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ة عند الشيعة االثني عشرية ْلَطة ومسألة الشرعيَّ السُّ

د. أ��ــ� ���ــ�د إب�ا�يــ�

ة ب�لية دار العلوم �امعة القاهرة مدرس التار�خ وا�ضارة اإلس�ميَّ

ملخـــــص
 �ن أج� ت�ــ�
غ ��أ�ة 

ً
�
قطع فق��ء ا�شــي ة ا�ثني �شــ�
ة شــ�ً�� ��

ا ���ً�� في ��أ�ة 
ً

ة ب � افتق�د ا��ذ�ب ��ج�د اإل��م ا�ذي ��ن �ن� ا�ش��يَّ

ة ��رجة ب ي�ة، و�شفت  ا��ق في ا��ــ��ة، ��ن ظ�ت �ذه ا���ــأ�ة خ�فيَّ

 
َ

ة، و��نت أ��و�ة «و�ية ا�فقي¢» أ�� �ت �قيقيَّ ج�ي¨ ا�ج��د �ن إشــ¦��يَّ

 بإج��ع ا� ��ــ�ء وظ�ت 
َ

�ــ� �� ت�ــظ
َّ
ة �ــن �ذا ا��ــأزق غي� أن ا��خــ�رج ا����َّ

 �بي�ة 
ً

� نق�ة
َّ
� في¢ بين فق��ء ا��ذ�ب، ��نَّ اجت�ــ�د ا�خ�يني �ث

ً
ف

َ
��ً�� ُ�خت�

� فــي أن يج � و�ية  ة ونجــ· ���ي¶ ة ���ــأ�ة ا�شــ��يَّ َّ
 نظ�
ً

وض ت � ��جة

� ب � ا�ثــ�رة اإلي�اني¿ة ��م ١٩٧٩، �تº أ��ــت  ا�فقي¢ ا����قة ن��ذًجــ� ���ي¶

 � ¶Áف�ضــ¢ ا�خ�ينــي، ون � «و�يــة ا�فقي¢» �نــذ ت�Ã ا���ظــة واقً � �ي��ــي¶

ة   ��ــأ�ة ا�شــ��يَّ
َّ

� ���ً�� تخض¨ �ــ¢ األ�ة، ��ن �ذا �� ي�ن¨ �ن أن ¶
د�ــت�ر

ــة ت�ــ º ألن تج � �ن  �� تزال ��ــ� ��اج ة �ــن تي¿�رات شــي ية إ��Æيَّ

ة �ن خ�ل إجــ�اءاٍت أ�ثــ� دي�ق�ا�ية،  و�ية األ�ة ا��ــن� األÆي� ��شــ��يَّ

 �ن �ــ���ت ا���ي ا�فقيــ¢ ا�ذي ي�ــتن¿� إ�º �ٍق إ��يٍّ في ا��ــ��ة.
ُ

وت��
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مقدمـــة
 

ٌ
يشـغل الفعُل السياسـيُّ في اإلسـ�م سـواًء من حيث هو ديٌن ُموحًى به أو من حيث هو ممارسـة

ا   بتجارب البشر غير المعصومين موقًعا مركز�ًّ
ُ

ِزمة
ْ
ـل  المـُ

ُ
ية صِّ

َّ
 تختلط فيها األوامُر الن

ٌ
تار�خية

ـس علـى شـمول نظـرة هـذا الديـن إلى الحيـاة اإلنسـاني�ة وفلسـفته العامـة التـي تجمع بين  يت�أسَّ

ٍب، و� تعترف بالفصل الحاسم بين ما يتخذ 
َّ

الناحيتين المادية والروحية في نسق واحٍد مرك

ن من المستغرب، والحاُل 
ُ

 وما ين�درج تحت باب السياسة المحضة. ولم يك
ً

 خالصة
ً

 دي�ي�ة
ً

صفة

ة، وأن يكون  طة هي المشكلة األبرز التي واجهت األمة اإلس�ميَّ
ْ
ل  السُّ

ُ
هذه، أن تكون مش�لة

م هو السـؤال األخطر الذي شـغل عقول أبن�ائها منذ وفاة النبي محمد صلى هللا عليه 
ْ

سـؤاُل الُحك

ب على ذلك من نزاٍع محتدٍم- إلى ِفَرٍق متصارعة 
َّ
ا ترت وسلم (١١هـ/٦٣٢م)؛ فانقسموا -بأثٍر ِممَّ

ا 
ً
ا وانحراف

ً
 ما عداه ل�س إ� شذوذ

َّ
ُل اإلس�م الصحيح، وأن

ِّ
 مذهب منها أنه يمث

ُّ
ومذاهَب يزعُم �ل

عن الجادة.

ة(١)،   السلطة هو سبب ا�نقسام األول في ا�جتماع التار�خي لألمة اإلس�ميَّ
ُ

لئن �ان موضوع

فإنـه لـم يزل كذلك أحد الموضوعات الكبرى التي يصطرع المسـلمون حولها في الزمن الحاضر، 

ِضيفت إلى إشكاليات 
ُ
ا وأعظم التب�اًسا؛ «حيث أ

ً
د

ُّ
 أكثر تعق

ً
 هذه المرة ش��

ُ
وإن اتخذ الصراع

 التار�خ بتعقيدات المعاصرة»(٢). ومن الحق 
ُ

 أخرى تداخل فيها إرث
ٌ

ة إش�اليات الصراع التار�خيَّ

ة   اإلس�ميَّ
ُ

ُل أحد المرتكزات الرئ�سة التي تستن�د إليها التي�ارات
ِّ
 هذا اإلرث التار�خي يش�

َّ
أن

 
ً

، وفي تفني�د ُحَجج خصومها ومناوئيها تارة
ً

 في إسـباغ المشـروعية على أطروحاتها تارة
ُ

الحديث�ة

 بالتنقيب عن 
َّ

أخـرى؛ فـ� جـرم �ان فهم كثيٍر من وقائـع الزمن الحاضر وأف�اره أمًرا غير ممكن إ�

أصولهـا فـي أعمـاق الماضي البعيد. وقد التفت الباحث برنـارد لو�س إلى هـذه الخصيصة التي 

 أسـماء معاصرة مثل 
َّ

 أسـماء علي ومعاو�ة و�ز�د ل�ست إ�
َّ

ز التار�خ اإلس�مي، فذكر «أن ميِّ
ُ

ت

جر�دة هذا الصباح، بل إنها أكثر معاصرة من جر�دة األمس»(٣).

ة البعيدة   ولعل هذا ال�شابك الوثيق بين مش��ت الواقع اإلس�مي الراهن وجذورها التار�خيَّ

ة السـلطة لدى الشيعة  ى في األسـاس بمسألة شـرعيَّ
َ
ْعن

ُ
ِفي على دراسـٍة كهذه -ت

ْ
هو الذي ُيض

ة- طابـَع اآلني�ة أو  اإلماميـة ا�ثنـي عشـر�ة ومـا طرأ على تصوراتهم بشـأنها من تحو�ت تار�خيَّ

العصر�ة.

ة ْلطة والشرعيَّ أواًل: اإلسالم المبكر وسؤال السُّ
؛ إذ ترجع – إذا شـئن�ا أن نتعقب 

ٌ
 قديمة

ٌ
ة السـلطة في اإلسـ�م إشـكالية  إشـكاليَّ

َّ
 أن

ّ
من الحق

 على تسـميت�ه بـ«مرحلة ما بعد الوحي»، وهي المرحلة 
ُ

أصولها األولى- إلى ما يمكن ا�صط�ح

التـي بـدأت بوفـاة النبي محمـد صلى هللا عليه وسـلم، ومـا ترتب عليها من نـزاٍع بين المسـلمين 

 أواخر عصر 
ً

 جديـدة
ً

 هذه اإلشـ�الية واتخذت صورة
ُ

م �ان أن تصاعدت حدة
ُ

حـول َمْن يخلفه. ث

ة التي لبسـت ثوب  الخلفاء الراشـدين على نحو أفضى إلى ظهور جملة من التي�ارات السياسـيَّ

ى 
َّ
 ت�بن

ً
ا مذهبي�ة

ً
�ا حتى أمست ِفَرق

ً
�ا فشيئ

ً
م جعلت تتطور شيئ

ُ
المعارضة (الشيعة والخوارج)، ث

مـن قَيم الدين والسياسـة ما يخالف القيـم التي تواطأ عليها التي�اُر األساسـيُّ لألمـة (وهو التي�ار 
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لَْطة ومسألة الشرعيَّة عند الشيعة االثني عشرية السُّ

نة والجماعة)، وِمن وجوه الخ�ف بين أولئك وهؤ�ء   بعد ذلك بأهل السُّ
ُ

الذي سُيْعَرف أصحاُبه

«التب�ايُن في فهم السلطة، من حيث مشروعيتها وآلية اختي�ار الحاكم ودوره»(٤).

َمٍة من المفاهيم والقواعد اإلجرائي�ة 
ْ
لطة بُحز  الشارع عن إحاطة مسألة السُّ

ُ
وإذا �ان سكوت

ا ألوضاعها 
ً

أ للجماعة المسلمة قدًرا كبيًرا من الحر�ة في تنظيم اجتماعها السياسي َوفق قد هيَّ

ل والتغيير، فإنه فتح الباَب واسـًعا أمام 
ُّ

 لمـا يجـري علـى أحوال عصرها من ُسـنن التب�د
ً

ومسـايرة

عه إلى جملة  رُّ
َ

ف
َ
ب بحكم ت

َّ
لطة، وهو سؤال مرك اخت�ف اإلجابات المطروحة حول سؤال السُّ

من ال�ساؤ�ت الجزئي�ة؛ مثل: َمْن يخلف النبيَّ محمد صلى هللا عليه وسلم في رئاسة الدولة؟ 

ة؟ وما حدود  ن أن تتوافر فيه حتى يك�ِسـب الشـرعيَّ  التي يتعيَّ
ُ

ار؟ وما الصفات
َ
ت

ْ
وكيف ُيخ

ن المسلمون آنذاك يملكون 
ُ

لطة التي سوف يتمتع بها؟ إلى آخر هذه ال�ساؤ�ت التي لم يك السُّ

هما 
ُ
ق أول

َّ
 هذه ال�ساؤ�ت تتمحور حول أمر�ن رئ�سين: يتعل

ّ
. ول�س يخفى أن

ً
لها إجاباٍت جاهزة

بكيفية الوصول إلى السلطة، أو بعبارة أخرى بكيفية إسنادها، في حين يتعلق اآلخر بطر�قة 

 
ُ

مارس عليهم. وِمن مجموع هذين األمر�ن يدور الحديث
ُ

ممارستها على نحو يستجلب رضا َمْن ت

ة (Legitimacy) في تار�خ اإلس�م المبكر(٥). عن الشرعيَّ

لطة   موضوع السُّ
ّ

ة؛ ذلك أن ـلطة والشـرعيَّ ا بين السُّ
ً

 ثمة ارتب�اًطا وثيق
ّ

وهكذا يمكن القوُل: إن

�ا، وفي كيفيـة ممارسـتها من حيث  يسـتدعي بالضرورة التفكيَر فـي طر�قـة احتي�ازها إجرائيًّ

ر؛ إذ يختلف باخت�ف المجتمعات وتب�اين المراحل  ة مفهوٌم نسـبي متغيِّ المضمون. والشـرعيَّ

 بقدر 
ُ

�ه
َ
ـة؛ بنـ�اًء على اخت�ف القَيم وتب�اين المصالح التي يك�سـب الحاكـُم شـرعيت التار�خيَّ

استجابت�ه لها ووفائه بمقتضياتها.

 
ً
ة بأنها: قبول أفراد المجتمع أو تي�اره األغلبي للنظام السياسـي قبو� و�مكن تعر�ف الشـرعيَّ

ر عن   هـذا النظـام يعبِّ
ّ

ا منهـم أن
ً

ـا يبـرأ مـن شـبهة القهـر المـادي وا�سـتطالة بالقـوة؛ اعتقاد إراديًّ

ـلطة   مـع توقعاتهم عن السُّ
ُ

فـق
َّ
قيمهـم، و�سـعى إلـى تحقيـق مصالحهـم وإشـباع حاجاتهـم، و�ت

ن هذا المفهوم  سواًء من حيث كيفية الوصول إليها أم من حيث طر�قة ممارستها(٦). و�تضمَّ

لطة َوفق ضوابط إجرائي�ة  معنَيْين مت�زمين � ي�بغي الفصُل ب�نهما: أحدهما: ضرورة إسناد السُّ

 على وجوب ا�لتزام بها، واآلخر: كيفية ممارسة هذه السلطة(٧).
ُ

فق
ِّ
 وتت

ُ
ها الجماعة ِقرُّ

ُ
ت

ـلطة  ـز علمـاُء النظر�ة السياسـية بيـن القـوة العار�ة والسُّ ة، يميِّ ا من فكرة الشـرعيَّ
ً

وانط�ق

مـة؛ إذ ُيـراد باألولـى: ا�قـ�رة علـى التأثيـر فـي سـلوك اآلخر�ـن، في حيـن ُيقصد 
َّ

ة المنظ الشـرعيَّ

ل  ة هي الصفة المركز�ة التي تحوِّ  الشرعيَّ
َّ

 في ممارسة هذا التأثير. ومعنى ذلك أن
ُّ

بالثاني�ة: ا��ق

ة، يؤمن النـاُس بضـرورة طاعتها على أسـاٍس من الواجب، �  طة شـرعيَّ
ْ
 الباطشـة إلـى ُسـل

َ
القـوة

بب�اعٍث من الخوف أو التقية(٨).

ة ع السياسّي ومسألة الشرعيَّ ثانًيا: التشيُّ
 األوُل بين المسـلمين عن تبلور ث�ثة اتجاهات كبرى تختلف في نظرتهـا إلى 

ُ
ـض النـزاع

َّ
تمخ

ة السـلطة وطر�قـة إسـنادها، وت�ب�ايـن المقاي�ـُس التـي صاغتهـا حتـى تسـتقيم لهـذه  إشـكاليَّ

ة:  الشرعيَّ
ُ

السلطة صفة
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ة (الذي سيجمُع بين فئاته بعد   التي�اُر األساسيُّ لألمة اإلس�ميَّ
ُ

مه أما ا�تجاه األول: فقد تزعَّ

ذلك مصطلح أهل السنة والجماعة). ومداُر هذا ا�تجاه على القول بوجوب السلطة (الخ�فة/

 الخليفة يجب 
َّ

ة الوحيدة للوصول إلى الخ�فة، وأن  ا�ختي�ار هو السـبي�ل الشـرعيَّ
َّ

اإلمامة)، وأن

 أثًرا مترتًب�ا على 
َّ

 الطاعة السياسـية من جانب المحكومين ل�سـت إ�
َّ

أن يكون من قر�ش(٩)، وأن

ة، سـواًء في شـقها اإلجرائي المتصل بطر�قة وصوله إلى السـلطة، أو في شـقها  تمتعه بالشـرعيَّ

ق بكيفية ممارسته لها.
ِّ
المضموني المتعل

ة  وقـد ُعِرف أصحاُب هـذا ا�تجـاه بتغليب النزعـة الواقعية فـي النظـر إلـى الحياة السياسـيَّ

ر 
ِّ

د
ُ

ة المسـار التار�خي الـذي ق والتعامـل مـع مفرداتهـا ومسـتجداتها؛ فجنحـوا إلى اإلقرار بشـرعيَّ

ض عن تدشين نظام «الخ�فة 
َّ

للجماعة المسلمة أن تمضَي فيه منذ اجتماع السقيفة الذي تمخ

الراشدة»، و�ان لديهم من المرونة ما كفل لهم سرعة التواؤم مع التحول الجذري الذي طرأ على 

ا قائًما على مبدأ القوة في احتي�از السلطة 
ً
�

ْ
م بني العباس، فأضحى ُمل

ُ
م مع بني أمية ث

ْ
نظام الُحك

ة الضرورة»  ة هي «شرعيَّ سوا بهذا لنمٍط جديد من الشرعيَّ وعلى قاعدة الوراثة في تداولها، فأسَّ

ها وتعصم األمة من التردي في مهاوي الفتن�ة.
َ
التي تحفظ للجماعة وحدت

 الخوارُج؛ حيث نفوا القول بوجوب الخ�فة، 
ُ

�ه
َ
وأما ا�تجاه الثاني: فهو ا�تجاه الذي حمل رايت

 
َّ

 هم رأوا أن
ْ

 للمسلمين، «فإنما عليهم أن ي�ن�اصفوا فيما ب�نهم، فإن
ٌ

 أمر إقامتها متروك
َّ

وقرروا أن

ذلك � يتم إ� بإمام يحملهم عليه فأقاموه، جاز»(١٠). وقد ُعِني الخوارج بتقييم المسار التار�خي 

ة خ�فة أبي بكر وعمر رضي  م على أصحابه؛ فقالوا بشـرعيَّ
ْ

الذي مضى فيه نظاُم الخ�فة والُحك

م تبـرأوا منه 
ُ

هللا عنهمـا، وتولـوا عثمان رضي هللا عنه في السـنوات السـت األولى مـن خ�فته ث

 
َ

ِبل
َ

ا صحيًحا، وظلوا موالين له حتى ق ا شـرعيًّ
ً

بعد ذلك، وأما علي فقد قالوا بانعقاد بيعته انعقاد

ة  ت�ه. وكذلك فقد طعنوا في شـرعيَّ التحكيم فتبرأوا منه وخرجوا عليه قائلين بسـقوط شـرعيَّ

ة شـرًطا �زًما فيمن  ة، وناصبوهما العداء، وأنكروا أن تكون القرشـيَّ ة والعباسـيَّ الخ�فتين األمو�َّ

هم بوجوب 
ُ
زوا أن تكون اإلمامة في غير قر�ش(١١). وأخيًرا، كان قول يلي أمر المسلمين؛ فجوَّ

هم األشهَر الذي ُعرفوا به في التار�خ(١٢).
َ
الخروج على السلطان الجائر مبدأ

 تشـيُعهم منـذ خ�فـة علـي بـن أبي طالب 
َّ

 الذيـن ظـل
ُ

لـه الشـيعة
ِّ
وأمـا ا�تجـاه الثالـث: فيمث

 يؤمن المنخرطون فيها بأولو�ة عليٍّ 
ً

 سياسية
ً

إلى «مأساة كرب�ء» أقرب إلى أن يكون حركة

في خ�فة النبي صلى هللا عليه وسـلم، دون إنكار صحة انعقاد البيعة للخلفاء الث�ثة قبله، أو 

 إلى صاحبهم في جو حفل بأسباب الفوضى وامتأل 
ُ

مهم، فلما آلت الخ�فة
ْ

ة ُحك الطعن في شرعيَّ

بعوامل الصراع، اصطفوا وراءه، وآزروه في حروبه ضد الخارجين عليه، بوصفه الخليفة الشرعي 

ِتل سـنة ٤٠هــ/٦٦١م، صرفوا و�َءهم إلى ولديه الحسـن والحسـين، على 
ُ

للمسـلمين، حتـى إذا ق

المشهور في مصادر التار�خ السني�ة والشيعية جميًعا.

والحق أن الشـيعة األوائل �انوا يؤمنون في أثن�اء هذا الطور المبكر «بمفهوم سـيادة األمة من 

ا بوصفه الخليفة الذي  ا يعني أنهم إنما �انوا يـؤازرون عليًّ خـ�ل البيعـة الحرة والشـورى»(١٣)؛ ِممَّ

يستمد شرعيت�ه من اختي�ار المسلمين له، � بوصفه اإلمام المعصوم الذي حاز منصب الخ�فة 



11 مجلة الدراسات اإليرانية

لَْطة ومسألة الشرعيَّة عند الشيعة االثني عشرية السُّ

ا  عن طر�ق النص أو الوصية، على نحو ما انتهى إليه أصحاُب ال�شيع المذهبي فيما بعد(١٤). وِممَّ

ة الخلفاء الراشدين،  ا بشـرعيَّ  الحسـن بن علي �ان ُمِقرًّ
َّ

ا أن
ً

� يخلو من د�لة في هذا السـياق أيض

 سيرة الحسين بن علي ت�تظُم 
َّ

هم هي النموذج الذي ي�بغي احتذاؤه. وكذلك فإن
َ
معتبًرا سيرت

ة اإلمامة � تتحقق بغير   «شرعيَّ
َّ

من األخبار ما يدلنا على ما كان يدين به الشيعة األوائل من أن

�ا آلل 
ً
ا ثابت

ًّ
ا للمصادر الشـيعية- قد أشـار إلى اإلمامة بوصفها حق

ً
رضا األمة»(١٥)، ولئن �ان –َوفق

م نفسـه لشـيعته وأتب�اعه بوصفه إماًما معصوًما أو منصوًصا عليه، 
ِّ

الب�ت بالوراثة، فإنه لم يقد

 عن وظائف اإلمام أقرب إلى فهم التي�ار األساسي لألمة آنذاك(١٦).
ُ

�ه
ُ
بل �ان حديث

 أئمـة آل الب�ـت إنمـا كانـوا يسـعون إلـى المحافظـة علـى مفهـوم 
َّ

م إلـى أن
َّ

ـص ممـا تقـد
ُ
نخل

ـم تن�ازلـوا 
ُ

ة الـذي أقـره أصحـاُب التيـ�ار األساسـيِّ لألمـة فـي زمـن الخلفـاء الراشـدين، ث الشـرعيَّ

ـا لضغـوط الواقـع، وتضخـم ظاهـرة الغـ�ة داخـل المذهـب، فـي نهايـة المطـاف مـع 
ً
عنـه إذعان

األمو�ين والعباسيين.

ة االنتظار ع االثنا عشري وشرعيَّ ثالًثا: اإلمامة الُمَساِلَمة: التشيُّ
انتقل ال�شيع بفعل تحو�ت ا�جتماع السياسّي في اإلس�م بعد مأساة اس�شهاد الحسين في 

ا إلى مذهٍب دينيٍّ مستقل، أو بتعبير أدق 
ً

ا ُمَعاِرض كرب�ء (٦١هـ/٦٨٠م) من كونه حزًبا سياسيًّ

 الخصومة والعـداء؛ وعلى 
َ

 من التيـ�ار األساسـي لألمة موقف
ُ

خـذ
ِّ
زة تت إلـى مذاهـب دي�يـ�ة متماـي

رأسها: المذهب الز�دي، والمذهب اإلمامي ا�ثني عشري، والمذهب اإلسماعيلي.

ا في ب�ي�ة ال�شـيع المذهبي عموًما، وفي ب�ي�ة ال�شـيع   اإلمامة موقًعا تأس�سـيًّ
ُ

وتشـغل نظر�ة

هما في هذا المقام 
ُ

ـن إثب�ات ة م�حظتان أساسـيت�ان يتعيَّ مَّ
َ
ا�ثنـي عشـري على وجه الخصوص. وث

لت –شأن 
َّ

 هذه النظر�ة إنما تشـك
َّ

ة لهذه النظر�ة؛ إحداهما: أن قبل اسـتعراض الم�مح العامَّ

 النصوص الداعمة لها 
ّ

ة– من داخل حركة التار�خ، وأن ة اإلس�ميَّ غيرها من النظر�ات السياسيَّ

َها ابت�داًء، 
َ
د لها وجهت

ِّ
 لهذه الحركة أكثر من كونها ضابًطا يرسُم مسارها أو معياًرا يحد

ً
�انت صدى

 لها، وهو ما أفضى في التحليل 
ً

 للحركة � رائدة
ً

 هذه النصوص جاءت في معظمها تابعة
َّ

بمعنى أن

، وحول تأو�ل الشيعة لها ثانًي�ا.
ً

األخير إلى إثارة شكوٍك قو�ة حول مصداقيتها أو�

ـرون لمسـألة اإلمامـة 
ِّ

 الشـيعة ا�ثنـي عشـر�ة كانـوا ينظ
َّ

 األخـرى: فهـي أن
ُ

وأمـا الم�حظـة

 
ُ

طة، فاك�سبت النظر�ة
ْ
ـل و�بسـطون القول في إشـ�الياتها من موقع المعارضة � من موقع السُّ

 
ٌ

ا مشـرًبا بحيو�ة المواجهة»، وهي سـمة ـا دفاعيًّ بأثٍر من ذلك كما يذكر بعض الباحثين «حسًّ

 
ً

 غـادر موقـع المعارضة وخـاض تجربـة الدولـة، مرة
ْ

�زمـت ال�شـيع ا�ثنـي عشـري حتـى بعـد أن

 أخـرى على يد 
ً

علـى يـد الصفو�يـن في القرن العاشـر الهجري (السـادس عشـر الميـ�دي)، ومرة

الخميني في القرن الرابع عشر الهجري (العشر�ن المي�دي)(١٧).

ولئن �ان الشيعة ا�ثن�ا عشر�ة يتفقون مع أهل السنة في القول بوجوب السلطة (اإلمامة/

وجوٌب  السنة  أهل  لدى  أنه  ذلك  ومستن�ده؛  الوجوب  هذا  ماهية  في  خالفوهم  فقد  الخ�فة)، 

فاإلمامة  ؛  ديني/أصوليٌّ وجوٌب  الشيعة  لدى  أنه  حين  في  العامة،  باختي�ار  منوٌط  ِحيٌّ 
َ
َمْصل

العامة  إلى   
ُ

ه
ُ

تفو�ض و�   ،
ُ

ه
ُ
وإهمال  

ُ
ه

ُ
إغفال الس�م  عليهم  للرسل  يجوز   � الدين،  «ركُن  عندهم 
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عملي  طابع  ذي  سياسي  منصب  مجرد  األخير  المنظور  هذا  من   
ُ

اإلمامة ول�ست   .(١٨)«
ُ

ه
ُ
وإرسال

 تلتقي مع النبوة في غايتها الكبرى، أي في بي�ان الرسالة 
ٌ

 روحية
ٌ

 دي�ي�ة
ٌ

فحسب، ولكنها قبل ذلك إمامة

 
ُ

 الشرع وإقامة
ُ

 للنبوة وإتماٌم لمعناها، بحيث تستحيل بدونها معرفة
ٌ

وهداية الناس، فهي امتداد

أح�امه(١٩).

 عند الشيعة ا�ثني عشر�ة إ� بالنص على اإلمام المعصوم أو الوصية له، 
ُ

ُبت اإلمامة
ْ
�

َ
و� ت

 
ً

ا جازًما بأن النبيَّ نصَّ على إمامة/خ�فة علي بن أبي طالب بعده، بالتصر�ح تارة
ً
فهم يؤمنون إيمان

 أو يفارقها دون أن يحسم هذه 
ً
َم�

َ
ُرك األمة ه

ْ
 أخرى؛ إذ � يجوز – في رأيهم- أن َيت

ً
وبالتعر�ض تارة

 اإلمامة في التصور ا�ثني عشري هي 
َّ

وهكذا يمكن القول: إن .(٢٠)
ُ

المسألة حسًما يرتفع به الخ�ف

د عن طر�ق النص أو الوصية إلمام معصوم من أئمة آل الب�ت، هو علي 
َ
منصب دينّي سياسّي ُيْسن

م ألبن�اء الحسين 
ُ

م ألبن�ائه من السيدة فاطمة رضي هللا عنها، الحسن والحسين، ث
ُ

بن أبي طالب، ث

خاصة.

ة السياسية في ال�شيع ا�ثني عشري مسار�ن مت�املين؛ فقد أنكر   الشرعيَّ
ُ

لقد اتخذت مسألة

ه 
َّ

حق المعصوَم  اإلماَم  غصبت  التي  القائمة  ني�ة  السُّ السلطة  ة  شرعيَّ جهة-  -من  عشر�ة  ا�ثن�ا 

 ،
ُ

وجبه الضرورة
ُ

ا ت
ً

في الخ�فة/اإلمامة، ولكنهم قبلوا -في الوقت نفسه- التعايش معها تعايش

 محاولٍة للخروج عليها، 
َّ

 ا�جتماع اإلنساني، وجنحوا إلى مسالمتها، ورفضوا �ل
ُ

وتفرضه مقتضيات

رفع إلقامة سلطة شيعية مواز�ة. ومن جهة أخرى، قصر الشيعة ا�ثن�ا عشر�ة 
ُ

وعارضوا �ل رايٍة ت

ة في صحيح معناها على أئمتهم المعصومين المنصوص عليهم؛ إذ على الرغم من إبعاد  الشرعيَّ

م العباسيين، ف� 
ُ

هؤ�ء األئمة عن «السلطة الزمني�ة» واغتصاب حقهم فيها من ِقَبل األمو�ين ث

 دي�ي�ة وأدواٍر 
َ

سبي�ل إلى انتزاع «إمامتهم الروحية» التي تعدل النبوة فيما تضطلع به من وظائف

تشر�عية ستظل باقية إلى آخر الزمان(٢١).

ها األقصى 
َّ

تار�خها حد بالمعارضة في صدر  بلغت  ة  ال�شيع من حركٍة سياسيَّ وهكذا تحول 

ل في الثورة والخروج المسلح، إلى مذهب نظري � يجد بأًسا في مهادنة السلطة القائمة 
ِّ
المتمث

 بال�شيع ا�ثني عشري، 
ً

 لصيقة
ً

قية» الشهير الذي أمسى صفة
ُ

ومسالمتها، من خ�ل مبدأ «الت

وهو التحول الذي ذهب المفكر عبد الجواد ياسين إلى تفسيره في ضوء ث�ثة عوامل تار�خية؛ هي: 

ل في 
ِّ
أجواء القهر األموي، والتن�افس داخل الحركة الشيعية نفسها، ودور الفاعل الفردي المتمث

م ابن�ه جعفر الصادق، الذي أنكر �افة أش�ال المعارضة العلو�ة، ناظًرا إلى مسألة 
ُ

شخصية الباقر، ث

 � ي�بغي استعجاله.
ً

ا مؤج�
ً
إقامة السلطة الشيعية بوصفها هدف

وتحفل المدونة الشيعية بكثيٍر من األقوال التي عزاها ا�ثن�ا عشر�ة إلى اإلمامين محمد الباقر 

السياسية،  السلطة  طلب  في  الّسعي  وترك  ا�نتظار  ضرورة  إلى  فيها  يدعوان  الصادق  وجعفر 

قية» 
ُ

وا�كتفاء بفكرة اإلمامة الروحية(٢٢). وقد بلغت مثل هذه النصوص الداعية إلى ا�نتظار و «الت

 
ُ

ِسق
ّ
ا ي� ة ا�نتظ�ر»، إن جاز التعبير، لم تُعد إجراًء مرحليًّ  «ش��يَّ

َّ
من الكثرة ما يدفع إلى الظن بأن

النظر�ة   في 
ً

ا أصي�
ً
بن�ارها، بل صارت ركن التي �ان الشيعة يصطلون  القهر والتضييق  وظروف 

ا من عناصرها (٢٣)، وهو ما تأكد في عصر الغيب�ة الكبرى. السياسية ا�ثني العشر�ة وعنصًرا أساسيًّ
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ة رابًعا: الغيبة الكبرى: انسداد اأُلُفق ومأزق الشرعيَّ
 الصغرى سنة ٢٦٠هـ/٨٧٣م، 

َ
ل غياب اإلمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري الغيب�ة

ِّ
ُيمث

ا حاسـًما في مسيرة الحركة ا�ثني عشر�ة 
ً

 الكبرى سـنة ٣٢٩هـ/٩٤٠- ٩٤١م منعطف
َ

م الغيب�ة
ُ

ث

 مـن مراحل تطورهـا التار�خي اضطرب خ�لهـا المذهُب اضطراًبا 
ً

 جديدة
ً

اسـتقبلت بـه مرحلـة

 من ا�رتب�اك، وكيف � يضطرب المذهُب وكيف � ترتبك 
ٌ

 قدٌر هائل
ُ

�ه
َ
عظيًما، واعترى نظر�ت

 «األرض � تخلـو مـن حجـة أو 
َّ

 علـى أن
ٌ

 والقاعـدة ا�ثنـ�ا عشـر�ة مسـتقرة
ُ

 السياسـية
ُ

ـ�ه
ُ

نظر�ت

 تائًها، وإن مات على هـذه الحال 
ًّ
 «مـن أصبـح مـن هـذه األمـة � إمام لـه أصبح ضا�

َّ
إمـام»، وأن

ا مع بعض 
ً

ا للنظر�ـة وتن�اقض
ً

فر ونفاق»؛ أف� ُيَعد غياُب اإلمـام، والحاُل هذه، خرق
ُ

مـات ميت�ة ك

قواعدها الراسخة؟

ما أنهم  ا خطيًرا في قيادة الشـيعة ا�ثني عشـر�ة، و� سـيَّ
ً

 اإلمام المهدي فراغ
ُ

لقد تركت غيب�ة

ـني�ة القائمة  كانوا يفتقرون إلى إماٍم زمنيٍّ يعتمدون عليه، وإنما كانوا يعترفون بالسـلطة السُّ

 
ُ

 مطمئٌن بالو�ء لإلمام الشرعي، فلما غاب هذا اإلماُم اضطربت الجماعة
ُ

َره وقلُبه
ْ

ك  المـُ
َ

اعتراف

 كما قلنا، وأحسـت بالحاجـة إلى مـن يمأل هـذا الفراغ، فُ�شـرف علـى تدبير شـؤونها 
ُ

الشـيعية

و�حميها من التفكك وا�ندثار.

ـلطاني�ة علـى ا�جتماع   «الغيب�ة الكبرى» اقترنت بهيمنـة الدولة السُّ
َّ

 إلى أن
ُ

وتجدر اإلشـارة

السياسـي اإلسـ�مي؛ حيـث سـيطر البو�هيـون (وهـم شـيعة ز�ديـة) علـى إقليـم العـراق منـذ 

ة  ة التي كانت مجرد خ�فة شـ�ليَّ سـنة ٣٣٤هـ/٩٤٦م، وفرضوا نفوذهم على الخ�فة العباسـيَّ

م 
ْ

 هـذا التحـول الجـذري الذي طرأ على ب�ي�ة الُحك
َّ

منزوعـة السـلطة الزمنيـ�ة. وِمـن المحقـق أن

آنذاك هو الذي دفع الفقهاء إلى ا�هتمام بإشـكالية السـلطة وتجديد النظر في أمر شرعيتها، 

إّمـا مـن موقع الدفاع عن الخ�فة العباسـية المأزومة كمـا يلوح في األطروحات السـني�ة التي 

قدمهـا المـاورديُّ وغيـره، وإّمـا مـن موقـع الطعـن في شـرعيتها، وهو مـا نجده في مؤلفات فقهاء 

ـم البو�هي بجـوٍّ مـن الحر�ة لـم ينعموا بمثلـه طوال 
ْ

اإلماميـة(٢٤)، الذيـن ظفروا في ظ�ل الُحك

تار�خهم، فتفرغوا للكتابة والتصنيف؛ من أجل استكمال البن�اء النظري للمذهب، ولمعت 

أسماء ال�ليني (ت ٣٢٩ه/٩٤٠م)، ومحمد بن علي بن بابو�ه (٣٨١ه/٩٩١م)، والشيخ المفيد 

(ت ٤٣١ه/١٠٢٣م)، والشـر�ف المرتضـى (ت ٤٣٦ه/١٠٤٥م)، وأبـي جعفـر الطوسـي (ت 

ن يرجع إليهم الفضُل في وضع المصادر األساسية للمذهب(٢٥). ٤٦٠هـ/١٠٦٨م)، وغيرهم ِممَّ

 
ٌ

 يكون لإلنت�اج الفكري الخصب الذي تركه فقهـاُء اإلماميـة صلة
ْ

 و�نفي وجيه كوثراني أن

لهـا البو�هيـون؛ إذ لـم يُكـن هـؤ�ء الفقهـاء مشـغولين بهـذه 
َّ
ة السـلطة القائمـة التـي مث بشـرعيَّ

م يدعمون به مذهبهم، 
َ

المسـألة قدر انشـغالهم بالعمل على صياغة إطار ك�مي وفقهي ُمْحك

ا 
ً
ما بعـد أن غـدا منصـب اإلمـام الشـرعي أو المعصـوم مـع غيبـ�ة اإلمـام الثانـي عشـر هدف و� سـيَّ

ـ�ا يتعلـق بأصـول ا�عتقاد. وبعبارة أخرى كانت عنايـة هـؤ�ء الفقهاء  ، وموضوًعـا إيمانيًّ
ً

مؤجـ�

ـزت ال�شـيع ا�ثنـي عشـري، وعلـى رأسـها  ة التـي ميَّ  إلـى التنظيـر لألصـول التأس�سـيَّ
ً

مصروفـة

 
ً

 التي وجدت قبو�
ُ

مسألة اإلمامة وعصمة األئمة، والنص والوصية وما إلى ذلك، وهي العناية
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ُ

بها احتمـال أن يخـرج عليها أحد
ِّ
مـن جانـب السـلطة البو�هيـة؛ ألنها وإن لـم تدعم شـرعيتها تجن

ة التي يسبغها عليه الفقهاُء(٢٦). األئمة المؤ�دين بالشرعيَّ

ن على فقهاء اإلمامية –إضافة إلى الدور العلمي الذي نهضوا  ومهما يُكن من شيء، فقد تعيَّ

 الفراغ الناشئ عن غياب اإلمام. ولئن كانوا في حضوره مأمور�ن بترك السلطة 
ُ

به- معالجة

م القائمة ومحاولة التعايش معها، فماذا عسـاهم 
ْ

السياسـية واإلعراض عن مناجزة نظم الُحك

يفعلون عند غيابه؟ وكيف يمكن قيادة الجماعة الشـيعية في مواجهة سـلطة غاصبة � يؤمنون 

بشـرعيتها؟ وفـي النهاية: من الذي سـيتولى ما كان يقـوم به اإلمـاُم مـن أدوار روحية ووظائف 

ة؟ تشر�عية على وجه � تنقصه الشرعيَّ

 لهذا اإلشـكال تجميـد ال�شـاط السياسـي؛ فظهر ما ُيْعَرف 
ًّ
لقـد ارتـأى فقهـاء اإلمامية ح�

بـ«نظر�ـة ا�نتظـار» التي توجب على الشـيعة عـدم ا�نضواء تحت أي راية سياسـية قبل عودة 

 «�ل راية 
َّ

 بما نسـبوه إلى األئمة من أقـوال تفيد أن
ُ

المهـدي أو اإلمام(٢٧). وقد تعززت هذه الرؤ�ة

 «�ل بيعة قبل ظهور القائم 
َّ

 ُيْعَبد من دون هللا»، وأن
ٌ

رفـع قبـل قيـام المهدي، فصاحبها طاغوت
ُ

ت

بيعة كفر ونفاق وخديعة، لعن هللا المباِيع والمباَيع له»(٢٨).

بعد  ما  في مرحلة  ة  الشرعيَّ لقضية  ا�ثني عشري  السياسي  الفقه  مقاربة   
َّ

أن الم�حظ  وِمن 

ة عن  التأكيد الشيعي على نزع الشرعيَّ لما قبلها؛ من حيث «ا�ستمرار في  ا 
ً

 امتداد
ُّ

َعد
ُ

ت الغيب�ة 

 الدولة والسلطة 
َّ

ا يعني بعبارة أخرى «أن السلطة الغصبي�ة وحصرها في اإلمام المعصوم»(٢٩)؛ ِممَّ

ا �الدولة والسلطة حال حضوره، ففي �لتا الحالتين � يجوز إقامة  حال غياب اإلمام �انت�ا واقعيًّ

 بعد إع�ن الغيب�ة، 
ً

 مؤجلة
ً

 فكرة
ُ

الدولة وممارسة السلطة حتى يظهر قائُم آل محمد، وظلت الدولة

 
ً

 طوال عصر األئمة»(٣٠)، وأمست الرؤ�ة السياسية ا�ثني عشر�ة رؤ�ة
ً

 مؤجلة
ً

كما �انت فكرة

 خارج هذا العالم تقر�ًب�ا؛ ألن اإلمام لن يخرج من غيبت�ه إ� في آخر الزمان(٣١).
ً

نشور�ة

أ لهم ملَء فراغ السلطة، وقيادة الجماعة   على نحو هيَّ
ً

 كبيرة
ً

وقد اك�سب فقهاُء اإلماميِة سلطة

الشيعية خ�ل عصر الغيب�ة، ول�س من المستغرب أن يؤدي الفقهاُء على اخت�ف مراتبهم هذا 

الدور القيادي في ظل عدم وجود تنظيمات سياسية ذات طابع جماهيري. بي�د أن الص�حيات 

التـي باشـرها الفقهـاء فـي هـذه المرحلة اقتصرت علـى اإلفتـاء والقضاء دون ص�حيات الو�ية 

العامة أو الو�ية السياسية (٣٢).

 
ُ

 المـأزق الخطيـر الـذي تسـببت فيـه عقيـدة
ِّ

فـٍض إلـى حـل
ُ

 «نظر�ـة ا�نتظـار» لـم ت
َّ

علـى أن

 
ُ

ا في فراٍغ دينيٍّ وسياسيٍّ ظل الشيعة «الغيب�ة الكبرى»؛ حيث ظل غياُب اإلمام سبًب�ا أساسيًّ

، وأصبـح لزاًمـا عليهم أن يع�شـوا في حالـة انتظار � نهايـة لها حتى 
ً

ا طو�لـة
ً

يعانـون عواقبـه آمـاد

عودة اإلمام الغائب(٣٣)!

خامًسا: إيران ما قبل الصفوية:
تمدد التشيع االثني عشري واإلرهاصات األولى لوالية الفقيه

ة التي أعقبت الغزو المغولي إليران وغيرها من أقاليم المشرق اإلس�مي  ل المرحلة التار�خيَّ
ِّ
مث

ُ
ت

 لل�شـيع اإلمامـي ا�ثنـي عشـري؛ إذ أفضـى هـذا الغزو إلى إيجـاد مناٍخ ديني أفسـح 
ً

 فائقـة
ً

أهميـة
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لَْطة ومسألة الشرعيَّة عند الشيعة االثني عشرية السُّ

السبي�ل أمام ان�شار الحركات والمذاهب الشيعية، على اخت�فها، األمر الذي كان من شأنه 

ا، وهو ما يمكن  �ا رسـميًّ تشـجيع بعض األنظمة الحاكمة على اتخاذ المذهب اإلمامي مذهًبا دي�يًّ

ا في التطور الداخلي  اعتداده تجارب مبكرة سبقت قيام الدولة الصفو�ة التي لعبت دوًرا جوهر�ًّ

 الجدة 
َّ

ـنة على أسـاس جديد �ل لهذا المذهب من جهة، وأعادت صياغة الع�قات مع أهل السُّ

من جهة أخرى.

 الدولة اإليلخاني�ة المغولية (٦٥٤- ٧٣٦ه/١٢٥٦- 
ُ

ولعل أولى هذه التجارب المبكرة تجربة

ا عن  سها هو�كو، وتوارث ُحكَمها أبن�اؤه من بعده، وجعلوا يستقلون تدر�جيًّ ١٣٣٦م) التي أسَّ

ران  الدولـة المغوليـة األم فـي قراقـورم. وكان المغـول اإليلخانيـون يبسـطون سـيادتهم علـى إـي

والعراق والجز�رة الفراتي�ة واألناضول.

ا كبيًرا في إيران في عهد السلطان اإليلخاني أولجايتو 
ً

» انتعاش وقد شهد «اإلس�ُم الشيعيُّ

ا  خدابن�ده (٧٠٣- ٧١٧ه/١٣٠٤- ١٣١٧م) الذي اتخذ ال�شيع اإلمامي ا�ثني عشري مذهًبا رسميًّ

لدولته سنة ٧٠٩ه/١٣٠٩م؛ حيث «أظهر الرفض وسبَّ الصحابة، وأمر الخطباء بجميع ممالكه 

بإسـقاط اسـم الخلفـاء الراشـدين مـن الخطبـة»(٣٤)، وأمـر بتز�يـن النقـود بأسـماء أئمة الشـيعة 

ٍر  ا�ثني عشر(٣٥)، كما حرص على تقر�ب علماء الشيعة، وعلى رأسهم جمال الدين بن الُمَطهَّ

نة  الِحلي (ت ٧٢٦هـ/١٣٢٥م)، المعروف بالع�مة الحلي(٣٦)، وتعصب في المقابل ضد أهل السُّ

مٍّ شديد»(٣٧).
َ

ق عليهم، ف�انوا منه «في غ وضيَّ

 
َ
 اإلمامية في زمانه، وت�سـب إليه المصـادُر الدوَر األبرز

ُ
وقـد انتهت إلى الع�مة الحلي رئاسـة

فـي نشـر المذهـب ا�ثنـي عشـري خ�ل هـذه الحقبـة، وتنظر إليـه بوصفـه المسـؤول األول عن 

ا من أهم الكتب 
ً

ي واحد
ّ
تحول السـلطان المغولي أولجايتو إلى هذا المذهب(٣٨). وقد ترك الِحل

المتأخرة في النظر�ة اإلمامية، وهو كتاب «منهاج الكرامة في معرفة اإلمامة»، الذي تن�اول فيه 

ا من المسائل التقليدية، كمسألة وجوب اإلمامة، والنص على اإلمام عليٍّ واألدلة المؤكدة 
ً

عدد

إلمامته، وبي�ان األئمة بعده حتى اكتملوا اثني عشر إماًما، ووجوب اتب�اع مذهب اإلمامية ... وما 

ا إلى المضمون السياسي للفقه الشيعي(٣٩).
ً

إلى ذلك من مسائل � تضيف جديد

ولم يِجد الحلي –أسوة بمن سبقه-حرًجا في اإلقرار بسلطة الدولة اإليلخاني�ة؛ ف�شأ عن هذا 

ة اإلمام المعصوم، في إطار «نظر�ة  ة: مستوى ديني يتعلق بشرعيَّ اإلقرار مستو�ان من الشرعيَّ

السلطان  وهو  ب، 
ِّ
المتغل للسلطان  السياسية  ة  بالشرعيَّ يتعلق  واقعي  ومستوى  ا�نتظار»، 

ني�ابت�ه عن اإلمام المعصوم في  أو  الفقيه  المغولي أولجايتو(٤٠). وأما فيما يتصل بمسألة و�ية 

 الحلي لم يخالف فيها عمن سبقه من فقهاء اإلمامية؛ حيث قصر هذه الو�ية 
َّ

زمن الغيب�ة فإن

قة بالسلطة السياسية(٤١).
ِّ
على اإلفتاء والقضاء واألمور الحسبي�ة دون الو�ية العامة المتعل

 الفقيه 
َّ

ة السلطة في زمن الغيب�ة، فإن ا إلى مسألة شرعيَّ
ً

ولئن لم يضف الع�مة الحلي جديد

العاملي محمد بن مكي الجز�ني المعروف بالشهيد األول (ت ٧٨٦هـ/١٣٨٤م)، مضى في سبي�ل 

تطو�ر هذه المسألة خطوة إلى اإلمام؛ حيث �ان أول من قال بالو�ية العامة للفقيه، ولم يقصر 

د السبي�ل بصنيعه هذا نحو منح الفقيه ص�حية  هذه الو�ية على مسائل اإلفتاء والقضاء، فمهَّ

الو�ية السياسية(٤٢).
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 الميول الشيعية اإلمامية لألنظمة السياسية في إيران خ�ل العصر المغولي لم 
َّ

وٍمن الحق أن

تقتصر على الدولة اإليلخاني�ة فحسب؛ إذ تشير المصادُر إلى أن بعض األسر الحاكمة؛ �األسرة 

ح إلـى أي مدى 
ِّ

، بي�د أن هـذه المصادر لـم توض
ً

الج�ئر�ة والقره قو�نلو اعتنقت أفكاًرا شـيعية

ة والحصول على طاعة رعاياها، وإن   �ك�ساب الشـرعيَّ
ً

خذ من ال�شـيع أداة
ّ
�انت هذه األسـر تت

بدا من الراجح أن تلك األف�ار التي دانت بها �انت وثيقة الصلة بحركات الغلو الشيعي التي 

ان�شرت في إيران واألناضول آنذاك(٤٣).

ـا (٧٣١- ٧٨٢ه/١٣٣٠- ١٣٨٠م) إحدى الحركات الشـيعية 
ً

 الدولـة السـربدار�ة أيض
ُّ

َعـد
ُ

وت

. وقـد نجـح السـربدار�ون فـي 
ٌ

الهرطقيـة التـي جمعـت ب�نهـا وبيـن علمـاء اإلماميـة روابـُط قو�ـة

تأس�س دولة �انت أشبه بالدولة الصفو�ة؛ حيث �انت في مبدأ أمرها طر�قة صوفية تحولت 

ة شيعية الهوى(٤٤). إلى حركة عسكر�َّ

ن من شيء، فقد أصبح ال�شيع بمرور الوقت هو الش�ل القومي لما يمكن أن ُيسمى 
ُ

ومهما يك

بـ«اإلسـ�م اإليرانـي»، وذلك مع قيام الدولـة الصفو�ة مطلع القرن العاشـر الهجري، السـادس 

عشر المي�دي (٩٠٧- ١١٤٨هـ/ ١٥٠٢- ١٧٣٦م)(٤٥).

ة النيابة عن اإلمام ة التغلب وشرعيَّ سادًسا: الدولة الصفوية: بين شرعيَّ
ن ما ُيعرف بـ«شاهات إيران»، الذين حكموا   األسرة الصفو�ة إحدى األسر الخمس التي تكوِّ

ُّ
َعد

ُ
ت

هــذا اإلقليــَم المهمَّ نحو أربعة قــروٍن متوالية، وهي: األســرة الصفو�ــة (٩٠٧-١١٤٨ه/١٥٠٢-

األفشــار�ة  واألســرة  (١١٣٥-١١٤٢ه/١٧٢٢-١٧٢٩م)،  األفغانيــ�ة  واألســرة  ١٧٣٦م)، 

(١١٤٨-١٢١٠ه/١٧٣٦-١٧٩٦م)، واألســرة الزندية (١١٦٣-١٢٠٩ه/١٧٥٠-١٧٩٤م)، واألســرة 

القاجار�ة (١١٩٣-١٣٤٣هـ/١٧٧٩-١٩٢٥م)(٤٦).

ـا بتحو�ل  ران تغييـًرا تامًّ ـر وجـه الحيـاة في إـي ر لهـا أن تغيِّ
ِّ

ـد
ُ

 األسـرة التـي ق
َّ

وِمـن المفارقـات أن

ني إلى المذهب اإلمامي ا�ثني عشري، وهي األسرة الصفو�ة،  تها الدي�ي�ة من المذهب السُّ ُهو�َّ

ن تعتزي إلى أصول شـيعية، بل إلى أصول ُسـني�ة صوفية معتدلة؛ إذ لم يكن الشـيخ صفي 
ُ

لم تك

ا  ِسـَب إليـه الصفو�ـون، شـيعيًّ
ُ
الديـن إسـحاق األردبيلـي (٦٥٠-٧٣٥ه/١٢٥٢-١٣٣٤م)، الـذي ن

�ا سلك سبي�ل التصوف واتصل بالشيخ إبراهيم الزاهد الجي�ني (ت   سنيًّ
ً

(٤٧)، وإنما �ان رج� قطُّ

ِسَبت إليه.
ُ
م ورث عنه الطر�قة بعد وفاته؛ ف�

ُ
٧٠٠هـ/١٣٠١م) وأخذ عنه وتزوج اب�ت�ه، ث

ـني�ة في عهد الشـيخ صفـي الدين وطوال   علـى ُهو�تها السُّ
ُ

 الصفو�ة
ُ

وقـد حافظـت الطر�قـة

عهـود خلفائـه الث�ثـة المباشـر�ن، وهـم صـدر الديـن (ت ٧٩٥ه/١٣٩٣م)، وخواجـه علـي (ت 

٨٣٣ه/١٤٢٩م)، والشيخ إبراهيم (ت ٨٥١ه/١٤٤٨م)؛ وِمن هنا فقد ظفرت باحترام السلطات 

السياسـية المعاصـرة لهـا منـذ اإليلخانييـن إلـى التيمور�يـن؛ إذ لـم يكـن لمشـايخها أي طموح 

 ثورٍة أو أصحاُب معارضٍة لنظم الحكم القائمة؛ بخ�ف 
ُ

سياسي، ولم ُيعرف عنهم قطُّ أنهم دعاة

شربوا ُروح التمرد والعصيان(٤٨). فلما آلت خ�فة الطر�قة 
ُ
الصوفية الشعبيين أو الغ�ة الذين أ

ة أس�فه، فهجر التصوف 
َّ
إلى الشيخ جني�د بن إبراهيم (ت ٨٦٤هـ/١٤٦٠م) انحرف بها عن ُسن

ني الراقي وانخرط في تي�ار الغلو الشيعي، كما ألقى بنفسه في تي�ار الحياة السياسية الهادر،  السُّ
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لَْطة ومسألة الشرعيَّة عند الشيعة االثني عشرية السُّ

 ذات طابع سياسي ونزعة حربي�ة(٤٩).
ً

فغدت الطر�قة في ظل مشيخته حركة

 هذا التحول الديني الخطير � يعدو أن يكون ستاًرا يخفي مطامع جني�د 
َّ

و�رى كولن تيرنر أن

ا زعم ان�سابه إلى آل الب�ت، 
ً

السياسية. و�ستطرد تيرنر في شرح وجهة نظره؛ فيذكر أن جني�د

 لجميع البـدع الدي�ي�ة بسـبب الفوضى 
ً

 خصبـة
ً

وسـافر إلى األناضول في عصر كانت فيه ب�ئ�ة

السياسـية التـي عمـت ربوعها مـن ناحية، والعقائـد الدي�ي�ة الهرطقيـة التي حملهـا إليها المغول 

والتركمان من ناحيٍة أخرى. وكذلك فقد شهدت األناضول نشاًطا كبيًرا لحركات الغلو ذات 

ن واإلقبال على 
ُّ
 الوقت قد حان لنب�ذ التصوف وال�سن

َّ
الطابع الشيعي. وِمن هنا فقد رأى جني�د أن

الغلو الشيعي؛ �جتذاب القبائل التركماني�ة المقاتلة في األناضول؛ عسى أن يظفر بمساندتها 

في تحقيق تطلعاته السياسية(٥٠).

ـة أبي�ه السياسـية ومشـروعه  طَّ
ُ

 الطر�قة خ
ُ

وقـد واصـل حيـدر بـن جنيـ�د حين آلت إليـه قيـادة

 أتب�اعه بالقزلباش (أي: 
َ

د نزعتها الشيعية الغالية، وُعِرف
َّ

الحربي، فأعاد تنظيم الطر�قة، وأك

 إلى القل�سوة الحمراء ذات ا�ثنتي عشـرة ذؤابة التي أمرهم 
ً

أصحاب الرؤوس الحمراء)؛ نسـبة

؛ حتى أمسـت فـي غضون 
ً
بارتدائهـا. وفـي عهـده اتسـع ال�شـاط الحربـي للطر�قـة اتسـاًعا هائ�

 الشـاه إسـماعيل (٩٠٧هــ/١٥٠١م)، 
ُ

ـ�ه
ُ
 يجلـس على عرشـها في تبر�ـز ابن

ً
 قو�ـة

ً
نصـف قـرن دولة

ا 
ً

وتبسـط سـلطانها بفضل سـيوف «ا�قز�ب�ش ا�غ�ة» على معظم أنحاء إيران التي لن تعود أبد

كما �انت(٥١).

ا��و�ة ا�Áف�
ة وتشيي¨ إي�ان:. 1

 ارتقاء الصفو�ين سدة السلطة ُيَعد نقطة تحوٍل حاسمة سواًء في تار�خ إيران، أو في 
َّ

 أن
َّ

� شك

تار�خ ال�شيع اإلمامي ا�ثني عشري. فقد كانت إيران إلى قيام الدولة الصفو�ة إقليًما يغلب 

عليه ال�سـنُن، وإن اشـتملت على عدد غير قليل من المراكز الشـيعية المتن�اثرة في هذه المدين�ة 

 
َّ

 إلى أن
ُ

أو تلك من مدنها (كالري وسبزوار وكاشان وقم، وجي�ن ومازندران). وتجدر اإلشارة

قيادة ال�شـيع اإلمامي �انت قد آلت ابت�داًء من القرن السـابع الهجري (الثالث عشر المي�دي) 

إلى العلماء العرب، وتركز نشـاط المذهب خارج إيران، فغدت األحسـاء وجبل عامل والبحر�ن 

والحلة أهم مراكز الدراسة الشيعية(٥٢).

(٩٠٧-٩٣٠ه/١٥٠٢-١٥٢٤م) بمشروعه المذهبي، ونجح في  جاء الشـاه إسـماعيل الصفوي

تحو�ل معظم سكان إيران إلى المذهب ا�ثني عشري، الذي ظلت له السيادة على إيران حتى 

ة المذهبي�ة التي التزمها  طَّ
ُ

اآلن، رغم سقوط الدولة الصفو�ة وقيام دول أخرى لم تلتزم تلك الخ

ا عن مشروعه 
ً
الصفو�ون في عنفها وصرامتها. ولقد أعرب الشاه فور دخوله تبر�ز وتتو�جه مل�

ا � هوادة فيه، معتبًرا ذلك   قسـر�ًّ
ً
المذهبي في حمل إيران على اإليمان بالمذهب الشـيعي حم�

 
ٌ

 مذهبي�ة
ٌ

 عن رغبت�ه «في أن تكون لدولته ُهو�ة
ً

العمـل أمـًرا واجًبا يتقرب به إلى هللا تعالى، فض�

د الفرس والترك والبلوج واألرمن والعرب، وغيرهم من أصحاب  ، يمكنه من خ�لها أن يوحِّ
ٌ

واحدة

ة المذهبي�ة  ل س�ان إيران آنذاك»(٥٣). وعلى أساٍس من هذه الُهو�َّ
ِّ
مث

ُ
القوميات المختلفة التي ت

ا من الو�ء السياسـي لدولته الناشئة، 
ً

ـس نمًطا جديد دة نجح الشـاه إسـماعيل في أن يؤسِّ الموحَّ
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ُ

 ضد المخاطر التي تمثلها الكيانات
ٍّ

كما نجح في استثمار هذا التمايز المذهبي ليكون حائط صد

 نفسه خليفة 
ُ

ها َيِعد
ُ
ما الدولة العثماني�ة التي �ان سلطان ني�ة المعاصرة له؛ و� سيَّ السياسية السُّ

للمسـلمين جمًيعـا، فضِمن بذلك تعبئ�ة الشـعور القومي اإليرانـي المبني باألسـاس على قاعدة 

ني�ة(٥٤). مذهبي�ة محضة ضد تلك الكيانات والدعاوى السُّ

ا للب�د 
ً

ا ووحيد وهكذا، أعلن الشاه إسماعيل المذهَب الشيعيَّ ا�ثني عشري مذهًبا رسميًّ

الخاضعـة لسـلطانه، فأمـر الخطبـاء بـأن يخطبـوا باسـم األئمـة ا�ثني عشـر، وأن يكـون األذان 

ا ولي هللا»، و«حي علـى خير العمل»،  بالصيغـة الشـيعية المعروفـة بـأن ُيزاد فيه «أشـهد أن عليًّ

نة الذين  باإلضافة إلى لعن الخلفاء الث�ثة. ولم يب�اِل الشاه إسماعيل بالشعور الديني ألهل السُّ

�انـوا يمثلون أكثر من ثلثي سـكان تبر�ز عاصمـة الدولة، ولم يلتفت إلى مخاوف رجـال دولته 

: «ربُّ العالميـن واألئمة 
ً

الذيـن حـذروه مـن عاقبـة التعجـل باتخاذ هـذه الخطـوة، وأجابهم قائ�

 سيفي، 
ُ

 ب�لمة أشهرت
ُ

 الرعية
ْ

ت
َ
ث

َّ
ا بتوفيق هللا تعالى، ولو تحد

ً
المعصومون معي، و� أخشى أحد

ا»(٥٥). ا حيًّ
ً

و� أدع أحد

 الشـاه 
َّ

والحـق أن هـذه اإلجابـة الحاسـمة كانـت تنطـوي علـى د�لتيـن مهمتيـن: األو�ـº: أن

ا تحوطه العناية اإللهية؛ وِمـن هنا فقد ادعـى «أنه من 
ً

ا مطلق
ً
إسـماعيل يحكم بوصفه سـلطان

تجليـات هللا، وأنـه نـار اإلمـام الغائب اإللهيـة، وأنه المهـدي، وسـليل اإلمام السـابع، وأنـه زعيم 

�ا لن يحـول ب�ن�ه وبين فرض المذهب 
ً
معصـوم وفيـض مـن الوجود اإللهـي»(٥٦). ا�ث�ني¿ة: أن شـيئ

الشيعي على س�ان إيران، ولو اضطرَّ في سبي�ل ذلك إلى سفك الدماء وإزهاق األرواح، وانتهاج 

؛ ف�ل من رفض التبرؤ من المذهب السـني 
ً
أشـد األسـاليب قمًعا ووحشـية، وهو ما حدث فع�

ولعن الخلفاء الث�ث �ان يتعرض للقتل؛ فاستجاب كثيٌر من الناس لهذه الدعوة اإلرهابي�ة؛ 

صيانة ألرواحهم.

والتزمهـا  سسـها 
ُ
أ إسـماعيل  الشـاه  أرسـى  التـي  الدينـي»  ا�ضطهـاد  «سياسـة   

َّ
أن والحـق 

األول  وعبـاس  (٩٣٠-٩٨٤ه/١٥٢٤-١٥٧٦م)  األول  طهماسـب  -وخاصـة  بعـده  مـن  خلفـاؤه 

ا 
ً

نة وحدهم، بل َصِلَي بن�ارها أيض  ضد أهل السُّ
ً

هة (٩٩٥-١٠٣٧ه/١٥٨٧-١٦٢٨م) لم تكن ُمَوجَّ

 المزارات الصوفية، 
ُ

ْسف
َ
 من كان يدين بغير المذهب الشيعي ا�ثني عشري؛ فجرى ن

ُّ
كل

 
ْ

ت
َ
ِمل

ْ
ه

ُ
معت الطـرق الخلوتيـ�ة والذهبي�ة والنوربخشـية. وأ

ُ
سـت األضرحـة النقشـبن�دية، وق

ِّ
وُدن

شعيرة الحج إلى مكة ليحل محلها تلك الز�ارات المقدسة إلى أضرحة أئمة الشيعة؛ ففقدت 

ـة، وهـي التعدديـة الدي�يـ�ة، وأصبحنـا بإزاء  ران بذلـك خصيصة مـن أبـرز خصائصهـا التار�خيَّ إـي

مذهب واحد هو المذهب الشيعي ا�ثني عشري(٥٧).

ات اضطهاد  وطوال القرنين السادس عشر والسابع عشر المي�دّيْين لم تتوقف إيران عمليَّ

نة والجماعات الصوفية المخالفة للمذهب ا�ثنى عشري. كما امتد ا�ضطهاد إلى غير  أهل السُّ

 
ُ

المسـلمين من اليهود والزرادشـتيين بإجبارهم على التحول إلى اإلسـ�م الشـيعي. وربما لم ينج

من حركة ا�ضطهاد الديني الصفوي سوى األر�ن وا�ج�رجيين الذين كانت الدولة تستخدم 

سات اإلدار�ة والتجار�ة(٥٨). ا في الج�ش وموظفين في المؤسَّ
ً

ا وافرة منهم جنود
ً

أعداد
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لَْطة ومسألة الشرعيَّة عند الشيعة االثني عشرية السُّ

٢. العلماء العرب ونشر المذهب االثني عشري في إيران:
ة للدراسات الشيعية ا�ثني عشر�ة كانت تقع منذ   المراكز األساسيَّ

َّ
 إلى أن

ُ
تقدمت اإلشارة

القرن السـابع الهجري في األقاليم العربي�ة؛ وِمن هنا فقد واجه الشـاه إسـماعيل مشكلة كبرى 

ُل في نقص الثقافة الفقهية ا�ثني عشر�ة في إيران التي �انت تفتقر إلى شبكة واسعة من 
ّ
تتمث

 عن قلة الكتب الشارحة لقواعد 
ً

العلماء الشيعة يمكن أن تضطلع بعبء «تشيي¨ إي�ان»، فض�

المذهب وأح�امه، باست�ن�اء كتاب «ق�ا�� اإل��م» �بن المطهر الحلي (ت ٧٢٦هـ/١٣٢٦م) 

والذي ترجمه القاضي نصر هللا الز�توني إلى الفارسية؛ ليكون المرجع المعتمد في تلقين الناس 

ل الطر�قة  قواعد المذهب(٥٩). وفي الوقت نفسه، أدرك الشاه إسماعيل أنه � يستطيع أن يحوِّ

الصفو�ة إلى دولة دون ا�ستعانة بالفقهاء(٦٠).

وِمـن هنـا فقـد لجأ الشـاه إسـماعيل إلى اسـتقدام عدٍد مـن فقهاء الشـيعة ا�ثني عشـر�ة من 

سـور�ا (وخاصـة منطقـة جبـل عامـل جنـوب لبنـ�ان الحاليـة) والبحر�ـن وشـمال شـرق الجز�رة 

العربي�ة والعراق؛ بغية تعميق ال�شيع من خ�ل بن�اٍء فقهيٍّ متين ونسٍق فكريٍّ متماسك، و�ان من 

أبرز هؤ�ء الفقهاء الذي استجلبهم: نور الدين أبو الحسن علي الكركي (ت ٩٤٠هـ/١٥٣٤م)(٦١).

ة الدولة الصفوية ٣. حول شرعيَّ
ا لها، فقد كان   الدولـة الصفو�ـة اتخذت من ال�شـيع اإلمامي مذهًبا رسـميًّ

َّ
علـى الرغـم مـن أن

الفقهـاء اإلماميـون ينظرون إليها بوصفها مجرد نسـخة من الدولة السـلطاني�ة التي ترتكز على 

ة الدولة السلطاني�ة من حيث  القوة والتغلب؛ ذلك أنه زمن الغيب�ة «ت�ساوى مستو�ات شرعيَّ

ة»(٦٢).  �افة أش�ال هذه الدولة تفتقر إلى الشرعيَّ
َّ

إن

والحـق أن السياسـة المذهبيـ�ة المتطرفة التي انتهجها الشـاه إسـماعيل وخلفـاؤه من بعده لم 

ة على دولتهم، و� هم  ة، ف� هي أسـبغت الشـرعيَّ  بمسألة الشـرعيَّ
ٌ

يكن لها –فيما أرى- ع�قة

 �ل تجربة 
َّ

ة من وراء فرض المذهب بهذه الطر�قة؛ ذلك أن �انـوا يفكـرون فـي أن ين�الوا الشـرعيَّ

ا لها سـتصطدم � محالـة بـ«عقيدة   مـن ال�شـيع ا�ثنـي عشـري إطـاًرا أيديولوجيًّ
ُ

خـذ
ّ
سياسـية تت

 ،
ً

ا مؤج�
ً
الغيب�ة» التي أمسـت إشـ�الية معقدة؛ ألنها –كما أسـلفنا- تجعل إقامة الدولة هدف

 التوجه الشـيعي 
َّ

ة إ� لدولته. زد على هذا أن وتوجب ا�نتظار إلى حين رجوع اإلمام؛ إذ � شـرعيَّ

ة،  لألسـرة الصفو�ة لم ي�شـأ مع الشـاه إسـماعيل، حتى ُيقال: إنه أراد من ورائه التماَس الشـرعيَّ

 في إسـباغ 
ُ

�ه
ُ

وإنما نشـأ مع جده جني�د بن إبراهيم لجملة من ا�عتب�ارات لم يكن من ب�نها رغبت

ة على مشروعه السياسي الحربي. الشرعيَّ

كة لها  كيف نفهم إذن طبيعة السياسـة المذهبي�ة للصفو�ين من حيث البواعث المحرِّ

 
َّ

�ا أن
ً
ن والمرامـي التـي قصـدت إلى تحقيقها؟ يجيب الباحث وجيه كوثراني عن هذا ال�سـاؤل مب�ِّ

ا �ان يحرك شـاهات الدولة الصفو�ة، أ� وهـو: «إقامة دولة مركز�ة قادرة على  ـا مركز�ًّ
ً
ثمـة هدف

توحيد الداخل ومقاومة ضغط الخارج، ومن أجل تحقيق هذا الهدف �ان � بد من اعتماد النظام 

الملكي المطلق ومن مأسسة دين للدولة ومذهبها»؛ وِمن هنا فقد سعى الصفو�ون إلى «إنشاء 

ة ذاتي�ة إيراني�ة تت�أكد عبر التمايز، بواسطة المذهب الشيعي، عن المذهبي�ة السني�ة السائدة  ُهو�َّ
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في الدولة العثماني�ة بدائرتيها التركية والعربي�ة»(٦٣). وِمن جهة أخرى، فقد أدرك الشـاهات 

 تحول الطر�قة إلى دولة يوجب عليهم العمل على استئصال شأفة �افة العناصر 
َّ

الصفو�ون أن

ا، وفـي مقدمـة هـذه العناصـر القزلبـاش، فبعد  ا مسـتقبليًّ
ً

ـل تهديـد
ّ
مث

ُ
القو�ـة التـي يمكـن أن ت

�ا على الدولة؛ فكان الحل 
ً
هم السياسـية، وأضحوا عبئ

َ
 القزلباش قيمت

َ
د

َ
ق

َ
السـيطرة على إيران ف

هـو ا�عتماد على المذهب اإلمامي، وا�سـتعانة بجهود الفقهاء اإلماميـة الذين لم تكن لهم، و� 

ما في عهد الشاه إسماعيل، مطامح سياسية يمكن أن تش�ل مصدر تهديد أو خطورة(٦٤). سيَّ

 
ُ

 ان�ساَبه
ً
ة؟ لقد ادعى أو� ولكن كيف تجاوز الشاه إسماعيل مأزق الغيب�ة واك�سب الشرعيَّ

 هذه ال�سـبة ما كان لها أن تسـبغ 
َّ

ا إلى اإلمام موسـى الكاظم، بي�د أن
ً

إلى آل الب�ت، وتحديد

ا 
ًّ

 ان�سابه إلى آل الب�ت � يكفل له حق
َّ

ة على دولته؛ ألنها ل�ست دولة المهدي، كما أن الشرعيَّ

م الزمني، بعد إغ�ق �ئحة األئمة ا�ثني عشر؛ وِمن هنا فقد زعم –باإلضافة إلى 
ْ

ا في الُحك شرعيًّ

ل اإلمام الغائب (المهدي)، فغدا بذلك «هو الحاكم الشـرعي الذي أمر 
ِّ
دعوى ال�سـب- أنه ممث

أئمة الشـيعة بالعودة إليه أثن�اء الغيب�ة... وضِمنت له هذه الدعوى امتي�ازات كثيرة أهمها الجمع 

�ة، والهيمنة على مقدرات الدولة والتصرف فيها دون منازع»(٦٥).  �ة والزمنيَّ بين السلطتين الدي�يَّ

على أنه لم يكتِف بذلك، بل أضاف إلى اسـمه بعض األلقاب؛ كـَ «المرشـد ال�امل الصفوي»، 

 عن اسـتثماره تلك النبـوءة التي 
ً

و«الباديشـاه»، إلحاطـة شـخصيت�ه بهالـة من القداسـة، فض�

ر بقرب ظهور المهدي(٦٦).
ِّ

شاعت في عصره تبش

وإذا كان الشـاه إسـماعيل قد زعـم أنـه نائب اإلمـام الغائـب أو المهـدي، فقـد خطـا المحقق 

 جديدة نحو تطو�ر فكرة 
ً

الكركي – أبرز من التحق بخدمة الدولة الصفو�ة من الفقهاء- خطوة

الو�ية العامة للفقيه، وذلك في عهد الشاه طهماسب (٩٣٠- ٩٨٤ه). وقد أعرب الكركي عن 

 الفقيه العدل 
َّ

؛ إذ قال: «اتفق أصحابن�ا على أن
ً

هذه الفكرة إعراًبا صر�ًحا � يحتمل لبًسا أو تأو��

ة، نائٌب من ِقَبل أئمة  ر عنه بالمجتهد في األح�ام الشرعيَّ اإلمامي الجامع لشرائط الفتوى المعبَّ

الهـدى فـي حـال الغيب�ة، في جميع ما للني�ابة فيه مدخل، وربما اسـتثنى أصحاب القتل والحدود 

ا، فيجب التحاكم إليه وا�نقياد إلى حكمه...»(٦٧).
ً

مطلق

ة شاهات الدولة   قول الكركي بالو�ية العامة للفقيه قد أسهم في تعز�ز شرعيَّ
َّ

و� ر�ب أن

ض الفقيـه –بمقتضـى ني�ابت�ه عـن اإلمام الغائب-  الصفو�ة؛ حيث أصبح من الممكن أن يفوِّ

ب السـلطة الزمني�ة. وقد أدرك طهماسـب هذه الم�انة التي تبوأها الفقيه في 
ِّ
للسـلطان المتغل

رسـالة بعث بها إلى الكركي؛ جاء فيها: «أنت أحق بالملك؛ ألنك النائب عن اإلمام، وإنما أكون 

الك، أقوم بأوامرك ونواهيك»(٦٨)، وهو ما يعني في التحليل األخير أن الشـاه الصفوي  من ُعمَّ

أضحى يستمد شرعيت�ه من الفقيه.

 نظر الكركي من فتح المجال السياسـي أمام الفقيه، فإنها 
ُ

وعلى الرغم مما أفضت إليه وجهة

ما أصحاب  كانت موضع نقد واعتراض من جانب عدد غير قليل من فقهاء اإلمامية، و� سـيَّ

المدرسـة األخبار�ـة؛ لمـا وجـدوا فيها من خروج علـى «عقيدة ا�نتظار»، وإقـرار � تدعمه األدلة 

بـأن جـزًءا مـن و�يـة اإلمـام العامـة صار من اختصاصات الدولـة السـلطاني�ة القائمة. ولعـل أبرز 



21 مجلة الدراسات اإليرانية

لَْطة ومسألة الشرعيَّة عند الشيعة االثني عشرية السُّ

مـن عـارض آراء الكركي وانتقد موقفه من الدولة الصفو�ة الشـيخ إبراهيم القطيفي(٦٩). وتجدر 

 التي�ار األخباري كان ينكر على أصحاب المذهـب األصولـي عموًما ما شـرعه 
َّ

اإلشـارة إلى أن

 عـن انغماسـهم فـي سياسـة الب�ط انغماًسـا 
ً

للسياسـة السـلطاني�ة من أحكام تبر�ر�ـة، فض�

ين�اقض ما ي�بغي أن يتحلى به رجُل الدين من ورع وتقوى وترك للوقوف بأبواب الس�طين(٧٠).

 هناك من علماء اإلمامية من آثر ا�نسحاب من الحياة السياسية 
َّ

وتجدر اإلشارة أخيًرا إلى أن

ة الدولـة القائمـة بوصفهـا دولـة سـلطاني�ة جائـرة؛  فـي زمـن الغيبـ�ة، ورفـض ا�عتـراف بشـرعيَّ

مثـل بهـاء الديـن العاملـي (ت ١٠٣١هــ/١٦٢٢م)، والشـيخ أحمد بـن محمد األردبيلي المعروف 

بالمقـدس األردبيلـي (ت ٩٩٣هـ) الذي تفرغ للبحث والدراسـة في النجف، ورفـض غير مرة أن 

َي دعوة الشـاه بز�ارة أصفهان، والفيلسـوف الشـهير صدر الدين الشيرازي المعروف بالم�  بِّ
َ
ُيل

صدر (ت ١٠٥٠هـ/١٦٤٠م)(٧١).

ة السياسية في العصر القاجاري سابًعا: من والية الفقيه إلى والية األمة: تطور الشرعيَّ
 له 

ً
ا من طهران عاصمة

ً
ا على إيران متخذ

ً
 شـاه

ُ
في سـنة ١٧٧٩م أعلن محمد شـاه القاجاري نفَسـه

ُم األسرة التي ُعرفت في التار�خ باألسرة القاجار�ة، 
ْ

مه؛ فبدأ منذ هذا التار�خ ُحك
ْ

 لُحك
ً

وقاعدة

وامتد وجودها إلى الربع األول من القرن العشر�ن (١٩٢٥م).

ـة التي طرأت علـى ع�قـة الفقهاء   مـن التحـو�ت الُمهمَّ
ً

وقـد شـهد العصـر القاجـاري جملـة

بالدولـة من ناحية، وعلى بعض الجوانب في الفكر السياسـي الشـيعي مـن ناحية أخـرى. وقد 

 
ُ

ة لتفضي إلى هذه التحو�ت، لعل أبرزها ما حظيت به المراكز  من العوامل التار�خيَّ
ٌ

تآزرت طائفة

ما في قم والنجف، من اسـتق�ل عن السـلطة القاجار�ة، األمر الذي  ، و� سـيَّ
ُ

 الشـيعية
ُ

الدي�ي�ة

 في المجتمع الشيعي، بحسبانهم المراجع الكبرى للمذهب. 
ً

 رفيعة
ً

أ علماء هذه المراكز منزلة بوَّ

ق فيما بذلته من محاو�ت �حتواء هؤ�ء العلماء وتحو�لهم 
َّ
َوف

ُ
 السلطة القاجار�ة لم ت

َّ
والحق أن

 على 
ً

هم بغلبة التي�ار األصولي الذي كانت ع�قته بالشاه قائمة
ُ
إلى أتب�اع لها، بل تأكد استق�ل

ة والتن�افس � على التبعية والخضوع(٧٢). النديَّ

وأما على مستوى الفكر السياسي فقد تبلور خ�ل هذا العصر اتجاهان أساسيان �ان أحدهما 

 من صـور ا�جتهاد 
ً

ا لمـا جـرى عليـه األمـر في العصـر الصفوي، فـي حين بـدا اآلخر صـورة
ً

امتـداد

 بها من قبل.
ٌ

ن للنظر�ة السياسية الشيعية عهد
ُ

والتجديد لم يك

ا للعصر السابق فنر�د به «و�ية ا�فقي¢»، التي بدت في 
ً

أما ا�تج�ه األول الذي كان امتداد

هذا العصر أقرب إلى النظر�ة السياسية منها إلى الموقف الفقهي. وقد حمل لواء هذا ا�تجاه 

اثن�ان من كبار الفقهاء اإلمامية آنذاك؛ هما:

١. الشـيخ أحمد النراقي (ت ١٨٢٨م) الذي تن�اول في كتابـه «عوائد األيـام» «وظيفـة العلماء 

األبرار والفقهاء األخيار في أمور الناس وما لهم فيه الو�ية على سبي�ل الكلية»؛ فنصَّ على أن 

الفقيه يلي ما �ان يليه النبيُّ واإلماُم إ� ما أخرجه الدليُل من إجماع أو نصٍّ أو غيرهما، وأن كل 

ق بأمور العباد في دينهم أو دني�اهم بحيث � ت�تظم أمور المعاش والمعاد إ� به فإنه من 
ِّ
فعل متعل

 به(٧٣).
ُ

وظائف الفقيه فله التصرف فيه واإلتي�ان
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٢. الشـيخ محمد حسـن النجفي (ت ١٨٥٠م) الذي أكد أنه «يجوز للفقهاء العارفين باألحكام 

م بين 
ْ

 الحدود في حال غيب�ة اإلمام، كما لهم الُحك
ُ

ة عن أدلتها التفصيلية العدوِل إقامة الشرعيَّ

الناس، مع األمن من ضرر سـلطان الوقت، و�جب على الناس مسـاعدتهم على ذلك ... إذ لو� 

عمـوم الو�ية لبقَي كثيٌر من األمور المتعلقة بشـيعتهم معطلة ...»(٧٤). ولكن فـي �ل األحوال 

ه لم يكن يدعو إلى و�ية 
ّ
فقد �ان هذا ا�تجاه على هامش المذهب � في لّبه، باإلضافة إلى أن

ا، بوجه من الوجوه.
ً

الفقيه المطلقة، بل �انت جزئي�ة ومحدودة أيض

ره 
َّ

وأما ا�تجاه الثاني الذي خلعنا عليه صفة ا�جتهاد والتجديد، فنعني به ا�تجاه الذي تصد

د   في البحث عن المستن�د الشرعي المؤ�ِّ
َّ

الشيخ محمد حسين النائيني (ت ١٩٣٦م)؛ حيث جد

ران فـي مطلع القـرن العشـر�ن، ووجد فيهـا اإلص�حيون  لألطروحـة الدسـتور�ة التـي عرفتهـا إـي

لها القاجار�ون. وتجدر اإلشـارة إلى أن كبار علماء 
َّ
ا للسـلطة ا�سـتب�دادية التي مث  ضرور�ًّ

ً
بدي�

ا فـي الحـراك الثـوري المناهض 
ً
الحـوزة وأتب�اعهـم –ول�ـس العلمـاء الرسـميين- لعبـوا دوًرا بـارز

ر�ة، وهو الحراك الذي اندلعت شـرارته في العقد األخير من القرن التاسـع عشر 
َّ
لألسـرة القاجا

د فيما بعد للحركة  �ا مهَّ
ً
جت بانتصار العلماء انتصاًرا مب�ن وِّ

ُ
فيما ُعرف بثورة التبغ (١٨٩١م) التي ت

الدستور�ة ال�حقة في إيران (١٩٠٦- ١٩٠٩م)(٧٥).

ومهما يكن مـن شـيء، فقـد أودع الشـيخ محمـد حسـين النائيني خ�صـة آرائـه السياسـية 

 كبرى في مضمار الفكر 
ً

 نوعية
ً

ل نقلة
ِّ
في كتابه الشهير «ت�بي�ه األمة وتنز�ه الملة» الذي ُيمث

السياسـي الشـيعي. وقـد وضع النائيني هذا الكتاب سـنة ١٩٠٩م مبتغًيا بـه «تسـو�غ النظام 

ًرا فيه بالمفاهيم السياسية الغربي�ة من ناحية، وآراء 
ِّ
ة»، متأث الدستوري وفق الضوابط اإلس�ميَّ

اإلص�حيين اإلسـ�ميين المعاصر�ن له؛ كجمال الدين األفغاني ومحمد عبده وعبد الرحمن 

الكواكبي من ناحية أخرى(٧٦).

وبفضـل هـذه األطروحـة التـي قدمهـا النائينـي َعـرف الفكـر السياسـي الشـيعي ألول مـرة 

مصطلحات من قبي�ل األكثر�ة والحر�ة والمساواة والفصل بين السلطات، ومراقبة الشعب 

�ا واضًحا. و�ؤكد  م طابًعا مدنيًّ
ْ

سبغ على نظام الُحك
ُ

للسلطة إلى غير ذلك من المفاهيم التي ت

النائيني أن الحكومة الدستور�ة (المشـروطة) هي السـبي�ل الوحيد �سـتنقاذ المسـلمين من 

لها حكم 
ِّ
أزمتهم، وأنها ضرورة � بد منها؛ ألن الظلم فيها أقل من ظلم الدولة المطلقة التيُ ُيمث

الشاه، وكيف � وهي تعبيٌر عن سيادة األمة التي ي�بغي أن تكون لها الو�ية في زمن الغيب�ة!(٧٧).

ثامًنا: الوالية المطلقة: الخميني ودولة الولّي الفقيه
«و�ية  أطروحة  ل�سو�غ  اإلمامية  فقهاء  من   

ٌ
عدد بذلها  التي  الملموسة  الجهود  من  الرغم  على 

 
َ

تحظ لم  األطروحة  هذه   
َّ

فإن أسلفنا،  ما  نحو  على  الغيب�ة،  زمان  في  شرعيتها  وتأكيد  الفقيه» 

بإجماع العلماء؛ وإنما ظلت بحاجة إلى مز�د من الجهد الفقهي التنظيري حتى ُيكتب لها القبول 

القرن  من  األخير  الثلث  في  الخميني  هللا  آية  مع  إ�  يتحقق  لم  ما  وهو  الشيعية،  األوساط  في 

قبل  بها  القائلين  الفقهاء  تنظيرات  بين  ا 
ً

أيض الدقيق  الفارق  م�حظة  وجوب  مع  العشر�ن(٧٨)، 

أنها،  إلى  باإلضافة  قيود،  أّية  ب�  مطلقة،  و�ية  جعلها  الذي  نفسه  الخمينّي  ومقولة  الخمينّي، 
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للفقهاء  شور�ة  و�ية  ول�ست  فحسب،  اإليرانّي  الفقيه  الولّي  في  منحصرة  باتت  الو�ية،  أي 

المجتهدين جميًعا.

ا فرضه الخميني،  إيران (١٩٧٩م) واقًعا سياسيًّ الثورة في  أمست «و�ية الفقيه» مع انتصار 

 
َ

اإلش�الية أس�فه-  –شأن  واجه  قد  الخميني  و�ان  األمة(٧٩).  له  تخضع  حاكًما  ا  دستور�ًّ ا  ونصًّ

تكون  لمن  �ا: 
ً
وحديث قديًما  الغيب�ة  زمن  في  الشيعي  السياسي  الفكر  مسار  هت  وجَّ التي  الكبرى 

الو�ية في ظل غياب اإلمام المعصوم؛ للفقيه الجامع للشرائط أم لألمة في مجموعها؟

 من سابقيه. 
ٌ

ق إليه أحد
َّ
آثر الخميني ا�نتصار لنظر�ة و�ية الفقيه، فأدرك من النجاح ما لم ُيَوف

السياسي على  س جهاده  أنه �ان ير�د أن يؤسِّ إلى  النجاح  العوا هذا  المفكر محمد سليم  و�عزو 

ا، 
ً

ا جديد ا سياسيًّ
ً

سند من فقه الشيعة، وأنه وجد هذا السند في نظر�ة و�ية الفقيه، فأعطاها ُبعد

وصنع منها نظر�ة سياسية تخرج بالمذهب الشيعي من الجمود المتمثل في انتظار عودة اإلمام 

ا لهذه النظر�ة � يجوز للفقهاء انتظار هذه العودة حتى يقيموا حكومة اإلس�م. 
ً

الثاني عشر؛ إذ َوفق

وبهذا نجح الخميني في تطو�ر و�ية الفقيه من منطلق سياسي ي�يح للشيعة إقامة دولة إس�مية 

رغم غيب�ة اإلمام المعصوم(٨٠).

ة» شرًحا وافًيا لنظر�ة و�ية الفقيه، واجتهد ما  ن الخميني كتابه «الحكومة اإلس�ميَّ وقد ضمَّ

 ا�جتهاد في بي�ان مشروعيتها وا�ستد�ل على ضرورة المصير إليها في زمان الغيب�ة، وإن 
ُ

وِسَعه

�انت من وجهة نظره «قد � تحتاج إلى برهان، بمعنى أن من عرف اإلس�م أح�اًما وعقائد يرى 

بداهتها»(٨١).

قيام  ضرورة  على  بالتأكيد  الفقيه»  «و�ية  مشروعية  على  �ستد�له  الخميني  د  مهَّ وقد 

ذ أح�ام اإلس�م، وتدبر جميع أوجه الحياة؛ «فقد ثبت بضرورة الشرع والعقل أن ما 
ِّ

حكومة تنف

ا أيام الرسول صلى هللا عليه وسلم، وفي عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه  �ان ضرور�ًّ

ا إلى يومنا هذا»(٨٢). الس�م، من وجود الحكومة � يزال ضرور�ًّ

: «قد مر على 
ً
ثم انتقل الخميني إلى بي�ان المأزق الذي أفضت إليه عقيدة الغيب�ة الكبرى قائ�

 
ُ

الغيب�ة الكبرى إلمامنا المهدي أكثر من ألف عام، وقد تمر ألوف السنين قبل أن تقتضي المصلحة

قدوم اإلمام المنتظر، في طول هذه المدة المديدة هل تبقى أح�اُم اإلس�م معطلة يعمل الناس 

عام  بمئتي  الشر�عة  عمر  هللا  حدد  هل  والمرج؟  الهرج  ذلك  من  يلزم  أ�  يشاءون؟  ما  خ�لها  في 

؟ هل ي�بغي أن يخسر اإلس�م من بعد الغيب�ة الصغرى �ل شيء؟ الذهاب إلى هذا الرأي أسوأ 
ً
مث�

في نظري من ا�عتقاد بأن اإلس�م م�سوخ»(٨٣).

 عالٌم عادل، فإنه يلي 
ٌ

ص الخميني من ذلك إلى أنه «إذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه
ُ
و�خل

من أمور المجتمع ما �ان يليه النبي صلى هللا عليه وسلم منهم، ووجب على الناس أن يسمعوا له 

و�طيعوا. و�ملك هذا الحاكم من أمر اإلدارة والرعاية والسياسة للناس ما �ان يملكه الرسول صلى 

ة من  هللا عليه وسلم، وأمير المؤمنين عليه الس�م ...»(٨٤). وهكذا نقل الخمينيُّ صفة الشرعيَّ

، وهو 
ً
حكومة اإلمام الغائب إلى حكومة الولي الفقيه، في عبارات صر�حة � تحتمل لبًسا أو تأو��

ِرُرُه قبله على هذا النحو من الوضوح والصراحة أيُّ فقيه من فقهاء اإلمامية.
َ

ما لم يستِطع أن ُيق
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 نظر�ـة «و�ية الفقيه» كمـا صاغهـا الخميني لـم تسـلم مـن النقـد والمعارضة من 
َّ

علـى أن

جانـب نفـر مـن علمـاء الشـيعة المعاصر�ـن، و� تزال الحواضر الشـيعية التقليدية متمسـكة 

ـن انتقـد هـذه النظر�ـة الفقيه الشـيعي محمـد جواد مغنيـ�ة الذي ذهب إلى  بفقـه ا�نتظـار. وِممَّ

 و�يـة الفقيـه أخـص وأضيـق بالضرورة مـن و�ية النبي أو و�يـة األئمة المعصوميـن، وقرر أن 
َّ

أن

 لل�سيان وغلبة الزهو 
ً

ُمه عرضة
ْ

ه عن الشك والشبهات، وأما الفقيه فُحك
َّ
ز

َ
حكم المعصوم ُمن

ـة والم�انة  والغـرور والعواطف الشـخصية وتأثيـر المحيط والب�ئ�ة وتغيير الظروف ا�قتصاديَّ

ة. و�ؤكد مغني�ة كذلك أنه ل�س في ك�م العلماء المتقدمين ما يدل على أن طاعة  ا�جتماعيَّ

الفقيه واجبة كطاعة اإلمام.

خالصــــة
ـة تيـ�ارات شـيعية تجديديـة إص�حيـة تسـعى إلى إدخـال بعض  مَّ

َ
 ث

َّ
تجـدر اإلشـارة أخيـًرا إلـى أن

ة  التعديـ�ت علـى نظر�ة و�يـة الفقيـه أو تغييرهـا؛ لتصبح الو�يـة لألمة بحيث تمنح الشـرعيَّ

ة،  ـا تيـ�اٌر إص�حـيٌّ يدعـو إلـى نـوع مـن الديمقراطيـة اإلسـ�ميَّ
ً

ـة أيض مَّ
َ
السياسـية لمـن تشـاء. وث

والحـد مـن سـلطات رجـال الدين، وِمـن أبـرز رواد هـذا التيـ�ار: آية هللا حسـين منتظـري، ومحمد 

 متعلق بمسألة الشرعية في مرحلة 
ٍّ

خاتمي، ومير موسوي وغيرهم، وربما تكون إيران أمام تحد

ما بعد خامنئي، � سيما أن الفراغ الذي سيتركه ل�س من السهل على شخص ملؤه، كذلك ألن 

شرعية النموذج تتعرض ألسئلة جوهر�ة بعد مرور أكثر من أربعين عاًما من التطبيق، وقد تكون 

 من أجل تجاوز المنحنى التار�خي والفكري الذي تمر به التجربة بوجه عام 
ً

�افة األف�ار مطروحة

ونظر�ة و�ية الفقيه بوجه خاص.
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