري يف األمور الجديدة واألفكار املختلفة، وسيفيض 

ذلك إىل ضمور حّس املسؤوليّة الفكرية وحامسة التفكري وخلق الجديد.

كام أّن أزمة الهويّة والخوف عىل الذات والعنوان والوجود ومن كّل جديد سوف تطيح مبيزان 
األولويات، وسيصبح األمر الطقويس أكرث أولويًّة من حّل معضل العالقة بني الدين والحداثة مثالً، 
وكلّنا يعرف أّن اختالل ميزان األولويات يف العقل كاختالل ميزان الحرارة يف الجسم، سوف يقوم 
بتدمري الطاقات وقتل عنارص القّوة واستهالكها يف الفراغ، ولهذا نحن نشهد يف الداخل الحوزوي 
مؤّخراً ـ إال يف بعض األوساط ـ غياباً لكّل مقوالت النهضة والواقع لصالح مقوالت التمرتس والتقوقع 

والتحّسس والتحليق يف الفضاء.

3 ـ أزمة الغيبوبة عن املشهد الفكري والثقايف

ومن هذه النقطة بالذات أنطلق إىل املحور الثالث، وهو غيبوبة الحوزة العلميّة وعزلتها عن 
الواقع، وال أعني بذلك أّن علامء الدين ال ينخرطون يف املجتمع، فهذا مجاٍف للحقيقة، وإمنا أعني أّن 
الحوزة العلميّة ال تعيش اللحظة باملقدار الكايف، فقد تجد أفراداً هنا وهناك لديهم ثقافة اللحظة 
عاماً حوزوياً  الفكرية والثقافية، لكّنه من الصعب أن تجد نظاماً  الواقع  واملواكبة ووعي مشاكل 
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الً مبا يلزم من األدوات واملفاتيح للتعامل معها. يضعك يف عني العاصفة محمَّ

هذا يعني أّن الحوزة العلميّة واملرجعيّة الدينية بحاجة أكرث لالندماج يف املجتمع اإلسالمي 
وعيش قضاياه، وليس السامع بها عن بُعد. اليوم ـ وأقولها برصاحة ـ نحن نشهد يف بعض الحوزات 
األّم تياراً قوياً ماضوياً يجتاح صفوف الشباب الحوزوي لتغييبه عن قضايا العرص والعودة به بكّل 
والنائيني  الخراساين  حركة  قبل  ما  بل  الصدر،  والسيد  الخميني  اإلمام  حركة  قبل  ما  إىل  رصاحة 
وغريهام، ليس عىل الصعيد السيايس فحسب، بل عىل صعيد الوعي االجتامعي والوعي الواقعي 

وإدراك اللحظة ولو القريبة إن مل تكن املزامنة.

ـ  الداخل الحوزوي صار ملزماً  الوعي يف  بتيار  أّن ما يُسّمى  واألكرث قلقاً يف هذا املوضوع 
إلنهاض الحوزة ـ بأن يعيش قضايا هذا الفريق املاضوي ويناقشها، األمر الذي عطّل هو اآلخر من 
وملفات  موضوعات  عليه  فرضت  يواجهها  التي  الداخليّة  الجبهة  ألّن  أيضاً؛  االندماج  عىل  قدرته 
وأوراقاً مغايرة لحاجات الواقع األساسيّة، فقد انشغل بالخروج من الحفرة، وليس بالبناء فوقها بعد 

ردمها، وهذا موضوع أسايس ومقلق.

4 ـ الحوزة العلمّية بني اإلميان الروحي والتديّن العدواين

النقطة الرابعة هنا هي أّن الدين رسالة اإلميان والطأمنينة، ولكن مع األسف تحّول الدين ـ 
ببغي اإلنسان وغري ذلك ـ إىل رسالة قلق وتوتري وتصارع وبغضاء، ووقعت اليوم الرصاعات والفنت 
الطائفية واملذهبيّة، وصارت القضية الدينية واحدة من مشاكل املجتمع اإلسالمي بدل أن تكون 

أحد عنارص حّل هذه املشاكل يف هذه املجتمعات.

العلمية  الحوزة  لكّن  بالجديد،  ليس  يف تفكريي، فهذا واقع برشي  مثاليّاً  أكون  أن  أريد  ال 
إىل  للمجتمع  تدمري  الدين من رسالة  تحويل مسار  إعادة  تحّدي  اليوم  تواجه  الدينية  واملرجعيّة 
بيٍد  خيوطها  كّل  وليست  معّقدة  قضيّة  وهذه  وقيامته.  هذااملجتمع  ألمن  رسالة حامية وضامن 
واحدة حتى نطالبها بالحّل السحري، لكن لدّي أمل ـ ونحن نثق ونحرتم املرجعيّات الدينية ـ أن 
ـ وهو أضعف  إما عىل شكل فتاوى  الطائفي،  لتنفيس االحتقان  املرجعيّات مببادرات  تقوم هذه 
اإلميان ـ أو عىل شكل جهد مركّز لخلق وعي يفتّت البيئة الحاضنة للتطرّف، أو عىل شكل مبادرات 

غري بروتوكولية مع زعامء املذاهب والطوائف األخرى.

هذا يعني أننا بحاجةـ  لتفويت الفرصة عىل السياسيني الوصولينيـ  لفعل إيجايب وليس فقط 
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فعل سلبي، أي ليس املهم ملواجهة الطائفيّة اليوم أن ال تكون املرجعيُّة طائفيًة، بل نحن بحاجة 
إىل ما هو أكرث من ذلك.. فهناك حاجة ملوقف تاريخي من كّل عنارص الفتنة الطائفية، ورفع الغطاء 
الفتنوينّي حتى داخل املذهب، والقيام بخطوات بديلة عن خطواتهم متأل املوقف  عن املذهبيّني 

املذهبي، بدل الفراغ الذي سمح للمتطرّفني بالحضور مللئه.

يؤملني ـ وأنا مسلم ـ أنّني مل أسمع بلقاء علاميئ داخيل لكبار رموز هذا املذهب أو ذاك 
لتدارس األزمة الطائفيّة ومعرفة ما هي إمكاناتنا كمؤّسسة دينية ملواجهة هذه الظاهرة؟.. يؤسفني 
الدين  استغالل  يريد  من  الفرصة عىل  يضيّق  الزمان  يف  ممتّداً  ثابتاً  أشهد خطاباً  قلاّم  أنني  أيضاً 
ملصالح دنيوية وسياسيّة.. املسألة بحاجة ملبادرات ولفعل ولخطوات وليس فقط لبيانات االستنكار 
العاّمة التي ال متلك عادًة رصاحة وال جرأًة بالقدر املطلوب ومبستوى املرحلة، وغالباً ما تكون وليدة 

لحظتها نتيجة وضع معنّي آين جّداً.

5 ـ املؤّسسة الدينية ومأزق الخالفات الداخلّية املتزايدة

الحوزة  بعد يوم يف  يوماً  املتفاقمة  الداخليّة  الخالفات  بأزمة  وحتى ال أطيل، أختم كالمي 
العلميّة، حتى صارت جزءاً وسجيًة وعادة، فتصارع بعض علامء الدين فرّق اللحمة االجتامعية يف 
غري موقع، وبلغ مؤّخراً مستوى الفضائيات، وما سبقه من مامرسات تؤّدي بطبيعتها أيضاً إىل خروج 

األمور إىل العلن..

هذا التصارع مل يعد ـ يف بعض األحيان عىل األقّل ـ خالفاً منتجاً أو مبرّشاً بوالدة أفق جديد، 
بقدر ما بات منذراً بنهاية اآلفاق وصادحاً بحديث النهايات، فإىل متى نستمّر بهذه األساليب التي 
باتت تكّون منط وعي جيل حوزوي جديد نجده عند التيارات املختلفة؟! وأنا أسّميه )جيل التديّن 
العدواين(؛ ألن ثقافته هي التصارع، وهو يقتات عىل فتات األفكار ويعتاش عىل طفيليات املواضيع.. 
إّن استمرار هذه الحال سيخلق جيالً حوزويّاً صدامياً اشتباكيّاً ال يعيش هّم النهوض وال البدائليّة وال 
قلق املعرفة، بقدر ما يعيش حياة تصفية الحسابات، وتسرّيه يف حركته عناقيد الغضب.. إّن توصيف 
هذا الوضع بربميل البارود توصيف ال بأس به، فمسألة فقهيّة بسيطة يف قضايا الصوم تشعل الحوزة 
العلمية خالل شهر رمضان الفائت لتحّولها إىل قصف بيانات ومواقف متبادلة.. وشخصيّة علامئيّة 
لها تاريخها املرشق ونتاجها املعروف تتحّول فجأًة إىل كتلة نار يف برنامٍج عىل الفضائيّات متارس 
فعل الغضب من الذين تعتربهم مارسوا معها أساليب القتل الخفي والصامت!.. ملاذا؟ ألّن الواقع 
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هو برميل بارود، وقد تراكمت املشاكل فيه حتى صار ما يشعله هو أبسط األشياء، وبدل أن تكون 
به من رصاعاتنا سببه  بأس  الصفوف صار قسٌم ال  ملّ  يساعد عىل  اجتامعياً  كياناً  العلمية  الحوزة 
بأيدي  ألعوبًة  للناس  االجتامعيّة  الحياة  العلمية ورجاالتها!! حتى صارت  الحوزة  تيارات  خالفات 
رصاعاتنا املتزايدة. التحّدي الكبري اليوم هو يف إدارة أزماتنا وخالفاتنا الداخليّة، قبل أن تخرج األمور 

إىل العلن عرب الفضائيّات وقد بدأت.

من جهة  والتجديد  النقد  لغة  بني  للجمع  الوعي  وأهل  الحريصني  وكلَّ  نفيس  أدعو  إنّني 
والرتفع عن لغة التصادم وتوتري األجواء واالنفعال من جهة ثانية؛ ألّن ما يجرح قلب كّل مؤمن اليوم 
هو أّن ما وصلنا إليه صار سبباً إما يف صناعة تديّن عدواين ومشّوه أو يف هروب كثريين من الدين 
وفقدانهم األمل به وهم يرون أهل الدين أسوأ الناس يف أخالقيّات الرصاع واالختالف، عاجزين عن 

تقديم أمنوذج عميل مرشّف يف هذا املجال.

نسأل الله تعاىل أن ال يجعلنا أبداً يف أقوالنا وأفعالنا وقوداً لنار الفرار من الدين، فنحمل وزر 
قوٍم بسطاء ال ذنب لهم إال أنّهم مل يجدوا ديناً حيّاً قامئاً يجذب القلوب ويستهوي النفوس.

هذه خمسة تحّديات أكتفي بها وهي:

1ـ تحديد دقيق لدور املؤّسسة الدينية.

2ـ معالجة أزمة الحريّات يف الداخل الحوزوي.

3ـ الغيبوبة النسبيّة عن الواقع.

4ـ مواجهة التديّن العداوين والطائفي.

5 ـ أزمة العالقات الداخلية واالشتغال عىل وضع صيغ تفاهم جديدة.
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هوية البحث

اسم الباحث: د. حيدر حب الله - أستاذ وباحث يف العلوم الدينية واالنسانية وحاصل عىل 

شهادة الدكتوراه يف )مقارنة االديان والالهوت املسيحي( وله العديد من الكتب واملقاالت.

عنوان البحث: املؤّسسة الدينية والتحّديات املعارصة

تأريخ النرش:  آب 2022

https://rb.gy/y6wpdm    :رابط البحث

مالحظة:

اآلراء الواردة يف هذا البحث ال تعرب بالرضورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها



عن املركز 

تأسس سنة  ربّحية،  عراقية غري حكوميّة، وغري  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظامت غري الحكومية يف األمانة العامة ملجلس الوزراء.

ويسعى املركز للمساهمة يف بناء الدولة، عن طريق طرح الرؤى والحلول العملية للمشاكل 

السياسات  ورسم  العام،  القطاع  إدارة  آليات  وتطوير  الدولة،  تواجهها  التي  الرئيسة  والتحديات 

البيانات  عىل  املستندة  الرصينة  الدراسات  طريق  عن  وذلك  االسرتاتيجية،  الخطط  ووضع  العامة 

واملعلومات املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع الجهات املعنية يف الدولة واملنظامت الدولية 

املساعدة  وتقديم  املستدامة  والتنمية  االقتصادية  اإلصالحات  لدعم  املركز  ويسعى  العالقة.  ذات 

الفنية للقطاعني العام والخاص، كام يسعى املركز لدعم وتطوير القطاع الخاص، والنهوض به لتوفري 

فرص عمل للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتامدهم عىل 

املؤسسة الحكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويحرص أيضاً للمساهمة يف بناء االنسان، باعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 

إلعداد وتطوير الشباب الواعد، وعقد دورات لصناعة قيادات قادرة عىل طرح وتبني وتطبيق رؤى 

وخطط مستقبلية، تنهض بالفرد واملجتمع وتحافظ عىل هوية املجتمع العراقي املتميزة ومنظومته 

القيمية، القامئة عىل االلتزام مبكارم االخالق، والتحيل بالصفات الحميدة، ونبذ الفساد بأنواعه كافة، 

إدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org
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