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مقدمة 
تظــلُّ مســألة العالقــة بيــن الديــن والدولــة، وتداُخــل التأثيــر الروحــي والمــادي، 
دراســة  فــي  واإلشــكالية،  ــة  المهمَّ المســائل  مــن  والسياســي،  والالهوتــي 
ســاتها الروحيــة الفاعلــة فــي الشــأن العــام.        األنظمــة السياســية الدينيــة، ومؤسَّ
وال يخفــى الــدور الفاعــل لمجتمــع رجــال الديــن اإليرانــي فــي الشــأن العــام، 
ل الــذي لِحــق بالنظريــة السياســية الشــيعية االثنــي عشــرية بعــد ثــورة  والتحــوُّ

1979م.  
نــا فــي هــذه الدراســة نعمــل علــى اســتقراٍء ســريع للمراحــل المفصليــة  لــذا، فإنَّ
ع السياســي ونظرياتــه، فــي محاولــة لرصد المخــارج والتأويالت  فــي تاريــخ التشــيُّ
رات الفقه السياســي الشــيعي،  الفقهية والفلســفية، التي اعتمدت عليها تطوُّ
اء  أو إذا ِشــئت فُقل أيًضا اإلكراهات الواقعية والسياســية واالجتماعية، من جرَّ
ت بالجماعــة  عمليــات العْلمنــة والتحديــث ومرحلــة االســتعمار الغربــي، التــي أدَّ
ــّب نظريــة الفقــه  الت الفكريــة فــي ُل الشــيعية االثنــي عشــرية إلــى تلــك التحــوُّ
الت التــي أصابــت المذهــب برّمتــه، وليســت القــراءة  السياســي؛ تلــك التحــوُّ
الوالئيــة فقــط، فلــكلٍّ مشــاركٌة فــي الشــأن العــام، ولــو تحــت عناويــن االنتظــار. 
نســعى كذلــك إلدراك حقيقــة الِصلــة بيــن نظريــة الفقــه السياســي للوالئييــن 
بعــد الثــورة اإليرانيــة 1979م، والميــراث السياســي االثنــي عشــري، ومــدى 
الت التــي َيُمــّر بهــا الفقــه  مســاهمة النظريــة السياســية »الخمينيــة« فــي التحــوُّ

السياســي الشــيعي.  
كاتــه؛ هــل هــي ُأصــوٌل تراثيــة مــن  ل ومحرِّ ســيِتم البحــث عــن ُأُســس ذلــك التحــوُّ
ــًدا مــن جماعــات شــيعية  ــراٌت مــن الخــارج، وتحدي داخــل المذهــب؟ أم هــي تأثُّ

ــة، ومتشــابكة؟  ــة واإلســماعيلية؟ أم هــي عوامــُل متداخل ُأخــرى؛ كالزيدي
ــا، وال نملــك إجابــات قطعيــة عليهــا، قبــل  ــدة حقًّ نــا إزاء ظاهــرة معقَّ لــذا فإنَّ
دراســتها بحًثــا واســتقراًء، وتنقيًبــا وتفتيًشــا، ُبغيــَة اإلجابــة عــن تلــك التســاؤالت، 

ر الشــيء علــى مــا هــو عليــه.   ومــن ثــمَّ تصــوُّ
ًل: علمانية البذور: اإلحجام عن الشأن العام   أوَّ

ــا،  ــا ثوريًّ ــل، مذهًب ــر تاريخــه الطوي ــا عشــري عب ــن المذهــب الشــيعي االثن ــم يُك ل
ــة »المعصوميــن«، أحجمــت الجماعــة الشــيعية عــن  أو عنيًفــا، ففــي عصــر األئمَّ
ى استشــهاُد الحســين بــن علــي  العمــل السياســي بتقريــر األئمــة أنفســهم. إذ أدَّ
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)ت: 680م/ 61ه(، وعــدٍد مــن أهــل بيتــه، وأنصــاره، إلــى عــزوٍف مــن آل البيــت 
عــن السياســة. فابُنــه علــي بــن الحســين المعــروف بزيــن العابديــن )ت: 713م/ 
95ه( أحجــم عــن الشــأن العــام، علــى الرغــم مــن قيــام عــدٍد مــن الثــورات فــي 
حياتــه ضــّد الحكــم اأُلمــوي، ولــم يشــارك فــي ثــورة أبيــه علــى يزيــد، وُيَعــّد ِفكــر 
ــه آل البيــت  علــي بــن الحســين )وصنيــع عّمــه الحســن( البــذرَة األولــى فــي توجُّ

نحــَو الــدرس العلمــي، واإلحجــام عــن الشــأن العــام.    
ثــمَّ ســار ابنــه محمــد الباقــر )ت: 732م/ 114ه( علــى نهجــه، ورفــض الخــروج 
علــى اأُلموييــن، وناظــَر أخــاه زيــد بــن علــي فــي مســألة الخــروج؛ إذ كان زيــد بــن 
علــي يــرى الثــورة، وشــَهَر الســيف علــى أهــل الجــور، فرفــض الباقــر هــذا النهــج، 
ز منهــج اإلحجــام عــن السياســة، رغــم أنَّ الذهبــي )ت: 1347م/ 748ه(  وعــزَّ
يقــول عــن محمــد الباقــر: »وكان يصلــح للخالفــة«)1(، ومــع ذلــك فلــم يســَع 

ــر فيهــا.     إليهــا أو يفكِّ
وبعــد وفــاة محمــد الباقــر، انتهــج ابُنــه جعفــر الصــادق )ت: 765م/ 148ه( نفس 
ــن تعتبرهــم الجماعــة االثنــا عشــرية  ــة« مــن بعــده، ممَّ ــة »األئمَّ المنهــج، ثــّم كافَّ
ــًة معصوميــن. وحــريٌّ أن نِقــف عنــد منهــج جعفــر السياســي، باعتبــاره مركزًيــا  أئمَّ

فــي المذهب. 
1. جعفر الصادق ونْبذ الثورة:

ع  تبــدو مرحلــة جعفــر الصــادق )ت: 765م/ 148ه( مرحلــًة فاصلــة فــي التشــيُّ
السياســي؛ فحيــن ارتــأى جعفــر حماســة بعــض النــاس للخــروج والثــورة علــى 
اأُلموييــن، قــال لهــم كمــا يخبرنــا الشهرســتاني )ت: 1153م/ 548ه( فــي الِمَلل: 
ــى لــو طاولتهــم الجبــال لطالــوا عليــه،  ــة يتطاولــون علــى النــاس، حتَّ »إنَّ بنــي ُأميَّ
ــى يــأذن اللــه بــزوال ُملكهــم«)2(.  وال يجــوز أن يخــرج واحــٌد مــن أهــل البيــت حتَّ
ــن علــي  ــد ب ــه زي ــورة عّم ــا لهــذه القناعــة، رفــض جعفــر أن يشــارك فــي ث ووفًق
ر  )ت: 740م/ 122ه( علــى هشــام بــن عبــد الملــك )ت: 743م/ 125ه(، بــل حــذَّ

منهــا، ونصــح زيــًدا بعــدم الخــروج.       
ــه رفــض أيًضــا  وإذا كان جعفــر نصــح أتباعــه بانتظــار زوال الُحكــم اأُلمــوي، فإنَّ
الخــروج علــى العّباســيين بعــد ذهــاب دولــة اأُلموييــن فــي حياتــه، ونصــح أبنــاء 
عمومتــه بعــدم الخــروج عليهــم، ورفــض مبايعــة ابــن عّمــه محمــد النفــس الزكّية 
)ت: 762م/ 145ه( الــذي خــرج علــى خالفــة المنصــور، وُبوِيــع فــي المدينــة، 
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وُقِتــل، ويقــول الذهبــي عــن موقــف جعفــر مــن ثــورة النفــس الزكّيــة: »واختفــى 
جعفــر الصــادق وذهــب إلــى مــاٍل لــه بالفــرع معتــزاًل للفتنــة«)3(.    

ورغــم مشــاركة بعــض الُعلمــاء فــي ثــورة النفــس الزكّيــة، وبعبــارة الطبــري فقــد 
شــارك فيهــا »جماعــة كثيــرة مــن الفقهــاء وأهــل العلــم«)4(، إالَّ أنَّ أكابــر ُفقهــاء 

المدينــة لــم يشــاركوا فيهــا، وكان جعفــر مــن مدرســة المدينــة حينئــٍذ)5(. 
ويقــول الذهبــي فيــه كمــا قــال عــن أبيــه بشــأن الخالفــة: »مناقــب جعفــر كثيــرة، 
وكان يصلــح للخالفــة لســؤدِده وفضلــه وعلمــه وشــرفه رضــي اللــه عنــه«)6(، 
-أي  أقــام  الشهرســتاني: »وقــد  ض لإلمامــة، وبعبــارة  يتعــرَّ لــم  ذلــك  ومــع 
ة يفيــد الشــيعة المنتميــن إليــه)7*(، ويفيــض علــى المواليــن  جعفــر- بالمدينــة مــدَّ
ض لإلمامــة قــط،  ة. مــا تعــرَّ لــه أســراَر العلــوم، ثــمَّ دخــل العــراق وأقــام بهــا مــدَّ
وال نــازع أحــًدا فــي الخالفــة قــط«)8(. فجمــع الشهرســتاني فــي التعريــف بجعفــر 
ضــه لإلمامــة، أو منازعتــه  ــن عــدم تعرُّ بيــن اإلفــادة العلميــة للمنتميــن إليــه، وبيَّ

ألحــٍد فــي الخالفــة. 
2.مرحلة التأسيس الحوزوي:

انتهــج جعفــر منهــج أبيــه الباقــر، فــي التركيــز علــى الجانــب العلمــي، دون الخوض 
ــا  ــه الجماعــة الشــيعية االثن فــي السياســة والشــأن العــام، وهــذا المنهــج ورثت
ــازت عــن الزيديــة واإلســماعيلية فيمــا بعــد، فقالــت  ــا تبلــورت وامت ـ عشــرية لمَّ
»الِفَتــن«  عــن  بنفســها  وانتبــذت  السياســي،  الخــروج  ورفضــت  باالنتظــار، 
ــا عندمــا غابــت المــدارس الشــيعية اأُلخــرى  السياســية؛ مــا أبقاهــا فاِعلــًة حوزويًّ
بســبب اإلخفــاق السياســي، كمــا حــدث مــع اإلســماعيلية بعــد انهيــار دولتهــم 
فــي مصــر. لكــن هــذه الفاعليــة الحوزويــة، التــي أثمــرت بفعــل اإلحجــام عــن 
فــوا المذهب  الشــأن العــام، تآكلــت فيمــا بعــد علــى أيــدي الصفوييــن، الذيــن وظَّ

ــة، ومواجهــة خصومهــم فــي الخــارج.    ــز شــرعيتهم الداخلي ــه فــي تعزي ورجاالت
ــه االنتظــاري فــي عصــر جعفــر علــى الُتقيــة، كمــا  وال ُيمكــن حمــل هــذا التوجُّ
يذهــب بعــض الحركييــن الشــيعة المعاصريــن؛ ألنَّ كثيــًرا مــن الثــورات كانــت 
يــة كانــت موجــودة، فــكان  قائمــًة بالفعــل، وألنَّ مســاحات مــن الــرأي والحرِّ
يمكــن الولــوج فــي الشــأن العــام بصــورٍة مــا، كالمشــاركة السياســية ونحوهــا. 
د ممارســة األمــر بالمعــروف والنهــي عــن  ــد تلــك القــراءة رْفــض جعفــر مجــرَّ ويؤكِّ
ــه ال ُيؤَمــر بالمعــروف إال  ــب عليــه أقــّل نــوع مــن األضــرار، وارتــأى أنَّ المنكــر، إذا ترتَّ
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ــه مــن أهــل الُســلطة)9(.   ــن قبوُل إذا تيقَّ
وبعــد اختفــاء اإلمــام الثانــي عشــر، وبدايــة عصــر الغيبــة الُصغــرى فالُكبــرى)10(، 
ــى الشــيعة االثنــا عشــرية عقيــدة االنتظــار، فأضحــى المذهــب االثنــا عشــري  تبنَّ
ع  مذهًبــا انتظارًيــا. وال نــكاد نبالــغ عندمــا نقــول إنَّ ســبًبا مــن أســباب بقــاء التشــيُّ
االثنــي عشــرّي ونمــّوه فــي العصــور الوســيطة، هــو اهتماُمــه البالــغ بالتعليــم، 
والــدرس الحــوزوي، وانتبــاذه للسياســة والشــأن العــام، وقد بِقــَي بكامل طاقته 
ــى عندمــا انتهــت دولــة الفاطمييــن مــن القاهــرة، ذلــك  العلميــة والجغرافيــة، حتَّ
ًعا  ليــن علــى الدولــة ودعمهــا حينئــٍذ، ولــم يُكــن تشــيُّ ــه لــم يُكــن مــن المعوِّ أنَّ

ا بإطــالق.  سياســيًّ
3. بين الحكومة الشورية والولئية:

لــم يشــّذ جعفــر عــن عمــوم المســلمين ومدرســة المدينــة فــي عصــره، فقــال 
اإلمامــة  فــي  والوصّيــة  بالنــّص  يقطــع  ولــم  واالختيار/الشــورى،  بالبيعــة 

السياســية.  
ــة اإلســالم محســن كديــور وغيــره،  ــري الشــيعة، مثــل ُحجَّ ولــذا ذهــب بعــض مفكِّ
ــة، وليســت إمامــًة سياســية.  ــة، وروحي ــة هــي إمامــٌة ديني ــى أنَّ إمامــة األئمَّ إل
ــز جعفــر الصــادق بيــن اإلمامــة الدينيــة ونظيرتهــا السياســية عبــر تدقيــق  وقــد ميَّ
ــى  ــى أنَّ اإلمامــة السياســية تفتقــر إل ــن؛ فمــن ِجهــة ألمــح إل النظــر فــي مبدأي
ــى بهــا األولــى، ومــن  األخــالق القائمــة علــى الِقَيــم والخصــال الدينيــة التــي تتحلَّ
تــه علــى  ــن يلهــُث خلفهــا، مرتِكــًزا فــي ُحجَّ ف مــن الُســلطة وممَّ ِجهــة ُأخــرى ســخَّ

اإليمــان بالقــدر اإللهــي، وأنَّ قيــام الــدول وزوالهــا بيــد اللــه وحــده)11(.  
ه علــي بــن أبــي طالــب، الــذي قــال عندمــا  وجعفــر فــي ذلــك يســير علــى نهــج جــدِّ
مــات عثمــان بــن عفــان، وســارع بعــض النــاس فــي مبايعتــه رضــي اللــه عنــه: »إنَّ 
ــد  ــا، وال تكــون إال عــن رضــا المســلمين«)12(. وهنــاك مــا يعضِّ بيعتــي ال تكــون َخفيًّ
فــات الجماعــة الشــيعية، ويتوافــق  هــذا، ويشــهد لــه فــي نهــج البالغــة، ومصنَّ
هــذا أيًضــا مــع صنيــع ابنــه الحســن، عندمــا جمــع كلمــة المســلمين وتنــازل عــن 

اإلمامــة وذهــب عــن الشــأن العــام. 
ا أو وصية، ففي اجتماع بني هاشم في أواخر الدولة  كذلك جعفر، لم يزعم نصًّ
ــح أبــو جعفــر المنصــور )ت:  اأُلمويــة وأيــام ضعفهــا، الختيــار واحــد مــن بينهــم، رشَّ
775م/ 158ه( محمــد بــن عبــد اللــه بــن الحســن/النفس الزكّيــة، وقــد كان أبــو 
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جعفــر المنصــور ال يــزال معارًضــا لأُلموييــن، لــم يِصــل إلــى قصــر الُحكــم بعــد، لكــن 
لــم تِتــم البيعــة لمحمــد بســبب غيــاب جعفــر الصــادق، ولمــا ذهــب إليــه عبــد اللــه 
ــك شــيخ،  ابــن الحســن والــد محمــد، وطالبــه ببيعــة محمــد، قــال لــه جعفــر: »إنَّ
ــا ابنــك فــو اللــه ال أبايعــه وأَدعــك«)13(. فمبــدأ البيعــة  وإن شــئت بايعتــك، وأمَّ
واالختيــار كان قائًمــا مــن حيــث المبــدأ، لكــن الخــالف كان علــى الشــخص الــذي 
ــه منصــوٌص عليــه لمــا ذهــب  يســتِحّق اإلمامــة فــي رأي جعفــر، ولــو كان يــرى أنَّ

هــذا المذهــب.   
ثانًيا: سؤال الشرعية في مرحلة الدولة الصفوية   

ــا  يختلــف مفهــوم »الشــرعية السياســية« فــي الفكــر السياســي الشــيعي، عمَّ
يعنيــه المصطلــح فــي إطــار الثقافــة السياســية الغربيــة. ويّتِضــح ذلــك فــي 
الســياقات التاليــة؛ أّواًل: تكتــرث الشــرعية السياســية الغربيــة باعتبــارات األوامــر 
الحكوميــة واســتجابة النــاس لهــا، بينمــا تشــير الشــرعية فــي الفقــه الشــيعي إلى 
أولويــة الِقَيــم واألعــراف. ثانًيــا: تنبثــق الشــرعية السياســية الغربيــة مــن مصــادر 
س«  ُيَعــّد »النــّص المقــدَّ مختلفــة، تقليديــة وكاريزميــة وقانونيــة، فــي حيــن 
المصــدَر الوحيــد للشــرعية فــي الفقــه الشــيعي )بقراءتــه الوالئيــة(، وإن كانــت 
الُقــدرة علــى تفســير وســْبر أغــوار النــّص مقصــورًة علــى ُعلمــاء الديــن والُفقهــاء 
المختّصيــن، وهــو الســياق الــذي يســتند إليــه مبــدأ احتــكار التفســير الشــرعي 
للنــّص الدينــي، مــن ِقَبــل الولــي الفقيــه بذريعــة اســتحقاقه اإللهــي)14(. ثالًثــا: 
ــة مبــدًأ  ــر الحصــول علــى موافقــة العامَّ فــي الشــرعية السياســية الغربيــة، ُيعتَب
أساســًيا، ســواًء في مرحلة التأســيس أو في مراحل اإلصالح، لكن الشــرعية في 
ع السياســي لهــا أســاٌس طبيعــٌي ســابق علــى إنشــاء النظــام والحكومــة  التشــيُّ

السياســية )15(. 
لــت أبــرز األفــكار »اإلصالحيــة« عنــد اإلماميــة فــي عصــر مــا قبــل الصفوييــن  تمثَّ
فــي ُمقاربــات الجنيــد اإلســكافي، وُفقهــاء المدرســة »الحليــة«)16(، وكادت تلــك 
الجهــود »اإلصالحيــة« أن تؤتــي ثمارهــا علــى مســتوى الفقــه واأُلصــول، ومــن 

ثــمَّ علــى الرؤيــة السياســية واالجتماعيــة للفقيــه الشــيعي. 
اء عمليــات التســييس المذهبــي، التــي  ٌة حقيقيــة حصلــت مــن جــرَّ ــة ردَّ لكــن ثمَّ
ــت فــي عهــد الصفوييــن، فنســفت الدولــُة الصفويــة جهــوَد »اإلصــالح«  تمَّ
فة  يها لنســخة متطرِّ يات، بتشــجيعها وتبنِّ العلمــي علــى مســتوى اأُلصــول والكلِّ
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يها بـــ »الشــيعية  مــن »اإلســالم الشــيعي«، بعبــارة فرهــاد دفتــري، والتــي ُيســمِّ
االصطفائيــة«)17(؛ مــا كان لــه أثــٌر وانعــكاٌس كبيــر علــى ُمجَمــل الجماعة الشــيعية 

فــي المنطقــة.       
1. الكركي والشرعية السياسية:       

الجهــاز  لبنــاء  940ه(،  1534م/  )ت:  الَكَركــي  بالشــيخ  الصفويــون  اســتعان 
ــع  الدينــي الحكومــي، وكان الكركــي راديكالًيــا علــى المســتوى المذهبــي، فوسَّ
ة، بفتــاواه التــي ُتشــرِعن لَلْعــن  المســاحات بيــن الجماعــة الشــيعية وأهــل الُســنَّ
ًعا عنيًفــا«، مغايــًرا للخــّط المــوروث،  ة، واختــرع »تشــيُّ الصحابــة، وقمــع أهــل الُســنَّ
ع  اه آخــرون بــــ »التشــيُّ ع الصفــوي«)18*(، وســمَّ ريــن بـــ »التشــيُّ اه بعــض المفكِّ ســمَّ

ــًة فــي بداياتــه التأسيســية.  ــا، خاصَّ ًف ــا ومتطرِّ ــه كان عنيًف القزلباشــي«)19(؛ ألنَّ
تــه األساســية إضفــاء  ًبــا مــن الشــاه طهماســب)20(، وكانــت مهمَّ كان الكركــي مقرَّ
الشــرعية الدينيــة علــى جهــاز الُحكــم، لــذا نلْحــظ أنَّ عمله الفقهــي انصبَّ على ما 
ــا علــى  ــة كان ُمنصبًّ ُيفيــد الدولــة ويخدمهــا، لكــن عمــل ابــن الجنيــد وُفقهــاء الحلَّ
اإلصــالح العلمــي والقواعــدي فــي الــدرس الفقهــي، وذلــك لخــالف الواقــع 
الت الجذريــة التــي تبّناهــا  السياســي بيــن العصريــن ال شــّك. وأهــّم تلــك التحــوُّ
الكركــي ورافقــت صعــوده السياســي، تكُمــن فــي مســألتين: األولــى: شــرعية 
صــالة الجمعــة؛ فــكان الــرأي الغالــب بيــن ُفقهــاء الشــيعة عــدم جــواز إقامــة 
ز إقامــة الجمعــة  الجمعــة قبــل ظهــور المعصــوم)21(. لكــن الشــيخ الكركــي جــوَّ
فــي عهــد الصفوييــن؛ مــا يعطــي إيمــاءًة إلــى شــْرعنة ُحكمهــم، وشــْرعنة نيابتــه 
ف فيــه المعصــوم)22(.  ف فــي ُكّل مــا ِمــن شــأنه أن يتصــرَّ عــن المعصــوم، فيتصــرَّ
واســُتصِدرت هــذه الفتــوى؛ ألنَّ الدولــة كانــت فــي أمــّس الحاجــة إلــى ُخطبــاء 
الجمعــة فــي األقاليــم والمــدن والقــرى؛ لنشــر النمــوذج الدينــي والسياســي 
ز الكركــي أخــذ  ــا؛ فجــوَّ الــذي تريــده الحكومــة)23(، والثانيــة: شــرعية أخــذ العطاي
الفقيــه مــن عطايــا وجرايــات الدولــة، واعتبــر الصفويــون أنَّ تلــك الفتــوى تعزيــٌز 

لشــرعيتهم الدينيــة. 
فــي المقابــل، اســتفاد الكركــي وبعــض رجــال الديــن باســتحواذهم علــى المــال 
ســة دينية تمتــّد لعموم  والمناصــب، التــي اســتطاعوا مــن خاللهــا تأســيس مؤسَّ

األقاليــم الفارســية وتهيمــن عليهــا)24(.  
وُفقــدان  للتدجيــن  الشــيعية  الدينيــة  ســة  المؤسَّ ض  عــرَّ ل  التحــوُّ وهــذا 
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ســة دينيــة رســمية/الفقيه الرســمي، بجــوار  االســتقاللية، فقــد خلقــت مؤسَّ
التاريــخ  فــي  ة  مــرَّ ل  ألوَّ مــا  ُربَّ الشــعبي،  األهلية/الفقيــه  الدينيــة  ســة  المؤسَّ
الشــيعي؛ إذ إنَّ ُفقهــاء المذهــب وعلمــاءه طالمــا اعتــزوا باســتقالليتهم عــن 
الحكومــات والــدول، بالنظــر إلــى فلســفة االنتظــار ونْبــذ الشــأن العام، وانســحب 
هــذا االســتقالل علــى الفتــوى والصناعــة العلميــة. لكــن عندمــا جــاء الصفويــون 
ســة دينيــة رســمية، علــى ِغــرار الدولــة العثمانيــة  وســعوا فــي تأســيس مؤسَّ
بــوا هيكلهــا الهرمــي، وصــارت المناصــب الدينيــة مركزيــة فــي صناعــة  حينئــٍذ، ورتَّ
ســة.  ــة هــذه المؤسَّ األعلميــة، ســارع تّيــار علمائــي كبيــر إلــى االنضــواء تحــت مظلَّ
ــه، فقــد منــح الشــاه إســماعيل الشــيخ الكركــي أمــوااًل  واســتجابًة لذلــك التوجُّ
ــًرا فــي ذلــك عــن مقتضيــات الحاجــة إلــى الُفقهــاء  طائلــة لتكويــن تالمذتــه، معبِّ

ــة)25(.  ل مــن الدعــوة إلــى الدول فــي تنظيــم التحــوُّ
وبــرز خــالٌف فقهــي داخلــي بيــن رجــال الديــن؛ بســبب تلــك الِمَنــح والعطــاءات، 
ز لهــا ومســتفيد منهــا، ومــا بيــن معتــرض علــى هــذه العالقــة بيــن  مــا بيــن ُمجــوِّ

الفقيــه والدولــة. 
ــن اعترضــوا بعــض البارزيــن مــن رفاق ومعاصري الكركــي من داخل الجماعة  وممَّ
الدينيــة، مثــل الشــيخ إبراهيــم القطيفــي )ت: 1543م/ 950ه(، الــذي رفــض 
عالقــة الكركــي بالدولــة الصفويــة، ومــا نتــج عــن هــذه العالقــة مــن فتــاوى 
المذهــب، كشــْرعنة صــالة  فــي  العــام  للخــّط  ســة وُمؤدَلجــة، مخالفــة  ُمسيَّ
الجمعــة فــي زمــن الغيبــة، وتجويــز أخــذ العطايــا مــن الســالطين الصفوييــن)26(. 
ــى آخــر لحظــة  وحســب بعــض ُفقهــاء الشــيعة، فــإنَّ الشــيخ القطيفــي بِقــَي »حتَّ
فــي حياتــه ممتنًعــا عــن قبولها، وبقيت تنظيرات الكركي هي الســائدة والرائجة 
فــي الفقــه الشــيعي فــي موضــوع الخــراج عنــد عمــوم الُفقهــاء، وبِقــَي الُفقهــاء 
ونهــا من المــال الحالل،  لــون الهدايــا ويعدُّ الذيــن تلــوه فــي البــالط الصفــوي يتقبَّ
ــى ظهــر أحمــد  ــة علــى طريقتــه فــي رّد مخالفيهــم، حتَّ ــة ِتلــو األدلَّ وأقامــوا األدلَّ
البهائــي،  للشــيخ  والمعاصــر  1585م،  ــى ســنة  الُمتوفِّ األردبيلــي  بــن محمــد 
ــى  ــًة وقداســًة كبيــرة بيــن ُعلمــاء الشــيعة حينهــا وحتَّ والــذي كان يمتلــك مكان
ة األداء  م ضرائــب البــالط، وانتقــد بشــدَّ فــي داخــل البــالط الصفــوي، حيــث حــرَّ
ء لرجــال الديــن فــي ذهابهــم إلــى األخيــر فــي قبــول هدايــا البــالط، بــل  الســيِّ
ــى إقدامهــم علــى ذلــك خــارج اإلطــار الفقهــي الــذي رســمه الكركــي«)27(.   وحتَّ
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وُيعتَبــر الشــيخ أحمــد األردبيلــي )ت: 1584م/ 993ه( مــن أهــّم ُفقهــاء النجــف 
إيــران، ووصــف ممارســة  زيــارة  الصفويــة، فرفــض  للُســلطة  حينئــٍذ معارضــًة 

هــا ممارســاٌت ظالمــة وغيــر شــرعية.  الصفوييــن بأنَّ
ومــن تالمذتــه الذيــن انتهجــوا نفــس منهجــه المناهــض للصفوييــن، الشــيخ 
حســن ابــن »الشــهيد الثانــي« )ت: 1602م/ 1011ه(، وابــن أختــه محمــد بــن 
ذلــك،  1009ه()28(. وقبــل  1600م/  )ت:  الجبعــي  العاملــي  الديــن  نــور  علــي 
رفــض »الشــهيد الثانــي« زيــن الديــن بــن علــي )ت: 1557م/ 965ه( هــذا الخــّط 

الصفــوي، وعمــل علــى االســتقالل عــن المشــروع الصفــوي فــي إيــران)29(.  
ومــع مالحظــة أنَّ »الشــهيد الثانــي« كان أحــد أكبــر ُفقهــاء بــالد الشــام وقتئــٍذ، 
والشــيخ القطيفــي كان أكبــر ُفقهــاء النجــف أيًضــا، ورفــض ُكلٌّ منهمــا الذهــاب 
ــي المناصــب، مــع مالحظــة ذلــك، نفهــم أنَّ الحــوزات  إلــى إيــران لالســتقرار وتولِّ
ســة  المؤسَّ لهــا  ض  تتعــرَّ التــي  الخطــورة  أدركــت مــدى  إيــران  خــارج  العلميــة 
المذهــب،  اســتغالل  فــي  الصفوييــن  إســتراتيجية  بســبب  الشــيعية،  الدينيــة 
وحــاول ُفقهــاء الشــيعة الحفــاظ علــى تلــك المســافة التاريخيــة بينهــم وبيــن أّي 

ــى ولــو كانــت حكومــًة شــيعية.      حكومــة، فــي ِظــّل غيــاب المعصــوم حتَّ
ــل فــي  وُيمكننــا القــول إنَّ هــذا الخــّط اإليراني-الكركــي، والخــّط الخارجــي المتمثِّ
ع،  ــم فــي مســارات التشــيُّ ــزال هــو المتحكِّ ــي« والقطيفــي، ال ي »الشــهيد الثان
فالفقيــه اإليرانــي اليــوم تــمَّ تدجينــه وصْبغــه ُســلطوًيا، فــي حيــن أنَّ الفقيــه 
إلــى حــدٍّ كبيــر يرفــض هــذا االســتدماج، وهــذا  يــزال  اللبنانــي أو العراقــي ال 
التوظيــف الُســلطوي لرجــل الديــن، وإن حاولــت الدولــة اإليرانيــة كثيــًرا وبوســائل 

ــر علــى هــذه الخارطــة، وتغييرهــا.   دة التأثي متعــدِّ
ويبقــى األكثــرون فــي حالــة خصومــة مــع االســتدماج الُســلطوي، ويعتريهــم 
ــر الشــيعي هانــي  ــى قــال المفكِّ الخــوف الشــديد مــن الطموحــات اإليرانيــة، حتَّ
فحــص )ت: 2014م/ 1435ه(: »إنَّ اإليرانــي اســتيالئيٌّ ال يحــب أن يكــون لــه 
مــا نفــوذ. الــدور يعنــي الشــراكة، الــدور يشــترط اآلخــر، والنفــوذ اســتتباع  دور، وإنَّ
واســتلحاق، زبائنــي ريعــي يشــتري الرقبــة والقــرار، يهّمــه الوصــول إلــى هدفــه، 
ا، ومســكوٌن بهاجــس اإلمبراطوريــة التــي يريــد اســتعادتها  هــو براغماتــٌي جــدًّ

ة الفارســية«)30(.    بمنطــق القــوَّ
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2. النيابة عن اإلمام المعصوم:
ــا عــن اإلمــام المعصــوم بفرمــان مــن الشــاه ســنة 1533م،  أصبــح الكركــي نائًب
منحــُه فيــه صالحيــات واســعة، منهــا عــزل الــُوالة والمســؤولين وتنصيبهــم)31(، 
لكــن مــع ذلــك فقــد ظــّل الكركــي فــي الحقيقــة تحــت ُســلطة الشــاه، وليــس 
العكــس. كان الطرفــان فــي حاجــٍة إلــى بعضهمــا، فالشــاه يحتــاج إلــى الكركــي 
ع فــي األقاليــم الفارســية،  مــن أجــل الشــرعية الدينيــة والمذهبيــة، ونشــر التشــيُّ
دينيــة  لطموحــات  الشــاه  إلــى  يحتــاج  والكركــي  التبشــير،  خطــط  ومتابعــة 

وشــخصية. 
ة،  وقــد رأى الكركــي أنَّ تنصيبــُه نائًبــا لإلمــام ُفرصة تمنُحه جزًءا من الوالية العامَّ
ة فــي الفقــه  ل مــرَّ لــذا فقــد مــارس دوره بنــاًء علــى هــذه القناعــة. وهــذه أوَّ
الشــيعي ُيذَهــب فيــه هــذا المذهــب، فقــد كان المعتمــد فــي الــدرس الفقهــي 
هــو »فقــه االنتظــار«)32(، فــال مشــاركة سياســية إالَّ بعــد ظهــور المعصــوم؛ ألنَّ 
الُحكــم مــن مهــام المعصــوم وحــده. نعــم هنــاك بعــض المحــاوالت التاريخيــة 
هــا لــم تُكن من قلــب المرجعية الدينية والجماعة  للُحكــم باســم المعصــوم، إالَّ أنَّ
العلمائيــة، بــل كانــت سياســية وعســكرية ِصرفــة، كالــذي كان مــن أبــي علــي 
ــب بـــ »ُكَتْيفــات« )ســنة 525ه/ 1131م(،  أحمــد بــن األفضــل شاهنشــاه، الملقَّ
1149م(  544ه/  الحافــظ اإلســماعيلي )ت:  الــذي عــزل  الشــيعي اإلمامــي، 
ًيــا مــن  هــا تجربــة محــدودة ولــم ُتدَعــم كلِّ ــى الُحكــم مكانــه)33(. لكنَّ وســجنه، وتولَّ
ُفقهــاء الشــيعة، ولــم تذُكــر لنــا المصــادر تفاصيلهــا الدقيقــة حتــى ُيمكــن الُحكــم 

عليهــا.    
ولكــي ُيضفــي الكركــي شــرعيًة مذهبيــة علــى مــا اســتحدثه، زعــم أنَّ منهجــه 
األصــل فــي المذهــب، ولــم يبــاِل بموقــف جماهيــر ُفقهــاء الشــيعة فــي زمنــه 
وقبــل زمنــه، فقــال: »اّتفــق أصحابنــا رضــوان اللــه عليهــم أنَّ الفقيــه العــدل 
ر عنه بالمجتهد في األحكام الشرعية،  اإلمامي الجامع لشرائط الفتوى، الُمعبَّ
ــة الهــدى صلــوات اللــه وســالمه عليهــم فــي حــال الغيبــة في  نائــٌب مــن ِقبــل أئمَّ
جميــع مــا للنيابــة فيــه مدخــل«)34(. لــذا انتقــده ُفقهــاء عصــره، بســبب تماهيــه 
مــع الصفوييــن، وزْعمــه النيابــة عــن المعصــوم، ومــا نتــج عــن هــذا المنهــج مــن 

خــروٍج عــن المعتمــد فــي الفقــه الجعفــري ومخالفــة التّيــار العــام)35(.   
ــع تلــك اأُلصــول، هــي جــزٌء مــن  ــة االلتصــاق بُأصــول المذهــب، وتطوي ومحاول
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البحــث عــن الشــرعية المذهبيــة؛ خوًفــا مــن »الشــذوذ/االنفراد« الفقهــي. لــذا 
وجدنــا نفــس األمــر عنــد الخمينــي )1902- 1989م/ 1319- 1409ه( فيمــا 
هــا األصــل فــي المذهــب،  ــَر لواليــة الفقيــه الُمطَلقــة، واّدعــى أنَّ بعــد، عندمــا نظَّ
لــت مدرســته ُجــلَّ ُنقــوالت الُعلمــاء الكبــار فــي المذهــب؛ كــي تنســجم مــع  وتأوَّ

قراءتــه لفقــه الدولــة.   
كان شــكل العالقة بين الكركي والشــاه منحصًرا في معادلة وثنائية »الفقيه-
الخضــوع كثيــًرا إلمــالءات  الكركــي علــى  أجبــرت  الثنائيــة  الســلطان«، وتلــك 
الشــاه، وأخفقــت كثيــًرا مــن مشــروعاته. فــي حيــن أنَّ الخمينــي فيمــا بعــد جعــل 
العالقــة ُأحاديــة »الفقيــه الســلطان والســلطان الفقيــه«، بمعنــى أنَّ الفقيــه 

ة ويملــك تحريكهــا.  صــار هــو الســلطان، وصــار هــو مــن يملــك القــوَّ
ل الــذي قــاده الكركــي ليــس فقهًيــا بقــدر مــا كان سياســًيا،  والخالصــة أنَّ التحــوُّ
نابًعــا مــن رغبــة فــي تعزيــز النفــوذ والصعــود السياســي، وفــي شــْرعنة الدولــة 
الوليــدة داخلًيــا فــي مواجهــة القزلبــاش واألكثريــة غيــر الشــيعية حينئــٍذ، وخارجًيــا 
ي، لكــن فــي نفــس  ــى اإلســالم الُســنِّ فــي مواجهــة الدولــة العثمانيــة التــي تتبنَّ
ــل فــي  الوقــت نتــج عنهــا تطويــع المذهــب لخدمــة األغــراض السياســية، وتمثَّ
ــر مــن الُفقهــاء للصفوييــن وتطويعهــم الفقــَه لخدمــة  ــل كثي ــاُزالت مــن ِقَب التن
أهــداف  فــإنَّ  1050ه(  1640م/  )ت:  صــدرا  المــال  الدولــة، وحســب  أغــراض 
الُفقهــاء سياســيٌة مْحضــة، تكُمــن فــي إخضــاع النــاس لفتاواهــم، وأوامرهــم 
دهــم علــى  طية)36(؛ لــذا انتقــد )أي المــال صــدرا( بعــض ُعلمــاء عصــره؛ لتردُّ التســلُّ
ــن  ــى تدجي ــه عل ــا من ــة«، اعتراًض ــواردات القلبي ــواب الســالطين، كمــا فــي »ال أب

الجماعــة العلمائيــة وفقدانهــا االســتقاللية وتسييســها)37(.
ثالًثا: الولئيون وأزمة الشرعية  

رات السياســية والتجاُذبــات الفقهيــة التــي شــهدتها الجماعــة  ال شــكَّ أنَّ التطــوُّ
ــرت كثيــًرا  الشــيعية، بــدًءا مــن عهــد الصفوييــن ثــمَّ القاجــار ثــمَّ العهــد البهلــوي، أثَّ
علــى العقــل الجمعــي الشــيعي، وكان الخمينــي ُيــدرك هــذا التاريــخ السياســي 
ــًدا؛ وبالتالــي فــإنَّ ذلــك التــراث السياســي والفقهــي لــم يِغــب عــن  الشــيعي جيِّ
ــر  ثورتــي الدســتورية ســنة 1905م، والثــورة »اإلســالمية« ســنة 1979م. فعب
التاريــخ، اختــار الشــيعة فــي تفاُعلهــم مــع البيئــات السياســية مقاربــات مختلفــة، 
ومــا أعقــب »انتظاريــة« الفترتيــن القاجاريــة والبهلويــة فــي التاريــخ المعاصــر 
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إليــران، هــو اقتــراب شــيعي ثــوري يحــاول تشــكيل حكومــة إســالمية باســم 
»المعصــوم«)38(.    

ــل هــذه   وقــد مــرَّ الخمينــي بثــالث مراحــل رئيســية فــي حياتــه الفكريــة، وتمثِّ
الت مرتكــزات نفهــم مــن خاللهــا مــآالت نظريــة الفقــه السياســي لــدى  التحــوُّ

خــب اإليرانيــة المعاصــرة.   النُّ
ففــي المرحلــة األولــى، بــدأ كفقيــٍه شــيعي تقليــدي مؤمــن بخــط االنتظــار، 
المــوروث عــن الحــوزة التقليديــة، كســائر الفقهــاء التقليدييــن، وبعــض الــدالالت 
القــرن العشــرين.  الســتينات مــن  ــى  ت حتَّ الفتــرة اســتمرَّ أنَّ هــذه  إلــى  تشــير 
بدايــة  فــي  الخمينــي  علــى  ــه طــرح  فإنَّ اللــه حســين منتظــري،  آيــة  فحســب 
ة  الســتينات فكــرة الخــّط الثالــث بيــن نظريــة الشــيعة فــي النــّص ونظريــة الُســنَّ
فــي الشــورى، وذلــك بالجمــع بيــن النظريتيــن: االلتــزام بالّنــص فــي زمــان وجــود 
ــة المعصوميــن المنصــوص عليهــم مــن اللــه والعمــل بالشــورى فــي حــال  األئمَّ
ــة«،  عــدم وجودهــم، وتلــك نظريــة قريبــة مّمــا طرحــه النائينــي فــي »تنبيــه اأُلمَّ

ــة اليــوم)39(.  ــة النجفي ــه المرجعي وهــي مــا علي
لكــن الخمينــي رفــض هــذا الطــرح، وأصــرَّ علــى »ضــرورة االنتظــار« وُحرمــة إقامــة 
الدولــة فــي عصــر الغيبــة، أو إقامتهــا علــى أســاس الشــورى، وقــال لمنتظــري: 
ــه.  ــا مــن الل ــا ومنصوًب ــرى ضــرورة كــون اإلمــام معصوًم »المذهــب الشــيعي ي
ــا إعــداد  ــة، ويجــب علين ــاس فــي زمــان الغيب ــق الن فالمســؤولية تقــع علــى عات
منتظــري:  حســين  لــه  فقــال  الغائــب«،  اإلمــام  لظهــور  المناســبة  الظــروف 
»هــل معنــى ذلــك أن يعيــش النــاس فــي عصــر الغيبــة فــي هــرج ومــرج؟«، قــال 
الخمينــي: »لقــد أتــمَّ اللــه النعمــة، وهــذه مســؤولية النــاس الذيــن يجــب عليهــم 
توفيــر الشــروط المناســبة لظهــور اإلمــام صاحــب الزمــان، إذ إنَّ اإلمــام حســب 

ــا فقــط«)40(.     ــا ومنصوًب رأي الشــيعة يجــب أن يكــون معصوًم
ــل المرحلــة الثانيــة؛ فــي اقتــراب الخمينــي مــن فكــرة الدولــة الدســتورية  وتتمثَّ
ــر الثــورة الدســتورية، والتــي حــاول منتظــري  ــَر لهــا الميــرزا النائينــي، ُمنظِّ التــي نظَّ
ــًرا لتلــك الفتــرة فــي  أن يقنعــه بهــا فــي المرحلــة األولــى. يقــول الخمينــي منظِّ
حياتــه: »نحــن ال نقــول بوجــوب أن تكــون الُســلطة والُحكــم بيــد الفقيــه، بــل 
أن ُتــدار الحكومــة بشــريعة اللــه، التــي فيهــا صــالح العبــاد والبــالد، وال يِتــم 
ــن، كمــا حصــل ذلــك فــي حكومــة المشــروطة)41*(،  هــذا إال بإشــراف رجــال الدي
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ح بمــا حــدث فــي حكومــة  قــت علــى هــذا األمــر«)42(. وهــو ُهنــا ُيصــرِّ عندمــا صدَّ
ــل  ــاك تداُخ ــرة. وهن ــه األخي ــدَّ عنهــا وهاجمهــا فــي مرحلت المشــروطة، التــي ارت
بيــن المرحلتيــن األولــى والثانيــة، بحيــث ال ُيمكــن تحديــد الزمــن الفاصــل بينهمــا 

ل.    ــة، وأســباب التحــوُّ علــى وجــه الدقَّ
والمرحلــة الثالثــة، هــي مرحلــة إمــالء كتابــه الحكومــة اإلســالمية، وتأسيســه 
ــداًدا  ــة كانــت امت ــة أيًضــا فــي تلــك المرحل ــه، إالَّ أنَّ النظري ــة الفقي ــة والي لنظري
لمــا طرحــُه النراقــي، وقريبــة مّمــا عمــل عليــه الكركــي، مــع بعــض التعديــالت، 
ــه لــم  ــع، لكنَّ ــة مــع توسُّ ــَر فــي هــذه المرحلــة للواليــة العامَّ ــه نظَّ بمعنــى أنَّ
يطــرح الواليــة الُمطَلقــة، التــي أطلقهــا قبــل وفاتــه بشــهور قليلــة. رغــم مــا 
تواجهــه أطروحــة الخمينــي مــن اســتنكار فــي األوســاط الشــيعية الدينيــة، إالَّ أنَّ 
ون علــى تبريرهــا وتمريرهــا، فرجــل الديــن اإليرانــي أحمــد واعظــي  الوالئييــن ُيِصــرُّ
يعمــل علــى تبريرهــا فــي كتابــه »الفكــر السياســي الشــيعي«، ويذكــر دون تقريــر 
ــر عــن وجهــة نظــِره هــذه خــالل محاضراتــه فــي العــراق  المصــدر أنَّ الخمينــي عبَّ

)حــوزة النجــف(، قبــل ســنوات مــن الثــورة فــي إيــران)43(.  
بْيــد أنَّ الشــواهد ُتثبــت أنَّ الخمينــي، وبصــورة فجائيــة بعــد أعــوام مــن نجــاح 
الثــورة اإلســالمية، فاجــأ الجميــع، بتقريــره لنظريــة واليــة الفقيــه الُمطَلقــة)44(، 
وهــذه هــي المرحلــة النهائيــة، التــي ُتدَمــج عــادًة فــي المرحلــة الثالثــة، لكــن 

ــر.  الفــارق فــي نفــس األمــر كبي
ويجــدر التنويــه إلــى أنَّ الخمينــي عندمــا بــدأ حملتــه األيديولوجيــة لتأســيس 
الحكومــة اإلســالمية، كان المجتمــع الشــيعي الفقائهــي فــي إيــران قــد تــمَّ 
ــرت  ل علــى الخمينــي زرع »أفــكاره الُمثلــى«، التــي أطَّ تسييســه بالفعــل؛ مــا ســهَّ

الحًقــا لواليــة الفقيــه الُمطَلقــة)45(.  
بخــالف مــا تعهــده الثقافــة السياســية الغربيــة، فــإنَّ واليــة الفقيــه الُمطَلقــة 
هــا ال تعَتــّد  لــدى الخمينــي ال تكتــرث بالــرأي العــام وال تســتند إليــه، كمــا أنَّ
مــا ترتكــز علــى مبــدأ  باإلجــراءات الديموقراطيــة وال بالسياســات االنتخابيــة، وإنَّ

التفويــض اإللهــي للفقيــه، والُمســتَمد مباشــرًة مــن اللــه)46(. 
وفــي المرحلــة األخيــرة، لــم يكتــِف الخمينــي بطــرح مقاربتــه الجديــدة بخصــوص 
نظريــة واليــة الفقيــه، بــل هاجــم حكومــة المشــروطة، والدولــة الدســتورية التــي 
ًة سياســية نحــو المنطقــة  أثنــى عليهــا فــي المرحلــة الثانيــة، فيمــا نعتبــره ردَّ
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ًدا. ففــي ســنوات مــا قبــل ثــورة 1979م، أرســل  األكثــر راديكاليــة واألكثــر تشــدُّ
باريــس، لكــن الخمينــي  الشــاه كريــم ســنجابي ليتفــاوض مــع الخمينــي فــي 
رفــض االعتــراف بدســتور 1906م، ورفــض ميثــاق تشــاُرك بيــن مختلــف الُقــوى 
العلمانيــة والدينيــة)47(. وهاجــم الخمينــي دســتور 1906م، فقــال: »مــا عالقــة 
ــة فــرق جوهــري بيــن الحكومــة اإلســالمية  بنــود الدســتور جميًعــا باإلســالم؟ ثمَّ
مــن ِجهــة والملكيــة الدســتورية أو الجمهوريــة مــن ِجهة ُأخــرى: ففي حين يملك 
لــو الشــعب أو الملــك فــي األنظمــة األخيــرة الُســلطة التشــريعية الكاملــة،  ممثِّ
تكــون الُســلطة التشــريعية فــي اإلســالم وُســلطة التشــريع للــه الخالــق القــادر 
حصــًرا. وليــس ألحــد حــّق فــي التشــريع، وال يجــوز تنفيــذ أّي قانــون يصــدر عــن 

ع اإللهــي«)48(.   غيــر المشــرِّ
، فــإّن ُكّل طــْرح مــن تلــك المقاربــات الخمينيــة، جــاء نتيجــة ســياقات  علــى كلٍّ
ــس نظريــًة  التــه ليؤسِّ مــا الســتمّر فــي تحوُّ نــة، ولــو أنَّ الخمينــي عــاش أكثــر ُربَّ معيَّ
ُأخــرى، ومــن ثــمَّ فالمنطقــي أالَّ ُيتعاَمــل مــع طرحــه األخيــر كعقيــدٍة أو ثابــت 
ون عليــه  ل، علــى نحــو مــا يفعــل الوالئيــون اليــوم، الذيــن يســتِدلُّ غيــر قابــل للتبــدُّ
عاهــم.   عقلًيــا وفلســفًيا لقصــور األدلــة الروائيــة عــن التدليــل عليهــا، حســب ُمدَّ
ــه كانــت هنــاك مرحلــة فاصلــة بيــن منطــق التنظيــر ومنطــق فــرض  والُخالصــة أنَّ
األمــر الواقــع، هــي مرحلــة اإلمســاك بالُســلطة، فرجــال الديــن الذيــن عــادًة 
مــا يحــّذرون مــن التعــاون مــع الســلطان، صــاروا ُهــم الســلطان، وصــار الُفقهــاء 

ــة.  فيــن لــدى الدول الصغــار موظَّ
والســلطان  الفقيــه  بيــن  الصفوييــن  عهــد  فــي  ُوِجــدت  التــي  الثنائيــة  تلــك 
»الكركي-الشــاه«، تــمَّ تجاُوزهــا فــي عهــد الخمينــي؛ لتصيــر ُأحاديــة »الفقيــه 
ــر مــن التعــاون مــع  الســلطان، والســلطان الفقيــه«، ومــن ثــمَّ فأدبيــات التحذي
لــت إلــى أدبيــات الســمع والطاعــة للســلطان، باعتبــاره الحاكــم  الســلطان تحوَّ

الشــرعي »النائــب عــن المعصــوم«.   
ــة الِصلــة بنظريــة واليــة الفقيــه، التــي يركــن  إذن هنــاك أزمــة شــرعية غيــر منفكَّ
إليهــا النظــام اإليرانــي، فالولــي الفقيــه يســتِمّد شــرعيته ومشــروعيته مــن اللــه 
ــى اختيــار مجلس  ــة مدخــل فــي البيعــة أو االختيــار أو االنتخــاب، وحتَّ وليــس للعامَّ
مــا هــو اختيــاٌر كشــفي وليــس إنشــائًيا؛ وبالتالــي فــال ُتوَجــد مقاييــس  الُخبــراء إنَّ
يمكــن قيــاس مقبوليــة النــاس ومدّيــات رضاهــم عــن الولــي الفقيــه وسياســته؛ 
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الكتفــاء النظــام بالمكابــح الداخليــة، كالتقــوى واألعلميــة والــورع ونحــو ذلــك، 
ســات الرقابيــة  لــة فــي الديمقراطيــة والمؤسَّ دون المكابــح الخارجيــة المتمثِّ
واإلشــرافية. هــذه هــي أزمــة النظــام اإليرانــي الحقيقيــة اليــوم، وهــي ليســت 
ــى دينية-مذهبيــة فحســب، بــل هــي أزمــٌة أخالقيــة كذلــك؛  أزمــًة سياســية أو حتَّ
ــُرز  ــًة ُأخــرى تب ــه مــع التســليم باســتمداد الشــرعية مــن الســماء، فــإنَّ معضل ألنَّ
تــه الســماء بعونهــا، ومــدى  عنــد الحديــث عــن تحديــد ذلــك الفقيــه، الــذي أمدَّ

ُســلطته وواليتــه علــى أقرانــه مــن الُفقهــاء. 
رابًعا: الصراع حول الالهوت السياسي شيعًيا

يوجــد اشــتباك وتنــاُزع علــى الالهــوت السياســي داخــل الجماعــة الشــيعية بيــن 
ــر القائليــن  الزيديــة واالثنــي عشــرية واإلســماعيلية؛ فهنــاك مــن يذهــب إلــى تأثُّ
رهم باإلســماعيلية)49(.  بواليــة الفقيــه بالمذهــب الزيــدي، وآخــرون ذهبوا إلــى تأثُّ
وفــي التحقيــق نِجــد فارًقــا كبيــًرا بيــن زيــد بــن علــي والزيديــة التــي انتســبت إليــه، 
وهــو مــا التفــت إليــه الشهرســتاني قديًمــا، وجعفــر الســبحاني حديًثــا. فزيــٌد وإن 
ــه كان يريــد حكومــًة شــورية، ال وصائيــة وال والئيــة،  ــَر لهــا، إالَّ أنَّ آمــن بالثــورة ونظَّ

ت عليــه القــراءة الوالئيــة المعاصــرة.   علــى نحــو مــا اســتقرَّ
ــذ  ر أو المعتمــد حينئــٍذ فــي مدرســة آل البيــت، وحبَّ نعــم؛ انشــقَّ زيــد عــن المقــرَّ
ــه َهــَدف إلــى تأســيس حكومــة شــورية، وبيعــة  الثــورة والخــروج، لكــن الفــارق أنَّ
ــة، ومقبوليــة مــن المؤمنيــن، لكــن الفريــق اآلخــر مــن آل البيــت الــذي قــاده  عامَّ
محمــد الباقــر ثــمَّ ابنــه جعفــر، وإن لــم يؤمــن بالثــورِة وأحجــم عــن الشــأن العــام، 
ــه رأى )وفــق القــراءة الرســمية التقليديــة( أنَّ اإلمامــة ال تثُبــت إاّل بالنــّص  إالَّ أنَّ
ــة فيهــا، وكان هــذا منشــأ القــول بالحكومــة اإللهيــة)50(.     الدينــي، وال موقــع لأُلمَّ
ــت »كما يذكر  ــة، فتمثلَّ ــة نــصٌّ الفــت فــي البيعــة التــي أخذهــا زيــد مــن العامَّ وثمَّ
ة  الطبــري )ت: 922م/ 310ه( فــي تاريخــه«، فــي الدعــوة إلــى كتــاب اللــه وُســنَّ
نبيــه صلــى اللــه عليــه وســلم، وجهــاد الظالميــن، والدفــع عــن المســتضعفين، 
ــم هــذا الفــيء بيــن أهلــه بالســواء، وردِّ الظالميــن،  وإعطــاء المحروميــن، وقسَّ
ــر زيــد  وُنصــرة أهــل البيــت علــى مــن َنَصــب لهــم وَجَهــل حّقهــم)51(. ويبــدو تأثُّ
بالمعتزلــة، وبصديقــه أو أســتاذه واصــل بــن عطــاء )ت: 748م/ 131ه(، ولــذا 
اعتــرف المعتزلــة بــه إماًمــا)52(.  وبعــد مقتــل زيــد بــن علــي، ثــار ابنــه يحيــى بــن زيــد 
وانتهــت ثورتــه بالفشــل، ولّمــا ُقِتــل ثــار محمــد بــن الحســن المعــروف بالنفــس 
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ــة علــى العّباســيين، ودعــم المعتزلــة ثورتــه أيًضــا وبايعــوه، ودعمــه أتبــاع  الزكّي
زيــد، ودعمــه جمهــرة مــن الُفقهــاء)53(؛ حّتــى قــال األشــعري )ت: 936م/ 324ه(: 

»وُبوِيــع لــه فــي اآلفــاق، وُقِتــل بســببه رجــال مــن أهــل بيتــه«)54(.  
وكان الفشــل المســتِمّر لتلــك الثــورات المحســوبة علــى آل البيــت تعزيــًزا لقــراءة 
ــة لهــا،  ــذة للسياســة، وتقوي ــه المنتِب فريــق اإلحجــام عــن الشــأن العــام، وقراءت

ــل فــي تّيــار جعفــر الصــادق حينئــٍذ.   المتمثِّ
ــة »المعصوميــن«، ورؤيتهــم  ــم عــن فتــرة األئمَّ نــا نتكلَّ ــد ُهنــا أنَّ وحــرٌي أن نؤكِّ
ز قــراءة الفريــق  ونظريتهــم، وليــس عــن فتــرات الحقــة بعدهــم؛ وبالتالــي تتعــزَّ
ــة وقــال باالنتظــار مــن الشــيعة االثنــي عشــرية. لكــن مــن  الــذي وِرث خــّط األئمَّ
ناحيــة ُأخــرى، فــإنَّ فريــق االنتظــار يدعــو إلــى انتظــار ُبــُدوِّ اإلمــام الغائــب باعتبــاره 
ــة أنفســهم كانوا ضّد السياســِة وضّد الشــأن  سياســًيا وإماًمــا، فــي حيــن أنَّ األئمَّ

العــام، كمــا تشــير تلــك الوقائــع التاريخيــة. 
والالفــت أيًضــا أنَّ بيعــة محمــد بــن الحســن كانــت بالشــورى والرضــا، ولــم يزعــم 
ــا وال ِعصمــة، بــل إنَّ الــذي واّله هــو رأس المعتزلــة عمــرو بــن عبيــد  لنفســه نصًّ
المســلمين:  ترشــيحه إلمامــة  فــي خطبــة  يقــول  الــذي  143ه(،  )ت:761م/ 
ــا رجــاًل لــه ديــن، وعقــل، ومــروءة، ومعــدن  ــا فوجدن نــا قــد نظرن هــا النــاس إنَّ »أيُّ
للخالفــة، وهــو محمــد بــن عبــد اللــه بــن الحســن، فأردنــا أن نجتمع معــه فنبايعه، 
ثــّم ُنظِهــر أمرنــا معــه، وندعــو النــاس إليــه، فمــن بايعــه ُكّنــا معــه، ومــن اعتزلنــا 

كففنــا عنــه«)55(.    
ــة الزيديــة، وفًقــا للقــراءة  وإذا كان زيــد بــن علــي، ثــمَّ محمــد بــن الحســن مــن أئمَّ
ــر الوالئيــون المعاصــرون بمقــوالت الزيديــة، أم أنَّ الزيديــة  الزيديــة، فهــل تأثَّ
ــرت بالوالئييــن فــي السياســة، وعمــوم مقــوالت االثنــي  المعاصــرة هــي التــي تأثَّ

عشــرية فــي المذهــب؟ 
ق الشهرســتاني قديًمــا وجعفــر الســبحاني حديًثــا، بيــن زيد بن علــي والزيدية،  يفــرِّ
ــروا بمقــوالت  ــرون تأثَّ ريــن؛ فالمتأخِّ ميــن والزيديــة المتأخِّ أو بيــن الزيديــة المتقدِّ
أو فريــق عريــض منهــم،  المعاصــرون،  ــا  أمَّ العكــس،  االثنــي عشــرية، وليــس 

فاســتقوا مــن ينابيــع الوالئييــن)56(.   
ــه  ــا بالنســبة للعالقــة بيــن اإلســماعيلية والوالئييــن المعاصريــن، فُقلنــا آنًفــا إنَّ أمَّ
ــري الوالئييــن بالمقولــة الزيديــة. وكذلــك  ــر ُمنظِّ ال يوجــد دليــٌل قطعــي علــى تأثُّ
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يقتبســوا  لــم  المعاصريــن  الوالئييــن  أنَّ  أيًضــا  نِجــد  واالســتقراء  ــل  التأمُّ عنــد 
مقولتهــم الرئيســية مــن اإلســماعيلية، وهــذا ال ينفــي التقاُطــع واالشــتراك 
ل  ــر، والتحــوُّ دة، لكــن التقاُطــع واالشــتراك ال يلــزم منــه التأثُّ فــي مســائل متعــدِّ
ر الفكــري والفلســفي داخــل المذهــب أيًضــا ال يكــون بســبب تداُخــل عابر  والتطــوُّ
ــات  ــا، ونتيجــة لمراجعــاٍت ونظري ــب تراُكمًي ــل يكــون فــي الغال ــن المذاهــب، ب بي
ــر  يِشــّد بعضهــا بعضــا، تبــُرز معالمهــا بمــرور الزمــن. نعــم، قــد يكــون هنــاك تأثُّ

ــا.   ًي عابــر، أو اّتفــاق واشــتراك، لكــن ال يلــزم منــه تأثــرًا ُكلِّ
لــم تُكــن الواليــة فــي الدولــة اإلســماعيلية للفقيــه بــل لإلمــام، فاإلمــام لــم 
يُكــن قــد غــاب واســتتر، وكان الفقيــه مطيًعــا لــه، وخادًمــا لجهــاز ُحكمــه. وكتــب 
بــن  القاضــي حســين  إلــى  410ه(  1019م/  اللــه )اختفــى ســنة  بأمــر  الحاكــم 
النعمــان: »يــا حســين، أحســن اللــه عليــك، إذ أنــت قاضينــا وداعينــا وِثقتنــا، ولــم 
نجعــل ألحــٍد غيــرك نظــًرا فــي شــيء مــن القضايــا والُحكــم، وال فــي شــيء مّمــا 
ى غيــرك بالقضــاء فذلــك علــى المجــاز فــي اللفــظ  اســتخدمناك فيــه، ومــن تســمَّ
ال علــى الحقيقــة«)57(. وأصــدر الحاكــم مرســوًما ينهــى النــاس عــن »معارضــة 
اإلمــام فيمــا يفعلــه، وتــرك الخــوض فيمــا ال يعنــي«)58(. أي تــْرك الخــوض فــي 

السياســة والشــأن العــام. 
الســابق علــى  بالنــّص والوصّيــة، فيُنــّص اإلمــام  أيًضــا  يقــول اإلســماعيليون 
ــة اإلمامــة عندهــم،  اإلمــام الالحــق مــن أوالده، والنــّص شــرط مــن شــروط صحَّ
ويجعلــون االختيــار فاســًدا)59(. وُهــم ُهنــا يقتربــون مــن المقولــة االثنــي عشــرية، 
ــمَّ  ــمَّ الحســن ث ــيٍّ ث ــى عل ل عل ــّص األوَّ ــوا بالن ــي عشــرية عندمــا قال ــر أنَّ االثن غي
الحســين جعلــوا اإلمامــة مــن بعــد الحســين فــي االبــن األكبــر، وهــذا مــن أســباب 
انشــقاق الجماعــة الشــيعية إلــى زيديــة وإســماعيلية واثنــا عشــرية، فيمــا بعــد. 
ــة تاريخًيــا، بيــن المذهبيــن، سياســًيا،  ومــن دالئــل المفارقــة والقطيعــة التامَّ
ــة اإلســماعيلية عليهــا، وســعيه إلنهائهــا  مــا كان مــن انقــالب أحــد وزراء الدول
وذلــك  المعصــوم.  عــن  تنــوب  عشــرية،  اثنــي  إماميــة  دولــة  إلــى  وتحويلهــا 
عندمــا ثــار أبــو علــي أحمــد بــن األفضــل شاهنشــاه، الملقــب بـــ »ُكَتْيفــات« )ســنة 
1149م/  )ت:  اإلســماعيلي  الحافــظ  وعــزل  ــا،  إماميًّ وكان  525ه(،  1131م/ 
ــى كاد يقضــي علــى دولــة اإلســماعيلية،  ــى الُحكــم حتَّ 544ه( وســجنه، وتولَّ

وأبطــل رســومها، وخطــب لإلمــام المنتظــر ســنة كاملــة، حتــى ُقِتــل)60(.     
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ــا  خيــن، رغــم أنَّ أبــا علــي هــذا، كان إماميًّ وتلــك الدولــة لــم تلفــت أنظــار المؤرِّ
ًدا، فالتفــت  ــا متشــدِّ ًدا، يقــول عنــه المقريــزي: »وكان إمامًي ا متشــدِّ اثنــا عشــريًّ
ــنوا لــه الدعــوة  ــى أظهــر المذهــب اإلمامــي، وحسَّ عليــه اإلماميــة ولعبــوا بــه، حتَّ

للقائــم المنتظــر«)61(. 
ــرة  ــًدا لتلــك العالقــة المتوتِّ وعنــد النظــر فــي كتــب التاريــخ والتراجــم نِجــد تأكي
بيــن اإلماميــة واإلســماعيلية، فُيخبرنــا الذهبــي فــي ترجمــة ثابــت بــن أســلم )أبــو 
ــرة بالدولــة اإلســماعيلية الفاطميــة  الحســن الحلبــي()62*(، عــن عالقتــه المتوتِّ
ــف فــي كشــف عــوار  ى ذلــك إلــى قتلــه، فيقــول: »لــه مصنَّ ــى أدَّ فــي مصــر، حتَّ
هــا علــى المخاريــق، فأخــذه داعــي القــوم،  اإلســماعيلية وبــدء دعوتهــم، وأنَّ
ن قتلــه، وأحرقت لذلك  وُحمــل إلــى مصــر، فصلبــه المســتنصر، فــال رضي الله عمَّ
خزانــة الكتــب بحلــب«)63(. وهنــا نــدرك طبيعــة الخــالف اإلمامي-اإلســماعيلي، 
ــد أنَّ تلــك العــداوة  ــه، بي ــه وعداوات ــات خصومات ي ألولوي ــنِّ ــم الُس وإدراك العاِل
اإلمامية-اإلســماعيلية، لــم تُكــن علــى إطــالق مكانــي وزمانــي؛ فبعــض إماميــة 
بغــداد حينئــٍذ كانــوا يدعمــون الدولــة الفاطميــة، ويتعاطفــون معهــا. وُيقرأ ذلك 
فــي الســياق الثقافــي والسياســي لتلــك الفتــرة، فاإلماميــة االثنــا عشــرية لــم 
يُكــن لهــم دولــة، ولــذا فمــن الطبيعــي أن يتعاطــف البعــض مــع بعــض الــدول 

الشــيعية اأُلخــرى. 
واالســماعيلية يقولــون: »إنَّ اإلمــام الغائــب أو الحاضــر بعــد اإلمــام الصــادق 
الــدار  يــوم  فــي  المنصــوص  اإلمــام  والكمــال  والعلــم  الفضــل  فــي  يســاوي 
ــة اإلمــام  ويــوم الغديــر. فاإلمــام الحاضــر تســاوي كّفتــه فــي معالــي األمــور كفَّ
علــي بــن أبــي طالــب، عليــه الســالم، فيقــوم بنفــس مــا يقــوم بــه اإلمــام«)64(. 
ويقولــون فــي الــرّد علــى اإلماميــة: »إنَّ اإلمــام ال تجــوز غيبتــه مــن األرض«)65(. 
ــة اإلمــام لنفســها غيــر جائــز؛  ويقولــون بنْبــذ االختيــار واالنتخــاب: »اختيــار اأُلمَّ
ــب علــى اإلمامــة  ــة هــي لإلمــام«)66(. وُكّل مــن توثَّ ألنَّ إقامــة الحــدود علــى اأُلمَّ

غيــر منصــوص عليــه، هــو طاغــوت جائــر عندهــم)67(.  
ُبِنيــت إذن شــرعية الدولــة اإلســماعيلية علــى اســتمرار سلســلة األئمــة دون 
انقطــاع أو غيبــة، ولــم يمنــع هــذا حــدوث انشــقاق فــي ُلــّب الدعــوة وانقســامها 
إلــى نزاريــة وُمســتعِلية، وقبــل االنشــقاق وبعــده كانــت هنــاك خالفــات كبيــرة 
ة وإخوانهم، ال ســيما إذا لم  ــة وأبنائهــم، واألئمَّ فــي كثيــر مــن األحيــان بيــن األئمَّ
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ــة أبنــاء فــي بعــض األحاييــن، بــل تــمَّ تزييــف الوصيــة فــي بعــض األوقــات.  يُكــن ثمَّ
فالشــرعية إذن كانــت صوريــة ومذهبيــة، ولــم تُكــن شــرعية رضائيــة؛ ألنَّ رضــاء 
ــا وليــس غايــة أو مقصــًدا إســماعيلًيا، فثوابــت المذهــب أنَّ  النــاس ليــس هدًف
ــى لــو كان مضمــون اإلمامــة ُظلًمــا  ــر شــروطها فقــط، حتَّ الشــرعية تكُمــل بتوفُّ

وجــوًرا. 
ــة السياســية  ــاُزع الفكــري بداخــل الجماعــة الشــيعية حــول النظري إجمــااًل، فالتن
ــه أفضــى إلــى تأثيــرات بينيــة  ــر المباشــر، بْيــد أنَّ الشــرعية ال يعنــي بالضــرورة التأثُّ
رسمت مالمح الفقه السياسي الشيعي لدى ُكلٍّ من اإلمامية واإلسماعيلية 
بالتأصيــل االثنــي  ــرة  الزيديــة المتأخِّ ــر  تأثُّ التاريخيــة تثبــت  والزيديــة. الشــواهد 
عشــري، فــي حيــن طغــى علــى بعــض تيــارات الزيديــة المعاصــرة صبغــة والئيــة، 
ــر الوالئييــن بالمقــوالت الزيديــة ال يســتند إلــى دليــل قطعــي.  لكــن القــول بتأثُّ
ــة أطروحاتهــا السياســية مــن اإلســماعيلية،  ــم تســتِق الوالئي ــب آخــر، ل مــن جان
ــرة فــي أغلــب ســياقاتها التاريخيــة،  ال ســيما أنَّ العالقــة بيــن الطرفيــن متوتِّ
لقــة بــأدوار  واالختــالف المذهبــي واضــٌح للعيــان، ســواًء فــي المســائل المتعِّ
اإلمــام والفقيــه، أم فــي القــول بالنــّص والوصّيــة. ورغــم ذلــك، ال يمكــن إلغــاء 
االشــتراك والتقاُطــع فــي مســائل ُأخــرى بيــن الطرفيــن تفتــح المجــال لألخــذ 

ــرّد، داخــل أروقــة التنظيــر السياســي فــي الفقــه الشــيعي.    وال
خاتمة 

فتناولــت  واالســتنتاجات،  الُخالصــات  ببعــض  الخــروج  يمكننــا  ســبق،  ومّمــا 
الت  تحــوُّ إلــى  المســتندة  الشــيعية  السياســية  الشــرعية  إشــكالية  الدراســة 
ــًة مــع اإلحجــام عــن الشــأن السياســي  ــّب النظريــة الفقهيــة، بداي فكريــة فــي ُل
زمــن جعفــر الصــادق وتمييــزه بيــن اإلمامــة السياســية ونظيرتهــا الدينيــة، التــي 
ــذ الثــورة. الُمنعَطــف  ــس الصــادق نهجــُه العلمــي الحــوزوي وَنَب علــى أثرهــا أسَّ
ــق فــي عهــد الصفوييــن، مــن  الجوهــري فــي الفقــه السياســي الشــيعي تحقَّ
ُبغيــة  الكركــي؛  بالشــيخ  واســتعانتهم  الشــيعي  للمذهــب  تسييســهم  جــّراء 
إضفــاء الشــرعية الدينيــة علــى جهازهــم الحكومــي، وهــو مــا أودى باســتقاللية 
ســة الدينيــة الشــيعية، وأفضــى إلــى انشــقاقات فقهيــة داخــل الجماعــة  المؤسَّ
دة الحقيقيــة عــن القواعد السياســية  العلمائيــة، لتكــون تلــك المرحلــة بمثابــة الــرِّ

ــي أرســاها اإلمــام الصــادق.  الت
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الخمينــي  قــراءات  إلــى  آل  الشــيعي  السياســي  الفقــه  الفكــري فــي  ر  التطــوُّ
التأويليــة، حيــث أمعنــت الدراســة فــي تمحيــص المراحــل الفكريــة الثــالث، التــي 
ا يؤمــن بخــّط االنتظــار، وانتقــااًل  مــرَّ بهــا الخمينــي ابتــداًء مــن كونــه فقيًهــا شــيعيًّ
إلــى اقترابــه مــن فكــرة الدولــة الدســتورية لــدى الميــرزا النائينــي، وصــواًل إلــى 
كتابتــه »الحكومــة اإلســالمية«، وتأطيــره مــن بعــد ذلــك لنظريــة واليــة الفقيــه 
الُمطَلقــة. بــذا صــارت ثنائيــة الفقيــه والســلطان »الكركي/والشــاه« زمن الدولة 
الفقيــه ســلطاًنا والســلطان فقيًهــا،  ُأحاديــة تجعــل مــن  الصفويــة، أطروحــًة 
لــت أدبيــات الفقــه السياســي مــن التحذيــر مــن التعــاون مــع الســلطان إلــى  وتحوَّ
أدبيــات الســمع والطاعــة للولــي الفقيــه، بوصفــه الحاكــم الشــرعي و»النائــب 

عــن المعصــوم«. 
وأخيــًرا، حاولــت الدراســة اإلجابــة عــن تســاؤالت الصــراع الفكــري داخــل الجماعــة 
الفقهيــة  بالمقــوالت  اإلمامييــن  الوالئييــن  ــر  تأثُّ ومــدى  كُكّل،  الشــيعية 
السياســية فــي المذهبيــن الزيــدي واإلســماعيلي، لتخُلــص إلــى غيــاب الداللــة 
ــن  ــر الزيديي ــات النقيــض مــن تأثُّ ــة، مــع إثب ــن بالزيدي ــر الوالئيي ــى تأثُّ القاطعــة عل
ريــن باالثنــي عشــرية، وأخــِذ المعاصريــن منهــم عــن »الوالئيــة الخمينيــة«.  المتأخِّ
ــا مــع اإلماميــة االثنــي عشــرية،  ــرة تاريخيًّ أّمــا اإلســماعيلية، فلهــا عالقتهــا المتوتِّ
ولهــا أيًضــا اختالفاتهــا المذهبيــة التــي تَمــّس مســائل اإلمامــة والفقــه، ومــع 
ل الفكــر  ذلــك، فــال يــزال للمشــتركات والتقاطعــات بيــن الطرفيــن دوٌر فــي تحــوُّ

السياســي الشــيعي واالســتناد إلــى أرضيــات شــرعية.       
ــه علــى الرغــم مــن الخــالف  ــا علــى مســتوى االســتنتاجات، فيمكــن القــول: إنَّ أمَّ
ــر بيــن االثنــي عشــرية والزيديــة مــن جانــب، واالثنــي  المذهبــي والتاريخــي المتوتِّ
عشــرية واإلســماعيلية مــن جانــب آخــر، فــإنَّ إيــران »االثنــي عشــرية« لــم تتــواَن 
عــن محاولــة احتــواء هــؤالء المغايريــن لمذهبهــا، ودعــم تّيــارات منهــم لخدمــة 

أهدافهــا السياســية والمذهبيــة فــي بلدانهــم. 
ل الــذي حــدث فــي العهــد الصفــوي، علــى يــد الشــاه  أيًضــا، فــإنَّ ذلــك التحــوُّ
إلــى  لهــا  العلمائيــة، وتحوُّ الجماعــة  إلــى تدجيــن  ى  أدَّ الكركــي،  وتحاُلفــه مــع 
ــة، وأثمــرت تلــك السياســة  ســات الدول ســة مــن مؤسَّ ــة كمؤسَّ جماعــة وظيفي
عندمــا انهــزم مشــروع القطيفــي أمــام مشــروع الكركــي المصلحــي النفعــي، 
َع  ــى بــات فــي المتــن دون الهامــش، ولــم يُعد ُيْجــِدي تمنُّ فنجــح الخــّط الكركــي حتَّ
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بعــض الُفقهــاء المســتِقّلين فــي النجــف أو غيرهــا مــن العواصــم الحوزوية، وبعد 
ــة علــى نحــو مــا  أن كان الفقيــه الشــيعي مســتِقالًّ عــن الُســلطة تابًعــا للعامَّ
ــة والحكومــة، بفعــل تلــك  قــرأ مرتضــى مطهــري، صــار تابًعــا للُســلطتين: العامَّ
ــى اليــوم.  ت حتَّ ــرات التــي جــرت فــي عهــد الصفوييــن، واســتمرَّ الت والتغيُّ التحــوُّ
ــا  أخيــًرا، فــإنَّ موقــف الوالئييــن مــن الدســتور والشــأن العــام وإن كان الهوتيًّ
ــه يقــول بالتنصيــب دون االختيــار، وبالتعييــن دون االنتخــاب،  ِصرًفــا، بمعنــى أنَّ
ــه أوجــد موضــع قــدم لــــ »اإلصالحييــن« الشــيعة مــن أجــل المعارضــة،  إالَّ أنَّ
وطــرح البديــل، الشــوروي، الدســتوري والديمقراطــي، وهــذا البديــل وإن لــم 
ا فــإنَّ بــروز مقوالتــه أوجــدت قواعــد شــعبية، وحواضــن حوزويــة  ــن ســلطويًّ ُيمكَّ
َتُمــجُّ التقليــد الدينــي، وتنُبــذ الراديكاليــة السياســية، وتنُشــد دولــًة تؤمــن بكرامــة 
يتــه، وتتعامــل مــع المــوروث المذهبــي والسياســي علــى  اإلنســان، وتصــون حرِّ

ــه مــوروٌث بشــري، دون إضفــاء قداســٍة أو عصمــٍة عليــه.    أنَّ
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