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اإلسالميون التقدميون

  

  

  

اإلسالميون التقدميون: الكتاب-

وليد حممود عبد الناصر: املؤلف-

٢٠٠: الصفحات-

القاهرة، مركز األهرام للدراسات السياسية: الناشر-

  ٢٠٠٨/األوىل: الطبعة-

بدر حممد بدر/عرض

تيار فكري وسياسي يف إيران تبلورت مالحمه يف سبعينيات القرن هذا الكتاب يسلط الضوء على 

عرب تأثري عدد من رموزه ، ١٩٧٩المية يف العام وشارك يف التمهيد الندالع الثورة اإلس، املاضي

..سرعان ما اختلف معها فحاربته وضيقت عليه اخلناقولكنه ، ومؤسساته يف اتمع اإليراين

عرب قضاياه ومواقفه وتطوره التيار اإلسالمي التقدميويقدم املؤلف صورة مركزة ملا يطلق عليه 

.نالفكري ونشاطه السياسي وصوال إىل وضعه اآل

تصور نظام فيقول إنه يرتبط بوجود " اإلسالمية التقدمية"يف البداية يطرح املؤلف مفهومه لـ

.اجتماعي وسياسي قائم على توزيع عادل للسلطة والثروة والثقافة مبكوا األساسي وهو الدين

تحتية العالقة بني البنية الوهي ، وهذا التصور يقوم على ثالث مسائل تتصل بالتنظيم االجتماعي

، االقتصادية واالجتماعية وبني البنية الفوقية السياسية والعقائدية من أجل اتمع التوحيدي

.وأخريا العالقة بني الفكر واحلركة، وكذلك العالقة بني القيادة واجلماهري
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 ,مبا يعين إحداث ضة وجتديدا يف الفكر اإلسالمي، حرية الفكروالتيار اإلسالمي التقدمي يتبىن 

 تبين مواقف منفتحةكما يؤدي إىل ، يتمكن من حل مشكالت اتمعات اإلسالمية املعاصرةل

.وإجيابية جتاه الفكر غري اإلسالمي الذي يتفق مع املبادئ واألهداف األساسية للشريعة اإلسالمية

وسياسيا ويشري املؤلف إىل أن جناح أو فشل القوى املكونة للتيار اإلسالمي التقدمي يف إيران فكريا 

رهن بأفكار ومواقف القوى املكونة هلذا التيار وبالبيئة السياسية واالجتماعية وآفاقها املستقبلية 

.باإلضافة إىل املتغريات الدولية واإلقليمية ذات الصلة، وحتوالا داخل إيران

ثالثة أشخاص

ثالثة أشخاص يتحدث املؤلف يف الفصل األول منها عن ، سبعة فصولويتكون الكتاب من 

أمحد قصراوي وجالل : وهم سامهوا يف بلورة الطرح الفكري والرؤية السياسية هلذا التيار

.اإلسالمية اإليرانية أول رئيس للجمهورية األمحد والدكتور أبو احلسن بين صدر

ومنها أن ، مهد موعة من األفكار اليت انتشرت بعده١٩٤٦فأمحد قصراوي الذي توىف عام 

وأم معنيون فقط مبشكالت وقضايا دارت منذ ، مقطوعي الصلة بأمور دنياهمالشيعة أصبحوا 

ويرهم حتول على يد ومنها أنه بدال من أن يكون اإلسالم مصدر سعادة البشر وتن.ثالثة عشر قرنا

.مصدر خداعهم وجلب اهلموم هلمبعض الشيعة إىل 

بل جتاوز ، بالتشكيك يف شرعية ودور رجال الدين الشيعة)كسروي(ومل يكتف أمحد قصراوي

، إقامة األضرحة لألئمة الشيعةوهاجم ، التشكيك يف بعض أصول املذهب الشيعي نفسهذلك إىل 

سامهت  -اليت حكمت إيران عدة قرون-األسرة الصفوية أن  ورأى، واعترب ذلك نوعا من الوثنية

وهي األسرة  ،يف إضفاء طابع مؤسسي على احنرافات وجتاوزات الشيعة إلثبات أا حامية املذهب

من فوق ) رضي اهللا عنهم(اليت بدأت عادة سب اخللفاء الراشدين الثالثة أبو بكر وعمر وعثمان 

مثل التوحيد  حرص على عدم املساس بأسس إسالميةاوي ويقول املؤلف إن أمحد قصر.املنابر

اليت كان  "فدائيان إسالم"لقي مصرعه على يد منظمة ورغم ذلك ، والنبوة والبعث واحلساب

.١٩٤٦آذار /يف مارس نواب صفوييرأسها 
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لكنه أدرك أن اإلسالم هو التعبري األصيل ، خلفيته الفكرية ماركسيةفقد كانت  جالل األمحدأما 

وشكل  ,التغريب مرض جذب اإليرانيني بعيدا عن هويتهمكما اعترب أن ، هوية إيرانعن 

.األساس الثقايف الذي كرس حالة التبعية للغرب على األصعدة السياسية واالقتصادية والعسكرية

اليت نشأت  اإلسالم أكثر انفتاحا على األفكار والتجاربوكان جالل األمحد على قناعة بأن 

.واليت ال تتناقض مع جوهر اإلسالم ورسالته، العامل اإلسالميوتطورت خارج 

بين صدر

هي الدكتور  بلورة التيار اإلسالمي التقدميالشخصية الثالثة اليت يتحدث املؤلف عن دورها يف 

للحصول على درجة الدكتوراه  ذهب إىل فرنسا يف أواخر الستينياتأبو احلسن بين صدر الذي 

كما تأثر ، ١٩٦٨اليت جرت يف فرنسا عام  باالنتفاضة الطالبيةوقد تأثر بين صدر .يف االقتصاد

 ألول مرة عام والتقى باإلمام اخلميين، يف مرحلة الحقة باملاركسية الفرنسية و باإلسالم الشيعي

الشهرية اليت " خطبة الثورة"وهو مهندس ، ١٩٧٨مث أصبح مستشاره السياسي حبلول عام ، ١٩٧٢

ألقاها اخلميين وتضمنت برناجما شامال وموجزا من مثاين نقاط أدت إىل اجتماع خمتلف أطياف 

توجيه الضربة األخرية وقبوهلم ذه القيادة ل، احلركة الثورية السياسية يف إيران حول قيادة اخلميين

.١٩٧٩لنظام الشاه مطلع عام 

اإلسالم التقدمي احلقيقي هو األيديولوجية ويقول املؤلف إن أبا احلسن بين صدر كان يرى أن 

الوحيدة اليت تستطيع أن توحد كافة القوى السياسية اإليرانية يف معركتها املزدوجة ضد الشاه 

يف  الدكتور حسن حنفيجدا مما طرحه املفكر املصري  وهو تصور قريب ،واإلمربيالية العاملية

.تصوره ملفهوم اليسار اإلسالمي

أي الثورة " اجلهاد"ووصفهم بأم عقبة أمام ممارسة ، دور مراجع الشيعةورفض بين صدر 

واعترب أن إحدى املهام الرئيسية للثورة يف ، رفض أي دور مؤسسي لرجال الدينكما ، املستمرة

ألن السيطرة الغربية على إيران يف عهد الشاه حرمت ، ء كافة أشكال التبعية للغربإيران هي إا

وقد عكست آراء بين صدر اتفاقا .الشعب من الشعور باالنتماء لوطنه إيران وهلويته اإلسالمية

مل تقل أبدا بأا تأثرت بفكر أيب " جماهدي خلق"إال أن منظمة ، واسعا مع املفكر علي شريعيت
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.١٩٨٠ين صدر أو حىت أفكار مشاة مع أفكاره قبل عام احلسن ب

علي شريعيت

-١٩٣٣(وخيصص املؤلف الفصل الثاين الستعراض أهم املالمح الفكرية للدكتور علي شريعيت 

على يد أحد ١٩٧٧حزيران /عقب وصوله لندن يف يونيو اغتيل بالسمالذي تردد أنه )١٩٧٧

.عمالء جهاز السافاك اإليراين

إلعداد الدكتوراه يف ختصص التاريخ وعلم  ١٩٥٨املؤلف إن شريعيت سافر إىل فرنسا عام  يقول

 ,درس فيها الفلسفات السياسية الراديكالية مخس سنوات هناكوأمضى ، االجتماع اإلسالمي

مييل إىل العمل الفكري وليس التحريض لكنه كان ، حركة حترير إيران يف باريسوانضم إىل فرع 

مثل روجيه  بعلم االجتماع املاركسي وبفالسفة ومنظرين ثورينيأثر شريعيت وت.السياسي

.وكذلك تأثر جبان بول سارتر وتشي جيفارا، غارودي قبل اعتناقه اإلسالم بسنوات

مث أفرج عنه وقام بتدريس العلوم ، فاعتقل فورا ١٩٦٤وعاد شريعيت إىل إيران يف بداية العام 

كما كان يعطي عددا كبريا من ، قسم االجتماع جبامعة مشهداإلنسانية، مث عني حماضرا يف 

مما ساعد يف توسيع دائرة ، احملاضرات يف مؤسسات وأماكن متعددة عرب خمتلف أرجاء إيران

على  ١٩٧٧أيار /مث أفرج عنه يف مايو ١٩٧٣واعتقل يف العام .املستمعني لفكره واملتأثرين مبنهجه

.حزيران من نفس العام/يووتوىف يف يون، أن يغادر إىل اخلارج

، اإلسالم كرؤية شاملة للعامل اإلسالم هو أيديولوجية التغيري يف رؤية علي شريعيتلقد كان 

ويني الفردي والواقع وكمنهج إلخراج ما بداخل اإلنسان من إبداع ونزوع حنو الكمال على املست

ورفض شريعيت، كما .وأن األيديولوجية اإلسالمية هي القادرة على بناء جمتمع مثايل، واجلماعي

يقول املؤلف، التفسري الصفوي ملفهوم اإلمامة باعتبار اإلمام إهلا صغريا أو كائنا خارقا للعادة أو 

.األمة حىت عودة اإلمام ورفض تأجيل مناقشة كافة املسائل اليت ختص ،وسيطا بني البشر واإلله

استعدادا لعودة اإلمام الثاين عشر من أئمة الشيعة  تنشيط الدور السياسي للجماهريودعا إىل 

ويرى .من الغيبة يشعر بالسعادة حني عودتهحىت ، اإلمام حممد بن احلسن العسكري) الغائب(

وفضل املثقفني ، جتماعيطليعة املثقفني هي اجلديرة بقيادة التغيري السياسي واالشريعيت أن 
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.التقدميني اإلسالميني على العلماء التقليديني واملثقفني املاركسيني والعامة من املسلمني

 بإعادة اكتشاف األيديولوجية واملنهج واللغة السياسية لإلسالموطالب املثقفني التقدميني 

 جلماهري يف الثورة الوطنيةقيادة اكما رأى أن عليهم ، والتطبع ا مع التخلي عن والئهم الطبقي

وكذلك قيادة ، لألمة أي اإلسالم وإحياء اهلوية الوطنية، إلاء كافة أشكال السيطرة األجنبية

لقد جنح علي شريعيت .الثورة االجتماعية إلاء كافة أشكال االستغالل وإقامة اتمع التوحيدي

لكنه مل يكن  ,إىل اإلسالم ليما غربياجذب جيل كامل من الشباب اإليراين املسلم املتعلم تعيف 

وجنح أيضا، كما يقول املؤلف، يف إعادة صياغة .إسالم املؤسسة الدينية الشيعية الرمسية

جذب املثقفني إىل اإلسالم بعيدا بشكل قادر على ، األيديولوجية اإلسالمية خبصوصيتها الشيعية

.عن قيادة رجال الدين

لقايناآية اهللا ط

باعتباره )١٩٧٩- ١٩١١(لقاين اويف الفصل الثالث يتحدث املؤلف عن آية اهللا سيد حممود ط

املؤلف إنه  وعن آراء طلقاين يقول.يف إيران حماولة صياغة طرح إسالمي تقدميحلقة جديدة يف 

والنظم القيمية لكافة األفراد وليس جلماعة واحدة  إطارا رحبا يتسع لكل العقائدرأى يف اإلسالم 

.فقط

فدائيان "على اتصال وثيق بزعيم ومؤسس منظمة وعلى املستوى السياسي كان آية اهللا طلقاين 

إليراين وأسس يف يف تأميم صناعة النفط ا حممد مصدقكما أيد الدكتور ، نواب صفوي "إسالم

يف  املهندس مهدي بازرغانمث ساهم مع ، فتم اعتقاله" حركة املقاومة الوطنية"١٩٥٧العام 

.مما أدى إىل اعتقاله مرة أخرى" حركة حترير إيران"تأسيس 

لقاين يف جامع انشأت نتيجة لدروس آية اهللا ط" جماهدي خلق"ويشري املؤلف إىل أن منظمة 

وهناك .سجون أثناء مدة اعتقاله مع الشباب من اجتاهات سياسية خمتلفةوحواراته يف ال ,هدايت

تالميذ "كما وصف أعضاء املنظمة بأم ، لقاينامن تالميذ ط" جماهدي خلق"ثالثة من مؤسسي 

وتذكر بعض املصادر أنه اختلف معهم يف ، "خملصون للقرآن وأم فتحوا الطريق أمام اجلهاد
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.قتصادي ورفضهم للملكية اخلاصةإعطائهم األولوية للعامل اال

وربط ، وهو داعية لقضية الشعب الفلسطيين يف إيران ،أبرز املعادين للصهيونيةلقاين من اوكان ط

بني مساعدة نظام الشاه إلسرائيل وانتفاع الصهيونية العاملية من ثروات مسلمي إيران اليت ينهبها 

يف الزي والتفكري من جانب  ة اإليرانيةتغريب املرأوبني ما اعتربه حماوالت ، هذا النظام

.باعتبارهم الطبقة املترفة يف اتمع ضد يهود إيرانكما أثار الشعب اإليراين ، الصهيونية

جماهدي خلق

متثل الوضع املؤسسي لتيار ويتحدث املؤلف يف الفصل الرابع عن منظمة جماهدي خلق باعتبارها 

ضد مقار  جمات مسلحة كثريةوقامت  ١٩٦٥ام إذ تأسست يف الع، اإلسالميني التقدميني

بني  ١٩٧٩كانون الثاين /وازدادت شعبيتها حبلول يناير، )السافاك(الشرطة وجهاز األمن السياسي 

وشارك ، وبدأت يف تدريب مئات الطالب على املهارات العسكرية، صفوف طالب اجلامعات

وقد شجعت العمليات الفدائية .١٩٧٩شباط /اليت جرت يف فرباير االنتفاضة املسلحةهؤالء يف 

.اهدي خلق قطاعات شعبية إيرانية على االنضمام للثورة ضد احلكم البهلوي

وقاطعت ، فإا سرعان ما اختلفت معها تأثري جماهدي خلق يف التحضري للثورة اإلسالميةورغم 

سلطة احلجة حلرمان مما أعطى ال، ١٩٧٩كانون األول /االستفتاء على الدستور اجلديد يف ديسمرب

على  ١٩٨٠كانون الثاين /من املشاركة يف انتخابات الرئاسة يف يناير مسعود رجويرئيس املنظمة 

الذي جيسد  غياب التصور املؤسسيويؤكد املؤلف أن .أساس أن املنظمة مل تؤيد الدستور

كما ، التقدميةأيديولوجية جماهدي خلق كان عامال يف فشل املشروع السياسي ورؤيتها اإلسالمية 

يف كثري من  عدم حسم اخلياراتوكان لنزعة .جاءت مواقفها متناقضة أحيانا من مدة ألخرى

وكذلك املبالغة ، دور حاسم يف الفشل السياسي والتأرجح بني املفاهيم التقليدية والغربيةاملواقف 

.يف تقدير االنقسامات داخل صفوف رجال الدين ودوائر احلكم

حممد خامتي

املؤلف يف الفصل اخلامس قراءة يف فكر الرئيس اإليراين السابق حممد خامتي الذي يرى أن  ويقدم
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خاصة مجال ، آراءه جتاه احلضارة الغربية ظلت داخل احلدود اليت وضعها اددون اإلسالميون

كما يتضح انتماء خامتي .مع تأثر واضح باخلصوصية الشيعية، الدين األفغاين واإلمام حممد عبده

لتفاعل وال شك يف أن رؤيته .  اية املطاف إىل رجال الدين ضمن املؤسسة الشيعية يف إيرانيف

.األخذ والعطاء مع احلضارة الغربية حيكمها موقعه بني املفكرين التجديديني وتركيبته كرجل دين

فإنه يكرر  ،بدور الثورة العلمية والتقنية يف إطالة عمر احلضارة الغربيةوبالرغم من إقرار خامتي 

ويضع شروطا حىت  ,حتمية االيار القريب لتلك احلضارةمقولة مفكرين إسالميني سابقني بشأن 

.يرث املسلمون قيادة احلضارة من جديد

مقارنة بني تيار يسار البلشفيني يف روسيا السوفياتية وبني التيار ويف الفصل السادس يعقد املؤلف 

غياب القيادة إىل أن أسباب الفشل تكاد تكون واحدة ومنها  وخيلص، اإلسالمي التقدمي يف إيران

غياب املرونة يف تطوير وتكييف باإلضافة إىل  ,وتتسم بالفاعلية واإلصرار اليت متلك شعبية جارفة

.مبا يتفق مع التطورات السياسية واالجتماعية املتسارعة براجمها

 ١٩٧٩من : المي التقدمي يف ثالث مراحلويقارن املؤلف يف الفصل األخري بني واقع التيار اإلس

.٢٠٠٥إىل  ١٩٩٧يف عهد الرئيس خامتي من ، مث األخرية١٩٩٧إىل  ١٩٩٣ومن  ,١٩٨١إىل 

رحب أبو احلسن بين صدر وعلي أكرب هامشي رفسنجاين ويرى أنه يف املرحلتني األوىل والثانية 

فر فرصة لتوسيع قاعدما لكون ذلك يو، بدعم التيار اإلسالمي التقدمي هلما وألنصارمها

.وكان الوضع أفضل يف عهد الرئيس حممد خامتي، السياسية

مل يقدم أدلة مقنعة على انتماء الرئيس وقبل أن نطوي صفحات الكتاب نشري إىل أن املؤلف 

يف ظل ، مل يقدم رؤيته ملستقبل هذا التياركما ، السابق حممد خامتي للتيار اإلسالمي التقدمي

تعيشها حاليا مجاعة جماهدي خلق اإليرانية يف العراق ومدى قبول الواقع اإليراين اآلن  األزمة اليت

.ملثل هذه األفكار والتصورات

  


