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 املقدمة
 

 الشيرازي في مواجهة التحديات الحضارية
  
  

( عنوانا ملعركة حضارية 2001-1928ميثل اإلمام السيد حممد بن املهدي احلسيين الشريازي )   
انفجرت يف أواسط القرن العشرين بني اإلسالم واحلداثة الغربية اليت كانت تضم ثالثة تيارات رئيسية 

واالشرتاكية، واختذ الشريازي يف تلك  ةالدميوقراطيي القومية و اجتاحت املنطقة العربية واإلسالمية وه
املعركة موقف الدفاع عن اإلسالم والتصدي لتلك التيارات ، انطالقا من روح احملافظة على الرتاث 

 ث رأى الشريازي يف موجة احلداثة حتديا لإلسالم وهتديدا للمسلمني.يومقاومة الغزو احلضاري الغريب، ح
رتحيب عدد من علماء اجليل األسبق على الشريازي بكثري من مفردات احلضارة الغربية وخالفا ل   

 نيالسياسية واالقتصادية واالجتماعية ، وعدم شعورهم بالتناقض مع تلك التيارات ، وحماولتهم التوفيق ب
رانية اليت قادها اإلسالم واألنظمة احلياتية املتطورة الواردة من الغرب ، كما حدث يف  حركة الدستور اإلي

علماء النجف بزعامة الشيخ كاظم اآلخوند اخلراساين ، فان حدوث خلل يف احلوار بني األطراف 
حدوث اضطراب وتصادم بني أبناء التيار اإلسالمي وأقطاب احلركات القومية  إىلاملختلفة أدى 

لك التيارات يف أعقاب ضرب وقد ولد الشريازي يف خضم أجواء الصراع بني ت والدميوقراطية واالشرتاكية.
)الشيعية( وإقصاء مراجع الدين عن التدخل يف احلياة السياسية العراقية ، بعد فشل ثورة  احلركة اإلسالمية

 العشرين واهنيار مقاومة املراجع لالنتداب الربيطاين، وقيام النظام العراقي بالفصل بني الدين والسياسة.
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خلمسينات يف مواجهة الشيوعية واملوجة اإلحلادية املشككة بالدين و بدأ الشريازي ينشط يف بداية ا   
الدين وإعادة الثقة  إىلالعودة  إىلصالحيته للبقاء ، فهب يدعو  أواإلسالمي وقدرته على قيادة احلياة 

جل هذا اهلدف رفض كل جديد وافد من الغرب أنفوس الشباب. ويف سعيه من  إىلاملفقودة باإلسالم 
 الدميوقراطية والقومية واالشرتاكية والقوانني احلديثة األخرى. وعلى رأس ذلك

وبينما كان النظام العراقي )امللكي( يتالعب بالشعارات الدميوقراطية ويزيف إرادة الشعب وينقلب   
من   رفض الدميوقراطية برمتها باعتبارها لعبة استعمارية ، وبدالا  إىلعليها مرة بعد أخرى، ذهب الشريازي 

طالب بتدعيم الدميوقراطية وترشيدها وتعزيزها وتنزيهها والعمل على استقرارها لتكون مرآة الشعب أن ي
الصادقة ووسيلته الختيار النظام السياسي األفضل واحلكومات األكثر وطنية ومتثيال للشعب، كما كان 

را وإحلادا ولونا من ألوان يطالب قادة ثورة العشرين من مراجع الدين، فان الشريازي اعترب الدميوقراطية كف
 االستعمار.

ن كان قادة ثورة العشرين ال جيدون أي تناقض أوهكذا بالنسبة للموقف من القومية العربية ، فبعد    
بني اإلسالم والقومية العربية، اختذ الشريازي يف منتصف القرن العشرين موقفا سلبيا من احلركة القومية  

اقي املعادية لرجال الدين ، ذلك النظام الذي استخدم القومية العربية  كرد فعل على سياسة النظام العر 
كسالح سياسي داخلي إلبعاد رجال الدين الشيعة )الذين كانت تغلب عليهم الفارسية( عن  قيادة 
احلركة الوطنية والتدخل يف الشؤون العراقية، خالفا للروح اإلسالمية الوحدوية السابقة اليت كانت تعترب 

 ام بشؤون املسلمني حقا وواجبا على مجيع املسلمني بغض النظر عن قومياهتم وجنسياهتم.االهتم
ومن هنا دخل الطرفان يف خالف ال مربر له حول أولوية الوحدة العربية أو الوحدة اإلسالمية، دون    

 أن يوجد بينهما أي تناقض جوهري، يف الوقت الذي كان االستعمار حيول دون حتقيق أي شكل من
 .اإلسالميةأشكال الوحدة العربية أو 

املعركة الثالثة اليت خاضها الشريازي يف اخلمسينات والستينات من القرن املاضي كانت مع التيار    
االشرتاكي والشيوعي، وهي معركة كانت ذات طابع ثقايف أكثر منها اقتصادي، حيث مل تكن احلركة 

جذرية وإمنا تنادي ببعض املطالب اإلصالحية االقتصادية  االشرتاكية تطرح برامج ثورية  أوالشيوعية 
كقانون اإلصالح الزراعي أو إشراف الدولة على بعض النشاطات االقتصادية، وهي مطالب كان ميكن 
التفاوض واحلوار حوهلا بني التيارين اإلسالمي واالشرتاكي، ولكن أجواء الصراع الثقايف اليت خيمت على 

من  منعت التيار اإلسالمي من تفهم تلك املطالب، ومنعت الشريازي وكثرياا  ؛العراق يف تلك الفرتة 
 1958متوز عام  14رجال الدين من تقبل قانون اإلصالح الزراعي الذي سنته ثورة 

وعموما فقد حفزت تلك التيارات الدميوقراطية والقومية واالشرتاكية اإلمام الشريازي على التفكري بالرد   
جل هذا أإىل تشكيل حكومة إسالمية، وتأسيس حركة ثقافية سياسية تعمل من  الشامل والدعوة
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اهلدف، إىل جانب حركات إسالمية عديدة )سنية وشيعية( انطلقت يف تلك املرحلة ومحلت هدف إقامة 
 دولة إسالمية يف العراق.

ة اإلسالمية وشروط ولكن اإلمام الشريازي امتاز عن غريه منذ البداية بامتالك صورة خاصة عن الدول   
القيادة فيها ، حيث حصر الشرعية الدينية يف القيادة املرجعية الدينية ،  ودعا إىل نظام والية الفقيه، قبل 
ان يطرح اإلمام اخلميين هذه النظرية بعشر سنني. وقد مزج الشريازي يف أطروحته السياسية بنب اإلسالم 

املرجعية الدينية اليت اعتربها امتدادا شرعيا لقيادة األئمة  ونظرية اإلماميوالتشيع ، أو باألحرى الفكر 
املعصومني ، واختلف بذلك عن حزب الدعوة اإلسالمية بقيادة السيد حممد باقر الصدر الذي طرح 

م الشريازي التنظيمات احلزبية نظرية الشورى والتنظيم احلزيب كاسرتاتيجية للوصول إىل اهلدف، فحر  
 اإلماميفيها انقالبا على القيادة املرجعية الدينية الشرعية وابتعادا عن الرتاث  وخاصة السرية، ورأى

 واستلهاما للفكر الغريب.
وجاءت الثورة اإلسالمية اإليرانية اليت قادها املرجع الديين اإلمام اخلميين واليت أسفرت عن إقامة نظام    

ظريته اخلاصة عن الدولة اإلسالمية وحتقق ما كان والية الفقيه يف إيران ، جاءت لتعزز إميان الشريازي بن
يصبو إليه من قبل ، وتدفعه لكي يشن محلة إعالمية وتعبوية إلسقاط النظام البعثي احلاكم يف العراق ، 

 نظام إسالمي حتت قيادة مراجع الدين. وإقامة
ىن ، فانه رفض أي حل ويف حني بدا للشريازي سقوط النظام العراقي يف تلك الفرتة قاب قوسني أو أد   

وسط مع النظام البعثي "الكافر" ورفض القبول باالحتكام إىل صناديق االقرتاع أو إجراء أية انتخابات ،  
استبداله بأي انقالب عسكري ،  أوكما رفض القبول بأية صيغة جبهوية كبديل عن النظام القائم 

 بواب.على األ أهناماعدا الثورة الشعبية اإلسالمية اليت اعتقد 
ويف الوقت الذي كان الشريازي يسعى لقيادة اجلماهري العراقية والشيعية خاصة من أجل إقامة نظام    

إسالمي شيعي مرجعي يف العراق ، كان الشريازي يصطدم مع نظام والية الفقيه يف إيران ، ويكتشف 
ي للمعارضة العراقية اإلسالمية الثغرات الديكتاتورية فيه، وخاصة بعد رفض اإلمام اخلميين لقيادة الشرياز 

دارة احلرب مع إالتشاور معه حول شؤون إيران الداخلية أو  أوالشيعية يف إيران، أو إشراكه يف السلطة 
نه "كمرجع ديين ونائب عام عن اإلمام املهدي" حيق له أالعراق، بالرغم من أن الشريازي كان يعتقد 

حسب نظرية والية  –هاء املراجع الذين يستمدون شرعيتهم املشاركة يف السلطة مع اخلميين وبقية الفق
 عامني لإلمام الثاين عشر الغائب املهدي املنتظر )حممد بن احلس العسكري(. من كوهنم نواباا  -الفقيه

وهذا ما دفع الشريازي إىل طرح نظرية )شورى الفقهاء( والتأكيد على أمهية الشورى بصورة عامة،    
احلزبية واحلرية الصحفية ، وانتقاد السياسة الديكتاتورية وخاصة قيادة اإلمام اخلميين إضافة إىل التعددية 

 1982للحرب مع العراق وإصراره على مواصلتها بعد حترير معظم األراضي اإليرانية عام 
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، من أسرار التقدم الغريب من جديد كسر   إليهاوقام الشريازي مبراجعة موقفه من الدميوقراطية والنظر    
 وضرورة من ضرورات احلياة والتقدم واالستقرار للمسلمني.

وقام أيضا مبراجعة موقفه من اإلصالح الزراعي وتدخل الدولة يف احلياة االقتصادية، فاختذ موقفا     
 أقره رئيس الوزراء العراقي الذي 1958لسنة  180متطرفا وأشد ثورية من قانون اإلصالح الزراعي رقم 

، وطالب الشريازي مبصادرة أراضي اإلقطاعيني وتوزيعها على الفالحني املعدمني دون عبد الكرمي قاسم
 أي تعويض حىت لو كانوا ملكوا األرض بصورة شرعية.

إقليمية )كمؤمتر التعاون اخلليجي( فانه ظل على  أووحدة عربية  ةن الشريازي مل يعارض قيام أيأورغم    
سالمية وتشكيل دولة املليار مسلم، وإزالة احلدود املصطنعة بني موقفه من الدعوة إىل إقامة الوحدة اإل

معارضة للوحدة  أهناوإذا كانت دعوته إىل الوحدة اإلسالمية وهو يف العراق تفهم على  .البالد اإلسالمية
على رفضه للسياسة  واضحاا  ن إصراره على الوحدة اإلسالمية وهو يف إيران كان مؤشراا إالعربية ، ف

ورمبا بالغ الشريازي يف ظل اجلمهورية اإلسالمية إىل حد التمرد ، بدعوته  .القومية اإليرانية أوة اإلقليمي
الخرتاق احلدود بدون جوازات سفر والتجارة بدون مجارك والتنقل بدون فيزا، واعتبار اخلضوع لشرطة 

 احلدود والقوانني اإلقليمية انتهاكا خطريا للشريعة اإلسالمية.
شريازي دعا إىل الوحدة اإلسالمية واحلوار والتعاون بني الطوائف املختلفة )الشيعية والسنية( ومع أن ال   

االثين عشري، بالرغم مما كان  اإلمامينه كان شديد االلتزام بالرتاث الشيعي إعلى أساس الشورى، إال 
ولكن الشريازي كان يبدو من تناقض ظاهر بني الدعوة للوحدة اإلسالمية والتشبث باهلوية الطائفية ، 

إال  .يعتقد بإمكانية احلفاظ على اهلويات الطائفية الثقافية واالتفاق السياسي بينها على أساس الشورى
ن التزام الشريازي بنظرية والية الفقيه كامتداد لنظرية اإلمامة اإلهلية ألهل البيت، وكمصدر غييب لشرعية إ

قهاء املراجع ، ظل يشكل عقبة يف طريق الوحدة االندماجية السلطة ، وحصر احلق يف السيادة العليا بالف
ن الشريازي كان حباجة لبذل املزيد من اجلهد أبني الشيعة والسنة وجتاوز الرتاث الطائفي السليب. ويبدو 

شهدت سلسلة  وأهناوالتفكري واالجتهاد ملراجعة نظرية والية الفقيه وأسسها التارخيية والعقدية، خاصة 
مليات التطور والتنوع ، وال توجد أدلة كافية على وجود هذه النظرية يف العصور الغابرة ،  طويلة من ع

جد أدلة قوية على نيابة الفقهاء عن اإلمام الثاين عشر الغائب ، إضافة إىل وجود الشك يف و كما ال ت
 أساس وجود ووالدة ذلك اإلمام.

ن أ، بعد 1990يف عام بني اإلمام الشريازي ويف احلقيقة كان هذا املوضوع مدار حديث خاص بيين و   
كان هو قد   إذاقمت بدراسة نظرية اإلمامة وتوصلت إىل عدم وجود اإلمام الثاين عشر، فسألته فيما 

بأنه مل يدرس املوضوع ،  ،بصراحة وشجاعة ،رمحه اهلل ،درس املوضوع شخصيا وبدقة واجتهاد ، فاعرتف
ملا كان بيين وبينه من عالقات  فأجاب باإلجياب. ونظراا  ؟حوله يئاا فتجرأت وسألته فيما إذا كان قد قرأ ش

قدم له دراسيت عن موضوع اإلمامة واملهدي ، حيث أمحيمة وقدمية، كان اإلمام الشريازي أول رجل 
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يقدم ما لديه من أدلة علمية على وجود اإلمام الثاين عشر )حممد بن احلسن  أوطلبت منه أن يرد عليها 
قام بعد سنوات بنشر كراس بعنوان )اإلمام املهدي( ردد فيه الروايات التارخيية الواردة حول العسكري(. ف

حىت  أوللسند  والدته وظهوره ، واملشحونة باخلرافات واألساطري دون أن يقوم بأدىن حتقيق فيها أو تقييم  
الذي سببه كتاب مثري ألحد  د لدي قناعة بأنه يقوم بدفع اإلحراج االجتماعيذكر الرواة وملصادر، مما ول  

تالمذته ، أكثر مما يقوم بالدفاع العلمي عن فكرة تعترب األساس والقاعدة لنظرية والية الفقيه والفكر 
 االثين عشري. اإلمامي

وإعادة النظر يف  اإلماميوال اعرف بالتأكيد هل حفزته دراسيت تلك على مراجعة الفكر السياسي    
أن اإلمام  ولكين أعرف جيداا  .اين عشر الغائب )حممد بن احلسن العسكري(إميانه بوجود اإلمام الث

حلركات إسالمية  الشريازي قدم خالل اخلمسني عاما املنصرمة جتربة غنية ثقافيا وسياسيا وقد كان قائداا 
 نه لذلك حيتاج إىل أكثر من دراسة وحتليل.أعديدة وصاحب مشروع سياسي كبري ، و 

الشريازي الثقافية والسياسية، ومراجعة نظريته يف  اإلماماىل ألن أقوم بدراسة ألعمال وقد وفقين اهلل تع   
والية الفقيه والشورى، وكذلك منهجه يف االستنباط واالجتهاد، وحماولته الدمج بني الرتاث واحلداثة .. 

 بني املرجعية الدينية والدميوقراطية.
، حيث مل يثبت فشلها اإليرانية اإلسالميةيف اجلمهورية  كانت نظريته تتعرض اليوم المتحان قاس  وإذا   

مزيد من البحث والنقد والتمحيص ،  إىلال شك حتتاج  فإهنافشال ذريعا، أو جناحها جناحا تاما بعد، 
الغوص يف أعماق التاريخ واجلذور العقدية والفكرية، وذلك من أجل التأكد فيما إذا   إىلوحتتاج أيضا 

 املنشودة. اإلسالميةلفقيه متثل حقا النظرية السياسية كانت نظرية والية ا
ويف الوقت الذي أضع بني يدي القراء الكرام نتاج دراسيت هذه ، آمل أن يقدم يل االخوة ما لديهم   

 بالتوفيق والقبول.يل من مالحظات وأفكار ، والدعاء 
  
 لشيرازياإلمام اهكذا عرفت  

  
وتعلمت يف  ،شريازي منذ صغري فقد نشأت يف أحضان حركتهتوثقت عالقيت مع السيد حممد ال   

مدارس حفاظ القرآن احلكيم االبتدائية الدينية اليت كان يرعاها يف كربالء يف الستينات ..وعندما كنت 
بيته وطلب مين تشكيل جلنة من زمالئي الطالب  إىليف الثانية عشرة من عمري استدعاين الشريازي 

إلعالمية كتعليق الالفتات وامللصقات الدينية يف شوارع كربالء يف املناسبات للقيام ببعض النشاطات ا
وألبسين بيديه  ،ن التحق باحلوزة العلميةأالدينية ، وعندما بلغت الرابعة عشرة من العمر طلب مين 

 العمامة زي رجال الدين.
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  -عروف عند الشيعة حسبما هو م –وملا كان جيب على كل مكلف ، تقليد أحد املراجع عند بلوغه   
  مرجعيته. إىلالشريازي يف بداية حيايت ، ونشأت على حبه وتقديره والدعوة  اإلمامفقد قلدت 

 إليهاتتلمذت على يديه وعملت معه يف خندق واحد وآمنت بنظرية والية الفقيه اليت كان يدعو وقد  
عندما شكل الشريازي تنظيم )احلركة و  يف الستينات والسبعينات والثمانينات. إليهامنذ البدء ، ودعوت 

ذلك التنظيم. وأصبحت عام  إىلكنت من أوائل الشباب الذين انتموا   1968املرجعية الرسالية( عام 
عضوا يف قيادة احلركة املرجعية )اليت ستعرف الحقاا باسم منظمة العمل اإلسالمي يف العراق( ومل  1972

الكويت، عام  إىلريازي الذي كان قد غادر العراق متض سنة أخرى حىت التحقت بالسيد حممد الش
1973 

اعتقل النظام العراقي خلية من شباب املنظمة يف العراق فاعرتف املسئول عنها  1974ويف عام   
حمكمة الثورة اليت حكمت عليه باملؤبد  إىلالسيد الشريازي، فقدم  إىلبارتباطه معي وبانتماء التنظيم 
 غيابيا باإلعدام. وحكمت علي وعلى الشريازي

 مرجعيته يف الثمانينات. إىلوأصبحت وكيالا شرعيا من وكالئه الداعني   
الشريازي وفكره السياسي فإمنا أقوم بدراسة احلركة الفكرية  اإلماموعندما أقوم اآلن بدراسة حركة  

ا أقوم بعملية نقد كنت أقوم بنقد بعض جوانبها فإمن  وإذا .يف مطلع شبايب إليهاوالسياسية اليت انتميت 
ذايت من داخل هذه احلركة وحماولة من أجل التقدم حنو تطوير احلركة وحل املشاكل املزمنة اليت أعاقت 

 جناحها  يف العراق.
  
  

 أمحد الكاتب
1/1/2002 
  
 
  
   

 الفصل األول: االنطالقة األولى
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 الشيعة والمرجعية في العراق -أ 
  
  

 بل  الشيرازيالفكر السياسي الشيعي ق  
  

األول مهد التشيع ألهل البيت وقاعدة الثورات ضد احلكم األموي  اإلسالميكان العراق يف القرن      
 أيبعلي بن  اإلمامأهل البيت )عليهم السالم( بدءا من  أئمةوقد احتضن تراب العراق قبور عدد من 

حممد اجلواد وكذلك  اإلماموحفيده  موسى بن جعفر واإلماماحلسني شهيد كربالء  باإلمامطالب ومرورا 
احلسن العسكري، وكانت بغداد ، لقرون عاصمة الثقافة  اإلمامعلي بن حممد اهلادي وابنه  اإلمام

 من أجنحة الشيعة. جناحاا  إالالشيعية، ومل يكن )العباسيون( الذين سيطروا على اخلالفة قرونا طويلة 
ن تطغى الفرقة )االثنا عشرية( على أكطوائف ، وقبل   ةاإلسالمين تتبلور األحزاب أكان ذلك قبل     

التيار الشيعي العام. وعندما ورثت هذه الفرقة تراث فصيل من تيار )الشيعة االمامية( هو )املوسوية 
احلسن العسكري ، كانت قد فقدت رمزها السياسي من أهل البيت يف ظل  اإلمامالقطعية( بعد وفاة 

حممد بن احلسن العسكري( ولذلك فقد فشلت يف القضاء على العباسيني الثاين عشر ) اإلمام"غيبة" 
بالرغم من سيطرة املؤيدين هلا من )آل بويه( على مقاليد السلطة يف القرنني الرابع واخلامس اهلجريني. 

سية ن تنزوي عن احلياة السياأكان عليها   ؛الغائب لإلمامومع التزام الفرقة )االثين عشرية( بنظرية االنتظار 
ن قيام احلكم الصفوي يف بالد فارس أوتصبح جمرد نظرية تارخيية ، وبالتايل تفقد مجاهريها الواسعة. بيد 

الفرقة االثين  إىلواعتناقه للعقيدة االثين عشرية واستيالئه على العراق عدة مرات ،  أعاد األمل واحليوية 
 إيرانصة  بعد سقوط الدولة الصفوية يف عشرية وساعدها على االنتشار يف العراق يف وقت الحق ، وخا

كربالء   إىلالعراق وخصوصا  إىلالشيعة  اإليرانينيوهجرة أعداد كبرية من العلماء واملواطنني  1722عام 
 يع القبائل العربية خاصة يف الفرات األوسط واجلنوب.يبتش بدءوا، حيث 

األمام بقبول علماء  إىلطوة كبرية يف تلك األثناء كان الفكر السياسي الشيعي يتطور ويتقدم خ   
 اإلمامبنظرية )النيابة العامة عن  ،هجرية(940منذ أيام الشيخ علي عبد العايل الكركي) ،الشيعة

 إخراجاملهدي(، مث تطور املرجعية الدينية على يدي الشيخ جعفر كاشف الغطاء  بعد قوله بوجوب 
سياسي ملراجع الدين حاالت من التعاون والتنسيق )مراجع الدين( . وشهد الفكر ال إىلاخلمس وتسليمه 

مستوى استالم السلطة  إىل ، ولكنه مل يرتق   إيرانبني املراجع وسالطني الشيعة الصفويني والقاجاريني يف 
املهدي يهيمن بدرجة كبرية على الفكر السياسي  لإلماميف )عصر الغيبة( حيث ظل فكر االنتظار 

 باإلمامشكل من احلكومة نوعا من اغتصاب السلطة الشرعية احملصورة  يأ إقامةالشيعي العام ويعترب 
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وقد فشلت حماولة أحد اجملتهدين )الشيخ أمحد النراقي( يف بداية القرن التاسع عشر  .املعصوم الغائب
 للتنظري لشرعية حكومة الفقهاء ، حيث ردها كبار العلماء يف النجف كالشيخ حممد حسن النجفي

ظل الفكر السياسي الشيعي العام يقوم على تصدي و ، األنصاريوالشيخ مرتضى  )صاحب اجلواهر(
 السنية.  أواحلسبية يف ظل الدولة القائمة الشيعية  األمورالفقهاء  لبعض 

فتح الطريق أمام  يف القرن التاسع عشر، واالحتكاك مع الغرب إيرانن التطورات السياسية يف أ إال    
الفقهاء،  إشرافجملس شورى حتت  بإقامةلتحجيم السلطة "املغتصبة"  وإيرانق الفقهاء الشيعة يف العرا

 م1906وهذا ما ظهر يف احلركة الدستورية اليت انتصرت عام 
   

وبالرغم من تشكيل القبائل الشيعية يف جنوب العراق )كاحتادات اخلزاعل واملنتفق وبين الم والزبيد    
هنم كانوا أ إال  من احلكم الذايت يف ظل احلكم العثماين، نوعاا وآل بوحممد( يف القرن التاسع عشر ، 

  1الفكر السياسي الذي يؤهلهم لتشكيل دولة شيعية خاصة. إىليفتقرون ، من بني أمور عديدة ، 
  

خاصة هبم يف  إسالميةبالرغم من وجود مؤشرات كثرية على استطاعة الشيعة تأسيس دولة كذلك و    
ان الفكر السياسي الشيعي لدى املراجع مل يكن متبلورا مبا فيه  إالة العثمانية ، بعد سقوط الدول العراق

 يكن املراجع  وملتكوين دولة شيعية أيديولوجية على أساس نظرية والية الفقيه.  إىلالكفاية للدعوة 
هو تشكيل جمالس  إليهيطرحون أنفسهم بديال عن السلطات القائمة، إذ ان أقصى ما كان يدعون 

 ملانية حتد من سلطات امللوك املطلقة.  بر 
 أووعندما استفىت احلاكم الربيطاين السري ويلسون الشعب العراقي عما يريده ، وخريه بني  االستقالل    

التصويت على االستقالل وتكوين دولة وطنية،  وعندما  إىلالتبعية، دعا علماء الشيعة الشعب العراقي 
ات ويفرض على الشعب العراقي القبول باالنتداب،  أصدر املرجع الديين ن يزّور االنتخابأويلسن حاول 

ر فيها كل من يرغب يف حكم غري إسالمي يف العراق، وقد كف    الشيخ حممد تقي الشريازي فتوىا 
تلك الفتوى، و اجتمع أعيان كربالء ووقعوا على مضبطة جاء  إىلاستجاب الشعب العراقي بصورة عامة 

ون قيام حكم عريب إسالمي يرأسه أحد أبناء السيد الشريف، وإنشاء جملس متثيلي وطين هنم حيبذإفيها:" 
بيانا يؤكد قرارهم باالستظالل براية عربية  1337شوال  15وأصدروا بتاريخ   2ميثل شعب العراق".

 3تخب من أهايل العراق. نكأمري مقيد مبجلس ممكة   شريفوانتخاب أحد أجنال  إسالمية

                                                 
 157إىل  124و من ص  119الوردي ، علي ، دراسة يف طبيعة اجملتمع العراقي ص  -1
 122تطور العراق السياسي احلديث صالنفيسي ، عبد اهلل : دور الشيعة يف  - 2
 209ص  در،املص -3
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ن يضعوا عريضة يطالبون فيها بإقامة أتمع أهايل الكاظمية وفوضوا إىل ستة من علمائهم وكذلك اج    
باعتبارنا  إننا. كما أصدروا بيانا جاء فيه:" 4حكومة عربية إسالمية دستورية يرأسها أحد أبناء الشريف

يدنا الشريف من األمة العراقية العربية خنتار حكومة عربية مسلمة يرأسها ملك مسلم هو أحد أجنال س
   5تكون مقيدة مبجلس حملي". 

طالبوا فيه بأن  1919كانون الثاين   22أما يف بغداد فقد اصدر املندوبون السنة والشيعة بيانا يف    
تكون البالد دولة عربية واحدة على رأسها ملك مسلم أحد أبناء الشريف حسني مقيد مبجلس تشريعي 

أمسوه : )حزب االستقالل( برئاسة السيد حممد  ك بشهر حزباا وأنشأ السنة والشيعة بعد ذل .متثيلي
  6الصدر ، وكان يطالب برتشيح أحد أبناء الشريف حسني ملكا على العراق.

ويف الشامية قدم عشرة من شيوخ القبائل عريضة للحاكم الربيطاين يطالبون فيها بعراق متحد من    
  7كون من أجنال شريف مكة.ن يأالبصرة إىل املوصل برئاسة أمري عريب يفضل 

فيها عن  ينبئهن يرسل إىل الشريف فيصل رسالة أوقرر الشريازي بعد استشارة علماء كر بالء وأعياهنا     
ن يكون الرسول الشخصي الذي سيحمل أاحلالة يف العراق ، ووقع اخليار على الشيخ حممد رضا الشبييب 

ال زلنا نسمع  إننا…مو األمري فيصل ، بعد الدعاءالرسالة، اليت جاء فيها :" إىل حضرة صاحب الس
أنباء تفاديكم العظيم يف سبيل إحياء اجلامعة العربية اليت هي عنوان اجملد اإلسالمي ، وأدامكم اهلل ملكا 

 تقر به العيون اإلسالمية وتفخر به أئمة الدين.
 حممد تقي احلائري الشريازي" 1338رمضان  7
  

ن القطر إرضا الشريازي رسالة إىل األمري علي ويل عهد احلجاز، جاء فيها:" وأرسل ابنه الشيخ حممد  
يف سبيل  العراقي كسائر األقطار العربية اليت بايعت جاللة امللك أبيكم ، وأزيدكم أنه ألكثر حتمساا 

االستقالل وأشد نعرة قومية وأقرب إىل الوحدة العربية ، وذلك ألنه مسكون بشعب عريب حبت ليس فيه 
 خيل خيشى شره".د
  

دولة شيعية خاصة هبم  بعد سقوط الدولة العثمانية،  إقامةوهكذا مل يطرح العلماء الشيعة فكرة     
بالرغم من أهنم أصبحوا أكثرية يف العراق اجلديد وبالرغم من الدور القيادي الكبري الذي لعبه مراجع 

، حيث مل يكن الفكر السياسي لدى  1920الشيعة يف مقاومة االحتالل الربيطاين والثورة عليه سنة 
                                                 

 124املصدر ص  -4
  356العطية، غسان: العراق نشأة الدولة   ص  -5
  26-25النفيسي ، عبد اهلل : دور الشيعة يف تطور العراق السياسي احلديث ص  -6
 120ص  املصدر، - 7
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كفة تسلمهم للسلطة، ومل تكن عالقة املراجع الدينيني الذين كان يغلب عليهم العنصر   إىلالفقهاء مييل 
  8الفارسي بالقبائل العربية ، على درجة قوية  تسمح هلم بتويل احلكم يف العراق.

للملك، فيما عدا شيخ احملمرة خزعل الذي كان ويف احلقيقة مل يكن أحد من رؤساء القبائل مؤهال    
ولكنه مل  1920وعمل من أجل ذلك خالل الثورة العراقية الكربى عام  ،تويل ملك العراق إىليطمح 

 .اإلجنليزحيض بشعبية كبرية يف العراق وال مبوافقة من 
سياسيا شيعيا خاصا ،  ن الشيعة يف ثورة العشرين مل يكونوا ميتلكون مشروعاإومن هنا  ميكن القول     
ن كان مراجعهم الدينيون املتأثرون باحلركة الدستورية إعراقي، و الوطين الشروع  املكانوا جزءا من   وإمنا

انتخاب  إىلكانوا يدعون   قدفحكم عراقي يقوم على دستور ويتمتع مبجلس برملان.  إقامة إىليدعون 
 بدستور وجملس برملان.   ن مقيداا ن يكو أأحد أجنال الشريف حسني ملكا على العراق على 

الثورة على االحتالل االجنليزي الذي حاول  إىلوعندما مل يتحقق ذلك اهلدف دعا علماء الشيعة     
 الشعب العراقي وحكمه حكما مباشرا ، والتضحية من أجل االستقالل. إرادة إلغاء
د الداود ، بعد انتهاء ثورة وحاول الشيخ حممد مهدي اخلالصي والسيد حممد الصدر والشيخ أمح   

ولكن فشل ثورة العشرين  9ن يتم انتخاب فيصل ملكا من خالل جملس تأسيسي منتخب.أالعشرين ، 
عسكريا وسيطرة بريطانيا مرة ثانية بصورة أقوى مسح بتتويج فيصل ملكا على عرش العراق من دون 

 انتخاب.
ن حيقق امللك فيصل آماله يف احلرية واالستقالل ، أويف الوقت الذي كان الشعب العراقي الثائر يأمل     

أيد امللك معاهدة االنتداب الظاملة، وأمر بإجراء انتخابات إلقرارها ، فتصدى له العلماء، وأصدر السيد 
ن هذا إاملرجع األعلى يف ذلك الوقت، فتوى بتحرمي االنتخابات جاء فيها:" ،أبو احلسن األصفهاين

سالمية، فمن انتخب بعد علم حبرمة االنتخاب حرمت عليه زوجته وزيارته وال االنتخاب مييت األمة اإل
وأصدر الشيخ مهدي اخلالصي فتوى يصر فيها على   10جيوز رد السالم عليه وال يدخل محام املسلمني".

                                                 
مد يقول الشيخ مهدي بن حممد اخلالصي إن جده الشيخ مهدي اخلالصي طرح على السيد علي بن املريزا حم - 8

الدباغ، هاشم:اإلمام  حسن الشريازي يف جملس خاص فكرة أن يكون ملكا على العراق ، ولكنه رفض ذلك بشدة.
كانون الثاين   21، عن حوار لإلذاعة اإليرانية مع الشيخ حممد مهدي اخلالصي )احلفيد( بتاريخ  137حممد اخلالصي 

شريازي قائد ثورة العشرين اقرتح على شيوخ القبائل العربية ويقول السيد حممد الشريازي ان املريزا حممد تقي ال 1989
الشريازي :إىل . الشيعية يف الفرات األوسط فكرة انتخاب أحدهم ملكا على العراق ولكنهم اختلفوا ورفضوا هذه الفكرة

  22حكومة ألف مليون مسلم ص
   125التميمي، خالد: حممد جعفر أبو التمن ، ص  - 9

   102املرجعية الدينية ، ص  الشامي، حسني:  - 10
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اتفاقية  ةالتحرر من كل قيد خارجي أو تدخل أجنيب رافضا الوجود اإلجنليزي يف العراق أو عقد أي
  11ب.لالنتدا

من السيد أبو احلسن األصفهاين والشيخ حسني النائيين والشيخ مهدي اخلالصي ضرورة  وأعلن كل      
 مقاطعة االنتخابات ما مل تتحقق املطالب الشعبية التالية:

 .إلغاء اإلدارة العرفية - 1
 .إطالق حرية املطبوعات واالجتماعات- 2
 .سحب املستشارين من األلوية - 3
 .نفيني السياسينيإعادة امل- 4
 .السماح بتأليف اجلمعيات - 5

وسحب العلماء تأييدهم من امللك فيصل حيث قام الشيخ اخلالصي بعد سنة من مبايعة امللك بشرط 
العمل على تعزيز االستقالل ، بسحب البيعة منه علنا ومعارضته بقوة. وقام العلماء بتحرمي الدخول يف 

فتوى حرم فيها قبول أي  1921وأصدر الشيخ اخلالصي يف عام مدارس الدولة ووظائفها وجيشها، 
 منصب حكومي معتربا ذلك عمال من أعمال التعاون مع الكفار.

يقول السيد حممد الشريازي:"نادى العلماء أول دخول اإلنكليز يف العراق بأن الوظيفة احلكومية     
املستعمر ، ولو كانت احلكومة متسرتة باسم املفسدة غري شرعية ، وذلك ملا رأوا الوظيفة خدمة لألجنيب 

العربية( فاهنم رأوا خطوط املستعمر من حتت الستار ، ولذا قالوا: كل وظيفة مفسدة معناها  اإلسالمية)
  12تقوية االستعمار وعمالئه". 

وأصر الوطنيون على تشكيل األحزاب والسماح هلا للعمل حبرية قبل عقد اجمللس والتوقيع على    
إجراء االنتخابات دون  -بوحي من السري برسي كوكس  -اقية ، ولكن احلكومة كانت تفضل االتف

أحزاب ليسهل التالعب هبا، وعندما شكل حممد جعفر أبو التمن احلزب الوطين، وحممد أمني 
اجلرجفجي حزب النهضة، وأخذا يقاومان االنتداب، قام كوكس باعتقاهلما مع جمموعة من السياسيني 

  13ىل جزيرة هنجام يف اخلليج ليقيم االنتخابات حبرية ودون معارضة.وسفرهم إ
ن اهلدف منها هو مترير املعاهدة االستعمارية بأية صورة وضد إرادة أو  ،رن االنتخابات ستزو  أاتضح    

 1922تشرين الثاين  8الشعب ، ولذلك أصدر الشيخ مهدي اخلالصي وعلماء النجف وكربالء بتاريخ 
يل:" لقد أقيمت االنتخابات بأساليب غري مرغوب فيها بقوة السالح الربيطاين بعد فرض البيان التا

                                                 
 181النفيسي ، عبد اهلل : دور الشيعة يف تطور العراق السياسي احلديث ص  - 11
   313الشريازي ، حممد: إىل حكم اإلسالم ص  - 12
 163التميمي، خالد: حممد جعفر أبو التمن ، ص  - 13
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األمة )احلزب الوطين وحزب  مطالباحلظر بالقوة على احلزبني السياسيني اللذين كانا يعربان عن 
يعرض  ن املسامهة يف االنتخابات أو أية عملية متاثلها مما قدإالنهضة( وإبعاد الزعماء الوطنيني ... 

ازدهار العراق يف املستقبل للخطر فحكمه حرام مبوجب الشرع اإلسالمي والقرار اإلمجاعي 
وأكد العلماء الكبار الثالثة األصفهاين واخلالصي والنائيين موقفهم يف بيان آخر:" نعم قد  14للمسلمني".

فمن دخل فيه أو  صدر منا حترمي االنتخاب يف الوقت احلاضر ملا هو غري خفي على كل باد وحاضر ،
  15ساعد عليه فهو كمن حارب اهلل ورسوله وأولياءه".

   
لك فيصل بالغرية واخلوف من وجود مراجع الدين الذين يشكلون قيادة شعبية روحية     

َ
وهنا شعر امل

ن ضرب املراجع ، وخصوصا الشيخ أبعد  إالن ميرر اتفاقية االنتداب أقوية منافسة له ، ومل يستطع 
 خارج العراق. إىلالصي ، وسفرهم مهدي اخل

أصول فارسية فقد سهل على النظام العراقي احلديث  إىلومبا أن الكثري من مراجع الشيعة كانوا ينتمون   
ن يعزهلم عن اجملتمع العراقي ومينعهم من التدخل يف الشؤون السياسية أالذي رفع راية القومية العربية 

املراجع ومها الشيخ حممد حسني النائيين والسيد أبو احلسن  العراقية، ومل يسمح ألثنني من كبار
 خذ منهما تعهدا بعدم التدخل يف السياسة.  أبعد أن  إالالعراق  إىلبالعودة  األصفهاين

 مالمح النظام الجديد  
ن أ إالبالرغم من مظاهر االستقالل اليت تلفع هبا احلكم الوطين العراقي بقيادة امللك فيصل األول،  
الذين صاغوا النظام العراقي كما يشتهون وقاموا بتوجيه  اإلجنليزسلطة احلقيقية بقيت بيد احملتلني ال

السياسات املختلفة للدولة، وخاصة جتاه املرجعية الدينية الشيعية اليت قاومت احتالهلم للعراق وقادت 
 ماين طائفي مستبد.ثورة العشرين ورفضت معاهدة االنتداب، حيث عملوا على صياغة نظام جديد عل

كارتر( بوضع دستور علماين للدولة   إدواردالربيطانية بتكليف احملامي )السري بوهنام  اإلدارةوقامت  
مقتبس من الدستور البلجيكي، ويتجه أساسا حلماية وتعزيز املصاحل الربيطانية، وهو الدستور  ،العراقية

عام، وفيما عدا النص يف املادة الثالثة عشرة ل يف متوز من نفس الد  وع    1925 /21/3الذي صدر يف 
 على أن اإلسالم هو دين الدولة الرمسي ، مل يرد فيه أي ذكر لإلسالم .

و كان هذا الدستور نتيجة من نتائج معاهدة االنتداب العراقية الربيطانية ، ولذلك مل يضمن احلريات  
ك ألنه مل حيفظ توازن القوى والسلطات توازنا العامة ضمانة كاملة ومل حيقق الدميوقراطية واحلرية. وذل

معقوال ، حيث أعطى احلكومة قوة  أكرب من الشعب ، وأعطى )السلطة التنفيذية( صالحيات أوسع 
                                                 

 188، ص  املصدر - 14
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من )السلطة التشريعية( وأعطى )جملس األعيان( املعني، سلطة أكرب من )جملس النواب( املنتخب، 
 اجمللس النيايب. إىلباختيار ممثليه احلقيقيني  ووضع طريقة لالنتخاب ال تسمح للشعب العراقي

 وإقالةوضمن الدستور لرئيس الدولة األعلى )امللك( صالحية التوقيع على قرارات جملس الوزراء،     
  16هيئة الوزارة احلائزة على ثقة جملس األمة ، حبجة مقتضيات املصلحة العامة 

ن أوكانت أيضا تستطيع  17س النواب دون ضابط.متلك صالحية حل جمل  التنفيذيةوكانت السلطة    
  18تشرع مبراسيم أثناء عطلة اجمللس أو فضه أو حله.

وهكذا أصبحت اجملالس النيابية يف العهد امللكي آلة طيعة بيد احلكومة، وتتألف بصورة تشبه التعيني،    
عن القيام بواجباهتا يف وأصبحت الوزارات تتدخل بصورة حامسة يف االنتخابات وتشل اجملالس النيابية 

  19حماسبة املسئولني.
أي دور ملراجع الدين الشيعة، يف احلياة السياسية  لإلجنليزن حتذف احلكومة املوالية أوكان من املتوقع    

ن تفصل أن تعرتف هلم بدور قيادي يف البالد ، وحتاول بدال من ذلك أالتشريعية أو التنفيذية فضال عن 
بعد رجاله عن أجوائها، وقد شنت احلكومة يف البداية محلة دعائية ضدهم ترتكز السياسة عن الدين وت

ن النظام العراقي أ على كوهنم من أصول إيرانية وال حيق هلم التدخل يف السياسة العراقية ، وليس سراا 
عريب،  اجلديد الذي كان قد انسلخ توا من الدولة العثمانية ذات الرابطة اإلسالمية، سار يف طريق قومي 

على أمل تأسيس  اإلجنليزكنتيجة طبيعية للحركة القومية العربية اليت حاربت الدولة الثمانية وحتالفت مع 
ن قادة ثورة العشرين من رجال الدين وزعماء العشائر كانوا ينادون أثناء الثورة  أدولة عربية واحدة . ومع 

ن حضاريا إسالميا يضم مجيع العناصر القومية اليت ن مفهومهم للعروبة كاأبالعروبة واجلامعة العربية، إال 
تؤلف الشعب العراقي، ومل يكن مراجع الدين الفرس الذين دافعوا عن أرض العراق يف وجه االحتالل 

هنم يدافعون عن أرض أجنبية، ولكن سياسة احلكومة املضادة للثورة سلكت طريقا عنصريا أيعتقدون 
احملسن السعدون رئيس الوزراء ، بأهنم دخالء ال عالقة هلم بالقومية معاديا لرجال الدين، و وصفهم عبد 

، يف حماولة لضرب الوحدة الداخلية متعصبة وقد أخذ النظام العراقي يتبع سياسة قومية 20العربية. 
وتفتيت احلركة الوطنية املعارضة والتشهري باألغلبية )الشيعية( وطعن أصوهلا القومية لتربير عملية إقصائها 

 ن السلطة ومنعها من ممارسة حقوقها األساسية.ع
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إىل موظف يف وزارة املعارف )هو عبد الرزاق  1933ويف هذا السياق أوعز ياسني اهلامشي سنة   
احلصان( بتأليف كتاب ضد الشيعة حتت عنوان : ) العروبة يف امليزان( يتهمهم فيه بأهنم شعوبيون فرس 

سلطة أو يف متثيل يف السلطة. و أصدر معلم سوري يف بغداد )هو: من بقايا الساسانيني وال حق هلم يف 
  21الشيعة. أوساطأنيس النصويل( كتابا بعنوان )الدولة األموية يف الشام(  وأثار الكتابان غضبا واسعا يف 

العروبة والنيل من دعوات  إىلويف السنوات الالحقة استمرت احلكومات العراقية يف تشجيع الدعوة    
  22وتصوير هذا النشاط على انه خطر على القومية العربية.  اإلسالميةالوحدة  إىلدين الشيعة اجملته

 9ومل تكتف احلكومة باهلجوم اإلعالمي على الشيعة ، بل ترمجت سياستها القومية إىل قانون صدر يف   
 لية وتبعية، يصنف املواطنني العراقيني إىل درجات أص 1927ومت تعديله يف عام  1924تشرين األول 

  القاطنني يف مدن العتبات املقدسة وسائر أحناء العراق. اإليرانيةويطال عامة الشيعة من ذوي األصول 
وألن احلكومات العراقية يف ظل العهد امللكي مل تكن يف جوهرها دميوقراطية أو منتخبة من الشعب      

قافية، وكانت حتاول فرض رؤيتها عليه وتطبيق ، فقد كانت تسخر من الرأي العام وال تبايل باجتاهاته الث
حتذير احلكومة ورجال  إىل ،حدث يف البالد إضرابما حيلو هلا من سياسات ، مما دفع امللك فيصل بعد 

الدولة من مغبة االستهتار بآراء الشعب واعتبار ذلك خطيئة ال تغتفر، وذلك يف مذكرة سرية رفعها 
يأخذوا بنصائح امللك فيصل األول ، وواصلوا سياستهم الديكتاتورية  ولكن احلكام العراقيني مل 23.إليهم

 والطائفية املضادة للشيعة ولعلمائهم ومراجعهم.
  

 التجنيد اإلجباري
  

ن الدولة العراقية احلديثة كانت ختوض معركة مع املرجعية الدينية وغالبية الشعب العراقي ، فقد أومبا 
مادة ساخنة للجدال ، حيث نظر مراجع  1927ي طرحته عام الذ اإلجبارياصبح موضوع التجنيد 

قانون التجنيد كمحاولة من قبل احلكومة لالستقواء على حساهبم وجتريدهم من قوهتم الشعبية  إىلالدين 
موسى الكاظم( قد تشكلت على يدي القوات  اإلمامكانت نواة اجليش العراقي )فوج   إذاملسلحة. 

حتت قيادة  املعتمد السامي الربيطاين، وهبدف قمع اهلياج احمللي  1921ثاين كانون ال  6الربيطانية  يف  
  24حركة ثورية شعبية. أيةوضرب 
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 أيةرجل ، مل تكن كافية للوقوف أمام تفجر  2000اليت كانت تتألف من  ةالتطوعيولكن تلك القوة    
مت احلكومة العراقية بسن قانون محاية احلكومة وقوات االحتالل ، ولذلك  قا أوانتفاضة يف املستقبل ، 

التجنيد اإلجباري يف حماولة من أجل تكوين جيش قوي قادر على إمخاد انتفاضتني يف وقت واحد ،  
الربملان  ملناقشته ، فاعرتض شيوخ العشائر على القانون  إىليف اجليش   اإللزاميةوقدمت  قانون اخلدمة 

اجليش كان يف نظرهم جيشا تابعا لنظام عميل معاد  وتضامن معهم علماء الدين الشيعة، و ذلك ألن
للثورة ولرجال الدين ، وأداة من أدوات السيطرة الطائفية ، وان القرار العسكري فيه تابع لشخص وليس 
لنظام دميوقراطي ، ومعدا للقمع الداخلي وليس للدفاع الوطين . واشرتط بعض قادة الشيعة للموافقة 

على األقل تعديل االتفاقية العسكرية اليت  أو 1922التخلص من معاهدة  رياإلجباعلى قانون التجنيد 
  25جعلت اجليش العراقي جمرد حامية خاضعة ألوامر املندوب السامي.

  
والنائيين واخلالصي( قد دعوا من قبل يف مؤمتر عقد يف كربالء  عام  األصفهاينوكان مراجع الشيعة )  

ت قيادة امللك فيصل، ولكن املسؤولني  الربيطانيني رفضوا الفكرة  تأليف قوة عشائرية حت إىل،  1922
خوفا من استخدام املراجع هلا فيما بعد ملقاومة القوات احملتلة والتحريض على ثورة جديدة داخل 

  26العراق.
ن قيام امللك فيصل بتعطيل اجمللس النيايب. ومل تتمك إىل اإلجباريوأدت معارضة الشيعة لقانون التجنيد  

. ويف حني أخذت احلكومة تقوم  بتجنيد 1934يف عام  إالقانون اخلدمة الوطنية  إصداراحلكومة من 
كانت حتول دون انتمائهم للكلية العسكرية خوفا من تأثريهم على القرار   باإلجبارشباب الشيعة  

 العسكري.
كيله ، بقمع وصدقت خماوف الشيعة من ان اجليش سيستخدم ضدهم ، حيث قام مباشرة بعد تش 

عندما استباح  1936وكذلك سنة  1935التمرد العشائري الذي حدث يف الفرات األوسط  سنة 
  27اجليش الرميثة وسوق الشيوخ وهامجها بالطائرات.

  
 ضرب المرجعية  اقتصاديا 
سعت  يف مقابل امتالك الدولة العراقية احلديثة للمال والثروة واألرض واستغالهلا يف تثبيت دعائمها،  

احلكومة إلضعاف السلطة املالية للمرجعية الدينية الشيعية املنافسة هلا، وضرب املوقع االقتصادي للحوزة 
                                                 

والعلوي  195وشناوة ، علي عبد:  الشبييب يف شبابه السياسي ص   204التميمي، خالد: جعفر أبو التمن ص - 25
   55واحللفي، عدنان: تأسيس اجملتمع املدين ص  170: الشيعة والدولة القومية ص ، حسن 

  150نقاش، إسحاق: شيعة العراق ص  - 26
   176العلوي ، حسن :  الشيعة والدولة القومية يف العراق ص - 27
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موقع  إضعافومدن العتبات املقدسة اليت حتتضن املرجعية وخاصة مدينيت النجف وكربالء، من أجل 
تسديد ضربة قاصمة  إىللعراقي العلماء وقدرهتم على تعبئة الشعب العراقي وقيادته ، حيث سعى النظام ا

املرجعية واجتثاث الكثري من السلطات اليت مارستها تقليديا ، وتقويض  موقع كربالء والنجف  إىل
بوصفهما مدينيت سوق صحراويتني وتقليص دخل رجال الدين وعرقلة  دور احلوزة ، و شق النخبة 

ويف سبيل ذلك شددت احلكومة  28قية.الشيعية وإبعاد الفرس عن التدخل يف الشؤون الداخلية العرا
الشيعية، حيث ضربت عصفورين حبجر واحد ، فمن  األوقافمن سيطرهتا على   1929العراقية يف عام 

استفادت هي من األموال  أخرىناحية جردت املرجعية الدينية من مصادر دخلها ومن ناحية 
 والعائدات.

النجف وكربالء ، من أجل قطع خط  إىل اإليرانينيد زيارة يف حتدي واإليرانيةوتعاونت احلكومتان  العراقية 

اليت متون احلوزة ، مما ساعد على منو حوزة  اإليرانيةاملراجع فيهما ، وجتفيف املنابع  إىلاملالية  اإلمدادات

 اإليرانيةقم ومشهد وصعود مرجعية السيد حسني الربوجردي. وقد تزامن ذلك مع قيام السلطات 

وقطع الدعم املايل عن  إيرانيف تقليص سلطة املرجعية الشيعية يف   1941-1925البهلوية خالل 

 املرجعية يف العراق.

ويف هذا الوقت قام النظام العراقي بتقدمي حوافز اقتصادية وسياسية كثرية لشيوخ العشائر الشيعة    
س األعيان والنواب )بلغ يف جمال أعضاءاملوالني له كتمليكهم لألراضي و إعفائهم من الضرائب وتعيينهم 

 إىلجل إبعادهم عن املرجعية وحتويلهم أ( من ةاملائيف  38:حوايل 1954عدد الشيوخ يف الربملان عام 
بعيدة عن اهلوية الطائفية، وأقام النظام امللكي حتالفا معهم حىت سقوطه  يف عام  أرستقراطيةطبقة 

195829   

                                                 
يشكلون  شخصا  وكانوا 80000أي حوايل  1919من الشيعة يف العراق عام  %5كان اإليرانيون يشكلون   - 28

.  50000% من سكان كربالء البالغ عددهم  75و يشكلون  30،000ثلث سكان النجف الذين كانوا يقدرون  
  31نقاش ، إسحاق :شيعة العراق ص

 485والعطية ، غسان: العراق نشأة الدولة  ص   164نقاش ، إسحاق: شيعة العراق ص  - 29
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اء متثيل املرجعية الدينية للمواطنني الشيعة على أساس طائفي حد بعيد يف إلغ إىلوجنح النظام العراقي    
،  إيرانية أصول إىل، وذلك مبا استخدمه من لغة قومية عربية مضادة للمراجع الذين كان معظمهم ينتمي 

ن أ إالن  حيدث شرخا يف صفوف النخبة الشيعية من رؤساء العشائر والسياسيني واجملتهدين . أواستطاع 
 إىل أخرىالشعور باحلرمان واللجوء مرة  إىلام للسياسة الطائفية دفعت مجاهري الشيعة ممارسة النظ

 املرجعية ،من اجل املطالبة حبصص عادلة يف خمتلف وظائف الدولة ومرافقها السياسية.

عقدت جمموعة من رؤساء العشائر وبعض السياسيني الشيعة اجتماعات مع  1927 أيلولففي  
احلظر على توظيف الشيعة  إلغاء إىلالنجف رفضوا فيها فكرة التمييز الطائفي ودعوا اجملتهدين العرب يف 

 جل املطالبة حبقوقهم. أمن  1933يف املناصب احلكومية ، وقاموا حبركة احتجاجية عام 
  

 االنتفاضات الشيعية 
ة العراقية حاولت ورداا على السياسة احلكومية اليت تقضي بعزل املراجع الفرس عن التدخل يف السياس   

جمموعة من اجملتهدين العراقيني كالشيخ حممد حسني كاشف الغطاء والسيد حممد الصدر وعلي الشرقي 
وهادي كاشف الغطاء وحممد علي حبر العلوم  والشيخ جواد اجلزائري وحممد جواد اجلزائري وعبد الكرمي 

عوبات لعدم قدرة أي واحد منهم على اجلزائري ، التصدي لقيادة الشيعة يف العراق ولكنهم واجهوا ص
على املرجعية العليا يف النجف ،  اإليرانينياكتساب اعرتاف الطائفة به كقائد سياسي ، يف ظل سيطرة 

 وذلك بسبب عجز اجملتهدين العراقيني عن توفري  مصادر كافية لتمويل مرجعياهتم.

بفتح كلية خاصة 1927العراقية  عام احلكومة  إقناعوقد فشل الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء  يف   
  30يف النجف ومتويلها من أموال الوقف الشيعي يف العراق. اإلسالميةللدراسات 

وعندما اشتد الضغط على الشيعة وخاصة على القبائل العربية يف الفرات األوسط ، طلب الشيخ    
يستقيلوا من اجملالس النيابية ن أحممد حسني كاشف الغطاء  من الزعماء السياسيني الشيعة يف السلطة 

والكراسي املزيفة ، و انذر الزعماء الشيعة من التمادي واالنقسام وحتوهلم إىل أدوات حيركها الساسة 
وطالبهم بااللتزام بالقيادة املرجعية )املتمثلة فيه(  اإلصالحاملنحرفون يف بغداد ، ودعاهم للعمل من أجل 

 صل يف كل خالف.ن يكون قول اجملتهد هو القول الفأو 
وقد استجاب له عدد كبري من رؤساء العشائر وزعماء الشيعة واجتمع مائة منهم ومن علماء الدين      

واملثقفني، يف النجف ، فاتفقوا على برنامج إصالح عام ملواجهة مشكلة االستبداد والتمييز املذهيب ، 

                                                 
  454نقاش، إسحاق: شيعة العراق ص - 30
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ن احلكومة العراقية يف ذلك الوقت أ غري  31 1935وأرسل الشيخ مذكرة إىل امللك غازي يف آذار سنة 
جانبها عددا من شيوخ  إىل)حكومة ياسني اهلامشي( استطاعت ان تشق النخبة الشيعية وتكسب 

العشائر كالشيخ عبد الواحد احلاج سكر وحمسن أبو طبيخ وعلوان الياسري وعددا آخر من سياسيي 
  32يف الفرات األوسط. 1936عام املدن ووجهائها، مما مسح هلا بضرب االنتفاضة اليت حدثت 

متثيل اجملتهدين للطائفة  أون يعرتف بقيادة الشيخ كاشف الغطاء أوقد رفض رئيس الوزراء )اهلامشي(    
    33السياسية. األمورالشيعية يف 

ويف النهاية جنح النظام العراقي يف عزل املرجعية عن الشعب وحماصرة احلوزة العلمية يف النجف وختفيض   
حوايل ألفي طالب  إىلطلبة احلوزات الدينية من حوايل عشرة آالف طالب يف بداية القرن العشرين  عدد
  34  1957يف 
   

 محاربة  الشعائر الحسينية 
حماولة النظام العراقي لضرب القيادة املرجعية الدينية ، وحتجيم الشيعة ، سعى رئيس الوزراء  إطارويف  

أداة سياسية للمعارضة  أصبحتر املواكب احلسينية اليت كانت قد حظ إىل 1935ياسني اهلامشي عام 
 ووسيلة للتعبري عن الغضب الشيعي.

قد أفىت حبرمة املمارسات العنيفة والدموية  األصفهايناحلسن  أبووكان املرجع الشيعي األعلى السيد     
وان: )التنزيه ألعمال كتابا حتت عن  1928يف سنة  األمنيكما أصدر السيد حمسن   ،يف أيام عاشوراء

الشبيه( يستنكر فيه تلك املمارسات ، وأيدمها عدد من العلماء يف النجف ، ولكن الشيخ حممد حسني  
كاشف الغطاء  وقف يف مواجهة قرار احلكومة العراقية حبظر الشعائر احلسينية ، ودافع عنها قائال: إهنا 

اختفاء  التشيع   إىلن تقييدها سيؤدي أر من ضرورية لوجوده ، وحذ وإهنااعظم رموز املذهب الشيعي 
  35كله. 

نية قد لعبت دورا كبريا يف انتشار املذهب الشيعي يف العراق يف القرن التاسع يوكانت الشعائر احلس  
 عشر.

                                                 
 312، حسن: الشيعة والدولة القومية ص العلوي  - 31
 351احليدري، إبراهيم: تراجيديا كربالء  ص  -32
  225نقاش ، إسحاق: شيعة العراق ص  - 33
  461ص املصدر، - 34
  22-20و 6-5كاشف الغطاء ، حممد حسني : اآليات البينات ص   -35
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جانب الشيخ حممد حسني ، الشيخ عبد الرضا كاشف الغطاء الذي اعترب الشعائر احلسينية  إىلووقف   
ذكرى احلسني وتعزيز التضامن  إلحياءوسيلة  وأهناقدسية  وأسرارهائفة الشيعية الطا أعمالمن اكثر 

الديين ، والوقوف يف مواجهة التحديات  الوهابية، وان الطقوس احلسينية هي الوسيلة األشد فاعلية لنشر 
  36املذهب الشيعي بني العشائر .

ماء الصلحاء يف إثبات جواز إقامة وأصدر الشيخ حسني احللي كتابا ضد األمني حتت عنوان : )سي   
   37العزاء لسيد الشهداء( .

مع الشيعة ، وكان ذلك  األجواءتوتر  إىلوقد أدى حضر املواكب احلسينية من قبل حكومة اهلامشي   
 يف الفرات األوسط. 1936سببا من أسباب اندالع انتفاضة  يف 

   
 التعليم والغزو الثقافي  
يقوم  اإلسالميةقية املتعاقبة بانتهاج نظام تعليمي علماين بعيد عن الثقافة قامت  احلكومات العرا    

على فصل الدين عن الدولة ، وقامت بفتح مدارس حديثة من أجل تكوين جيل جديد ذي ثقافة 
الشعب العراقي عن نفوذهم، و حتطيم  إلبعادوقد رأى علماء الشيعة يف تلك املدارس حماولة  جديدة.

  38مقاطعتها. إىلة. واختذوا موقفا سلبيا منها ودعوا أتباعهم احلوزات العلمي
ن علماء اإلسالم كانوا ينظرون إىل املدارس من يوم فتحت إيقول السيد حممد الشريازي :" ويف هذا   

يف ابتداء فتحها مل  أهناإىل هذا اليوم نظر الريبة والشك ، وكان فيهم من حيرمها حترميا باتا ، بالرغم من 
منها ما ينايف اإلسالم صراحة ، وكان سبب هذا االرتياب والشك ما أدركه العلماء بثاقب نظرهم يظهر 

مل تؤسس للثقافة فحسب وإمنا أسست لتزود املسلمني إىل جانب الثقافة بالفكرة االستعمارية  أهنامن 
الكافر املستعمر اليت تقصد حتطيم بالد اإلسالم وتقدميها لقمة سائغة للمستعمرين فكريا، كما أخذها 

عسكريا باحلديد والنار ، وهذه الفكرة كانت صحيحة مائة يف املائة، فقد أتت املدارس مثارها البشعة، 
بعد ربع قرن من الزمان ، وتبني صحة تنبؤ العلماء ، فقد كانت املدارس بذرة االستعمار اليت بذرها يف 

   39اإلسالم".أرض اإلسالم ليتفيأ املستعمر حتت ظلها يف أمن من بطش 
  
 التحدي الشيوعي 

                                                 
 كاشف الغطاء ، عبد الرضا: األنوار احلسينية  -36
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أدت سياسات احلكومات العراقية املتعاقبة اخلاطئة يف اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية    
واليأس يف صفوف اجلماهري  )الشيعية( وكان  واإلحباطوالثقافية  والطائفية إىل تنامي مشاعر الغنب 

داد ، وخباصة من جنوب العراق )بسبب استبداد الشيوخ بغ إىلملوجات اهلجرة من القرى واألرياف 
مالك أراض كبار واخنراطهم يف خدمة النظام االجتماعي القائم حينذاك(  إىلالذين حتولوا يف فرتة قصرية 

العيش يف حياة مدينية كرمية. فاجنذب   إىلوالتطلع  ،واإلحباطمشاعر القلق  إثارةدور ال يستهان به يف 
االجتماعية واالقتصادية  األوضاعاحلزب الشيوعي تعبريا عن متردهم على  إىللشيعة كثري من الشباب ا

والسياسية اجملحفة من جهة وعلى سلطة شيوخ العشائر واحلكومة الداعمة هلا من جهة ثانية وثورة غري 
 معلنة على علماء الدين من جهة ثالثة.

ني وباقي الفئات الشعبية وحيظى بفاعلية وكان التيار االشرتاكي يدافع عن حقوق العمال والفالح  
االقتصادية واالجتماعية السياسية املزرية، ويؤكد على مفاهيم احلرية  األوضاعوجاذبية ويعرب عن حقيقة 

والعدالة واملساواة ويقدم حلوال لتغيري األوضاع الفاسدة يف البالد . مما وفر للحزب الشيوعي أرضية 
 سينات بشكل كبري ، يف غياب القيادة املرجعية الفاعلة.خصبة للنمو واالنتشار يف اخلم

 1954وقيام نوري السعيد عام  1952وامتلك احلزب الشيوعي العراقي شعبية هائلة بعد حوادث     
 إمكانية أوحبل الربملان ومصادرة احلريات وممارسة العنف ، وسد الباب أمام أي احتمال للتغيري السلمي 

 )الشيعية( يف السلطة. ةياجلماهري الشعبمشاركة 
 14ومل ميض وقت طويل بعد ذلك حىت قام الزعيم عبد الكرمي قاسم بالقضاء على النظام امللكي يف     
، فانطلق املارد الشيوعي من قمقمه وسيطر على الشارع العراقي، وباخلصوص على اللجان  1958متوز 

 وأنصاررأة ونقابات احملامني واملهندسني واملعلمني التنفيذية الحتادات الطلبة واحتادات الشباب ورابطة امل
وأخذت منظمات احلزب الشيوعي تنمو بشكل مذهل  40السالم ونقابات العمال واحتادات الفالحني.

يف بغداد.  األلوفمظاهرات من مئات  إخراجوتوفر له تأييدا شعبيا حقيقيا ، حبيث أصبح قادرا على 
الدميوقراطية اليت كان يدعو هلا، ولكنه  أولسلطة بالطرق العسكرية وأوشك احلزب الشيوعي على استالم ا

انقسم على نفسه بني تيارين : أحدمها يرفض استالم السلطة ، بقيادة هباء الدين نوري الذي كان يقول 
 الدميوقراطية الوطنية ، أوالوطنية  الربجوازيةويسمي تلك املرحلة مبرحلة  "بأن دور الشيوعيني مل حين بعد"

  41، بقيادة سكرتري احلزب )سالم عادل(. استالمها فوراا  إىلوتيار آخر يدعو 
                                                 

قوة مسلحة من  )املقاومة الشعبية (  58يف آب   عضو ،  وشكل 25000كان لدى احلزب الشيوعي  حوايل   -40
ضابط بني مالزم  500، وذلك إىل جانب  25000إىل حوايل  1959شخصا  ارتفعت يف أيار  11000ضمت 

صديق يدفع تربعات للحزب  1200ضابط عراقي ، إضافة إىل  5000وزعيم منتظم يف احلزب الشيوعي من بني 
  جندي عضو يف احلزب الشيوعي. 3000و

  110سلوجلت:  العراق احلديث من الثورة إىل الديكتاتورية ص  -41
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يف ظروف  إصالحاتركز على قضايا مثل  وإمنامل يطرح احلزب الشيوعي االشرتاكية كشعار مرحلي ،    

م نه قاأ إالاحلياة والعمل وتوزيع اكثر عدال للثروة وصحة افضل وخدمات تعليمية واجتماعية للجميع . 
األمالك و وقف وراء  وأصحابمبحاربة املؤسسات االجتماعية العريقة كاحلوزة الدينية والعشرية واألسرة 

املدنية الذي يساوي بني املرأة والرجل يف اإلرث، مما خلق  األحوالالزراعي وقانون  اإلصالحقانون 
  ة الشيعية.عميقا بالذعر يف صفوف اجملتمع العراقي املسلم واملرجعية الديني إحساسا

  
  
  

 في مواجهة الغزو الثقافي -ب 
  
  
  

يف ظل ذلك الصراع احملتدم بني املرجعية الدينية الشيعية والدولة العراقية احلديثة، ويف ظل تلك التحوالت 
يف عائلة علمية معروفة  1928الثقافية واالجتماعية ولد السيد حممد الشريازي يف النجف األشرف عام  

أحد مساعدي قائد ثورة العشرين الشيخ حممد تقي الشريازي  42ده املريزا مهدي الشريازي حيث كان وال
، وكانت أمه السيدة حليمة بنت عبد الصاحب بن املريزا حممد حسن الشريازي صاحب )فتوى حترمي 

 التنباك( الشهرية.  

حبة السيد حسني بص1937عام  43وعندما كان يف التاسعة من عمره هاجر  والده إىل كر بالء     
فرارا من ضغط الشاه رضا هبلوي ، الذي كان قد استوىل على  إيرانالقمي الذي كان قد هاجر من 

  44 السلطة بعد عزل الشاه القاجاري أمحد وعني نفسه ملكا على بالد فارس.

  
يس ( ، حدثت حركة رشيد عايل الكيالين، رئ1941وعندما كان يف الثالثة عشرة  من عمره )عام     

الوزراء العراقي الذي حاول الوقوف على احلياد يف احلرب العاملية الثانية، ومقاومة اإلجنليز الذين كانوا 
يريدون اختاذ العراق قاعدة عسكرية هلم يف صراعهم مع دول احملور ، وقد ساند مراجع الدين الشيعة 
                                                 

هـ من أب تاجر هاجر إىل 1304ولد املريزا  مهدي بن حبيب اهلل بن حممود احلسيين الشريازي يف كربالء سنة  - 42
احلرب  العراق من شرياز يف أواسط القرن التاسع عشر ،  ودرس على يدي الشيخ حممد تقي الشريازي ورافقه بعد

 94رة العشرين.  الشجرة الطيبة ص العاملية األوىل إىل كربالء حيث كان إىل جانبه يف الثورة العراقية الكربى ثو 
  1967، حسب إحصاء عام 83301نت مدينة كربالء تسمى سابقا )مشهد احلسني( وبلغ  عدد سكاهنا  كا  -43

  9سلمان هادي آل طعمة :  ومضات من تاريخ كربالء ص 
 52الشريازي ، حممد: حياتنا قبل نصف قرن ، ص - 44
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فأفتوا بوجوب اجلهاد ومقاومة اإلجنليز  املقهورون تلك احلركة، ووجدوا فيها فرصتهم لالنتقام من بريطانيا،
   45، وهذا ما أعاد القوة والعزة واالعتبار للمرجعية الدينية املضروبة.

وبعد ذلك مباشرة شهد الشريازي حركة أخرى ، قادها املرجع الديين اإليراين املعارض واملقيم يف كربالء   
لشريازي ، وذلك من أجل تصحيح اإلجراءات ، السيد حسني القمي ، وشارك فيها والده املريزا مهدي ا

   46العلمانية اليت اختذها الشاه رضا البهلوي يف إيران .

وقد سامهت تلك احلركة أيضا يف تعزيز موقع املرجعية الدينية يف العراق وإيران ، وخاصة موقع والده   

ية ، فأصبح هو تقريبا مرجع  املريزا مهدي ، الذي ورث القمي بعد وفاته يف أعقاب احلرب العاملية الثان

كر بالء ذات املركز االسرتاتيجي الديين الكبري يف العامل الشيعي ، بسبب زيارة  مئات األلوف من 

الشيعة هلا من خمتلف أحناء العامل كل عام يف عدة مناسبات )كالعاشر من حمرم والعشرين من صفر 

 ة( .واخلامس عشر من شعبان وليايل القدر والعيدين ويوم عرف

ن يتجه الشريازي لكي يصبح مرجعا دينيا أو حيلم باملرجعية العليا للشيعة يف أولذا فلم يكن غريبا    
نه هاجر إالعامل  منذ صغره ، ورمبا كان والده يعده لذلك ، فهو قد أنشأه نشأة دينية علمية ، صحيح 

نه أخذ إالعمر تسع سنني ، إال  من النجف ، حيث احلوزة العلمية الرئيسية ، إىل كربالء ، ولولده من
يعتين به ويدرسه الفقه واألصول ويلقنه الرتاث الشيعي ، كما كانت هنالك فرصة للشريازي ألن يتتلمذ 
يف اللغة العربية واملنطق على يد الشيخ جعفر الرشيت  والشيخ حممد الكلباسي، ويف الفلسفة على يد 

علي يدي السيد حممد هادي امليالين ، ويف الفقه الشيخ حممد رضا األصفهاين ويف علوم القرآن 
 واألصول على يد والده والشيخ يوسف اخلراساين. والشيخ زين العابدين.

                                                 
يقول الشريازي:" رأيت أنا يف احلرب العاملية الثانية كيف ان مئات األلوف من العشائر وغريهم يأتون إىل النجف  - 45

وكربالء ألجل التصدي إلخراج الربيطانيني من العراق ملا أفىت بذلك املراجع ، وبالفعل قد أخرجوهم من احلبانية". 
 46الشريازي ، حممد: احلرية اإلسالمية ص 

يقول السيد حممد:" كما رأيت كيف ان السادة الوالد والقمي وامليالين ضغطوا على البهلوي اإلبن يف إلغاء القوانني  -46
املضادة لإلسالم يف إيران من إرجاع األوقاف واختيارية احلجاب وإلغاء بطاقات األرزاق وإخراج املدارس واملعاهد 

 46الشريازي ، حممد: احلرية اإلسالمية ص  ىل غري ذلك". ملسابح وما أشبه من االختالط إوا
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وله من العمر  1374/1955وحفظ القرآن الكرمي ، وألف أول كتاب له يف الفقه االستداليل سنة   
 سبعة وعشرون عاما ، وكان يدور حول : )االجتهاد والتقليد( . 

األمة وخاصة  إليهاوقد ارتعب الشريازي يف مطلع شبابه يف اخلمسينات من احلالة الثقافية اليت وصلت   
اليسارية املختلفة ، ووصف اجلو املخيم يف  األحزابجيل الشباب واملثقفني الذين تركوا الدين واخنرطوا يف 

حرفة اهلائلة كل قوي وشديد ، وال نه جو مكفهر بالظالم وقد جرفت التيارات املنإتلك األيام بقوله :" 
   47يوجد إال بصيص ضعيف من نور اإلسالم ".

الغرب   أمامبأسى حالة االهنيار النفسي و مدى االهنزامية اليت أصابت املسلمني  الشريازي والحظ   
  48مجلة وتفصيال ليلحقوا بركب احلضارة املادية. اإلسالموالشرق ، بسبب التقدم الصناعي  فرتكوا 

املسلمني، واستبدال  أفرادغريبة وصدمة كربى  أصابت كل فرد من  أخالقيةحدوث أزمة  إىلمما أدى   
وانتهاك حرمة  اإلسالميمبؤسسات غربية وطغيان التشريع العلماين على التشريع  اإلسالميةاملؤسسات 

  49الدين وحرمات املسلمني. 
مبا ينطوي عليه من احلاد  اإلسالمات يهدد جذور ورأى أن " االستعمار الثقايف الشرقي والغريب " ب   

ورأى الشريازي أن سبب جناح   50وفساد واحنراف ، ويشكل سيال جارفا ليس له مثيل يف التاريخ .
تشويه معامل  إىلتفوق الغرب العلمي الذي أدى   إىلاالستعمار الثقايف واالهنيار النفسي للمسلمني يعود 

  51ووصمه بكل عيب. اإلسالم

      ن االستعمار الفكري اعتمد على جانبني مها :أو  

 املدنية احلديثة.  اإلداريةمتجيد احلضارة الغربية اليت قدمت  املكتشفات واملخرتعات والنظم  – 1    

  52مهامجة اإلسالم ،  ووصمه باجلمود والرجعية. -   

  

وحلق اللحى وانتشار السفور يف يف شهر رمضان ،  واإلفطارواعترب الشريازي ظاهرة ترك الصالة      
العراق يف اخلمسينات، وخاصة بعد انقالب عبد الكرمي قاسم ، دليال على فقدان الثقة بالنفس واالهنزام 

كما اعترب املدارس احلديثة واجلامعة العراقية وخصوصا كلية الرتبية وكلية احلقوق  53الفكري أمام الغرب.
                                                 

 65و وقفة مع الوجوديني ص   80الشريازي: حممد : املرض والعالج  ص  - 47
 93الشريازي ، حممد : حوار حول تطبيق اإلسالم ص  و إرشادات إسالمية ص  - 48
 27إلنقاذ املسلمني ص الشريازي ، حممد : ممارسة التغيري - 49
 10الشريازي ، حممد: إىل أبنائنا يف البالد األجنبية ص  - 50
 83الشريازي: إرشادات إسالمية ص  - 51
 67و 59ص  املصدر، - 52
 102و 39حياتنا قبل نصف قرن ص  102-39و  130الشريازي: إىل حكم اإلسالم ص   -53
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طق كلية الرتبية منهج مستورد من وراء البحار ومنطق الغزاة ن منأو   54قناة الغزو الثقايف الغريب.
   55املستعمرين.

  

التمييز بني  إىلوالوقوف يف وجه احلضارة الغربية ، ودعا  اإلسالموقد هب الشريازي للدفاع عن   
قفني احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ، و انتقد  بشدة بعض املث وأنظمةالتكنولوجيا 
اخليل والبغال واحلمري والشموع  إىلأخذ احلضارة الغربية ككل ، أو تركها ككل والعودة  إىلالذين دعوا 

وركز يف خطابه الثقايف على حماربة الشيوعية  56ومياه القرب ، ووصف كالمهم بأنه مغالطة صرحية.
اة الغربية واحلداثة حىت يف العادات والقومية والدميوقراطية والوجودية والعلمانية واحلزبية وكل مظاهر احلي

 والتقاليد .

لقاء رئيس الوزراء عبد الوهاب املرجان  إىل 1957ويف هذا السياق  ذهب السيد حممد الشريازي عام  
له انتشار الشيوعية وعجز احلكومة عن الوقوف أمامها فاقرتح عليه الشريازي  العمل   شكاالذي 

  57. باإلسالم

سنية وشيعية للتصدي للمد الثقايف الغريب  إسالميةتلك الفرتة عدة حركات  وكانت قد نشأت يف  
املسلمني  بعد عودته من مصر عام  لإلخوانوالشرقي. حيث قام الشيخ حممود الصواف يف تأسيس فرع 

فرعا له يف العراق كان يضم سنة وشيعة كان منهم الشيخ  اإلسالمي. وأنشأ حزب التحرير 1948
،   اإلسالميةمد هادي السبييت اللذين سينفصالن عنه ويشكالن نواة حزب الدعوة عارف البصري وحم

ما عرف الحقا  أوكما قام الشيخ عز الدين اجلزائري يف النجف بتأسيس حركة املسلمني العقائديني 
 باسم "الفاطميني". 

  
  

 البرنامج العملي -ج 

  
 ظل العهد امللكي ، بالسيد حممد الشريازي الذي  دفع ذلك اجلو املعادي للدين والشيعة واملرجعية، يف   

اختاذ مواقف  إىليف كربالء  ويشكل احملور القيادي فيها ،  اإلسالميةكان حيتل موقع القطب يف احلركة 
جذرية من الدولة العراقية واملعارضة اليسارية ) الشيوعية والقومية( واحلركة الثقافية العلمانية. و اختذ 

اجتاهات  أوأحزاب معارضة  أوطعا مع كل ما هو موجود على الساحة من نظام حكم منهجا ثقافيا قا
                                                 

 305الشريازي: إىل حكم اإلسالم ص  -54
 309 صاملصدر،  - 55
  158الشريازي ، حممد: إىل حكم اإلسالم ص   - 56
 115-105الشريازي:  حوار حول تطبيق اإلسالم ص  - 57
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الشيعة  احلياة وهتيئة إىل اإلسالمإعادة  إىلحديثة ، وانطلق يعمل ويدعو ، بكل جد ومثابرة واندفاع ، 
 احلكم ومتكني املرجعية من السلطة. إىل
  

 الخطة المرحلية الثقافية
ضعف التيار اإلسالمي يف تلك األيام وافتقاده إىل قاعدة شعبية عريضة، وشعورا من الشريازي ب     

، مشاهبة خلطة   باإلسالم اإلميانوخاصة بني الشباب واملثقفني ، فقد وضع خطة ثقافية مرحلية لنشر 
ن من أ، ورأى  اللذين بدءا ينشطان يف تلك األيام اإلسالميحزب الدعوة اإلسالمية وحزب التحرير 

والتشيع  باإلسالمبدقة يف أذهان الشباب وتكوين جيل مؤمن  اإلسالمية تأصيل الثقافة واجبه أوال
وأجل التفكري باستالم  إلسالما. إسالميةحكومة  إقامةوالقيادة املرجعية ، مث العمل بعد ذلك من اجل 

  58املستقبل ريثما تتهيأ الظروف املناسبة. إىلالسلطة 
 ظل والده عندما كان يف بداية العشرينات من عمره ، ضمن جلنة من ابتدأ السيد الشريازي عمله يف    

رجال الدين يف كر بالء هم: ) الشيخ هادي معرفة وأخوه السيد حسن الشريازي والسيد حممد صادق 
-10-13القزويين والسيد عبد الرضا الشهرستاين(  أمسوها: " جلنة الثقافة الدينية" وذلك بتاريخ: 

مباشرة أو باستحصال اجلواب من كبار  أماألسئلة الدينية واإلجابة عليها ، هجرية لتلقي ا1372
ونشر اجلواب يف إحدى الصحف احمللية، وكان مقر اللجنة يف )املدرسة اهلندية(  فطاحل العلماء ،

واختارت اللجنة يف البداية جريدة )القدوة( األسبوعية الصادرة يف كر بالء فأعلنت عن فكرهتا ألول مرة 
، فاهنمرت عليها األسئلة، ونشرت جواب أول رسالة  1372-10-15الصادر بتاريخ  36العدد  يف

مث يف أعداد أخرى ، مث امتنعت اجلريدة من نشر  1372-11-17الصادر بتاريخ  40يف العدد 
إىل جملة شهرية جديدة أصدرها السيد صدر الدين  1373/1954األجوبة هلا. فانتقلت يف سنة 

  59ي: )رسالة الشرق(.الشهرستاين ه
مث قام الشريازي بتأسيس )املكتبة اجلعفرية( يف )املدرسة اهلندية( يف كربالء، و بدأ يصدر مع جمموعة   

من  أصدقائه جملة )أجوبة املسائل الدينية(  اليت أصبحت منطلقا لالحتكاك بطبقات املثقفني ، مما أدى 
واآلداب( عام  األخالقخلريية اإلسالمية( مث جملة )إىل تأسيس )مدرسة اإلمام الصادق( و )اجلمعية ا

وهبذه املؤسسات انطلقت مسرية الشريازي احلركية الثقافية. ومل متض مدة على ذلك حىت قامت 1957
   60اليت فجرت الصراع بني فئات اجملتمع العراقي. 1958متوز   14ثورة  

                                                 
  80و  76-72الشريازي ، حممد :  املرض والعالج ص - 58
 1373مجادى اآلخر  25جملة رسالة الشرق ، الكربالئية، العدد الثاين  - 59
 154و الشجرة الطيبة ص  5الم ص الشريازي ، حممد: حوار حول تطبيق اإلس - 60
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تكثيف حتركه الثقايف ،  إىللشريازي، ودفعته وقد حفزت الثورة واألحداث اليت أعقبتها، السيد حممد ا   
على الطلبة واملثقفني والكسبة ورجال الدين، وينشر املزيد من   أسبوعيةفبدأ يلقي عدة  حماضرات 

  61اجملالت والكتب .
 إىل باإلضافة، كمدارس حفاظ القرآن احلكيم للبنني والبنات.  أخرىوقام بتأسيس مدارس إسالمية    

كما شكل هيئة للتبليغ الديين السيار ،     62لتعليم القرآن الكرمي يف مساجد كربالء .تشكيل )هيئات( 
من عدد من اخلطباء ، تتجول يف القرى واألرياف احمليطة بكربالء. وقام بتأسيس )مكتب التوجيه الديين 

الرئيسية  ( الذي كان يقوم بإلقاء حماضرات صباحا ومساءا عرب مكربات للصوت مبثوثة يف شوارع كربالء
و )مكتب الدعاية اإلسالمية( ، الذي كان يهتم بتعليق الالفتات وامللصقات يف خمتلف شوارع املدينة 
وجدراهنا يف كل مناسبة دينية. وأخذ يشجع على تنظيم جمالس ومواكب العزاء احلسيين . ويعمل جبد 

 أبناء كربالء . على استقطاب الشباب لدراسة العلوم اإلسالمية ، وخاصة من العراقيني و 
  

 البرنامج اليومي
درس يف الفقه  مث  وإلقاءوكان برناجمه اليومي يتألف من الكتابة اليومية يف الصباح بعد صالة الفجر  

الدينية وحل مشاكل الناس االجتماعية والقضاء بينهم وأخذ  األسئلةعلى  لإلجابةاجللوس يف ديوانيته 
احملاضرات   وإلقاءافية ، وأداء الصالة مجاعة  يف األوقات الثالث ، مشاريعه الثق وإدارةاالستخارة هلم. 

 املختلفة يف املساء.
  

الكبرية  اإليرانيةوكانت الدائرة االجتماعية الرئيسية اليت ينشط فيها السيد الشريازي هي دائرة اجلالية    
 إىل كانت تتعرض هذه اجلالية ويف حني  63يف اجملتمع . أواملقيمة يف كربالء ، سواء يف احلوزة العلمية 

يف العراق،  وأبوهوالذي ولد هو  اإليرانية ةاجلنسيالعزلة السياسية كان السيد حممد الشريازي ، الذي حيمل 
  64ومسؤولياته الدينية. اإلسالميينغمس يف العمل الثقايف والسياسي، انطالقا من شعوره 

                                                 
كسلسلة )منابع الثقافة اإلسالمية( اليت كانت تنشر كتابا كل شهر ، وجملة )صوت املبلغني( الشهرية ،  وجملة    -61

 )ذكريات املعصومني( وسلسلة )أعالم الشيعة(  
  .ازي ترميمه وبناءهكان  يوجد يف كربالء حوايل مائيت مسجد ، وبعضها كان مهجورا ومهدما فأعاد الشري   - 62
ألف نسمة عدد سكان كربالء يف  60%  يف ذلك احلني من  جمموع  12كان اإليرانيون يشكلون نسبة   - 63

 .اخلمسينات إضافة إىل نسبة مماثلة من املتجنسني
 متصرف كربالء فؤاد عارف، فغضب املتصرف ينقل الشريازي عن والده : أنه بعث ذات مرة برسالة احتجاج إىل -64

وقال له : انك رجل إيراين وال حق لك بالتدخل يف شؤون العراقيني ، فأرسل له املريزا الشريازي  رسالة ثانية شديدة 
اللهجة قال فيها: بأنك ال حق لك يف التدخل يف شؤون املسلمني ، أليس حنن الذين فجرنا ثورة العشرين وطردنا 
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 الشيرازي يرث والده في المرجعية الدينية
  

كان والد السيد حممد ، املريزا مهدي الشريازي، يعترب يف مستوى السيد حمسن احلكيم والسيد عبد و   
  65اهلادي الشريازي ، ولكنه كان زاهدا جدا ومل يكن يرغب يف املرجعية العليا ومل يكن يعمل من أجلها.

دادا عليه، م  أغلقت مدينة كربالء والنجف  ح1960هـ  1380وعندما تويف يف شهر شعبان سنة 
وتدفق عشرات األلوف من خمتلف املدن العراقية إىل كربالء لتشييع املريزا مهدي الذي كان حيتل موقعا  
كبريا يف النفوس ، وقبل مراسم الدفن تلي نص وصية الفقيد على اجلماهري : "بكون خلفه األرشد 

نه" فتقدم ابنه وصلى على مساحة حجة اإلسالم واملسلمني السيد حممد الشريازي وصيه يف كافة شؤو 
وكان هلذا   66جثمانه وأّم مجهرة غفرية من املشيعني مبا فيهم مراجع النجف الكبار كاحلكيم واخلوئي.

التشييع اجلماهريي الضخم يف ذلك الوقت أثر كبري يف مسرية وحياة السيد حممد الشريازي ، فهو 
، وليس له  اإلسالميةية( وقيادة احلركة سيضعه يف طريق جديد صعب وخطري هو طريق )املرجعية الدين

 عاما،  ولكنه سوف يقرر ويسري يف ذلك الطريق. 33من العمر سوى 
   

 بناء الشعبية
كان على الشريازي وهو يعد لبناء مرجعيته يف مقابل املراجع اآلخرين الكبار ، ويف مقابل الدولة      

شعبية واسعة بني الناس ، وذلك حيتاج إىل ذكاء   العراقية واألحزاب العاملة يف الساحة ان يسعى لبناء
كبري ، وكان الشريازي وريث املرجعية مدركا هلذا األمر احليوي منذ البداية فهو يعرف كيف يكسب 
الناس وخاصة العامة منهم، و كان يتميز بشكل فريد يف األخالق العالية من التواضع والبشاشة 

كان يهتم بكل زائر له  ويسأل عن امسه وعمله ودراسته ووضعه   والتسامح واهلدوء واحرتام الناس ، حيث
االجتماعي ويقوم احرتاما لكل قادم حىت لو كان شابا صغريا ، وكان ينجح بسهولة يف اجتذاب حمبة 

 اآلخرين وودهم وصداقتهم وبناء عالقة قوية معهم .

                                                                                                                                            

ته؟ وانك ان مل ترغب يف العمل مبوازين الدين احلنيف فاخرج من اإلجنليز من العراق وحفظنا استقالل العراق وكرام
 125-123مدينتنا. الشريازي: تلك األيام 

كان يرفض تعيني الوكالء يف البالد ويقول: )ال أضع حبال يف عنقي أعطي طرفه بيد الوكيل يصنع هو ما يشاء و   - 65
 104أحاسب أنا عند اهلل(. الشجرة الطيبة  

  140-115بة ص الشجرة الطي - 66
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ور اليت قد تبعد الناس عنه ، إىل جانب ذلك كان يعرف كيف يستخدم القضايا الشعبية ويتجنب األم   
وميارس األمر باملعروف والنهي عن املنكر  67فكان ميارس القضاء بني الناس وحيل مشاكلهم االجتماعية.

، ويدافع عن الشعائر احلسينية اليت كانت تتعرض للمنع من قبل احلكومات العراقية والنقد من قبل 
  68الشباب املثقف .

  
من  واإلضراباتب الشعبية الواسعة كطريق للقدرة على تنظيم املظاهرات وكان يؤمن بضرورة اكتسا   

ولكي حيقق الشعبية الواسعة   69على الدولة وحتقيق املصاحل االجتماعية. اإلرادةاجل التمكن من فرض 
و مراعاة اجلماهري يف آرائها وأفكارها  70ن عليه االنسجام مع ذهنيات وعقائد األمة.أكان يدرك 

اجلماهري أسهل من حتمل  مطالبمنه بأن تلبية  إميانااز عملها واجتماعاهتا وغري ذلك ، وحاجاهتا وطر 
بأن )رضا الناس غاية ال تدرك( فانه كان يسعى إلرضاء اجلماهري وخدمتها  إدراكهضغط األعداء. ومع 

  71وجذب ودها قدر املستطاع . 
ي أتباعه ، بالتزام احليادية يف املسائل ومن أجل احملافظة على الشعبية كان يقوم الشريازي ، ويوص   

بكل ذكاء ولباقة ، وذلك خوفا من انشقاق الناس عليه. ويف الوقت  وجتنبهااملختلف عليها بني الناس ، 

                                                 
كان املتدينون الشيعة يف تلك األيام  يعتربون القضاء من أعمال اإلمام املعصوم )املهدي املنتظر( املخولة إىل )نائبه   - 67

العام( الفقيه العادل: )احلاكم الشرعي(، ولذلك فقد كانوا يستحرمون مراجعة القضاة الذين تعينهم الدولة )الظاملة( إال 
 رجل الدين وخاصة )اجملتهد( حيتل بينهم موقعا قياديا شامال ويقوم بدور القضاء .اضطرارا ، وكان 

يقول الشريازي:" على العامل ان جيند نفسه للقيام بالشؤون اإلسالمية كالقضاء بني الناس وإصالح شؤوهنم  - 68
شعائر األثر الكبري يف جلب الناس ،واملواظبة على صالة اجلماعة واحلضور يف احلفالت الدينية وغريها ، وان للمظاهر وال

إىل حظرية اإلسالم ، لكن ينبغي ان يقرن ذلك بالدعاية الواسعة النطاق ، وليس هذا من الدعوة إىل النفس ، بل من 
وهكذا فان النيب واألئمة … الدعوة إىل اإلسالم ، فيدعو الناس إىل الرتافع عند العلماء واىل حضور اجلماعة و

بل دعوة إىل اإلسالم وهداية للناس ، وهم أسوة خللفائهم  -ال أنانية والعياذ باهلل  -عون إىل أنفسهم الطاهرين كانوا يد
على … ان قيام العامل مبكافحة املنكرات تضفي عليه هيبة كبرية يف النفوس وتوجب التفاف الناس حوله … العلماء 

م ، فان العامل إمنا جعل للدين والدنيا ، والناس العامل ان يتبىن حل مشاكل الناس وينصب من نفسه قائما مبهامه
  88-83يلتفون حول احلالل للمشاكل مبا ال يلتفون حول سواه". الشريازي ، حممد: إىل الوكالء يف البالد ص 

  2ج111الشريازي ، حممد: السياسة ص  - 69
  2ج108ص املصدر،  -70
 88-87الشريازي ، حممد:  السبيل إىل إهناض املسلمني ص -71
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ختفيف حدة اخلالفات املوجودة يف اجملتمع ، بكل لطف ولني ، فانه كان حيرص  إىلالذي كان يسعى 
 72املوافقة ألي من الطرفني املتنازعني.  أوالفة على حفظ لسانه وحركاته من إبداء املخ

 إىلو مبا أن الشعائر احلسينية كانت  حتظى بعواطف شعبية عارمة، فقد وقف السيد حممد الشريازي    
ن هدف املستعمر يف إوقال:" 73التضييق عليها. أوجانبها بقوة ، وأدان مقاومة احلكومات العراقية هلا ، 

احلسني هو رمز الثورة والتحرر وقضيته كانت  اإلمامالشعائر احلسينية ألن  بالدنا... هو القضاء على
الشعائر  مبا  أنواعوأيد خمتلف   74الثورة والتحرر". إىلمني لسببا وحافزا لدفع املس األجيالعلى مدى 

 75فيها  اللطم وضرب السالسل والتطبري ووطء اجلمر الالهب يوم عاشوراء.
لتطبري ) ضرب الرؤوس بالسيوف( باسم احلوزة الدينية يف كر بالء يف أواخر نه قاد بنفسه مواكب لإحىت 

إىل  1385/1965حلسم اجلدل الدائر حوهلا. ودفع أخاه السيد حسن الشريازي يف سنة  الستينات،
)الشعائر احلسينية( شن فيه هجوما عنيفا على الذين ينتقدون الشعائر ووصفهم  باسمتأليف كتاب 

مرين والعداوة للتشيع ، وهو ما أدى إىل انقسام الناس يف كر بالء، واحنياز مجاعة من بالعمالء للمستع
أصدقاء الشريازي السابقني وخاصة أعضاء )اجلمعية اخلريية اإلسالمية( إىل الصف املطالب بإصالح 

ى مركز التطرف يف ممارستها ، مث أدى إىل قيام بعض أنصار الشريازي باهلجوم عل أمامالشعائر والوقوف 
 مما ترك شرخا يف صفوف احلركة اإلسالمية يف كربالء والعراق. 1966اجلمعية اخلريية وحتطيمه سنة 

كان الشريازي ينظر إىل )الشعائر احلسينية( كوسيلة مهمة لنشر اإلسالم والتشيع  وتعزيز قوة املرجعية     
بل السلطات الظاملة حماولة للسيطرة أمام الدولة العراقية ، ويرى يف حماوالت ضرهبا أو حتجيمها  من ق

الشعائر احلسينية مبختلف أنواعها، حيقق له  إقامة إىلجانب املؤيدين  إىلعلى األجواء . وكان احنيازه 
ضمنا شعبية واسعة يف صفوف عامة الناس بالرغم من انه كان يبعد عنه النخبة املثقفة اليت كانت 

 التطبري والضرب بالسالسل.  أوتستنكر التطرف يف ممارستها كدخول النار 
  

وميكن اعتبار موقفه املرتدد من صالة اجلمعة مثاال آخر على حماولته احلفاظ على الشعبية، فبالرغم من    
نه تردد  ومل يبادر أ إالالفقيه للجهاد االبتدائي ،  إعالنحد القول جبواز  إىلبنظرية والية الفقيه ،  إميانه

                                                 
  -مثال  -و انطالقا من هذا الفهم جتنب السيد الشريازي   79الشريازي ، حممد: إىل الوكالء يف البالد ص -72

عن الدكتور علي شريعيت الذي كان يثري انقساما حادا يف اجملتمعات الشيعية حول أفكاره  -سلبا أو إجيابا  -احلديث 
  من طروحات الكاتب الفكرية.  التجديدية  ، كما جتنب اختاذ موقف سليب أو إجيايب

و املبلغون والرتبية  9و االستفادة من عاشوراء  ص 99الشريازي ، حممد:  إىل أبنائنا يف البالد اإلسالمية ص  -73
  18العلمية ص 

  224-200الشريازي ، حممد:   تلك األيام  ص  -74
وبيان   90-100ل املالية  ص و أجوبة املسائ 127-126الشريازي ، حممد: حياتنا قبل نصف قرن ص  -75

 1400حمرم 7عاشوراء 
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معة بصورة عينية ، ألهنا كانت حمل خالف بني الفقهاء الشيعة يف )عصر القول بوجوب صالة اجل إىل
 77وألن " املألوف عند الشيعة عدم إقامتها".  76الغيبة(.

، والشيخ حممد مهدي اخلالصي يف الكاظمية ،  األصفهاينن جتربة أستاذه الشيخ حممد رضا أويبدو    
من قبل أوساط حمافظة يف احلوزة واجملتمع دفعت صالة اجلمعة ، ورد الفعل السليب العنيف  إقامةيف 

 إمكانيةعن تبين القول بالوجوب التعييين، خوفا من احنسار شعبيته، بالرغم من  اإلحجام إىلالشريازي 
 78يف مواجهة احلكومة.  أسبوعيااستغالل صالة اجلمعة يف تعبئة الناس وحتشيدهم 

   

 الدفاع عن حقوق الشيعة
يا اليت كانت تعطي للشريازي وألي عامل يف الساحة يف تلك الظروف، شعبية ولعل من أهم القضا   

 باإلضافةواسعة جدا ، هو االهتمام بالدفاع عن حقوق الشيعة املهضومة يف مواجهة الدولة الطائفية، 
االثين عشري يشكل قاعدة  اإلمامين الفكر الشيعي أللدفاع عن التشيع كفكر وثقافة وتاريخ ، خاصة و 

 ة لشرعية املرجعية الدينية اليت ينطلق الشريازي منها بوصفه أحد )مراجع التقليد(.أساسي
ويف هذا السياق كان الشريازي دائما  يطالب املسئولني العراقيني  حبقوق الشيعة يف خمتلف اجملاالت   

ن يف العراق و لذا ن الشيعة هم أكثرية السكاإوالعسكرية والرتبوية. ويقول : واإلعالمية واإلداريةالسياسية 
جيب على الدولة ان متنحهم حقوقهم كاملة وان تكون هلم حصة يف السلطة تتناسب ونسبتهم يف 

من  األياميف يوم من  األكثريةفستهب  وإالن تعمل على هذا املبدأ ، أن من مصلحة الدولة إالبالد. و 
 79حتت الرماد لتعلنها ثورة عارمة ضد الدولة. 

أليف عدد من الكتب يف الدفاع عن الشيعة والتشيع مثل: )هكذا الشيعة. وهؤالء وقام الشريازي بت   
إىل اهتمامه  باإلضافةالشيعة. ومن هم الشيعة؟ واعرف الشيعة( ، وتوزيعها كل عام يف مناسبة احلج ، 

، البالغ بإحياء )ذكريات املعصومني( وإقامة اجملالس احلسينية طوال أيام السنة وخاصة يف حمرم وصفر
وحث املؤمنني على زيارة قبور األئمة من أهل البيت يف خمتلف املدن العراقية وخاصة يف مدينة سامراء 

 )السنية( .  

                                                 
 .كان والده يقول حبرمتها  -76
 94الشريازي ، حممد:  أجوبة املسائل املالكية ص  -77
كما فعل السيد حممد حممد صادق الصدر يف أواخر التسعينات يف العراق ، حيث أقام صالة اجلمعة واكتسب من   -78

  1999فقامت باغتياله  عام خالهلا شعبية كبرية  أرهبت احلكومة 
   75-67الشريازي ، حممد:  تلك األيام ص -79
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و تصدى الشريازي حملاولة الشيخ حممد مهدي اخلالصي حلذف الشهادة الثالثة : ) أشهد ان عليا ويل    
د حاول يف األيام األوىل من انقالب شباط وكان اخلالصي ق 80اهلل(  باعتبارها بدعة دخيلة يف األذان.

ن يرفع الشهادة الثالثة من األذان يف مسجد اإلمامني الكاظمني بالقوة ، ولكنه مل ينجح ، أ 1963
 81فاكتفى بعدم ذكرها يف صالته.

 الحركة المرجعية
مؤيديه، يف حني من شعبيته و  وملا مل يكن الشريازي يؤمن بالتنظيم احلزيب يف البداية فقد خسر قسماا     

جنح  )حزب الدعوة اإلسالمية( يف التغلغل يف صفوف  أصدقائه وتنظيم قسم منهم ، و السيطرة على 
)اجلمعية اخلريية اإلسالمية( اليت أسسها الشريازي يف  اخلمسينات، فأدرك ) الشريازي ( بعد فرتة ، 

أخيه السيد حسن وصهره  السيد حممد  ضرورة التنظيم والعمل الرتبوي فتطورت لديه ولدى املقربني منه ك
كاظم القزويين ، فكرة إنشاء تنظيم تابع للمرجعية ، فأوكل إىل ابن أخته  السيد حممد تقي املدرسي ، 

، مهمة جتميع شباب اهليئات القرآنية املنتشرة يف مساجد كربالء وتنظيمهم واختيار  1968يف عام 
ن تدعو للنظرية املرجعية وتلتزم هبا  أة املرجعية( بشرط الصاحل منهم للعمل السري ، حتت اسم )احلرك

 كقيادة شرعية وحيدة .

تستقطب الشباب والفتيات وتستثمر طاقتهم  إسالميةوبدأ الشريازي يدعو إىل تكوين تنظيمات    
    82.اإلسالميةاخلري ، يف مقابل التنظيمات الشرقية والغربية القائمة يف البالد  إىلوتوجهها 

بدون التنظيم لن نستطيع مواجهة التحديات املعاصرة ولن نتمكن من الوقوف أمام  إننايقول:" وكتب   
   83الشرق والغرب وعمالئهما ، والعامل املعاصر يعتمد على التنظيم".

ن تشكيل األحزاب املنظمة وسيلة من وسائل الصراع مع احلكومات اجلائرة، وخاصة حكومة أوأدرك    
 1968.84متوز  17الشرتاكي الذي استوىل على السلطة يف حزب البعث العريب ا

                                                 
أدخل الصفويون )الشهادة الثالثة( إىل األذان يف القرن العاشر اهلجري  ، وظلت املدن العراقية ومدينة كر بالء  -80

بزيارة إىل العراق م عندما قام الشاه ناصر الدين القاجاري  1870باخلصوص ترفض إضافة هذه العبارة حىت عام 
واستمع إىل املؤذن يف منارة مسجد اإلمام احلسني وهو يؤذن بدون )الشهادة الثالثة( فأمر بإحضار املؤذن وأمره أمرا 
جازما بأن يعيد األذان مرة أخرى على ان يدخل )الشهادة الثالثة ( فيه ، فأطاع املؤذن واستمر ذلك حىت اليوم يف 

 259والوردي ، علي : حملات من تاريخ العراق ص   66، إبراهيم: تراجيديا كربالء  ص  العتبات املقدسة . احليدري
   2ج
راجع  …(. اهتم  الشريازي الربيطانيني بأهنم يقفون وراء اختالق القضية  من أجل ربط العراق بعجلة االستعمار) -81

 238كتاب : ممارسة التغيري ص 
 95د ص الشريازي ، حممد: إىل وكالئنا يف البال -82
 52الشريازي ، حممد: السبيل إىل إهناض املسلمني ص  -83
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 في كربالء العلمية الحوزة -د 

       
االجتهاد، الذي اختذه  بعد وفاة والده مباشرة، قد  وإعالنلتصدي للمرجعية الشريازي با كان قرار      

منهم، ولكن السيد  ترشيح أومت  بصورة شخصية ومن دون استشارة  العلماء الكبار  يف كربالء  
كربالء وخاصة الشباب منهم   أهايلالشريازي جتاوزهم مجيعا ، وبىن مرجعيته على عالقاته الواسعة مع 

اليت كانت تفوق العلماء اآلخرين، وبفضل مكانته اليت ورثها من والده املريزا  وحركاتهبفضل نشاطاته 
 شؤونه العامة. بإدارة إليهمهدي الشريازي ووصيته 

ويف ذلك الوقت كانت املرجعية الدينية الشيعية تتوزع بني قم والنجف ، حيث كان السيد حسني      
يف العراق فكانت املرجعية تتوزع منذ وفاة  أماالربوجردي الساكن يف قم يعترب املرجع األعلى إليران ، 

والسيد حمسن احلكيم  السيد أبو احلسن األصفهاين يف أواخر األربعينات بني السيد عبد اهلادي الشريازي
والسيد اخلوئي )يف النجف( واملريزا مهدي ، وقد تويف الربوجردي بعد الشريازي بقليل يف نفس العام ، 

ن حيظى مبباركة أحد )مراجع أفوجه شاه إيران حممد رضا هبلوي ، الذي يفرتض حسب الدستور اإليراين 
، واعتربت تلك  إيران النجف إلبعاد املرجعية عن برقية تعزية إىل السيد حمسن احلكيم يف التقليد الكبار(

الربقية مبثابة اعرتاف مبرجعية احلكيم العليا ، ومع ذلك فقد احتفظ السيد عبد اهلادي الشريازي، الذي  
، مبوقع أعلى من احلكيم ، وقام بإعطاء السيد حممد الشريازي وكالة إلدارة احلوزة العلمية يف  كان بصرياا 

هله جلمع األمخاس والزكوات والتصرف فيها وتوزيعها على طلبة العلوم الدينية والفقراء كربالء ، مبا يؤ 
 85.األخرىواحملتاجني والنشاطات الثقافية اإلسالمية 

                                                                                                                                            
 91الشريازي ، حممد: إىل الوكالء يف البالد ص  -84
السيد حممد الشريازي جماز من قبلنا يف التصدي لألمور احلسبية واجلهات الشرعية اليت ال جيوز … نص الوكالة:" -85

ون من قبله ، وكذلك جماز ومأذون عنا يف أخذ الوجوه الشرعية التصدي والتعرض هلا إال للحاكم الشرعي أو املأذ
 واحلقوق اإلهلية كاألمخاس والزكوات والنذورات املطلقة واملظامل وغريها ، وصرفها يف مواردها املقررة الشرعية.

وارده الشرعية وأيضا جماز من قبلنا ووكيل عنا يف أخذ سهم اإلمام )روحي وأرواح العاملني له الفداء( وصرفه يف م   
 …وشؤون احلوزة العلمية يف كربالء املقدسة

 السيد عبد اهلادي الشريازي" 1380رمضان  5
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 ؛وانتهى مفعول وكالته م1962/هـ 1382وعندما تويف السيد عبد اهلادي الشريازي بعد سنتني يف    
 86مد وكالة جديدة بنفس املوضوع.قام السيد حمسن احلكيم بإعطاء السيد حم

ولكن السيد حممد الشريازي كان يف ذلك الوقت قد رتب أوضاعه املالية وحصل على بعض املقلدين     
واملؤيدين من التجار الشيعة يف بغداد وكربالء مبا يساعده على تلبية احتياجاته املالية، ومل يكن حباجة 

بدأ ينأى بنفسه عنه ومييل إىل االستقالل يف املرجعية ، حيث   نهأماسة للوكالة من قبل احلكيم ، خاصة و 
للحكيم( ونشر آراءه الفقهية اخلاصة يف تعليقة له على  )وليس وكيالا  كان قد أعلن نفسه مرجعاا 

)الوجيزة( رسالة والده الفقهية، مبا مسح له وللناس بـ:"تقليده" وأخذ بعض  أهايل كربالء الذين كانوا 
 ده باالنتقال إليه ومراجعته يف أمور الدين.يلتفون حول وال

سائر   إىلومل متتد  ما كان يف العراق  يف الستينات ،، عندتركزت يف كربالءمرجعية الشريازي لكن و    
 87قليال بعد وفاة السيد حمسن احلكيم. إالاألحناء  

  
 الحوزة الدينية في كربالء

 -بصورة عامة  -لدينية يف النجف يف تلك األيام ، تعيش كاحلوزة ا  88كانت احلوزة الدينية يف كربالء    
يف جو من العزلة السياسية واالجتماعية، وألن معظم أعضائها كانوا من غري العراقيني وغري العرب ، أي 
من الفرس واهلنود واألفغان ، فقد كانت ضعيفة الصلة باجملتمع العراقي ومنعزلة يف أروقة املدارس أو 

ويغلب عليها االلتزام بنظرية )االنتظار لإلمام املهدي الغائب املنتظر( إضافة إىل االلتزام  مهتمة ببالدها ،
بالتحرمي السياسي الذي فرضته الدولة العراقية على رجال الدين وخاصة اإليرانيني، ولذا فقد كان السيد 

ء الدينية املنعزلة إىل حممد الشريازي ، الشاب الطامح النشط ، جيد صعوبة كبرية يف حتويل حوزة كربال

                                                 
السيد حممد الشريازي ، وكيل من قبلي لكافة األمور احلسبية يف زمان غيبة ويل … الوكالة باللغة الفارسية وفيها:" -86

 والفقيه اجلامع للشرائط. العصر أرواحنا له الفداء ، املنوطة  بإذن احلاكم الشرعي
وهو وكيلنا يف أخذ احلقوق الشرعية من الزكوات واملظامل وجمهول املالك وأمثاهلا وصرفها يف املوارد املقررة ، وكذلك    

واوصي … هو جماز يف قبض سهم اإلمام املبارك وصرفه يف موارده الالزمة ، وحفظ احلوزة العلمية املقدسة يف كربالء
 …مهإخوانه باحرتا

 حمسن الطباطبائي احلكيم
 هـ"1382

وقد أجاب يف تلك الفرتة عن مسائل فقهية سأهلا أحد مقلديه )عبد املنعم املالكي( من قلعة صاحل يف جنوب  -87
 1418/1997العراق ، وطبعها يف كتاب باسم ) أجوبة املسائل املالكية( سنة 

يتوزعون يف اثنيت عشرة مدرسة ، وتشكل حوزة كربالء طالبا وأستاذا   150كانت  تضم يف تلك األيام حوايل   -88
 من حوزة النجف تقريبا %10نسبة 
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رجال احلوزة حيثهم على  إىلملتزمة سياسية عاملة من أجل التغيري يف العراق ، ومن هنا فقد توجه خبطابه 
العمل السياسي ويطالبهم برتك العزلة، ويذكرهم بأن هذا مطلب استعماري قدمي  جيب ان يرفضوه  بقوة  

 89نظام شامل للحياة السياسية. اإلسالمألن 
ن املشكلة االنعزالية يف احلوزة كانت أعمق من التحرمي السياسي احلكومي وتضرب جبذورها يف أومبا    

الدولة يف  إقامةاملهدي الغائب وحرمة  لإلمامالذي كان يؤمن بنظرية االنتظار  اإلماميعمق الرتاث 
نظرية النيابة العامة ن يتخلص من  نظرية االنتظار بطرح أ)عصر الغيبة( فقد كان على السيد الشريازي 

املهدي ، وقد جنح الشريازي يف كسب ثلة من العلماء واخلطباء الذين هبوا للعمل  اإلمامللفقهاء عن 
 معه يف تلك األيام من أجل وقف املد الشيوعي واإلحلادي والقومي الذي كان يغزو العراق.

لشيخ يوسف اخلراساين والشيخ و كان يوجد يف ذلك الوقت يف كربالء عدد من العلماء اآلخرين كا  
حممد رضا األصفهاين والسيد حممد طاهر البحراين وغريهم من أكابر العلماء  الذين كانوا  يقيمون صالة 
اجلماعة يف املساجد الكربى يف كربالء ، وهلم بعض األتباع ويقومون ببعض النشاطات الثقافية  ولكنهم 

عيم الفرقة الشيخية السياسية. كما كان يستقر يف كربالء ز مل يكونوا يتفقون مع الشريازي يف طموحاته 
ن أسكوئي. وكان عدد من أولئك على خالف ظاهر معه. إال الشيخ علي األحسائي اإلحقاقي اإل

الشريازي جنح يف تكوين جملس من كبار علماء كربالء وعقد اجتماع أسبوعي معهم  ملناقشة خمتلف 
: الشيخ حممد رضا األصفهاين و الشيخ يوسف اخلراساين والشيخ األمور ، وكان ذلك اجمللس يتكون من

حممد علي سيبويه والشيخ حممد الكلباسي والشيخ جعفر الرشيت والسيد حممد صادق القزويين والسيد 
 حممد علي الطباطبائي .

وكذلك جنح أيضا يف عقد جملس آخر أسبوعي يضم اخلطباء احلسينيني ) األقل درجة علمية من   
ماء( ويتكون من: الشيخ عبد الزهراء الكعيب والسيد مرتضى القزويين والسيد حممد كاظم القزويين العل

 والشيخ هادي اخلفاجي )الكربالئي( والشيخ محزة الزبيدي إضافة إىل الشيخ حممد الكلباسي. 
في ظاهرة ن ختأولكن تلك اجملالس مل تسفر عن تنسيق كبري أو تعاون قوي بني العلماء ، ومل تستطع    

التنافس والصراع  اليت كانت موجودة بني العلماء يف كربالء كما يف النجف ، وهذا ما كان  يالحظه 
الناس الذين كانوا يطالبون باحتاد العلماء كشرط مسبق لاللتفاف حوهلم ، وليكونوا قوة قادرة على 

ر يتمثل يف استحالة توحيد خوض الصراع السياسي مع احلكومة.  وكان للسيد الشريازي حينئذ رأي آخ
صفوف العلماء الختالفهم يف اآلراء واألفكار االجتماعية و املسائل الفقهية املشتقة من كتاب واحد 

 90أهدافهم يف حالة تفرق الناس عنهم. إىلوالوصول  اإلصالحوسنة واحدة ، وعدم قدرهتم على 

                                                 
 133الشريازي ، حممد: إرشادات إسالمية ص  -89
 64-62الشريازي ، حممد:  املرض والعالج ص  -90
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 الميزانية المالية

مباشرة، فان ميزانية السيد كانت حوايل ثالثة  إليهاحتدثت  يحسب مصادر مقربة من السيد الشرياز     
آالف دينار شهريا يف الستينات ، وكانت تتوزع كالتايل: ألف دينار رواتب للطلبة الذين أزداد عددهم 
يف عهد الشريازي إىل حوايل الثالمثائة، وكانت تعطى دينارا واحدا للطالب األعزب وديناران للطالب 

البقية على األساتذة ، وألف دينار للمشاريع الثقافية املختلفة اليت كان يديرها، وألف دينار املتزوج وتوزع 
 لألمور املتفرقة كمساعدة الفقراء واحملتاجني وما شابه.

أما مصدر تلك األموال فكان: األمخاس والزكوات واألثالث )املوصى هبا من قبل املوتى( والصدقات   
ملظامل"  وهي عادة شيعية مستحدثة لتصفية األموال احلالل املختلطة باحلرام ،  واهلبات والتربعات و"رد ا

 91والكفارات والنذور واألوقاف.
ومل تكن ميزانية الشريازي كافية للطلبة الذين كانوا يعيشون على الكفاف ، ولذا فقد كان يشكو من   

داا من االقرتاح على العلماء امتهان ومل جيد ب 92الشيعية ، وحماصرة احلوزة اقتصاديا. األوقافمصادرة 
ومن أجل حل مشكلة طلبة العلوم  93اخلطابة )احلسينية( أو العمل يف الزراعة والتجارة وحيازة املباحات.

الدينية اقرتح الشريازي توفري مساكن جمانية هلم أسوة بطلبة اجلامعات ، عن طريق الوقف، أو جعل 
 94مؤسسة مرجعية  مستقلة.

  
  
  

 شيرازي و الحكيمال -هـ 

  
السيد حممد الشريازي ينشط يف كربالء يف اخلمسينات كان هناك مرجع أكرب   بدأيف الوقت الذي     

هـ  1390م وتويف 1892 هـ1309احلكيم )ولد منه ينشط يف النجف هو السيد حمسن الطباطبائي 
 القرن العشرين .   م( الذي سوف يصبح املرجع األعلى للشيعة يف العامل يف الستينات من1970

                                                 
 82الشريازي ، حممد:   أنفقوا لكي تتقدموا ص -91
 114إىل وكالئنا يف البالد ص   و 44-40الشريازي ، حممد:   احلرية اإلسالمية ص  -92
 121الشريازي ، حممد:  أنفقوا لكي تتقدموا  ص  -93
  82و أنفقوا لكي تتقدموا   ص  44الشريازي ، حممد:  احلرية اإلسالمية ص  -94
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مل يكن  حيمل برناجما سياسيا واضحا ومل يكن يؤمن بالنظام الدميوقراطي وال بنظرية  ن احلكيم أومع   
يف   انه كان يعتقد بإمكانية قيام الفقيه الشيعي بدور الزعامة الدينية ، و لعب دور ما إالوالية الفقيه ، 

 95احلياة السياسية.
منقسمة بشأن العمل السياسي إىل فريقني : فريق يؤمن بضرورة العمل حاشية احلكيم كانت و     

والتنظيم والدخول بقوة يف احلياة السياسية، كابنيه السيد مهدي والسيد حممد باقر احلكيم والسيد حممد 
باقر الصدر، وفريق آخر يؤمن بنظرية االنتظار وجتنب السياسة ، واالقتصار على الشؤون الدينية،  

ني احللي والسيد يوسف احلكيم والشيخ حمي الدين املمغاين والشيخ حممد الرشيت )مدير كالشيخ حس
 96مكتبة احلكيم العامة( . 

وقد أثر ذلك املوقف الضعيف من التدخل يف الشؤون السياسية العراقية ، على دور الشريازي يف كربالء  
التصدي ضد احلكومة العراقية ، والعراق، من حيث حتجيم مرجعيته الدينية ، ومن حيث قدرته على 

 حيث مل يكن الشريازي يتمتع خبلفية مرجعية قوية تسانده يف حركته السياسية.
مث سحب تأييده هلا بعد إقرار  1958متوز  14وكان السيد حمسن احلكيم قد أيد يف البداية ثورة    

 14، وقام بتأييد انقالب الزراعي ، وأفىت بكفر الشيوعية اإلصالحاملدنية وقانون  األحوالقانون 
وأكد  1963رمضان، مث سحب تأييده للنظام اجلديد بعد ارتكاب البعثيني لعمليات قتل وتعذيب عام 

ن الشعب العراقي شعب مسلم متدين ال يرضى بغري اإلسالم شريعة  أ"للمسئولني يف بغداد :
 97."ونظاما

                                                 
يقول احلاج حممد صاحل األديب، أحد مؤسسي حزب الدعوة:"كنا يف بعض األحيان نذهب اىل السيد حمسن  - 95

شخصا ونسأله عن رأيه فيما لو متكنا من إقامة الدولة اإلسالمية..هل  30 – 20ل وفود مكونة من احلكيم على شك
 نقيمها؟ وكان يقول:إن عليكم أن تعملوا على نشر التدين وندعو اهلل سبحانه وتعاىل أن يظهر احلجة )عج(.

لذا ذهبنا اليه وتكلمنا معه إلقناعه وملا كنا من مقلدي السيد حمسن احلكيم وهو يقول بعدم إقامة دولة إسالمية   
مبوقفنا، ولكنه بقي مصرا على رأيه، ومل نقدر أن نقنعه يف هذا اجملال حيث كان يقول:إن تكليفنا ليس إقامة دولة 

 إسالمية وإمنا هو نشر التدين، وننتظر اإلمام احلجة )عج( حىت يظهر ليمأل األرض قسطا وعدال. 
حزب الدعوة اإلسالمية( أن ميشي مع املرجع احلكيم يف مشروعه املرجعي واهتماماته وأمام هذه الرؤية كان على )  

 بنشر التدين وخدمة اإلسالم وإشاعة أجوائه لتكون األرضية اخلصبة لنمو الوعي احلركي واحلزيب.
يف اإلعالم املركزي  83و  56الصادق الوعد، صفحات من حياة الداعية املؤسس احلاج حممد صاحل األديب، ص

 252وراجع أيضا: السراج، عدنان إبراهيم، االمام حمسن احلكيم، ص  1999حزب الدعوة، 
 حسب مذكرات السيد مهدي احلكيم -96
 1964، عن جملة اإلميان ، النجف آذار  82احللفي، عدنان : تأسيس اجملتمع املدين ص  - 97
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شرتكة )سنية شيعية(  تكون مسؤولة وقد انصب اهتمام احلكيم يف عهد عارف على تشكيل جلنة م  
، وأبلغ احلكومة  اإلسالميةعن التشريع ووضع قانون جديد لألحوال الشخصية ينسجم مع الشريعة 

 98ن تقرر ما تشاء من قوانني.أنه يرتك احلرية للسلطات السياسية أالعراقية :
الكاظمية (  وطلب )مجاعة علماء بغداد و  1964ويف سبيل ذلك شكل السيد حمسن احلكيم عام    

 منها تقدمي مذكرة إىل الرئيس عبد السالم عارف ، من أجل:
 إلغاء قانون األحوال الشخصية ، وإعادة احملاكم الشرعية  – 1   
مراعاة شعور األمة يف وضع الدستور ، وتشريع مادة تنص على عدم جواز وضع قانون خيالف  - 2   

 .األحكام اإلسالمية
 .واملساواة بني أبناء األمة وعدم التمييز بينهم يف خمتلف اجملاالت إشاعة العدل - 3   
 .مكافحة التفسخ اخللقي - 4   
 99تعديل مناهج التعليم ووسائل الرتبية والتوجيه. - 5   

احلكيم مطلبا مهماا وهو إلغاء التأميم والقوانني االشرتاكية اليت صدرت يف عهد عارف  إليهاوأضاف     
رفض االستجابة ملطالب مجاعة العلماء، فاختذ احلكيم موقفا سلبيا ضد عارف ورفض  ، ولكن الرئيس

، مما تسبب يف تصاعد حدة التوتر بني احلكومة واملرجعية 1966استقباله لدى زيارته النجف يف عام 
عيل الشيعية واعتقال وكيل املرجع األعلى يف بغداد السيد هادي احلكيم وإبعاد وكيله اآلخر السيد إمسا

 100الصدر من الكاظمية.
، وطالب حبل م تأييد عارف يف حربه ضد األكراد،  لعدم شرعية احلكومة يف نظرهكما رفض احلكي    

 101العنف. إىلالقضية بشكل سلمي وعدم اللجوء 
وفيما عدا ذلك مل يطالب احلكيم بشكل واضح بإجراء انتخابات أو بناء املؤسسات الدستورية    

ن ان السيد مهدي احلكيم يتحدث يف مذكراته عن رغبة والده بإقامة حكم مدين بالرغم م 102للدولة 
 وطلبه من البزاز بعد مقتل عارف تشكيل جملس قيادة ، والعمل من أجل حكم برملاين. 

                                                 
  310سعيد ، علي كرمي : مذكرات طالب شبيب ص -98
  418سنوات اجلمر ص  املؤمن ، علي : -99

 522والعراق بني املاضي واحلاضر واملستقبل ص   62ص املصدر،  -100
 555العراق بني املاضي واحلاضر واملستقبل ص  -101
مذكرة إىل رئيس الوزراء  عبد الرمحن البزاز ، وطالبه 1965مثلما فعل الشيخ حممد رضا الشبييب الذي قدم عام  -102

 83احللفي ، عدنان: تأسيس اجملتمع املدين  ص  فيها بإجراء انتخابات حرة  .
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بعض أسرار  1965-10-19ورمبا يفسر احلوار الذي جرى بني احلكيم واخلميين يف النجف بتاريخ     
من خوض الصراع بقوة مع النظام العراقي، حيث كان يشكك يف طاعة الناس له  املوقف املرتدد للحكيم

 103أعلن الثورة أو سالت الدماء . إذا
ن أنصار احلكيم من مجاعة العلماء يف بغداد ، متتعوا بشعبية واسعة متثلت يف قيامهم بعدد أومع       
دث من قبلهم أي حترك جدي الستالم نه مل حيأالعامة واملهرجانات اجلماهريية ، إال  اإلضراباتمن 

 17ورغم علم جهاز احلكيم  املسبق بانقالب  السلطة أو فرض مطالب واضحة على احلكومة القائمة.
 104املقاومة. إمكانيةنه مل يقم بفعل أي شيء ملقاومته نتيجة لشعوره  بعدم إ إال 1968متوز 

احلدودية،  1937يجة إلغاء طهران ملعاهدة نت وإيرانوكان ألزمة شط العرب اليت نشبت بني العراق    
دور كبري على احلوزة العلمية يف النجف وعالقة الشريازي بالسلطة العراقية ،  1969نيسان  27يف 

حيث طلبت احلكومة العراقية من احلكيم الدعم هلا و التوسط لدى حكومة الشاه  من أجل تسوية 
يرى نفسه مرجعا أعلى للشيعة يف العامل، فضل البقاء اخلالف بني الدولتني ، ولكن احلكيم الذي كان 

 إالالتورط يف القضايا السياسية املتغرية،  أووالقومية، ورفض التوسط  اإلقليميةعلى احلياد فوق الصراعات 
من مدن  اإليرانينيفقامت احلكومة العراقية  حبمالت لتهجري   105 إراقة دماء املسلمني. إيقافمن أجل 

ة يف العراق  كعملية ضغط على احلوزة واملرجعية ، وهذا ما دفع بالسيد حمسن احلكيم  العتبات املقدس
 28علي يف النجف ، يف ذكرى وفاة الرسول األعظم يف  اإلمامليقيم مهرجان احتجاج كبري يف صحن 

 أو وينتقد بشدة النظام البعثي ومحالت التهجري والتضييق على احلوزة   1969أيار  14صفر املصادف 
 106. اإلقليميةحماولة الزج هبا يف الصراعات 

عالقات  إقامةوقد انعكست تلك األزمة على السيد حممد الشريازي يف كربالء الذي كان حياول     
مع النظام اجلديد ، فاعتقلت السلطات البعثية أخاه السيد حسن الشريازي وحاولت إجباره على  إجيابية

شخصية دينية بارزة هم جواسيس وعمالء جلهات  300احلكيم و الظهور يف التلفزيون واالعرتاف بأن
 107الظهور يف التلفزيون.  أون السيد حسن صمد أمام التعذيب الشديد ورفض االعرتاف أأجنبية ، إال 

بغداد يف حماولة لالحتجاج كما كان يفعل يف  إىلوهنا صعـّد احلكيم من جماهبته للنظام وذلك بالسفر    
تأييدها له،  وحاولت  وإعالندأبت الوفود الشعبية بالتقاطر على حمل إقامته هكذا ظروف ، حيث 

ظهر على شاشة التلفزيون  1969حزيران  9السلطة التفاوض معه ولكنها فشلت يف تليني موقفه، ويف 
                                                 

 80و املؤمن ، علي:  سنوات اجلمر  ص 151روحاين ، محيد: هنضة اإلمام اخلميين ص  -103
 يقول السيد مهدي احلكيم يف مذكراته : )أننا مل نستطع ان نعمل شيئا ألننا مل نكن منلك إمكانية(. -104
  313 سعيد ، علي كرمي: مذكرات طالب شبيب  ص -105
 94املؤمن ، علي: سنوات اجلمر ص  -106
 95ص   املصدر، -107



 41 

ضابط متقاعد هو )مدحت احلاج سري( ليكشف عن مؤامرة لإلطاحة بالنظام   ويتهم السيد مهدي 
 108حلساب إيران والربزاين. احلكيم بالعمل 

ويف أعقاب ذلك االهتام اقتحمت قوات السلطة مقر إقامة السيد حمسن احلكيم يف بغداد مث أخذته     
 1970رمحة اهلل يف الثاين من أيار سنة  إىلفانتقل  109عنوة وأرسلته إىل بيته يف الكوفة 

، ولكن عالقاهتا مع أخيه السيد السلطات العراقية السيد حسن الشريازي من السجن  أطلقتمث     
 1971ان غادر العراق عام  إىلحممد ظلت متوترة ، 

    
 

  

 الشيرازي والصدر -و 

  

مع انطالقة الشريازي يف كربالء يف أواسط اخلمسينات ، انطلقت جمموعة من شـباب احلـوزة الدينيـة يف    
مي ســـري )هـــو حـــزب الـــدعوة لتشـــكيل حـــزب إســـال 110النجـــف والشـــباب  املســـلم املثقـــف يف العـــراق ، 

( خيتلــف عــن األحــزاب الشــيعية السياســية الســابقة وعــن مرجعيــة الســيد احلكــيم الــذي نشــأ يف اإلســالمية
 األمــــوربعـــض  أوجـــل حقــــوق الطائفـــة فقــــط أظلهـــا ، يف التخطـــيط الســــتالم الســـلطة ولــــيس العمـــل مــــن 

 111. اإلصالحية

                                                 
 96ص املصدر،  -108
  100ص املصدر،  -109
أبرزهم : األخوان السيد مهدي والسيد باقر احلكيم والسيد طالب الرفاعي والسيد حممد باقر الصدر والشيخ )  -110

 .ديبصاحل األحممد غري املعمم( عبد الصاحب دخيل والسيد مرتضى العسكري و 
 جاء يف أهداف احلزب ما يلي: -111

 تغيري واقع اجملتمع البشري إىل واقع إسالمي         -
 إحالل الشريعة اإلسالمية حمل القوانني الوضعية         -
 تغيري الفرد املسلم وإعداد الطليعة املؤمنة الواعية اجملاهدة         -
 تنقيته من األفكار واملفاهيم الغربيةبعث الفكر اإلسالمي األصيل من جديد و          -
هتيئة األمة فكريا وروحيا وسلوكيا حىت تتغري معامل اجملتمع اإلسالمي بالتدريج ، ويتحقق اجملتمع اإلسالمي          -

 جبميع مقوماته
 حترير البالد اإلسالمية من السيطرة االستعمارية الكافرة         -
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كانــت تربطــه مــع أكثــر مــن واحــد مــن قادهتــا    إذموعــة عــن تلــك اجمل ومل يكــن الشــريازي يف البدايــة بعيــداا    
عالقـــات صـــداقة وعمـــل ، ولكنــــه اختلـــف مـــع حــــزب الـــدعوة حـــول نقطـــة مهمــــة يف نظـــره وهـــي اإلميــــان 
باملرجعيـــة الدينيـــة وواليـــة الفقيـــه، بينمـــا تشـــكل احلـــزب علـــى أســـاس نظريـــة الشـــورى واالنتخابـــات ،  وكـــان 

ا يف تأصـــيل هـــذه النظريـــة يف داخـــل احلـــزب ،  حـــني وضـــع الســـيد حممـــد بـــاقر الصـــدر قـــد لعـــب دورا كبـــري 
ن  )شـكل احلكـم يف إاألسـس الفكريـة واخلطـوط العامـة حلـزب الـدعوة ، وقـد جـاء يف األسـاس السـادس : 

اإلســالم( يف )عصــر الغيبــة( يقــوم علــى قاعــدة الشــورى ، لقولــه تعــاىل: ) وأمــرهم شــورى بيــنهم( حيــث ال 
ن الشــورى يف عصــر الغيبــة شــكل جــائز مــن احلكــم ، فيصــح لالمــة إيوجــد نــص مــن قبــل اهلل ورســوله ، و 

إقامــة حكومــة متــارس صــالحياهتا يف تطبيــق األحكــام الشــرعية ، ووضــع وتنفيــذ التعــاليم املســتمدة منهــا ، 
وختتار تلك احلكومة الشكل واحلدود اليت تكون أكثر اتفاقا مع مصلحة اإلسالم ومصـلحة األمـة ، وعلـى 

 112شكل شوري من احلكم يعترب شكال صحيحا ما دام ضمن احلدود الشرعية.  هذا األساس فان أي
القــائم علــى نظريــة الشــورى لقيــت معارضــة مــن  قطاعــات جامــدة يف  اإلســالمياحلــزب  أطروحــةولكــن   

ـــة  لإلمـــاماحلـــوزة العلميـــة يف النجـــف كانـــت تـــؤمن بنظريـــة )االنتظـــار  املهـــدي الغائـــب( وحتـــرم قيـــام أيـــة دول
وكــان بعضــها يشــكل امتــدادا للخــط العــام الــذي ســيطر علــى احلــوزة منــذ   113 .صــر الغبيــة(يف )ع إســالمية

، يف بدايــة  إيــران إىلوالنــائيين واخلالصــي(  األصــفهاينانســحاهبا مــن املعــرتك السياســي بعــد تســفري املراجــع )
ذا مــا دفــع بعــدم التــدخل يف الشــؤون السياســية العراقيــة. وهــ األصــفهاينتأســيس العــراق احلــديث ، والتــزام 

يف  املســـلمني باعتبـــار الشـــورى نظريـــة ســـنية أساســـاا  اإلخـــوان إىلوامليـــل  بالتســـننياهتـــام الصـــدر  إىلالـــبعض 
 114مقابل نظرية النص الشيعية االمامية. 

ومل تكـــن احلــــوزة النجفيـــة ، بصــــورة عامــــة ، تـــؤمن بنظريــــة )واليـــة الفقيــــه( ولــــذا فأهنـــا اســــتنكرت بشــــدة      
، الـــيت انتقـــد خالهلـــا نظريـــة  1970ين حـــول )احلكومـــة اإلســـالمية( يف بدايـــة عـــام اخلميـــ اإلمـــامحماضـــرات 

االنتظار ودعا إىل قيام الفقهاء بتأسيس احلكومة اإلسالمية وقيادهتا واجلهـاد ومقارعـة احلكومـات الفاسـدة 
ف مـع راسـخا ، ألن الشـورى كانـت ختتلـ إميانـاالصـدر بنظريـة الشـورى مل يكـن  إميـانن أبيـد  115والظاملة. 

                                                                                                                                            

 المية لتكون نواة لقيام الدولة اإلسالمية الكربىدعم وبناء الدولة اإلس         -
  139دعوة العامل إىل اإلسالم . عن: الشامي، حسني: املرجعية الدينية ص          -

  
   32و املؤمن ، علي: سنوات اجلمر  ص   135الشامي ، حسني: املرجعية الدينية  ص  -112
 ، الطبعة األوىل قم 146احملنة وأيام احلصار ص  انظر:  النعماين ، حممد رضا : الشهيد الصدر سنوات -113
و الشامي ، حسني:  99-5-19مقابلة مع عضو مكتب سياسي حلزب الدعوة موفق الربيعي يف لندن بتاريخ  -114

 طهران 1401تاريخ مجادى الثانية  14و جملة اجلهاد رقم  381و  379املرجعية الشيعية  ص 
  102املؤمن ، علي: سنوات اجلمر  ص  -115
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العــام الــذي يــؤمن بالعصــمة والــنص والســاللة العلويــة احلســينية ، وقــد حــدث بينــه  اإلمــاميالفكــر الشــيعي 
املنشـودة ، فكتـب  اإلسـالميةوبني السيد حممد باقر احلكيم حوار حول مشكلة الشرعية الدستورية للدولـة 

احلـوزة هـو الشـيخ حسـني احللـي كبـري يف   أسـتاذالصدر رسالة حول املوضوع وقام السيد باقر بعرضها علـى 
علــى االســتدالل بآيــة الشــورى. مث عــرض  هإشــكالياتالســيد حمســن احلكــيم( ، فأبــدى  إفتــاء)مــدير مكتــب 

الصدر فكرة  الشورى على أستاذه اخلوئي فرفض داللة اآلية علـى احلكـم اإلسـالمي، وعرضـها علـى خالـه 
لــذي رفــض بقــوة فكــرة إقامــة الدولــة يف الشــيخ مرتضــى آل ياســني ، وكــذلك علــى الشــيخ حســني احللــي ا

حــدوث أزمــة فكريــة لــدى الســيد حممــد بــاقر الصــدر. وقــد حتــدث الصــدر  إىلعصــر الغيبــة ، وهــذا مــا أدى 
حـدثت لـه أثنـاء  إهنـا، وقـال :" 1960عن تلك األزمة يف رسالة لـه إىل السـيد حممـد بـاقر احلكـيم يف متـوز 

شــورى بيــنهم( الــيت هــي أهــم تلــك األســس ، وبــدوهنا ال  مراجعتــه ألســس األحكــام الشــرعية وآيــة )وأمــرهم
ميكن العمل يف سبيل تلك األسس مطلقا ، وإذا مت اإلشكال فان املوقف الشرعي لنا سـوف يتغـري بصـورة 

ن حلظات متر علي يف هذه األثنـاء وأنـا اشـعر مبـدى ضـرورة ظهـور الفـرج وقيـام املهـدي املنتظـر إأساسية ، و 
ن يعــــرفين علــــى حقيقــــة املوضــــوع ويــــوفقين إىل حــــل أزلــــت أتوســــل إىل اهلل تعــــاىل )صــــلوات اهلل عليــــه( وال 

 116وعلى كل حال فان حاليت النفسية ألجل هذا مضطربة وقلقة غاية القلق". … اإلشكال 
ن يكـون طريقـا إىل قيـام احلكومـة أن اهلدف من تشكيل حزب الـدعوة  هـو أومبا ان الصدر كان يرى      

مشروعية اهلدف فال معىن لقيام ذلك احلزب مهما كانـت املـربرات ، فقـد قـرر قطـع اإلسالمية ، ومع عدم 
الشـــك بـــاليقني واالنســـحاب مـــن احلـــزب بعـــدما تعـــذر عليـــه يف تلـــك الفـــرتة حـــل اإلشـــكال الفقهـــي الـــذي 

ويؤكــد الســيد حممــد بــاقر احلكــيم   117.اإلمــامياعــرتاه حــول داللــة آيــة الشــورى املناقضــة للفكــر السياســي 
 118يقة بقوله:" ان السبب يف خروجي وخروج الصدر من احلزب كان هو اإلشكال الشرعي". هذه احلق

                                                 
 114اخلرسان ، صالح : حزب الدعوة  ص  -116

ذكر السيد حممد باقر احلكيم يف مقال نشرته جملة )قضايا إسالمية(: إن الشك يف داللة آية الشورى انتهى وقد   
بالشهيد الصدر اىل الشك يف صحة العمل احلزيب الذي ال معىن له يف نظره آنذاك، إال إذا كان يتضمن الدعوة اىل قيام 

اإلسالمي، فإذا مل تكن النظرية حول قيام احلكم اإلسالمي واضحة فكيف ميكن إجياد تنظيم يسعى اىل هذا  احلكم
.إن خروج السيد الشهيد الصدر من حزب الدعوة اإلسالمية كان ؟اهلدف دون أن يكون نفس اهلدف واضح املعامل

إن السيد الصدر مل يعد يؤمن  د السيد احلكيم.لشبهة شرعية تزامنت مع قصة الوشاية اليت قام هبا )حسني الصايف( عن
بضرورة الدولة اإلسالمية لذلك مل جيد ضرورة لعمل حزب الدعوة اإلسالمية الذي أسس لغرض إقامة احلكومة 

 اإلسالمية.
   68الصادق الوعد، صفحات من حياة الداعية املؤسس احلاج حممد صاحل األديب، ص 

  144املصدر، ص  -117
 161ص املصدر،  -118
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وقد استغل الصدر طلب السيد حمسن احلكيم منه ومـن ابنيـه مهـدي وبـاقر للخـروج مـن احلـزب، بعـد      
. حتــذير الشــيخ حســني الصــايف للحكــيم  ، ليقــدم اســتقالته بصــورة رمسيــة وينهــي عالقتــه مــع احلــزب الوليــد 

119 
ن احلـزب مل يتـأثر بـذلك وواصـل مسـريته علـى أسـاس أ إالوبالرغم من خروج الصـدر مـن حـزب الـدعوة    

ن يصطدم مع حركة السيد حممد الشـريازي الناشـطة الـيت أ، وكان ال بد  ، وإن بصورة مرتددةنظرية الشورى
ـــة الفقهـــاء املرا ـــة )نظـــرا لتشـــديدها علـــى مســـألة والي مبنظمـــة العمـــل  أوجـــع( ســـوف تعـــرف باحلركـــة املرجعي

 يف ما بعد . اإلسالمي
وقـد اتسـعت اهلـوة بـني الشـريازي وحـزب الـدعوة بعـد اسـتالم السـيد حممـد هـادي السـبييت لقيـادة احلــزب    

)مجاعــــة العلمــــاء يف بغــــداد  إطــــارخلفــــا للســــيد مرتضــــى العســــكري الــــذي فضــــل العمــــل يف   1964عــــام 
 اإلســــالمية، وذلــــك الجتاهــــات الســــبييت  الوحدويــــة  والكاظميــــة( يف ظــــل مرجعيــــة الســــيد حمســــن احلكــــيم

املســـلمني وحـــزب التحريـــر ، وموقفـــه الـــرافض لتـــدخل  اإلخـــوانبســـبب احنـــداره مـــن حركـــة  120الالطائفيـــة ،
 121الفقهاء يف قيادة العمل السياسي واحلزيب .

حلـزب لالمـة مـع يعتقد بقيادة ا -خالفا ألصحاب نظرية االنتظار وأنصار والية الفقيه  -وكان السبييت    
ن القيـادة ملـن أاالستفادة من املرجعية كواجهـة للعمـل اإلسـالمي ومـن الطاقـات واإلمكانيـات الـيت متلكهـا و 

يتقــدم ويتصــدى ، وهــو الفكــر الــذي كــان الســيد حممــد بــاقر الصــدر قــد صــاغه قبــل انســحابه مــن احلــزب 
يـادة العليـا للمرجعيـة الدينيـة ،  وهـذا اعتمادا على نظرية )الشورى( ، يف حني كان الشـريازي يـؤمن بـأن الق

 122ما أدى إىل بروز نوع من الصراع بني الطرفني . 
وبعــــد حــــوايل عشــــر ســــنوات مــــن الصــــراع بــــني الشــــريازي وحــــزب الــــدعوة حــــول شــــرعية العمــــل احلــــزيب    

 القيــادة املرجعيــة ، وبعــد خــروج الشــريازي مــن العــراق ، توصــل الســيد حممــد بــاقر الصــدر إىل أو اإلســالمي
وطلــب مــن قيــادة  -كمــا يقــول الســيد حممــد بــاقر احلكــيم -نظريــة )واليــة الفقيــه( كبــديل لنظريــة الشــورى 

سحب )األسـس( مـن التـداول ، لكنهـا رفضـت االسـتجابة لـه ، ألهنـا مل تكـن مقتنعـة  1971الدعوة عام 

                                                 
واخلرسان ، صالح   182و الشامي ، حسني: املرجعية الدينية ص  52-51املؤمن ، علي: سنوات اجلمر  ص  -119

 114:  حزب الدعوة  ص
كان السبيت يرى ان الدعوة ال تستطيع ان تستوعب املسلمني مجيعا إذا بقيت ضمن دائرة مذهبية حمددة  فاهتم   -120

فكر أهل البيت ويعمل على تعميق ذلك يف احلزب ، مما أدى إىل نشوب  من قبل )السيد سامي البدري( بأنه يهمل
مث  فصل البدري من احلزب عام  66و 65أزمة داخل حزب الدعوة يف منطقة الكرادة يف بغداد خالل الفرتة بني عامي 

  139-138وتأسيس نواة حركة )جند اإلمام( . راجع: اخلرسان ، صالح: حزب الدعوة  ص   67
 148ص ، املصدر -121
  2ط 421ص  1، عن ثقافة الدعوة ج 411املصدر، ص  -122
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بـــني احلـــوزة  ن يـــتم الفصـــل كليـــاأ 1973وقـــرر الصـــدر يف   123مببـــدأ )واليـــة الفقيـــه( الـــذي تبنـــاه الصـــدر.
  124بشــكل عــام  وأجهــزة املرجعيــة اخلاصــة والعناصــر اإلداريــة واالستشــارية هلــا وبــني العمــل احلــزيب املــنظم.

حســم املوقــف بإصــدار حكــم فقهــي يلــزم مقلديــه وغــريهم  1974آب عــام  1394شــعبان  10وقــرر يف 
ســيد حســني بــن الســيد هــادي مــن طلبــة العلــوم الدينيــة باالبتعــاد عــن احلــزب ،فــرد علــى اســتفتاء تقــدم بــه ال

الصــدر حــول املوضــوع قــائال :" ال جيــوز انتمــاء طــالب العلــوم الدينيــة إىل األحــزاب اإلســالمية ألن وظيفــة 
وقـــد حـــاول بعـــض "الـــدعاة"  125طالـــب العلـــم هـــي التبليـــغ لإلرشـــاد علـــى الطريقـــة املألوفـــة بـــني العلمـــاء". 

 كـان ميـر هبـا الصـدر وخوفـه علـى سـالمة احلـوزة تفسري ذلك احلكم الغريب والشديد بـالظروف األمنيـة الـيت
مل يكـن إال سـببا ثانويـا يف قيـام الصـدر  -فيما يبـدو  –ن ذلك العامل أيف حني  126.من ضغوط السلطة

بإصدار ذلك احلكم الذي بين على ضوء نظريته يف )املرجعية الصاحلة( واليت تشرتط استقالل طلبـة العلـوم 
ن يكســب ثقــة األمــة ، واألمــة ال تعطــي ثقتهــا لــه إذا أألن عــامل الــدين جيــب الدينيــة عــن الــدائرة احلزبيــة " 

                                                 
رأي األستاذ الشهيد )رمحه اهلل( حول أساس احلكومة إن ويقول السيد كاظم احلائري: 409املصدر، ص  -123

مبراحل عديدة، فحينما أسس )حزب الدعوة اإلسالمية( كان يرى أن أساس  اإلسالمية يف زمان غيبة املعصوم مر  
اإلسالمية يف زمن الغيبة هي الشورى، وهذا ما أثبته فيما كتبه يف نشرة من نشرات حزب الدعوة الداخلية  احلكومة

باسم )األسس( مستدال بقوله تعاىل "وأمرهم شورى بينهم". وبعد ذلك ترك هذا الرأي، وقال أخرياا مببدأ والية الفقيه 
وبعد انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران عد ل )رمحه اهلل( رأيه  متسكاا بالتوقيع املعروف عن االمام صاحب الزمان )عج(.

 يف أساس احلكومة يف زمن الغيبة، فقال مبا يكون مزجيا من الشورى ووالية الفقيه.
 102،  عن احلائري: مباحث األصول، اجلزء األول، ص  70الصادق الوعد، ص 

 198-197املصدر، ص  -124
  201المصدر، ص  -125

يف عنفوان اهلجمة الظاملة على )حزب الدعوة اإلسالمية( وأثناء وجود املئات  :اج حممد صاحل األديبيقول احل - 126
من الدعاة من علماء ومثقفني رساليني يف زنزانات الطاغية، جاء رجال األمن اىل الشهيد الشيخ عارف البصري 

حرمة العمل احلزيب على العلماء املرتبطني  وآخرين من املعتقلني معه حبكم من مساحة املرجع الشهيد الصدر تنص على
جبهاز املرجعية. وكان إلصدار هذا احلكم وقع شديد على املعتقلني ألهنا استخدمت ضدهم بشكل متعسف وغري 

 دقيق ملضمون احلكم.
منية اليت سبقت احلكم قد شهدت هجمة واسعة وحماوالت لتصفية وجود الشهيد الصدر واحلوزة العلمية الظروف األ

والدعوة اإلسالمية، ويبدو من خالل املعطيات اليت  سنتناوهلا أن الشهيد الصدر أراد أن يفو ت الفرصة بأقل اخلسائر 
والتضحيات، وأصدر الشهيد ذلك احلكم جلملة أهداف ومنها إيقاف حالة الكشف اليت ظهرت يف صفوف املعتقلني 

 ويات.من طالب العلوم الدينية وخشية أن تصل اىل أعلى املست
 1999اإلعالم املركزي يف حزب الدعوة،   76 – 75الصادق الوعد،  ص 
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ن عنده نوعا من االرتبـاط بتنظـيم أو حـزب أو شـيء سـري غـري مكشـوف هلـا ، وهلـذا أردت مـن أأحست 
 كما يقول الصدر بنفسه.127ن ينفتح الطلبة على األمة". أاحلكم 

نــه منــع بعــض الوجــوه أة بعيــدة عــن احلــزب ، حــىت عامــ "مرجعيــة"انــتهج الصــدر بعــد ذلــك اســرتاتيجية     
ومــع ذلــك مل ينفــك احلــزب عمليــا عــن مرجعيــة الصــدر ، وظــل  128احلزبيــة املعروفــة مــن الــرتدد علــى منزلــه.

  129حوايل مثانني من مائة وكيل من وكالء الصدر يف العراق على عالقة حبزب الدعوة.
 

 المرجعية الموضوعية
ن يطور املرجعية من حالة فرديـة تعتمـد علـى شـخص واحـد  وإذا  مـات أويف تلك الفرتة حاول الصدر    

ن تتكــون أاهنــارت مرجعيتــه ، إىل مؤسســة جديــدة ثابتــة ، أطلــق عليهــا اســم :"املرجعيــة املوضــوعية" واقــرتح 
مــن إدارة مركزيـــة وجلـــان تقـــوم بتنظـــيم شـــؤون احلـــوزات العلميـــة ويف ضـــمنها البحـــث العلمـــي، والعالقـــة بـــني 

والشؤون اخلارجية واالتصـال بالعـامل اإلسـالمي والقـوى الدوليـة ، واحملاسـبة املاليـة ومتويـل املرجعيـة  العلماء ،
)احلركـة املرجعيـة املنظمـة(  إىلوهي أقرب ما تكون   130إىل جلنة ملساعدة احلركات اإلسالمية . باإلضافة، 

 الشريازي من قبل. إليهااليت كان قد توصل 
ســالمية اإليرانيــة بقيــادة اإلمــام اخلميــين الــذي كــان يقــيم يف احلــوزة يف النجــف ، ومــع تفجــر الثــورة اإل     

نظريـة )واليـة الفقيـه( املرتكـزة علـى أسـاس نظريـة ) النيابـة العامـة  مـناقرتب السـيد حممـد بـاقر الصـدر اكثـر 
ادا خلــط عــن اإلمــام املهــدي الغائــب( باعتبارهــا قيــادة شــرعية وحيــدة لالمــة يف )عصــر الغيبــة( تشــكل امتــد

، وأعطى لالمة دورا يف ممارسة الشورى حتت وصاية الويل الفقيه ، فكتب )خالفـة اإلنسـان  واإلمامةالنبوة 
الشــخص ، أي ان  إىلن املرجعيــة هــي عهــد ربــاين إىل اخلــط ال إوشــهادة األنبيــاء(  وجــاء فيــه مــا يلــي: " 

د مـع اهلل بـل املركـز ، كمواصـفات املرجع حمدد حتديدا نوعيا ال شخصا ، وليس الشخص هـو طـرف التعاقـ
عامـــة ، ومـــن هـــذه املواصـــفات: العدالـــة بدرجـــة تقـــرب مـــن العصـــمة ، فقـــد جـــاء يف احلـــديث عـــن اإلمـــام 
العســكري )ع(: ) فأمــا مــن كــان مــن الفقهــاء صــائنا لنفســـه حافظــا لدينــه خمالفــا علــى هــواه مطيعــا ألمـــر 

 131مواله فللعوام ان يقلدوه(". 

                                                 
 206اخلرسان ، صالح: حزب الدعوة  ص  -127
 202ص املصدر،  -128
  159املؤمن ، علي: سنوات اجلمر ص  -129
 1981، طهران 93-92الصدر ، حممد باقر: املرجعية الصاحلة ص  -130
 34هادة األنبياء صالصدر ، حممد باقر:  خالفة اإلنسان وش -131
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د معــني مــن قبــل اهلل تعــاىل بالصــفات واخلصــائص ، ومــن قبــل األمــة بالشــخص ،  ن املرجــع الشــهيإوقــال : 
وحـــاول الصـــدر اجلمـــع بـــني الشـــورى   132وانـــه ميثـــل خـــط اخلالفـــة الـــذي كـــان ميارســـه الشـــهيد املعصـــوم .

واملرجعية فقـال:" متـارس األمـة دورهـا يف اخلالفـة يف اإلطـار التشـريعي للقاعـدتني القـرآنيتني )وأمـرهم شـورى 
م( و )واملؤمنـــون واملؤمنـــات بعضـــهم أوليـــاء بعـــض يـــأمرون بـــاملعروف وينهـــون عـــن املنكـــر( فـــان الـــنص بيـــنه

األول يعطي لألمة صالحية ممارسة أمورها عن طريـق الشـورى مـا مل يـرد نـص خـاص علـى خـالف ذلـك ، 
وينــــتج عــــن ذلــــك األخــــذ مببــــدأ الشــــورى وبــــرأي األكثريــــة عنــــد … والــــنص الثــــاين يتحــــدث عــــن الواليــــة 

 133ختالف.اال
ن أوبنــاء علــى رؤيتــه هــذه صــاغ الصــدر مشــروع دســتور اجلمهوريــة اإلســالمية الــذي أكــد فيــه علــى: )    

تقــوم علــى مبــدأ النيابــة العامــة  وأهنــاامتــدادا للنبــوة ،  -بــدورها -املرجعيــة امتــداد لإلمامــة كمــا كانــت هــي 
عليـــه الســـالم :) وأمـــا احلـــوادث  العصـــر إمـــامعـــن  اإلمـــام ، وفقـــا لقـــول  الكـــفءللمجتهـــد املطلـــق العـــادل 

هنـم أحجة اهلل ( فان هذا الـنص يـدل علـى  وأناالواقعة فارجعوا فيها إىل رواة أحاديثنا فاهنم حجيت عليكم 
املرجــع يف كـــل احلـــوادث الواقعـــة ، وهلـــم حـــق الواليـــة مبعـــىن القيمومـــة علـــى تطبيـــق الشـــريعة وحـــق اإلشـــراف 

النائـــب العـــام عـــن اإلمـــام مـــن الناحيـــة الشـــرعية ، وعلـــى هـــذا  ن املرجـــع هـــوأالكامـــل مـــن هـــذه الزاويـــة . و 
نه يرشح الـذين يتقـدمون للفـوز مبنصـب إاألساس فهو املمثل األعلى للدولة والقائد األعلى للجيش ، كما 

وأعطـى الصـدر يف مشـروعه لــ   134رئاسة السـلطة التنفيذيـة ويعـني املوقـف الدسـتوري للشـريعة اإلسـالمية(.
لالمـــة علـــى أســـاس قاعـــدة الشـــورى ومبـــدأ فكـــرة أهـــل احلـــل والعقـــد ،  اإلســـالمية( دوراا  )دســتور اجلمهوريـــة

ن تنتخـب رئـيس السـلطة أن علـى األمـة إولكنه ربط ذلـك باإلشـراف الدسـتوري مـن )نائـب اإلمـام( وقـال 
   135ن يتم ترشيحه من املرجعية.أالتنفيذية بعد 

ســبعينات اقـــرتب الســـيد حممـــد الشـــريازي قلـــيال مـــن ومــع اقـــرتاب الصـــدر مـــن نظريـــة واليـــة الفقيـــه يف ال     
 .باتاا  ن كان يرفضها رفضاا أنظرية الشورى وقال هبا يف ظل قيادة الفقهاء املراجع ، بعد 

  
  

   
 الشيرازي في الكويت -ز 

                                                 
  65الصدر ، حممد باقر:  خالفة اإلنسان وشهادة األنبياء  ص  -132
 70-67املصدر، ص  -133
  12-3الصدر ، حممد باقر: حملة فقهية عن مشروع دستور اجلمهورية اإلسالمية ص  -134
 6املصدر، ص  - 135
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ــــه يف العــــراق يف أعقــــاب وفــــاة احلكــــيم ،      هــــاجر الســــيد حممــــد  بعــــد اشــــتداد الضــــغوط احلكوميــــة علي
الكويــت ، حيــث  أســس مســجدا وديوانيــة ومكتبــة ومدرســة باســم )الرســول األعظــم(، وبــدأ  الشــريازي إىل

يستقبل طلبته اهلاربني من العراق ، ويعيـد عالقاتـه مـع أصـدقائه ومقلديـه الـذين هّجـروا إىل إيـران ، واسـتلم 
ان : ) يف الســنوات األوىل مــن وجــوده يف الكويــت حــوايل ألــف رســالة مــنهم ، فكتــب هلــم كتابــا حتــت عنــو 

 النازحون(  يقوي فيه معنوياهتم ويشد من أزرهم ويرشدهم إىل تنظيم أنفسهم.
ن يصبح يوما ما املرجـع األعلـى ويؤسـس أكان الشريازي يف العراق، حيث األكثرية الشيعية، يطمح إىل     

ة الصـغرية الـيت ال دولة )والية الفقيه( أو املرجعية الدينية ، ولكنه اقتلع منه وجاء إىل الكويـت ، تلـك الدولـ
يشكل فيها الشيعة سـوى نسـبة الربـع أو الثلـث مـن السـكان ، وهـو مـا ال يؤهلـه للقيـام سـوى بالنشـاطات 
الثقافيــة ، وهــذا مــا تفــرغ لــه حيــث أصــدر )رســالة املســاجد واحلســينيات( ودعــا فيهــا إىل اإلكثــار مــن بنــاء 

لرثـــاء واالحتفـــاالت الدينيـــة ، وتأســـيس املســـاجد واحلســـينيات ، وذلـــك إلقامـــة صـــالة اجلماعـــة والـــوعظ وا
املكتبــات وإصــدار النشــرات ، والــدعاء والزيــارة ، والــدرس والتــأليف  وإقامــة الفــواتح واإلطعــام ومجــع املــال 

 وعقد املؤمترات .
كتاب )حنو يقظة إسالمية( حيـث قـدم فيـه مقرتحـات إداريـة وحضـارية ، و دعـا فيـه   1392وألف سنة    

 تأسيس : أصدقاءه ومقلديه إىل
 منظمة للدفاع عن املضطهدين )واملهجرين( يف العامل -1
 التهيؤ الكامل للسلطة و التسلح بأفضل األسلحة والتدريب عليها  -2
 اإلسالميةمجع املال وتكوين املصارف    -3

 اإلعالم والدعاية  والنشر    -4

 التشجيع على طلب العلوم الدينية    -5

 تكوين منظمات خاصة للشباب والنساء    -6

   

االثـين عشـري ، وذلـك عـن طريـق  اإلمـاميإضافة إىل ذلك اهتم الشريازي يف الكويت بنشـر املـذهب      
 طبع ونشر أكثر من مائة ألف نسخة من كتاب )املراجعات( للسيد عبد احلسني شرف الدين.

وقــد وقــع الشــريازي يف الكويــت بــني عــدة صــراعات هــي هجــوم الســيد اخلــوئي عليــه وحماولــة قطــع طريــق    
املرجعية الدينية العليا أمامه ، وإصدار بيان ينفي فيه حصول الشريازي على درجة االجتهاد، وصـراع أخيـه 
السيد حسن الذي كان قد استقر يف لبنان مع أبناء أختـه  املدرسـيني حممـد تقـي وهـادي، اللـذين اهتمهمـا 

ط األول واخلــط الثــاين يف داخــل بسـرقة تنظــيم )احلركــة املرجعيــة( وعـدم استشــارهتما معــه ، والصــراع بـني اخلــ
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احلركة املرجعية يف العراق ، وهنا كان السيد الشريازي يدعو إىل اللني والعفو والتسامح والسلم لوقـف تلـك 
 الصراعات.

  
ن يكســب شــرحية ال بــأس هبــا أواســتطاع الشــريازي، خــالل الســنوات التســع الــيت أمضــاها يف الكويــت،     

ك بفضـــل حيويتــــه الفائقـــة و عالقاتــــه العامـــة وأخالقــــه املتســـاحمة وحماضــــراته مـــن الكــــويتيني لتقليـــده ، وذلــــ
ونشاطاته وكتبه ، وكما اسـتطاع ان ميـد دائـرة تقليـده إىل البحـرين واملنطقـة الشـرقية مـن السـعودية ويكسـب 

ن يــؤمن بــذلك مصــادر ماليــة أنصــف عــدد املقلــدين تقريبــا هنــاك ) وهــم اآلن حــوايل مائــة ألــف مقلــد( ، و 
 سيكون هلا األثر الكبري يف مستقبل مرجعيته. مهمة

ـــار العـــام للشـــيعة األصـــولية ، و أكمـــا اســـتطاع      ـــيت انفصـــلت عـــن التي ن أن خيـــرتق اجلماعـــة )الشـــيخية( ال
ن يستصـدر منـه فتـوى جبـواز أسكوئي املقـيم يف الكويـت ، و من زعيمها الشيخ حسن اإلحقاقي اإليقرتب 

ن يفـتح الطريـق بـذلك لكسـب عـدد مـن شـباب )الشـيخية( لتقليـده ،  أالتقليد للعلماء ) غري الشـيخيني( و 
كمـــا قـــام عـــرب أخيـــه الســـيد حســـن الشـــريازي باالنفتـــاح علـــى الطائفـــة )العلويـــة( يف ســـوريا ولبنـــان وتركيـــا ،  
حيث قام السيد حسن باالجتماع مع علمائها  وأصدر معهم بيانا يؤكدون فيه انتمـاءهم للشـيعة االماميـة 

، وقــام الســيد حممــد الشــريازي بعــد ذلــك حبــذف اســم )العلــويني( مــن خانــة الغــالة يف الطبعــة االثــين عشــرية
 ( .اإلسالمالتالية من )رسالته العملية :أحكام 

ـــة الســـيد الشـــريازي يف الكويـــت اســـتطاع الســـيد حممـــد تقـــي املدرســـي     ن يعمـــل بـــدأب أويف ظـــل مرجعي
 املرجعية( .الكتساب الشباب وتنظيمهم بصورة سرية يف )احلركة 

ومل يقــم الشــريازي خــالل إقامتــه يف الكويــت بــأي نشــاط سياســي معــارض ســواء للكويــت أو العــراق أو    
حكمــا غيابيــا بإعــدام الســيد حممــد الشــريازي،  1974إيــران ، ومــع ذلــك  فقــد أصــدر النظــام العراقــي ســنة 

 بعد اعتقال عدد من أعضاء احلركة املرجعية يف العراق. 
آمـــــــن الســـــــيد الشـــــــريازي بأمهيـــــــة القــــــــوة وضـــــــرورهتا لالنتصـــــــار ، حيـــــــث قـــــــال يف ســــــــنة ويف الكويـــــــت    

:" كل مبدأ كان بيده القوة كان هـو املبـدأ الزاحـف إىل األمـام، ويف أي يـوم صـارت القـوة  1392/1972
بيد املسلمني رجعوا إىل البالد ، ذلك ال ألن احلق ينبع من فوهـة البندقيـة ، بـل ألن احلـق ال يفـرض نفسـه 

 136لى الباطل إال إذا كانت معه محاية البندقية ، وكل كالم ما عدا هذين الكالمني تسكع". ع
    

   
 

 

                                                 
  89الشريازي ، حممد: حنو يقظة إسالمية ص  -136



 50 

 الفصل الثاني:  

 

 الفكر السياسي للشيرازي
  

 دولة المرجعية الدينية -أ 
  

 الشريازي يف بداية انطالقته يف اخلمسينات والستينات خمتلف أنظمة احلكم امللكية السيد حممد رفض    
والعسكرية والدميوقراطية ، باعتبارها أنظمة من صنع الغرب أو القوانني الوضعية ، وآمن باملرجعية الدينية  

ديين، حيتل )املرجع الفقيه ( فيه منصب )نائب اإلمام املهدي العام( ويتمتع بالوالية  -كنظام سياسي 
 املهدي. على الناس يف عهد )الغيبة الكربى( بالنص والتعيني من قبل اإلمام

وكان نظام املرجعية الدينية قد تطور وتبلور عرب العصور ، من دور اإلفتاء يف املسائل احلادثة يف      
القرون األوىل ، إىل القيام مبهمة القضاء وتنفيذ بعض األحكام الشرعية كإقامة احلدود أو مجع األمخاس 

 رية والسياسية يف القرن األخري ، والزكوات يف العصور املتأخرة ، إىل التصدي للقيادة العسك
وقام الشيخ أمحد النراقي يف بداية القرن الثامن عشر بكتابة حبث يف )عوائد األيام( حول شرعية قيام 

ان  إالالفقهاء مبمارسة الوالية العامة بأنفسهم ، ولكن معظم الفقهاء الشيعة السابقني رفضوا نظريته ، 
 نبأهبا واالعتقاد  اإلميان إىلحبثه ملسألة )االجتهاد والتقليد(  السيد حممد الشريازي توصل من خالل

ن الفقهاء معينون أالدنيوية ، و  األموربيد الفقهاء العدول املطلعني على جماري  اإلسالميةرئاسة الدولة 
ن نظام املرجعية أو   137من قبل النيب األكرم واألئمة املعصومني كخلفاء ونواب يف أمور الدين والدنيا.

لدينية هو نظام جمعول لقيادة الشيعة ومأل الفراغ الذي تركه "اإلمام املهدي" بغيبته الكربى الطويلة ا
املمتدة منذ أكثر من ألف عام. وأخذ يدعو إىل متكني هذا النظام يف العراق والبالد اإلسالمية وإحالله 

  138حمل األنظمة القائمة "الالشرعية". 
ن حكم غري اهلل سواء  أهو اهلل تعاىل و  اإلسالمن احلاكم يف أو  ،احلكم هلل وكان الشريازي يعتقد بأن      

كان احلاكم الفرد أو الشعب أو مجاعة من الشعب ضالل وباطل، ويرفض الدميوقراطية  والديكتاتورية ، 
ن احلاكم أمن ذلك  ويرى بدالا  139ألهنما يعنيان حكم اإلنسان ، واإلسالم ال يعرتف حبكم اإلنسان .

                                                 
 12-1و املرجع واألمة ص 9 وكالئنا يف البالد  ص الشريازي ، حممد: إىل -137
 181الشريازي ، حممد: إرشادات إسالمية ص -138
 12الشريازي ، حممد: حوار حول تطبيق اإلسالم ص  -139
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ن الفقهاء هم أو   140عي هو من اجتمعت فيه شروط العدالة والفقه يف أمور الدين والدنيا والكفاءة،الشر 
املهدي(  وهم وحدهم هلم صالحية احلكم بعد  النيب واألئمة   اإلماماحلكام الشرعيون يف )عصر غيبة 

اإلمام )ع( ويكون  عينت األمة من فيه تلك املواصفات واملؤهالت فقد اقتنع فإذاالذين عينهم اهلل. "
  141ذلك رئيسا من قبل اإلمام". 

ن يستمد صالحيته عن اهلل تعاىل بواسطة اإلمام الذي يستمد أوكان يشرتط يف الرئيس األعلى"   
صالحيته بدوره عن النيب الذي يستمد صالحيته مباشرة من اهلل ، وذلك ألن اإلسالم يرى ان الكون  

إذن فالسلطة اليت هي من  …أي شأن من الشؤون إال بإجازة اهلل كله هلل تعاىل فال جيوز أي تصرف يف
ن تكون بإذن اهلل تعاىل ، وطريق اإلذن اإلمام املأذون من الرسول املأذون من اهلل أأهم األمور ال بد و 

 تعاىل.
كما يف احلكومات   -ن يستويل أحد بدون مؤهالت )فقهية( على الناس ، سواء كان بإذهنم أأما     

فان ذلك مما مل يؤذن به،  -كما يف احلكومات األرستقراطية والبريوقراطية   -أم بغري إذهنم  -قراطية الدميو 
مث  …ن الوالية هي هلل أوال ، وللرسول ثانيا ، ولإلمام ثالثاإويقول :  142فيكون خالف الشريعة". 

  143للفقيه العادل . 
  

 المهدي المنتظر
  

الثاين عشر حممد بن  اإلمامبوجود ) اإلميانة الفقيه( بالطبع على وقد بين الشريازي نظريته يف )والي  
احلسن العسكري( ووالدته وغيبته منذ أواسط القرن الثالث اهلجري، كما هو معروف، رغم اخلالف 
التارخيي الذي حدث بني الشيعة االمامية يف ذلك الوقت حول املوضوع ، واعترب هذه املسألة حقيقة 

                                                 
 14الشريازي ، حممد: حوار حول تطبيق اإلسالم ص  -140
 16-15الشريازي ، حممد: حوار حول تطبيق اإلسالم ص  -141
  1962، عام  83-81ىل حكم اإلسالم  ص الشريازي ، حممد: إ -142
 99ج 25-19و17-11الشريازي ، حممد: احلكم يف اإلسالم ، الفقه ص -143

فيقول  :" هلل  1963ويؤكد السيد حسن الشريازي نفس املعاين يف كتابه )كلمة اإلسالم(  الصادر يف بريوت سنة 
دية للنيب األكرم  مث توارثت هذه القيادة يف األئمة وحده حق التصرف يف العباد ... ولكنه خول هذه الصالحية القيا

الطاهرين وبعد ما توارى املعصومون عن التفاعل املباشر مع الناس استنابوا عنهم يف قيادة األمة العلماء اجلامعني لشرائط 
رة من اهلل تعاىل فحقت املرجعية .. فالنيب واألئمة والعلماء املراجع احندرت إليهم الصالحية القيادية بإرادة خاصة ومباش

( ويقول:" األمة يف منطق اإلسالم ليست مصدر السلطات ، بل اهلل سبحانه  139و 48هلم القيادة البشرية". )ص 
هو مصدر السلطات، واملرجع وسيط بني اهلل واألمة إليصال إرادته إليها ، والنصوص الشرعية تعني حركة الفقهاء 

 (159-147إلمام املهدي املنتظر".)ص املراجع لقيادة األمة فرتة غيبة ا
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 اإلمياناستهزاء البعض بالشيعة بسبب  أوهبا الشيعة بالرغم من تفنيد البعض هلا ثابتة جيب ان يؤمن 
من كتبه ببحث املوضوع حبثا تارخييا علميا دقيقا. واكتفى بالتسليم  أيولكن الشريازي مل يقم يف  144هبا.

 املنقول. الرتاثبصحة 

ص الشعبية املتداولة حول اللقاء املهدي( بعدد من القص اإلماموقام الشريازي بتعزيز نظرية وجود )    
نه ذهب أبه، وخاصة بينه وبني  عدد من املراجع ، ونقل عن املرجع السابق  املريزا حممد حسن الشريازي 

إىل سرداب الغيبة واستجاز )اإلمام احلجة( يف إصدار فتوى حترمي التنباك الشهرية يف هناية القرن التاسع 
  145ال الدخانيات بأي شكل هو حماربة لإلمام املهدي".عشر ، و اليت كانت تقول:"إن استعم

  146نه كان يلتقي اإلمام احلجة يف سرداب الغيبة.إكما حتدث عن والده املريزا مهدي الشريازي فقال    
ونقل قصة الشيخ حممد الكويف ، اليت اشتهرت يف النجف أيام املرجع الديين السيد أبو احلسن 

ن يأمر األصفهاين باجللوس يف الدهليز أاملهدي وطلب منه  باإلماملتقى نه اأ، و الذي ادعى  األصفهاين
من  وإنقاذهماملهدي لبعض الناس  اإلمام إغاثةوحتدث الشريازي كذلك عن  147وقضاء حوائج الناس.

تذكر "اإلمام املهدي اإلمام  إىلوكان يدعو رجال الدين  148املعتقالت والضياع يف الصحاري واألزمات.
واالستمداد منه ، وجتنيد الشباب ليدخلوا يف سلك أهل العلم ويكونوا من  إليهوالتوجه  احلي احلاضر"

جنود اإلمام املهدي. خاصة واهنم يعملون بامسه و حتت لوائه ويتصرفون يف سهمه من اخلمس )سهم 
  149اإلمام(.

  

 ضرورة تشكيل الحكومة اإلسالمية
 
ن وظيفة األمة جتاه إزي العالقة بني الناس واملرجع فيقول:"وبناء على نظرية )والية الفقيه( حيدد الشريا  

 املراجع  مجلة من األمور :

                                                 
 11و واقع الشيعة    148الشريازي ، حممد: العقائد اإلسالمية ص -144
 42الشريازي ، حممد:  العلماء أسوة وقدوة ص -145
 27الشريازي ، حممد:  العلماء أسوة وقدوة ص  -146
 2الشريازي ، حممد:  رجال الدين بني الناس دائما ص  -147
 14من حماضرة ألقيت بتاريخ  - 20ومراتب العدل اإلهلي ص  73العلماء أسوة وقدوة ص   الشريازي ، حممد: -148

 يف قم 1409شعبان 
يف قم و: إىل  1409شعبان  14من حماضرة ألقيت بتاريخ  -20الشريازي ، حممد: مراتب العدل اإلهلي  ص  -149

  20وكالئنا يف البالد ص 
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تقليدهم يف األحكام الشرعية وامتثال أوامرهم وإيصال احلقوق إليهم ، ومعاضدهتم يف األمور،  - 1   
جملتمع ، وااللتفاف حوهلم ، ومراجعتهم يف القضاء ، وطلب الوكالء منهم ، وإعالمهم مبا يقع يف ا

والدفاع عنهم وهتيئة اجلو هلم ، فاملرجع مبنزلة القائد واألمة مبنزلة اجليش ، فإذا أمر بشيء أو هنى عن 
 شيء على األمة االتباع وإطاعة أوامره.

وعلى األمة إيصال احلقوق إليه لئال تقف يف طريقه مشكلة املال ويتجمد نشاطه وختمد جذوة    
 اإلسالم.

س مراجعة املراجع بشأن مشاكلهم حىت حيكموا مبا أنزل اهلل ، ألن الرجوع إىل من وجيب على النا   
حيكم بغري ما أنزل اهلل حرام ، معاقب فاعله ، قال سبحانه: )ومن مل حيكم مبا انزل اهلل فأولئك هم 

 الكافرون(.
ن الوكيل لزم على ونسبة الوكيل إىل املرجع نسبة املتصرف إىل الرئيس األعلى ، فإذا خلت منطقة ع    

أهل تلك املنطقة طلب الوكيل من املرجع ومساعدته باإليواء واملشاهرة واملعاضدة وااللتفاف ليتمكن من 
  150نشر اإلسالم وإقامة الدين وإدارة البالد ". 

ومن هنا فقد دعا الشريازي يف بداية انطالقته إىل تشكيل احلكومة اإلسالمية، كأمر شرعي واجب     
نيا ضروريا ، وذلك " ألن قوانني اإلسالم شاملة لقوانني احلكم ، ولو مل يرد اإلسالم احلكم مل وجوبا عي

ن نعمل إلعادة احلكم أ:" علينا حنن املسلمني 1959وقال عام  151يكن وجه جلعل هذه القوانني ".
 الصحيح وال عالج لقطع جذور الفساد إال بكون احلكومة إسالمية ، باملعىن …اإلسالمي  بكل قوانا 

ال باالسم فقط ، فما دام احلكام غربيني أو شرقيني ال صالح لفاسد وال فائدة لصالح جزئي فانه 
)بالراعي تصلح الرعية( وقد قال رسول اهلل )ص(: )طائفتان من أميت إذا صلحتا صلحت أميت وإذا 

وضع احلل والشد واألسوة فسدتا فسدت أميت: العلماء واألمراء( فان هذين بيدمها القوة والعلم ، ومها م
 واالتباع ، فما دامت حكومة بلدة إسالمية فاسدة ال يرجى صالح أوضاعها.

ن القيادة املنحرفة هي اليت بعثت يف األمة الرذائل ، والقيادة الصاحلة هي اليت تتمكن من إرجاع إ   
لمة عن الساحة وحض علماء الدين على العمل من أجل إبعاد احلكام الظ 152األمور إىل نصاهبا". 

  153.األموراإلسالمية ليقبض  العلماء الراشدون زمام 
وكانت دعوة الشريازي هذه تطورا كبريا يف عقلية املرجعية الدينية اليت كانت حىت ذلك الوقت تقتصر    

املهدي  لإلمامبصورة عامة على القضايا الفقهية ، وال تتدخل يف السياسة ، انطالقا من نظرية االنتظار 
                                                 

 62 - 55الشريازي ، حممد: املرجع واألمة ص  -150

   2ج266الشيرازي ، محمد: السياسة ص  -151

   111-95الشريازي ، حممد: إرشادات إسالمية  ص  -152
   45الشريازي ، حممد: السياسة ص -153
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يف )عصر الغيبة(. وقد جاءت دعوة الشريازي سابقة لدعوة  اإلسالميةالدولة  إقامةغائب ، وحرمة ال
النجف األشرف ويلقي حماضرات مهمة يف هناية الستينات، يف  إىلاخلميين الذي سوف يأيت  اإلمام

 حتت قيادة والية الفقيه. اإلسالميةاحلكومة  إقامة إىلالدعوة 
  
 راقي الموقف من الجيش الع 
  

اختذ الشريازي موقفا سلبيا من اجليش العراقي   وبناء على رفضه ألساس الدولة العراقية احلديثة ،     
رفض النظام  إىلا  ودعألنه كان سيعطي احلكومة قوة يف مقابل املرجعية الدينية .  اإلجباريوالتجنيد 

الف قاعدة )الناس مسلطون على مستوردا من الغرب ، وألنه خي أسلوباالعسكري احلديث باعتباره 
  154أمواهلم وأنفسهم( ، وطالب بتشكيل جيش شعيب وتسليح الشعب العراقي برمته. 

متوز    14واعترب الشريازي قرار الزعيم  عبد الكرمي قاسم  جبمع أسلحة العشائر العراقية بعد ثورة     
الديكتاتورية و اختالل ميزان  سامهت يف قيام وخطوةا  155ضربة قاصمة موجهة ضد الشيعة واملرجعية.

ن إوقال:  156ن أصبح النظام العسكري القوة الوحيدة يف العراق.أالقوى بني املرجعية واحلكومة ، بعد 
الشيعة فقدوا عزهم واحرتامهم وكلمتهم عندما جنح احلكام الثوريون يف جتريد العشائر الشيعية من 

  157السالح.

 
  

  

 الموقف من الديموقراطية -ب 

 
  

اختذ الشريازي موقفني متباينني من الدميوقراطية ، وكان موقفه األول يف بداية انطالقته يف    
اخلمسينات ، سلبيا جدا ، وقد بناه  على ضوء جتربة النظام امللكي الذي كان يتالعب بالشعارات 

ية والشيعية من الدميوقراطية ويزيفها دائما لصاحل  االستعمار والنخبة احلاكمة ، ومينع القوى الشعب
البالد بصورة مستقلة ، وعلى ضوء جتربة الشيوعيني الذين  إدارةمصادر القرار ، أو  إىلالوصول 
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سيطروا على احتادات العمال والفالحني والطلبة واملثقفني والشبيبة والنساء واجليش يف هناية 
تلك األيام يف العراق. و  اخلمسينات والذين كان من احملتم فوزهم يف أية عملية انتخابات جتري يف

   158يف عهد الشاه . إيرانأيضا على ضوء جتربة الدميوقراطية املرة يف 
  

التقليدية  اإلسالميةرفضه ملبدأ الدميوقراطية باعتباره مفهوما غربيا وافدا ومتعارضا مع الثقافة  إىل إضافة   
نظام النص والتعيني من قبل اهلل  إىلعي الرافض ملبدأ الشورى يف اخلالفة والدا اإلماميوالفكر السياسي 

 املهدي يف نوابه العامني الفقهاء املراجع. اإلماملألئمة واحلكام ، واملتمثل يف ظل غيبة 
  

 وكان الشريازي يف البداية يعترب الدميوقراطية واجملالس الربملانية نوعا من االستعمار الفكري ومصدراا    
ن معىن الشورى: إوينفي وجود أية عالقة هلما بالشورى ، ويقول:" 159للشرور والويالت على البشرية. 

ن يستشري اإلنسان أصدقاءه يف كل أمر جزئي أو كلي، كما كان الرسول يستشري أصحابه يف األمور أ
وكما كان يستشري كل خليفة أو ملك أو فقيه أو إنسان عادي رفقاءه يف األمور . أما االنتخاب واجمللس 

ضعه الناس فذلك أمر )دميوقراطي( ولد يف اليونان وطبقه الغرب مث جاء إىل بالد والقانون الذي ي
   160اإلسالم عنفا وقوة".

 وإمنانتقد وجود اجملالس التشريعية قائال:" ال فائدة يف اجملالس النيابية والربملانات وجمالس الشيوخ، يو    
واملسلمني يف  اإلسالموعلماء  اإلسالموقانون  اإلسالموبالد  اإلسالمهي مراكز للغرب أسست لتحطيم 

  161".اإلسالميمدارس للتثقيف  أون تغلق أبواهبا وجتعل خمازن للحبوب أوقت واحد ، وينبغي 
ممثلي الرسول األعظم واإلمام الصادق  أمامويقول:"هل كان يصح فتح هذه اجملالس )الربملانية(    

اجملالس؟ ومن الذي أباحها؟ وما االحتياج إليها  )الفقهاء(؟ وهل كانت يف ظروف اإلسالم الذهبية هذه
ن كانت عصور اإلسالم الذهبية خالية عنها؟ ومل تكن العصور ذهبية إال  لعملها باإلسالم وعدم أبعد 

  162وجود هكذا جمالس فيها.
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قراءة بناء على هذا املوقف السليب املبدئي واملوضوعي من الدميوقراطية ، قام السيد حممد الشريازي ب    
انتخابات برملانية جرت يف العراق عام  أولوموقف الفقهاء املراجع من  إيرانخاصة للحركة الدستورية يف 

 واستخدم قراءته اخلاصة لكي يعزز موقفه الرافض واملعادي للدميوقراطية. 1923
نه كان إ إالن موقفه هذا كان يضعف موقفه  السياسي تكتيكيا جتاه احلكومة املركزية يف بغداد ، إومع 

يصب اسرتاتيجيا يف خدمة بناء خطه املرجعي يف مدينة كربالء ، يف وقت مل يكن قادرا  بصورة عملية 
 إىلنظام دميوقراطي ، وكان حباجة ماسة  بإقامةاملطالبة  أوعلى حتدي احلكومة على مستوى العراق 

 تأصيل أيديولوجيته )املرجعية( بني قواعده الشعبية.

السابقة )حركة املشروطة( اليت قادها الشيخ حممد كاظم  اإليرانيةان التجربة الدميوقراطية  من املعروف    
اخلراساين  اآلخوند ورجال الدين الشيعة ، عملت على إقامة حكم ملكي دستوري مشروط بربملان ، 

يا الدستور ، واالحتفاظ مبكانة عل إعالنالشاه مظفر الدين على  إجباريف  1906وجنحت يف عام 
فريقني  يطالب أحدمها   إىلتضمن للفقهاء اإلشراف على قوانني اجمللس. ولكن انقسام احلركة الدستورية 

إعدام الشيخ فضل اهلل  إىلحبكم دميوقراطي مطلق وآخر يطالب حبكم يلتزم بالشريعة اإلسالمية ، أدى 
املطلقة، و ترك مرارة يف حلوق  النوري )أكرب دعاة املشروطة املشروعة( يف طهران على يد فريق املشروطة

رجال الدين الذين أخذوا يشككون يف احلركة الدميوقراطية ويتهموهنا بالعمالة لربيطانيا ، ويعادوهنا بصورة  
 كلية.

    
ن رجال الدين الشيعة يف العراق طالبوا خالل ثورة العشرين بإقامة نظام أ أيضان من املعروف إكما      

لس تشريعي منتخب من الشعب ، ولكن سيطرة القوات الربيطانية بعد الثورة ملكي دستوري يلتزم مبج
وحماولتها مترير معاهدة االنتداب اليت وقعتها مع احلكومة املتعاونة معها من خالل جملس تأسيسي ، 

والشيخ  األصفهايناحلسن  أبوعلى تزوير االنتخابات ، دفعت املراجع الشيعة يوم ذاك )السيد  وإصرارها
حترمي االنتخابات حترميا قاطعا ، يف حماولة منهم لقطع  إىلد حسني النائيين والشيخ مهدي اخلالصي( حمم

جمالس  إقامة أوالطريق على احلكومة  وعدم مترير معاهدة االنتداب وليس رفضا منهم ملبدأ االنتخابات 
 برملانية.

 اإليرانيةكال التجربتني   إىلاخلمسينات ، ن السيد حممد الشريازي نظر ، يف بداية انطالقته يف أبيد      
والعراقية نظرة خاصة تنسجم  مع موقفه املبدئي الرافض ألساس االنتخابات والشورى والدميوقراطية 
والدستور ، وما كان يعتربه لعبة غربية حادثة ودخيلة ومعادية للمرجعية الدينية اليت متثل يف نظره النظام 

ن يكون أونفى   163. لإلجنليزاهتم احلركة الدستورية يف إيران بالعمالة  السياسي اإلسالمي األصيل. و
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بلزوم ان يستشري امللك مجاعة من  إفتائهلآلخوند اخلراساين أي دور يف قيادة احلركة الدستورية أكثر من 
ن ) إو نه كان يريد  اإلعالن عن بطالن اجمللس وحرمته ، لكنهم قتلوه بالسم ،  إالعقالء والعلماء ، وقال 

 على أشالء العلماء ودماء األزكياء . إالمل يقم  إيراناجمللس النيايب( يف 
ن العلماء يف العراق وقفوا ضد امللك فيصل ملا أراد فتح )اجمللس النيايب( بإشارة من اإلجنليز، إو قال     

بعدوا  عن أوطاهنم إىل ويف سبيل ذلك ش ّردوا وأ   "ب كالمها يف النارب واملنتخ  املنتخَ "حىت اهنم أفتوا : 
  164إيران واحلجاز واهلند وخنقت أصواهتم. 

ن موقف الشريازي هذا يقوم على قراءة معاكسة ملا هو معروف تارخييا عن دور أومن الواضح    
اخلراساين يف قيادة احلركة الدستورية )املشروطة(  وملا هو معروف من رفض العلماء يف العراق لالنتخابات 

ن قراءة الشريازي هذه كانت تعتمد على الرأي العام السليب أملطلق االنتخابات . ويبدو  املزورة وليس
يف تلك الفرتة ، وليس على  وإيرانبني عموم العلماء وأوساط رجال الدين يف العراق  الذي كان منتشراا 

 دراسة علمية دقيقة.
بالدرجة األوىل من الفكر السياسي ن موقف الشريازي السليب من الدميوقراطية واالنتخاب كان ينبع إ  

الذي يقوم على النص و التعيني ويرفض الشورى ، ذلك الفكر الذي عرب عنه  السيد كاظم  اإلمامي
 اليزدي رافع لواء االستبداد يف مواجهة )املشروطة( أفضل تعبري.

مي أو شبيهة هلا، حىت ولتعزيز موقفه هذا نفى الشريازي حصول أية جتربة دميوقراطية يف التاريخ اإلسال   
متت ألن اإلمام كان يعرف نفسه األحق  إهناجتربة انتخاب اإلمام علي بن أىب طالب يقول عنها 

باخلالفة وليس ألن الثوار انتخبوه ، وهو يفسر آية الشورى مبعىن بعيد عن السياسة وانتخاب احلاكم، 
 ( :1383/1963ربيع األول سنة  29فيقول )بتاريخ :

املراد باألمور ، يف قوله تعاىل: ) وأمرهم شورى بينهم( هي مجيع شؤوهنم اليت مل جيعل هلا اهلل "        -
حدا خاصا ، وقد متسك بعض من مأل أفكارهم أنظمة الغرب هبذه اآلية لتصحيح الدميوقراطية 

 نفسه نه غلط يفأ الغربية من أحزاب وبرملان وجملس شيوخ وانتخابات وما أشبه ، وهذا باإلضافة إىل
فانه خمالف لإلسالم ومل يطبقه املسلمون يف يوم من األيام ، … ن وقع فيه كثري من بالد الغرب إ، و 

وذلك دليل عدم فهمهم من اآلية ذلك ، ومل يفسرها الرسول أو األئمة )ع( بذلك ، فأبو بكر 
تة فقط ، وعمر بالوصاية من أىب بكر فقط ، وعثمان جبعل من عمر يف س… أصبح خليفة بالقوة 

وان مساه شورى ، وهل نصب امللوك لشخص يف مشاورة سداسية تعترب انتخابات على ما يريد 
ن كثرت األصوات له بالنسبة إىل إهؤالء؟ وعلي )ع( بانتخاب الثوار ومجاعة من أهل املدينة ، و 

بالوصاية سابقيه نوعا ما ، وجميء علي إىل احلكم ألنه عرف نفسه أحق ، ال ألنه انتخب.. واحلسن 
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أو انتخاب مجاعة من أهل الكوفة ، ومعاوية بالسيف ، ويزيد بالوصاية، وهكذا دامت السيف 
والوصاية إىل آخر خليفة عثماين ، وعمر بن عبد العزيز جاء بالوصاية مث بانتخاب أهل املسجد 
ا فقط خوفا من السلطان ، كما هو معلوم يف مثل هذه األحوال قدميا وحديثا ، فأين من هذ

نه فتح لإلسالم ، أن طورها أحزاب اليوم ألف تطوير إللصاقها باإلسالم ، ويظنون إالدميوقراطية؟ و 
 فبينما هو هدم ألقوى دعائمه.

عشر مث عني األئمة الفقهاء اجلامعني  االثينحنن نعتقد ان اهلل كما عني الرسول عني األئمة …    
ئط ، أو كان مأذونا من فقيه جامع للشرائط فهو للشرائط ، وكل ملك شيعي كان فقيها جامعا للشرا

 حبق أصالة أو وكالة ، وكل من فقد هاذين الوصفني فهو باطل.
ن يكون فيهم اسم انتخاب وال يف يوم واحد أونرى يف تاريخ ملوك الشيعة األقسام الثالثة بدون    

 إىل آخر ملوك القاجار يف إيران .
لة ليست من اإلسالم ، أما انتخابات هذا اليوم فهي أشنع مث إن االنتخابات جبميع صورها باط  

وأبشع ، ولذا أفىت علماء اإلسالم حول جملس إيران بأنه ضالل واحنراف ، وأرادوا حتريره فقتل الشيخ 
فضل اهلل النوري والسيد عبد اهلل البهبهاين والشيخ اآلخوند املوىل حممد كاظم اخلراساين ، فقد كان 

ن يكون للملك مجاعة من العلماء العدول أقلهم مخسة أطة( اليت أقدموا عليها قصدهم من )املشرو 
وبعض الناصحني ، حينما يريد إنفاذ حكم من أحكام اإلسالم وتطبيقه على األمة ، وأرادوا بذلك 
إحياء سنة الرسول وسرية اخللفاء وامللوك األقدمني حيث كانت جمالسهم ال ختلو من علماء 

أما  -بالنسبة إىل غري النيب والوصي  -دين ، وناضجني إلرشادهم سبيل الدنيا إلرشادهم سبيل ال
 مها فاستشارهتم كانت جللب اخلواطر ، وإال فهم أغىن عن ذلك.

وأفىت علماء العراق حول جملس األمة حني أراد فيصل فتحه بأمر اإلجنليز هلدم اإلسالم بأن :    
 قد لقوا جزاء فتياهم تشريدا وتسميما وإهانة وهتكا.و  "المنتَخب والمنتِخب كالهما في النار"

نه أفمن أراد اليوم إعادة اجمللس أو االنتخاب أو الدميوقراطية أو األحزاب أو ما أشبه ذلك بزعم    
نه يبين من جديد هلدم اإلسالم يف أ -ن كان خملصا إ -خدمة لإلسالم وخالص للمسلمني فليعلم 

يا انقالب األمر عليه ويف اآلخرة اخلسارة والنكال، فان هذا أساس وسريى يف الدن لباس اإلسالم ،
ن كان شاكا فليدرس اإلسالم من جديد ال على ضوء إغريب حبت ال ميت إىل اإلسالم بصلة ، و 

األنظمة الغربية وما ارتكز يف ذهنه من مسوم األجواء اليت نشرها الغرب وعمالؤه ، بل على ضوء 
  165لفقهاء الذين هم أعرف الناس باإلسالم وبنظمه".الكتاب والسنة وفتوى من ا
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األول الرافض للدميوقراطية، رفض الشريازي االعرتاف باألحزاب اإلسالمية اليت موقفه انطالقا من و     
تقوم يف قيادهتا على االنتخاب والشورى، وهو ما كان يطرحه حزب الدعوة اإلسالمية  وأحزاب أخرى 

يف األحزاب اإلسالمية  منافسا الشريازي تينات يف الساحة الشيعية ، و رأى يف هناية اخلمسينات والس
خطريا للمرجعية الدينية ، وحماولة لالستيالء على القيادة اإلسالمية "الشرعية". ورفض يف البداية اعتماد 

ان، الربمل وإقامةحكم الشعب  إىلالتنظيم احلزيب حىت كوسيلة للوصول إىل السلطة ، خوفا من الوصول 
       166وعودة احلياة الغربية حتت ستار اإلسالم . 

وهكذا كان الشريازي يف بداية انطالقته يف اخلمسينات والستينات ، بعيدا جدا عن املطالبة        
بالدميوقراطية أو إجراء انتخابات يف العراق . ومل يكن وحده من بني اإلسالميني يف ذلك الوقت ممن 

لشورى ، فقد كتب السيد حممد باقر الصدر أيضا ، بعد خروجه من حزب الدعوة يرفض الدميوقراطية وا
، كتابا ضد الشورى هو )حبث حول الوالية( وأكد فيه على موضوع النص والتعيني بالنسبة لالئمة من 

  167ن يكون املسلمون قد فهموا من آية الشورى الشورى يف احلكم واخلالفة.أأهل البيت، ونفى 
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كتابه )كلمة اإلسالم( الذي هاجم فيه نظرية العمل احلزيب اإلسالمي   1963نشر أخوه  السيد حسن  يف سنة 
كلمة   114و  102و 197قراطية  املخالفة لإلسالم ".  راجع: صفحة بعنف ، ورفضها " ألهنا تقوم على الدميو 

 حسن الشريازي -اإلسالم
يقول الصدر:" لو كان النيب )صّلى اهلل عليه وآله( قد اختذ من مستقبل الدعوة بعده موقفاا إجيابياا يستهدف  - 167

إىل القيادة اليت تنبثق عن هذا النظام، وضع نظام الشورى موضع التطبيق، بعد وفاته مباشرةا، وإسناد زعامة الدعوة 
لكان من أْبَده  األشياء اليت يتطلبها هذا املوقف اإلجيايب، أن يقوم الرسول القائد بعملية توعية  لألمة والدعاة على 
 نظام الشورى، وحدوده وتفاصيله، وإعطائه طابعاا دينياا مقدساا، وإعداد اجملتمع اإلسالمي إعداداا فكرياا وروحياا 

وضعاا سياسياا  -قبل اإلسالم  -لتقبل هذا النظام، وهو جمتمع نشأ من جمموعة من العشائر، مل تكن قد عاشت 
على أساس الشورى، وإمنا كانت تعيش، يف الغالب، وضع زعامات قبلية وعشائرية تتحكم فيها القوة والثروة 

 وعامل الوراثة إىل حد كبري .
 )صّلى اهلل عليه وآله( مل ميارس عملية التوعية على نظام الشورى، وتفاصيله ونستطيع بسهولة أن ندرك أن النيب  

التشريعية، ومفاهيمه الفكرية، ألّن هذه العملية لو كانت قد ا جنزت، لكان من الطبيعي أن تنعكس وتتجسد يف 
الطليعي منها، ذهنية اجليل  األحاديث املأثورة عن النيب )صّلى اهلل عليه وآله(، ويف ذهنية األ مة، أو على األقل يف

النيب  الذي يضمُّ املهاجرين واألنصار، بوصفه هو املكلف بتطبيق نظام الشورى، مع أننا ال جند  يف األحاديث عن
وأما ذهنية األ مة أو ذهنية اجليل الطليعي منها فال  )صّلى اهلل عليه وآله( أي  صورة  تشريعية حمددة لنظام الشورى.

انظر أيضا: السيد حممد الكاظمي القزويين  مالمح أو انعكاسات حمددة لتوعية  من ذلك القبيل. " وجند فيها أي  
  ، سلسلة منابع الثقافة اإلسالمية ، كربالء  79، اإلسالم وواقع املسلم املعاصر، ص 
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قف الشريازي املضاد للدميوقراطية واالنتخابات يف تلك الفرتة هي انتفاضة رجال الدين يف ومما عزز مو   
 1962- 1382إيران ضد االستفتاء الذي نظمه الشاه حممد رضا هبلوي يف شهر رمضان من عام 

زراعي قانون اإلصالح ال وإقرارلتعديل قانون االنتخابات والسماح للمرأة ولغري املسلمني باالشرتاك فيها 
وتأميم الغابات وكتائب التعليم ، حيث اعترب العلماء يف إيران االستفتاء حماولة للقضاء على اإلسالم 
والتالعب بالقوانني اإلهلية املقدسة واملساواة بني املرأة والرجل. حيث أصدر املرجع الديين السيد حسن 

فراد الشعب يف األمور اليت بني حكمها يف ن املراجعة إىل الرأي العام وإفتاء أإالقمي بيانا جاء فيه :"
الشرع اإلسالمي احلنيف ال معىن له أبدا ، إذ ال حيق المرئ ان يفيت ضد اإلسالم يف هذه املواضيع ،  

ن فتح باب أكما ان األحكام اإلسالمية ال تصلح للتغيري ألجل مراجعة الرأي العام ، إضافة إىل 
قاصد يورث أخطارا كبرية جدا ، إذ من املمكن يف املستقبل تعريض املراجعة إىل الرأي العام للنيل من امل

وأعلن  168مجيع األحكام اإلسالمية واألمور الدولية واملقامات إىل اخلطر من أجل مراجعة الرأي العام ". 
ن االستفتاء سوف يشكل خطرا عظيما على اإلسالم والقرآن واملذهب ، إاملرجع الديين الشريعتمداري: "

ن تعمد احلكومة يف املستقبل إىل إجراء أملمكن بعد فتح باب االستفتاء وتشريعه وإجرائه إذ من ا
ن االستفتاء يف أمثال هذه إ… االستفتاء بالنسبة إىل املواد اليت تتعلق بالدين واملذهب الرمسيني للمملكة 

ية االستفتاء صبغة ولذا ليس لعمل… األمور مل يكن معهودا من قبل هذا وال يوجد يف القانون األساسي
وقال السيد أبو  169شرعية يف نظر مراجع الشيعة والعلماء بل إهنا خمالفة ومنافية للدين والقانون(. 

القاسم اخلوئي: " االشرتاك يف االستفتاء الذي يسبب نقض أحكام اإلسالم حترميه ال حيتاج إىل 
 170بيان".

خاب الصوري الذي اجري يف إيران هو قضية بينما قال اإلمام اخلميين يف خطاب له: " ليس االنت   
اشرتاك املرأة يف احلكم وما إىل ذلك ، فان ذلك من صغريات األمور ، اهنم يريدون الكيد لإلسالم 

  171لقلب األوضاع رأسا على عقب وضرب اإلسالم وحتريف القرآن".
ن فيه اإلجراءات الدموية وأصدر الشريازي الذي دعم االنتفاضة بقوة، بيانا باسم مجاهري كربالء، أدا  

  172اليت أختذها املسؤولون لتشويه إرادة الشعب اإليراين وخنق صوت العلماء الذي ميثل رأي اإلسالم.  
وقد تركت تلك احلركة اليت ساهم فيها الشريازي بقوة أثرا بالغا على فكره السياسي، وأبعدته عن    

 14يف العراق الذي كان خيضع حلكم عسكري مباشر منذ أجواء االستفتاء والدميوقراطية أو املطالبة هبا 
                                                 

 24منابع الثقافة اإلسالمية ، ص  -كفاح العلماء األعالم  - 168
 19املصدر ، ص  - 169
 232، ص املصدر  - 170
   73املصدر، ص  - 171
   42املصدر ، ص  - 172
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ن معارضة العلماء يف إيران كانت بالدرجة األوىل ضد اشرتاك املرأة أو تزوير أ، مع 1958متوز 
 االنتخابات.

  
  الموقف من الدستور

  
قفا مماثال وانسجاما مع املوقف السليب الذي اختذه الشريازي من الدميوقراطية واالنتخابات ، اختذ مو    

سد الثغرات املوجودة فيه، كما   لأو حياو ن ينتقد اجلوانب السلبية فيه  أمن الدستور العراقي ، وبدال من 
كان يفعل البعض ، وجه السيد حممد الشريازي سهام نقده إىل أساس الدستور واعتربه عمال من أعمال 

تناقضا مع اإلسالم ونظام املرجعية الدينية االستعمار ووسيلة من وسائله للسيطرة على البالد ، ورأى فيه 
  173وحرية الفقهاء يف استنباط قوانني جديدة .

، الذي اشرتط وجود مخسة من اجملتهدين يف الربملان اإليراين  اإليراين 1906ورفض الشريازي دستور    
ة لإلسالم ، لتصحيح أعماله ، انطالقا من عدم احلاجة للقوانني اليت يضعها النواب إذا كانت خمالف

  174وعدم  احلاجة إىل  النواب مع وجود الفقهاء ، ومبخالفة ذلك لسرية املسلمني طوال القرون املاضية. 
وإمنا املوجود : الكتاب والسنة واإلمجاع  -باملعىن املصطلح  -وقال: ال قانون أساسي يف اإلسالم  

قدم وصنع بديل لألدلة األربعة وإدخال والعقل. وإمنا نشأ الدستور يف بالد اإلسالم إليقاف عجلة الت
  175اجملتمع اإلسالمي يف تقييدات القوانني اجلامدة وتكبيل الناس وخدمة مصاحل احلكام املستبدين.

ووجد يف وضع قانون أساسي ثابت خمالفة مع قانون االجتهاد والتقليد ، الذي حيتم تقليد الفقهاء    
ان الدستور من وضع الفقهاء ، ألن صالحية تقلديهم تنتهي ك  إذاوحيرم تقليد املوتى ، حىت  األحياء

 176بوفاهتم. 
يعطي  إسالميومع ذلك فقد قام الشريازي بنفسه يف هناية الستينات بكتابة مسودة مشروع دستور    

مث تردد يف موقفه منه   177 1980انه عاد فرتاجع عن فكرة الدستور عام  إالالسلطة املطلقة للفقيه ، 
  178بعد ذلك .
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نه إوقال  179نظرية احلكم الوراثي امللكي. اإلسالمين الشريازي رفض يف مشروع الدستور أويالحظ    
ولكنه مل يتحدث عن النظام اجلمهوري كبديل عن  180احلكم )االنقاليب واالنتخايب(.  أقسامأسوء 

 طرح نظام ) والية الفقيه(. وإمنااحلكم امللكي الوراثي ، 
  

متوز للدستور العراقي  14حكومة  إلغاءالدستور ، مع   أساسازي السليب من تزامن موقف الشري     
 أوامللكي ، وتبنيها لدستور مؤقت جيمع كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بيد شخص واحد، 

عدة تغيريات مع كل عملية انقالب عسكري مر هبا  إىلجملس واحد . وقد تعرض ذلك الدستور املؤقت 
دستور دائم يف العراق بالرغم من  حماوالت عديدة جرت للقيام  إقرار. ومل يتم منذ ذلك احلني  العراق

 بذلك.
حمكمة  وإنشاءطرح وزير العدل حسني مجيل : ضرورة وجود دستور دائم للعراق  1976ويف عام      

 -يوم ذاك –كان دستورية عليا تراقب تطبيق القوانني وشرعيتها الدستورية ، فعقب صدام حسني الذي  
نائبا لرئيس اجلمهورية:" ليس لدينا شئ امسه دستور دائم ، والدستور الدائم بدعة غربية ال مكان هلا يف 

 فإهنان القوانني هي انعكاس لألفكار واملصاحل االقتصادية السائدة يف اجملتمع وهلذا إاألنظمة الثورية ، و 
تور الدائم( بيننا ما دامت القوانني هي من تتغري وليست ثابتة، وال نسمح بوجود فكرة )الدس

طرحت القيادة العراقية بصورة غري جدية فكرة )الدستور  اإليرانيةوبعد انتهاء احلرب العراقية  181صنعنا".
 خطوة هبذا الشأن. أيةالدائم( والتعددية السياسية ، ومل تتخذ 

ؤقتة تصادر حريات الشعب وحقوقه، ويف الوقت الذي كانت تلك الدساتري  الشمولية الدائمة وامل    
نفس  إىل أيضاالذي طرحه السيد الشريازي حسب نظرية )والية الفقيه( كان مييل  اإلسالميفان البديل 

من  أوأي دستور واالعتماد على فتاوى املرجع الديين ،  إلغاء إىلاالجتاه ، سواء من خالل الدعوة 
تركيز السلطات بيد الفقيه وعدم  إىللستينات ، ومال فيه خالل الدستور الذي كتبه الشريازي يف هناية ا

  182الفصل بينها .
  

                                                 
 75الشريازي ، حممد:  إىل حكومة ألف مليون مسلم ص  - 179
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هذا االجتاه بقوة ، وذلك إلميانه بنظرية )والية الفقيه( أو شورى الفقهاء اليت تركز كافة أو معظم السلطات بيد مراجع 
ية األحزاب وما إىل ذلك ، ولكن هذه األمور غري واضحة وال الدين . صحيح انه مييل إىل التعددية واالنتخابات وحر 

 مستقرة يف رأيه حىت اآلن ، فهو يقول هبا ولكنه يربطها بإجازة الفقهاء املراجع وحيددها باحلدود اليت يفرضها هؤالء .
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 الموقف من القومية - ج

  

القدميــة ، رفــض الســيد حممــد الشــريازي  اإلســالمالرحبــة وقــوانني  اإلســالميةانطالقــا مــن آفــاق املرجعيــة     
تهــا منــذ تأسيســها يف العشــرينات مــن القــرن ، الــيت اتبع واإلقليميــةسياســة الدولــة العراقيــة احلديثــة ، القوميــة 
هزميـة الدولـة العثمانيـة  أعقـابالـيت انبثقـت يف املنطقـة يف  اإلقليميـةالعشرين ،  كما رفض الشـريازي الـدول 

. وذلــك األوســطواحــتالل القــوات الربيطانيــة والفرنســية ملعظــم أراضــيها يف الشــرق  األوىليف احلــرب العامليــة 
ن الـــبالد اإلســـالمية كلهـــا وطـــن جلميـــع أن هـــذه أمـــتكم أمـــة واحـــدة( و إ)و  ميةاإلســـالمـــن منطلـــق الوحـــدة 

 إضــافة 184ن هــذه احلــدود اجلغرافيــة احلاليــة حــدود مصــطنعة  رمسهــا االســتعمار اخلــارجي .أو  183املســلمني.
ن احلكومـــات العراقيـــة املختلفـــة كانـــت تســـتخدم )القوميـــة العربيـــة( كشـــعار يف صـــراعها مـــع املرجعيـــة أ إىل

اليت كان يغلب عليها العنصر الفارسي ، هبدف عزهلا عن مجاهريها العربية ومنعهـا مـن التـدخل يف الشيعية 
الشـــؤون الداخليـــة العراقيـــة . وتســـتخدم  الشـــعار القـــومي كـــأداة لتكـــريس زعامتهـــا للشـــعب العراقـــي وبنـــاء 

 .اإلسالميةقومية بعيدة عن روح االخوة  أسسالدولة احلديثة على 
  

تصــدى الشــريازي بشــدة للحركــات القوميــة الــيت كانــت حتــاول تقســيم املســلمني والتمييــز ومــن هنــا فقــد    
ن الــدعوة أوحــذر مــن  185الواحــدة ، كــاجملتمع العراقــي.  اإلســالميةبيــنهم  وتعمــل علــى تفتيــت اجملتمعــات 

لـن  وأهنـا الواحـدة  ، اإلسـالميةللقومية العربية ليست إال حماولة خمادعة تستهدف احليلولـة دون قيـام األمـة 
،  اإلســالميةتوحيــد الــبالد العربيــة ، حيــث ســرتفض مــن قبــل كافــة املســلمني  املــؤمنني بالوحــدة  إىلتــؤدي 

مـن قبــل  سـتقاوموسـتقاوم مـن قبـل مجلـة مـن األقليـات القاطنـة يف هــذه الـبالد مثـل  األقليـة الكرديـة ، كمـا 
ورأى   186مـــن الغـــرور واالعتـــزاز بـــالنفس. ســـتالزم الديكتاتوريـــة مبـــا تنطـــوي عليـــه وأهنـــا اإلقليميـــة .الـــدول 

الشــريازي يف القوميــة  انغالقــا واحنطاطــا و تناقضــا مــع الــروح اإلنســانية بكــل معــىن الكلمــة ، حيــث تفضــل 
القوميــة ) القـــوم( علـــى الكفـــاءة ، بينمـــا اإلنســـانية ال تقـــدم إال الكفـــاءة ، وتنبـــأ بتخلـــف الـــبالد الـــيت تتبـــىن 

ن القوميـــة إ،  وقـــال:"  اإلســـالميةا تناقضـــا مـــع روح االخـــوة واملســـاواة كمـــا رأى فيهـــ  187النظـــام القـــومي .
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توجب التناكر واحملاربة ال التعارف ، والرسول األكرم يقول: الناس سواسية كأسـنان املشـط ال فضـل لعـريب 
وعــــاب علــــى القوميــــة تفضــــيل بــــين قومهــــا مــــن  188علــــى أعجمــــي وال أبــــيض علــــى أســــود إال بــــالتقوى". 

واهتــم الشــريازي الغــرب بــاجمليء بالقوميــة إىل الــبالد   189ســلمني مــن القوميــات األخــرى .امللحــدين علــى امل
لتحطـــيم الوحـــدة اإلســـالمية ، كمـــا اهنـــم جـــاءوا باإلقليميـــة ليحطمـــوا الـــبالد ويســـقطوها عـــن القـــوة والعـــزة 

  190ويسلبوها ثرواهتا . 
اجملتمـع ، واحلركــات القوميــة العربيــة والحـظ الفــوارق بــني احلركـات القوميــة الغربيــة الــيت  مجعـت بــني فئــات   

القوميــة  إىلواحنــدرت  اإلســالماملتمثــل يف  اإلنســاين اإلطــارأو الرتكيــة أو الفارســية أو غريهــا الــيت  حطمــت 
  191الضيقة. 

عــن قضــية فلســطني ، مثــرتني  اإلســالميةواعتــرب احلــرب الكرديــة يف مشــال العــراق ، وابتعــاد بعــض الــبالد    
  192مية اليت اتبعتها احلكومات العراقية والعربية. مرتني للسياسة القو 

لقـد كـان الـبعض مـن دعـاة القوميـة يف العــراق حيـاول ان يسـتغلها بصـورة عنصـرية مضـادة للـروح الدينيــة     
والتارخيية والوطنية واحلضارية للعراق ، يف الوقت الذي كان الغـرب حيـاول الـتخلص منهـا ويعمـل علـى بنـاء 

ن االجتـاه إاحلـرب العامليـة الثانيـة ، وينفـتح علـى مجيـع الشـعوب واألمـم واحلضـارات ، إال أوربا املوحدة بعد 
ن ميــزق وحــدة الشــعب ويعتصــم بالقبليــة واحلزبيــة والقوميــة أالــديكتاتوري الــذي ســاد يف العــراق كــان حيــاول 

خـرى ، وخاصـة والطائفية ويستخدم الشعارات الرباقـة ليضـرب الطوائـف والقوميـات واألحـزاب والقبائـل األ
الشيعة واملرجعية الدينية،  ويطردهـا مـن السـلطة. ومبـا ان الشـريازي كـان حيمـل اجلنسـية اإليرانيـة بـالرغم مـن 

عربيــة هامشيــة مــن ســاللة الرســول األعظــم ،  فقــد كـــان  أصــولانــه وأبــاه ولــدا يف العــراق وانــه ينحــدر مــن 
واجز القوميـــة املفروضـــة أمـــام تدخلـــه يف الشـــريازي يـــرفض السياســـة القوميـــة بأقصـــى مـــا ميكـــن ليخـــرتق احلـــ

 السياسة العراقية والشأن العراقي. 
وتعميـــق الشـــعور الوحـــدوي يف أعمـــاق  193ويف مقابـــل ذلـــك كـــان الشـــريازي يـــدعو للوحـــدة اإلســـالمية.    

ألن "الــــوطن يف  195وإزالـــة مجيــــع احلـــواجز النفســــية والقانونيـــة واجلغرافيـــة بــــني املســـلمني ،  194املســـلمني . 
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وم اإلســــــالمي هــــــو مــــــوطن املســــــلمني أمجــــــع ، والــــــوطن يف املفهــــــوم الغــــــريب حمــــــدود جغرافيــــــا حبــــــدود املفهــــــ
( املســـتمد مـــن اآليـــة  الكرميـــة: )إمنـــا املؤمنـــون اإلســـالميةوألن ذلـــك مقتضـــى قـــانون )االخـــوة  196خاصـــة".
أسســها  العامليــة الواحــدة  الــيت اإلســالميةاحلكومــة  إقامــة إىلوعلــى هــذا األســاس كــان يــدعو  197أخــوة( . 

  198رسول اهلل )ص(. 
وقد  التقى الشريازي بعدد من املسئولني العراقيني يف العهدين امللكي واجلمهوري ) كرئيس الوزراء     

عبد الوهاب املرجان ، و رئيس جملس السيادة  حممد جنيب الربيعي(  وطالبهم بفتح أبواب العراق لكل 
قيود ، ورفع احلدود والتأشريات ومساواة األجانب  أو رسوم أوهوية   أوجنسية  أومن يريد بدون جواز 

بالعراقيني يف احلقوق والواجبات واعتبار كل مسلم يف البلد مواطنا له ما هلم وعليه ما عليهم سواء كان 
أرقى الوظائف  إىلحق ملكية األرض واالجتار والوصول  وإعطائهالدنيا ،  أقاصيمن  أوأعجميا  أوعربيا 

ن تكون حدود البالد أ 1969الذي كتبه عام  اإلسالميقرتح يف مشروع الدستور وا 199يف الدولة. 
وأرسل من  مفتوحة أمام مجيع املسلمني ، وكذلك املناصب القيادية فيها ، فال تقتصر على أبناء البالد.

الوحدة املؤمترات رسالة دعاهم فيها إىل التزام  أحدالكويت إىل وزراء اخلارجية اإلسالمية اجملتمعني يف 
  200اإلسالمية. وإزالة احلدود الدولية بني املسلمني وعدم االعرتاف هبا.

  
وكرد فعل على السياسة القومية العربية الـيت انتهجتهـا احلكومـات العراقيـة ، اختـذ الشـريازي موقفـا حمايـدا    

 املطـالبني حبقـوقهم فىت بعدم جواز مقاتلة الثوار املسـلمنيأمن التمرد الكردي العسكري يف مشال العراق ، و 
إذا ثاروا علـى دولـة غـري إسـالمية ، أو األكـراد املطـالبني حبقـوقهم املشـروعة يف املسـاواة، ووجـوب إعطـائهم 

(  1964وقــال لوفــد جــاءه مــن قبــل عبــد الســالم عــارف )رئــيس اجلمهوريــة العراقيــة  201احلقــوق املشــروعة. 
ن إالنفري العام للعراقيني حملـاربتهم ، قـال:"  نوإعالوطلب منه  إصدار فتوى بوجوب احلرب ضد األكراد  

األكــراد مســلمون كمــا ان العــرب مســلمون ، فــإذا انــتم بنيــتم حكــومتكم علــى القوميــة العربيــة فهــم تعلمــوا 
ن إمـــنكم ويريـــدون ان يبنـــوا حكومـــة ألنفســـهم علـــى القوميـــة الكرديـــة ، وهـــل بـــاؤكم جتـــر وبـــاؤهم ال جتـــر؟ 

رمـــة علـــى األكـــراد فهـــل بعـــد ذلـــك نـــتمكن ان نقـــول هلـــم : ال حتـــاربوا حـــىت املناصـــب الكـــربى يف الدولـــة حم
يستعمركم العرب العراقيون؟ إنكم إذا طبقتم املساواة اإلسالمية بني األكراد والعـرب حـىت يـتمكن الكـردي 
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املســـلم كأخيـــه العـــريب املســـلم مـــن الوصـــول إىل العلـــم واملـــال والقـــدرة واملنصـــب والســـالح وغـــري ذلـــك مـــن 
نـه أخ ويعامـل أالشخصية واالجتماعية ففي ذلـك اليـوم يلقـي الكـردي سـالحه تلقائيـا ألنـه يعـرف الشؤون 

معاملــة األخ ، أمــا ان تســتبدوا بكــل املزايــا وتقولــوا لألكــراد: ال حتــاربوا واستســلموا لكــي تكونــوا يف الدرجــة 
 202نه غري إسالمي" . إالثانية فهذا شيء غري منطقي كما 

 

 لجوازاترفض قانون الجنسية وا
  

وتبعــا ملوقــف الشــريازي مــن القوميــة واإلقليميــة فانــه رفــض )اجلنســية(  الــيت اعتربهــا مــن خمرتعــات الغــرب     
احلديثة السلبية لتقييد حرية اإلنسان ، واليت مل يكن  هلا أثر عند املسـلمني مـن أول اإلسـالم إىل قبـل مائـة 

عراقية الطائفية )السنية( مهينتها على الشـيعة يف العـراق وسيلة لتكريس احلكومة ال أهنا  إىل باإلضافةسنة ، 
درجــات وفئــات ، ولــذلك طالــب بإلغــاء قــانون )اجلنســية( الكــافر  الــذي  إىلمــن خــالل تقســيم الشــعب 

واعتـرب الشــريازي )جـواز الســفر( مبثابـة العبوديــة ،   203يكـرس احلـدود اجلغرافيــة املصـطنعة ويفــرق املسـلمني.
والعراق له ،  وخاصـة إفتـاء بعضـهم )كالشـيخ صـادق التربيـزي ونـور الـدين  إيرانيف  شاد مبقاومة العلماءأو 

الشــريازي(  حبرمـــة الــذهاب إىل احلـــج جبــواز ســـفر ، ألنــه كـــان  يعــين قبـــول املســلم بوضـــع قيــود علـــى يديـــه 
 204ورجليه ، وقد أنقذ اهلل املسلمني من األغالل.

مجيــع املســلمني يف حريــة الســفر  عــرب احلــدود ، وحريــة  و تنفيــذا لنظريتــه هــذه كــان الشــريازي يفــيت حبــق   
" ألنه ال حـدود بـني بـالد اإلسـالم ، فـال   205أي قيد. أوهوية  أوجنسية  أويف أي بلد بال جواز  اإلقامة

  206حاجة إىل إجازة الدولة يف الذهاب من بلد إىل بلد". 
  
  
  

   
 السياسة اإلصالحية -د 
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بق بدأ الشريازي حياته العملية الثقافية يف اخلمسينات والستينات على أرضية كما قلنا يف فصل سا       
 إميانهشعبية ضعيفة ، حيث كانت التيارات اليسارية املختلفة تكتسح الشارع العراقي ، ولذا وبالرغم من 

  هي شيعي مرجعي حمله إسالمينظام  إقامة إىلبنظرية راديكالية تكفر بالنظام العراقي احلديث وتسعى 
نظرية )والية الفقيه( ، فانه مل يكن يستطيع اختاذ أي موقف سياسي علين وواضح جتاه أي حدث 
سياسي كبري كاالنقالبات العسكرية اليت كانت حتدث يف العراق  ، كما مل يكن بالطبع قادرا على التأثري 

يف جبهة سياسية معارضة الدخول  أوعلى احلكومة املركزية يف بغداد ، أو االشرتاك يف انقالب عسكري 
التعبري عن امتعاضه وسخطه حول بعض األمور ، كما مل مينعه  أو، ولكن ذلك مل مينعه من إبداء رأيه 

جوانب  أو اإلسالممن التفكري مبحاولة استمالة بعض الرؤساء والوزراء والتأثري عليهم من اجل تطبيق 
 معينة لصاحل الشعب.

 اإلسالماخلالفة؟ قال : "ال..  إعادة اإلسالمفني : هل يعين من تطبيق و عندما سأله مجاعة من املثق   
املسلمني عدوال جامعني للشرائط ، وال صيغة خاصة  أمور إدارةن يكون الرئيس ومن بيده أيرى لزوم 

احلكم  أسلوباملهدي فال خليفة ظاهرة وال خالفة يف  اإلمامن اخلالفة انقطعت بغيبة أين اعتقد إلذلك و 
على يد الوزارة على الصورة احلديثة ، على شرط توفر الوزارة للقوانني  اإلسالمح تنفيذ حكم . ويص

على املصاحل  اإلسالميةمن علم وعدالة وفهم للحياة وخوف من اهلل وتقدمي املصاحل  اإلسالمية
  207الشخصية". 

اتيجية سياسية فاعلة، ن وزن السيد الشريازي على األرض يف الستينات مل يكن يسمح له بتبين اسرت إ   
خنبوية ، وظل يأمل يف إحداث بعض التأثري على األنظمة املختلفة.  إصالحيةولذا فقد انتهج سياسة 

"السلطات غالبا  وكالئنا يف البالد( حيث قال: إىلسياسته هذه يف كتابه املهم:) إىلوقد أشار الشريازي 
قليال ، والعنف  أواحنرافا كبريا  اإلسالمف عن تنحر  –حيث تبطرها القوة والسلطان واجلاه واملال  –

فمن  إعضاال ، خصوصا يف ظروف احنطاط املسلمني وكون الدفة بيد األجانب. إالغالبا ال يزيد األمر 
واحليلولة دون استغالل الفساق هلا يف  اإلسالمحظرية  إىلن يستدرج بالسلطة أالضروري على العامل 

ف والتعارف واجملاملة واملودة ، حسب املوازين الشرعية ، يف مقابل عدم مآرهبم املنحرفة ، وذلك بالتعر 
يف البالد، ذلك حىت يقوم حكم  اإلسالميةمساح السلطة للفسقة وأهل املنكرات ، ومتشيتها لألمور 

 من جديد بإذن اهلل تعاىل. اإلسالم
جح فيها مقاطعة السلطات ألهنا نقصد به غري الظروف االستثنائية اليت ير  إمنان ما ذكرناه أوال خيفى   

 ن تقوم ،  مما يكون القطع أنفع من الصلة.أأرادت  أوتقوم مبنكرات كبرية 
                                                 

 99مد: حوار حول تطبيق اإلسالم ص الشريازي، حم -207
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كم يعطي؟ وكم   اإلسالمن يالحظ العامل الذي يراود السلطة ألجل متشية أمور أن من الالزم إكما    
ومكافحة  اإلسالمخبدمة  ، وقيام السلطة إعطاء وأيهلا  إعطاءيأخذ؟ .. فان جماملة العامل للسلطة 

املنكرات أخذ منها ، فالالزم املقارنة بينها لئال يكون العامل قد أعطى أكثر مما أخذ ليخسر بذلك مسعته 
وتطبيقا هلذه السياسة التقى السيد الشريازي يف العهد امللكي  بعدد من   208وآخرته يف وقت واحد". 

برئيس الوزراء عبد الوهاب مرجان  الذي شكا  وانتهاءالوزراء واملسئولني بدءا من السيد حممد الصدر 
متوز، الزعيم عبد الكرمي  14والتقى  بعد ثورة  209. اإلسالمتطبيق  إىلانتشار الشيوعية ، فدعاه  إليه

 إىلنه مل يأت إيف البالد ، وقد أجابه قاسم :" اإلسالمقاسم يف مقره بوزارة الدفاع  ليطلب منه تطبيق 
حتديد النقاط والكيفية اليت ميكن عربها  إىلوهذا ما دفع الشريازي   210". اإلسالملتطبيق  إالاحلكم 
على يدي قاسم ، فاقرتح إلغاء البنوك الربوية واملدارس املختلطة وحمالت اخلمور والقمار،  اإلسالمتطبيق 

علماء الدين ( وتشكيل جلنة من األخصائيني واخلرباء و اإلسالمواستبدال قوانني احملاكم بكتاب )شرائع 
املالئمة حىت ال يوجب التغيري فوضى  اإلسالميةواملوظفني الكبار من خمتلف الوزارات لرسم الصيغة 

  212متوز للقمار )الرايسز( .  14و أشاد الشريازي بإلغاء ثورة  211.األمةيف رفاه  أووخلال يف الدولة 
  213متصرف كربالء كاظم الرواف. يف لقاء له مع اإلسالموكرر اقرتاحه بتشكيل جلنة مشرتكة لتطبيق 

الزراعي وقانون األحوال  اإلصالحخبيبة أمل من قاسم عندما أصدر قانون  أصيبولكن الشريازي      
بتأثري من احلزب الشيوعي ومنح مببوجبه املرأة حقوقا متساوية  1959الشخصية يف كانون األول عام 

قاسم  إىل أخرىاملرأة حق الطالق. فذهب مرة  طىوأعللرجل يف اإلرث . ومنع الزواج بأكثر من واحدة 
  214ليصرفه عن تطبيق تلك القوانني. 

سلك الشريازي معه سبيل املوعظة  1963وعندما استوىل عبد السالم عارف على السلطة يف       
ت ، وطالبه بإلغاء كل القوانني املخالفة لإلسالم يف عامة الوزارا إليهواإلرشاد فبعث أخاه السيد حسن 

والدوائر الرمسية سواء القوانني اليت وضعت يف العهد امللكي أو اجلمهوري ، مث التخطيط والبدء بتطبيق 
 . اإلسالميةالقوانني 

                                                 
  77الشريازي، حممد:  إىل الوكالء يف البالد ص  -208
  115-105الشريازي، حممد:  حوار حول تطبيق اإلسالم ص -209
   97الشريازي، حممد:  حوار حول تطبيق اإلسالم ص  -210
 104الشريازي، حممد:  حوار حول تطبيق اإلسالم ص  -211
 96الشريازي، حممد:  إرشادات إسالمية ص  -212
   169-149ي، حممد:  حوار حول تطبيق اإلسالم ص الشرياز  -213
 192قانون ص و ال 239نضري اخلزرجي ، ندوة دراسات حول كربالء  ص  -214
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برئيس الوزراء عبد الرمحن البزاز ، ذكره أثناء اللقاء بضرورة   1965وعندما التقى يف كربالء عام        
خلي عن )قانون العقوبات البغدادي( الذي وضعه قائد احلملة ، والت اإلسالميةالعمل بقانون العقوبات 

  215الربيطانية على العراق. 
وبينما كان الشريازي ينتظر من الرئيس عارف ان حيقق بعض مطالبه قام  هذا األخري بإعالن       

لبيا معارضا التأميم لكربى الشركات التجارية واملصانع  والبنوك العراقية ، فاختذ الشريازي منه موقفا س
ما كان الشريازي يستطيع  أقصىإن   216ال يعرتف بالتأميم ألنه من بنود االشرتاكية".  اإلسالم"ألن 

عمله هو املقاطعة السياسية ورفض اللقاء بالرئيس ، وهذا ما فعله املرجع األعلى آنذاك  السيد حمسن 
  1966.217سان احلكيم عندما رفض استقبال عارف لدى زيارته النجف وكربالء يف ني

مل  ،اإلصالحيةوبناء على واقع حجم السيد حممد الشريازي السياسي واسرتاتيجيته يف الدعوة السلمية    
ن ميد مع حكومة أمن ذلك حاول  ، وبدالا  1968متوز  17يتخذ يف البداية موقفا سلبيا من انقالب 

سياسة احلوار ، وطلب  األوىللسنة اتبعت معه يف ا وإهناالبعث اجلسور وينصحها  ويؤثر عليها ، خاصة 
ن ال يضربوا العشائر وحيافظوا عليها وحيققوا مطالب الشيعة ، وكانوا أجملس قيادة الثورة  أعضاءمن بعض 

ولكنه فوجئ باعتقال أخيه السيد حسن يف أوائل ربيع  218التفاؤل. إىليعدونه خريا ، حبيث دفعه ذلك 
شعبان  18أو خروجه من العراق يوم  إخراجهيه حىت وبالتضييق عل  1969صيف /1389األول سنة 

   1971أكتوبر  9املصادف  1391

  
 

 المقاومة السلبية -و
  

، العملية والعلنية اليت كان يتبعها مع الرؤساء والوزراء من أجل  اإلصالحيةاسرتاتيجيته  إىل إضافة    
ريازي بعد فرتة من انطالقته ، جوانب منه ، اتبع السيد حممد الش أو اإلسالممحلهم على تطبيق 

 اإلسالمياحلكم  وإقامةالقضاء على تلك األنظمة  إىلطويلة املدى تتمثل يف السعي  أخرىاسرتاتيجية 
)املرجعية الدينية (  وذلك ألنه مل يكن يعرتف بشرعية أي نظام آخر حىت لو كان دميوقراطيا  بقيادة 

                                                 
  183الشريازي، حممد:  القانون، ص  -215
    142-133حوار حول تطبيق اإلسالم صالشريازي، حممد:  -216
واخلرسان ،   20ن: احلاجة إىل السياسة ص يف قم حتت عنوا 1402ربيع الثاين  23حماضرة للشريازي يف   -217

 150صالح: حزب الدعوة  ص 
 حسب مصادر خاصة مقربة من الشريازي  -218
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 تصدر عنها ، وكانت اسرتاتيجيته تنطوي على شقني مها منتخبا من األمة ، ويرفض  قبول القوانني اليت
  219للحكومات " اجلائرة ". واإلجيابيةاملقاومة السلبية 

فقد دعا إىل التمرد على الدول الالشرعية و اجلائرة  اليت حتكم بغري ما أنزل اهلل ، وخرق كافة القوانني    
سفر والتجارة والصناعة والعمارة والزراعة والزواج كقوانني ال  لإلسالمالوضعية الكابتة للحرية واملناقضة 

واالسترياد والتصدير وملكية األرض وما شابه حىت قوانني املرور ، واعترب العمل هبا مساعدة للظامل وإبقاء 
  220للمستعمر يف بالد اإلسالم  وجرمية كجرمية الزنا وشرب اخلمر . 

  
 المنهج السلمي -ز 

  
ة املختلفة فانه طرح شعار  العفو ياألنظمة الالشرع إسقاط إىله الشريازي ويف الوقت الذي دعا في   

  221والتسامح  وانتقد العنف . 
انه عاد بعد فرتة ليؤكد على  إال 222غاندي يف )الالعنف( أسلوبوكان يف البداية يشكك يف    

  223الالعنف واعتماد السلم يف العمل كاسرتاتيجية ثابتة له من أجل التغيري.
ومل ميارس  224احملاضرات. وإلقاءانتهج الشريازي سياسة  ثقافية تقوم على تأليف الكتب واملقاالت  وقد  

القيام بتنظيم  أوالتسلل  أويف الستينات ، ومل يفكر بعمل انقالب عسكري يف العراق  إليهيدع   أوالعنف 
ى السلم واللني وجتنب خارج اجليش. وكان يوصي أتباعه ووكالءه باحملافظة عل أوعسكري يف اجليش ، 

نه كان حيرص على التزام الطرق السلمية يف إ إال  العنف . ومع انه كان يدعوهم للحصول على القوة،
 225 التغيري.

وكان يؤكد على اتباع منهج السلم يف اللسان والقلم والعمل ، وجتنب املواقف احلادة كاملقاطعة   
والتحلي بروح احلوار والتفاهم واخللق  226لسلمية واحلصار االجتماعي، وتدريب النفس على الروح ا

                                                 
 242الشريازي، حممد:  احلكم يف اإلسالم ص  -219
من املسائل املتجددة و   733و  402و  110و مسألة رقم 60-56الشريازي، حممد:  احلرية اإلسالمية ص  -220

    242و175و179و احلكم يف اإلسالم ص   334و 294القانون ص 
 96الشريازي، حممد:  إرشادات إسالمية ص  -221
 20الشريازي، حممد:  يف ظل اإلسالم ص  -222
 112الشريازي، حممد:  إىل حكومة ألف مليون مسلم ص  -223
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ويطالب بإزالة العنف من القلب أوال، وذلك بالدعاء للعدو يف ظهر   227الرفيع واحرتام الرأي اآلخر.
العاملية بالتزام  اإلسالميةويوصي احلركة  228العداء  يف أي حال من األحوال.  إظهارالغيب  وعدم 

وكان الشريازي يردد دائما املقولة املشهورة عن غاندي حمرر  229عداء . واأل األصدقاءالسلم و العفو مع 
    230اهلند : " تعلمت من احلسني كيف أكون مظلوما فأنتصر". 

  
   

 

 التطور الديموقراطي -ح 
  

  

حدث تطور كبري يف فكر السيد حممد الشريازي، يف مرحلة الحقة، باجتاه الدميوقراطية أو الشورى،    
السليب العنيف منها ومن أي ممارسة للشورى أو االنتخابات أو التنظيم احلزيب، يف بداية  فبعد موقفه

الستينات ، عاد تدرجييا فقبل بكل مفردات الدميوقراطية إمنا حتت ظل )والية الفقيه( أو )شورى 
ة طنق( 1965)حوار حول تطبيق اإلسالم( الذي ألفه يف منتصف الستينات ) :الفقهاء(. ويشكل كتابه

حتول لديه ، حيث ختلى الشريازي يف ذلك الكتاب عن موقف املقاطعة ملفردات الدميوقراطية املختلفة ، 
ن يلتزم هبا أو ببعضها بقوة يف املستقبل، حيث قال: "من اجلائز ان ختتار األمة أوبدأ ينفتح عليها قبل 

ع األمة مبنصب الرئيس فقط ، مث ان جتعل اجمللسني )األمة والشيوخ( أو أحدمها ، ومن اجلائز ان تقتن
الرئيس خيتار املشاورين سواء يف صورة جملسني أو جملس واحد ، كل ذلك ألنه ال دليل على أحد األمرين 

  …، فاألمر مطلق لألمة 
ن إن الدميوقراطية هي حكم الشعب للشعب بالشعب ، والشورى حكم اهلل لألمة باألمة ، وحيث إ   

  231يس ، فلألمة احلق بتقرير املدة". الشرع مل حيدد مدة الرئ
على   إصبعهعوامل احنطاط املسلمني وصعود الغرب ، فوضع مث قام يف وقت الحق بتحليل    

وقال معلقا على التجربة الدميوقراطية يف   232. الدميوقراطية يف الغرب وغياب الشورى عند املسلمني
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م الدين كالكنيسة ، أو باسم الدنيا كامللوك ،  ن الغرب ملا ابتلي حبكام مستبدين سواء باسإالغرب:" 
إىل أسوأ حىت قام عقالؤه بتنبيه الناس إىل ان املشكلة من احلكام املستبدين ، وان  سيئكان يتقهقر من 

ن أاخلالص : بتوزيع القدرة ، فلما عمل الغرب بذلك ارتفع عن تلك املهاوي السحيقة حىت وصل إىل 
ارتفع عن  … -إىل حد ما  -ن الغرب ملا أخذ مببدأ الشورى إ -سالمي حىت العامل اإل -ساد العامل 

  233ذلك احلضيض إىل هذا املرتفع الذي سيطر به على العامل". 
وقال أيضا :" لقد بدأ االحنطاط ومعه بدأ السقوط يف تلك الساعة اليت ترك حكام املسلمني مبدأ    

سالمي ، فتحول كل إىل ضده ، وبات اإلسالم الشورى ، وأخذ االستبداد ينخر يف جسم الكيان اإل
جمرد طقوس وشعارات ، وشيئا فشيئا بدأت معامل الدين تتغري وتتبدل وتأثرت العالقات االجتماعية 

 …باحلالة الدينية 

ن اهنيار احلكم اإلسالمي يعود إىل عامل االستبداد الذي أخذ يتفشى يف احلكم ويف اجملتمع ويف إ   
وبناء على ذلك التحليل اعترب الشريازي   234يتهم وتنازلوا عن األحكام اإلسالمية". العائلة ففقدوا حر 

الدميوقراطية أفضل أساليب احلكم ، ألهنا هتيئ اجلو الكامل للحرية، ويف احلرية تظهر الكرامة اإلنسانية 
تصدى و   235والكفاءة، فتنمو امللكات وتربز العبقريات، وبذلك يظهر يف احلياة األصلح فاألصلح.

الشريازي ملناقشة االشكاالت اليت يأخذها البعض على الدميوقراطية وخاصة )مبدأ األكثرية( ، اعتمادا 
ن اهلل عز وجل قد ذم األكثرية يف عدد من اآليات القرآنية مثل: )وإن تطع أكثر من يف األرض أعلى 

يف زمان كون األكثرية منحرفة  يضلوك عن سبيل اهلل( فقال:" ان اهلل مل يذم األكثرية مطلقا ، بل ذمهم
عن سبيل اهلل ، ولذا مل يكن األمر كذلك فيما إذا كان هناك أكثرية نسبية كما يف )سبيل املؤمنني( إذا  

  237وقال:" ان احملكم يف الشورى هو اتباع أكثرية اآلراء".   236كانوا ذهبوا إىل شيء".
الرحم اليت تولد احلاكم  إىلفعزى  املشكلة ،  اإلسالميوقام بتحليل جذور االستبداد يف العامل     

 اإلسالميحتدث يف العامل  إهناوانتقد بشدة االنقالبات العسكرية ، اليت قال  238املستبد وهي األمة.
وقوع تلك البالد حتت نري  إىل إضافةوالبالد املتخلفة ، بسبب وجود التخلف يف مجيع أبعاد احلياة ، 

ن مشكلة االستبداد إو  239رشد األمة. أوشر ، يف غياب الوعي اجلماهريي غري املبا أواالستعمار املباشر 

                                                 
  م1988، عام 28الشورى يف اإلسالم ص  -233
  2ج21و : االجتماع ص   18-13الشريازي ، حممد: سقوط بعد سقوط ص  -234
   2ج 60-58ص  الشريازي ، حممد:  السياسة -235
 55الشريازي ، حممد:  احلكم يف اإلسالم ص  -236
  20الشريازي ، حممد:  سبل النهوض باجملتمع اإلسالمي ص  -237
 29الشريازي ، حممد:  الشورى يف اإلسالم ص  -238
  1ج 55الشريازي ، حممد:  االجتماع ص -239
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ان حيصل الوعي لشعوب هذا العامل ويكون  إىلواحلكومات العسكرية سوف تبقى يف العامل الثالث 
  240احلكم مرتكزا على االنتخابات احلرة. 

العمل هبا يف كل مرافق  إىلومن هنا أخذ الشريازي يطالب بتوعية األمة حول الشورى ، ويدعو      
ن يتم أاقتصادية  أوسياسية  أوويشرتط يف كل قضية خاصة أو عامة اجتماعية  241احلياة وجوانبها .

ن كل من إويقول:"   242فانه خالف صريح للقرآن والسنة والعقل. وإالحلها على قاعدة الشورى ، 
خاب فهو باطل وليس من يصل إىل احلكم بال استفتاء حر من الشعب، وبال شورى منهم وال انت

  244ويعترب احلكم االستبدادي خمالفا بصراحة للقرآن الكرمي والسنة والعقل.  243اإلسالم يف شيء".
  
 التعددية الحزبية 
  

تبعا لتطور نظرة الشريازي إىل الدميوقراطية الغربية وحتوهلا من النظرة السلبية املطلقة يف بداية الستينات    
فيما بعد، فقد تغريت نظرته جتاه إحدى لوازم الدميوقراطية وهي التنظيمات احلزبية ،  إىل النظرة اإلجيابية

فآمن بأمهيتها أوال ، وطالب بتعددها ثانيا، باعتبارها الضمانة العملية للحفاظ على الدميوقراطية واحليلولة 
مستلزمات ن األحزاب السياسية أصبحت يف اجملتمعات الغربية من إوقال:"  245دون االستبداد .

  247األمة يف احلياة السياسية .  وإشراكضرورية لتثبيت النظام الربملاين  وإهنا  246الدميوقراطية ".
، بصورة عامة. وأجاز  األحزابوبناء على موقفه هذا أفىت الشريازي يف : )املسائل املتجددة( حبرية    

واستثىن من   248. األحيانبعض  ، بل أوجب ذلك يف اإلسالممل تكن ختالف  إذاقيام أحزاب وطنية ، 
 249اجلواز األحزاب اإلحلادية واملضادة للدين واملرتبطة باالستعمار.

                                                 
  لحق: كلمات حول هنضة املسلمنيمع م 1387، عام 74الشريازي ، حممد:  إىل احلوزات العلمية ص   -240
  22الشريازي ، حممد:  سبل النهوض ص -241
   12الشريازي ، حممد:   تنظيم احلوزة ص -242
 1990، عام 39الشريازي ، حممد:  ممارسة التغيري ص  -243
   12الشريازي ، حممد:  تنظيم احلوزة ص -244
 35ص   الشريازي ، حممد:  الشورى يف اإلسالم -245
 45 ص املصدر، -246
   73-70ص املصدر، -247
    75املسائل املتجددة.  وإذا قام اإلسالم يف العراق ص  75الشريازي ، حممد: مسألة  -248
   2ج 183و ص  2ج 125-124الشريازي ، حممد: السياسة ص  -249
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ورفض الشريازي  نظرية احلزب الواحد "ألنه خالف احلرية املقررة يف الشريعة" وطالب بتعدد    
ابات حرة ن الدولة اليت حتكمها أحزاب متعددة تتناوب على السلطة يف انتخإوقال: "  250.األحزاب

تكون أقوى وأسلم واصلح لالمة من الدولة اليت حيكمها حزب واحد أو فرد واحد أو تيار واحد، 
وقال "حيرم استئثار احلزب الواحد باحلكم حيث   251حتقيق التعددية السياسية يف الدولة".  فالواجب ..

شورى وحرية اآلراء". "وألن دين بين على ال اإلسالم، ألن  اإلسالمانه يوجب الديكتاتورية احملرمة يف 
حلق سائر  إضاعةكان سببا لسيطرة فقيه عادل، ألنه   إذااحلزب الواحد استبداد ال جيوز شرعا ، حىت 

  252املسلمني ". 
،  اإلسالميةوتعزيزا للدميوقراطية أكد الشريازي على ضرورة ممارسة الشورى داخل احلركات واألحزاب    

حركات ديكتاتورية   إىل اإلسالميةخطر حتول احلركات  إىلونبه   253راء .ن تنتخب قيادهتا بأكثرية اآلأو 
   254مل تقم على الشورى ، ومسامهتها بتكريس االستبداد يف البالد . إذا
  

وإذا كانت الدميوقراطية حتمل خطر احنراف األمة عن الدين أو انتخاب أحزاب أو أشخاص ال     
) والية  أوريازي يدعو إىل تقييد الدميوقراطية  باملرجعية الدينية ، فان الش اإلسالميةيلتزمون بالشريعة 

  255الفقيه( ، حىت يكون املرجع )الفقيه( هو املشرف األعلى  واملقّوم الحنراف الدولة. 

  
 مشروع دستور إسالمي 
  

، يقوم إسالميومع انفتاح الشريازي على الدميوقراطية قام يف هناية الستينات بكتابة مشروع دستور    
  256على الشورى واالنتخابات والدميوقراطية ، ويرتكز على نظرية )والية الفقيه(.

                                                 
  23الشريازي ، حممد:  حوار حول تطبيق اإلسالم ص -250
   92الشريازي ، حممد:  إىل وكالئنا يف البالد ص -251
   2ج121و 117الشريازي ، حممد: السياسة ص  -252
  69و السبيل إىل إهناض املسلمني ص  106-112الشريازي ، حممد:  إىل حكومة ألف مليون مسلم ص  -253
   224-222و 210الشريازي ، حممد:  السبيل إىل إهناض املسلمني ص -254
و انظر أيضا:  710اغة اجلديدة ص و الصي 2ج 121و 117وص  2ج62الشريازي ، حممد:  السياسة ص  -255

 28-25الشريازي ، حممد:  احلرية اإلسالمية ص 
و قد أجرى  1969املصادف  1389ربيع الثاين  17كما جاء يف كتاب )هكذا حكم اإلسالم(  املوقع بتاريخ   -256

ص األول سنة الشريازي تعديال على النص الذي كتبه يف الستينات ، بعد انتصار الثورة يف إيران ، ونشر الن
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ن اهلل سبحانه هو واضع قانون اإلسالم وليس للبشر حق إمن الفصل األول( :  2وقد جاء فيه )املادة 
رآن ( هو  الق3ن مصدر التشريع )حسب املادة إ. و  إطالقاوضع أي قانون ،  على خالف قانون اهلل 

 والسنة ، و إمجاع الفقهاء ، والعقل.
ن احلاكم  يف الدولة اإلسالمية هو اجملتهد اجلامع للشرائط أو شورى الفقهاء بشرط رضا الناس إو    

 من الفصل الثاين( . 8)املادة 
ن الربملان يف اإلسالم ليس لتقنني القوانني ، وإمنا ألجل إ -(  28وجاء يف الفصل السادس ) مادة   

عليها،  اإلسالم إعادةتوقفت  إذاواجب ،  أون تكوين األحزاب جائز إيق اإلسالم وإدارة البالد. و تطب
  257(. 29الفقيه العادل )املادة  إجازةبشرط 

  
ومع حدوث ذلك التحول لدى السيد حممد الشريازي باجتاه الدميوقراطية والشورى والدستور، قام    

املشروطة(  اليت قادها املرجع الديين الشيخ حممد كاظم اآلخوند  – )احلركة الدستورية إىلبتصحيح نظرته 
اخلراساين ، يف بداية القرن العشرين ، واليت هامجها الشريازي سابقا ، واعتربها من فعل االستعمار وسخر 

ودافع عن زعيم احلركة  258من وجود اجملتهدين يف جملس الشورى  ، حيث عاد فاختذ منها موقفا إجيابيا.
  259ستورية الشيخ اآلخوند اخلراساين .الد

  
  
  

  
  
  

   

                                                                                                                                            

كملحق لكتاب )إىل حكومة ألف مليون مسلم( مث حذف بعض األمور وأضاف بعضا إىل الطبعة   1400/1980
  املستقلة للكتاب، فالحظ

الطبعة املستقلة ، والطبعة امللحقة بكتاب إىل حكومة ألف مليون  –الشريازي ، حممد: هكذا حكم اإلسالم  -257
" الدستور" يف هناية الستينات ، وطبعه أكثر من أربع مرات ، إال  انه عاد مسلم.  ومع ان الشريازي وضع  ذلك 

هـ لألسباب السابقة اليت كان قد احتج هبا من قبل وهي : عدم وجود الدستور  1400فرتاجع عن فكرة الدستور سنة 
ومة إسالمية قبل قرن ، يف التجارب التارخيية اإلسالمية القدمية ابتداء من حكومة رسول اهلل )ص( وانتهاء بآخر حك

-20وألن القانون األساسي للدولة اإلسالمية : الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل. وذلك يف بيان له عن العراق بتاريخ 
5-1400 

  21الشريازي ، حممد:  احلرية اإلسالمية ص -258
ي ، حممد:  حتويل و الشرياز  11و إىل حكومة ألف مليون مسلم ص  2ج101الشريازي ، حممد: السياسة ص  -259

  1403، سنة  59املعنويات اإلسالمية ص
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 شورى الفقهاء  -ط 

  

  
هناك نقطة جوهرية يف فكر الشريازي السياسي وهي )املرجعية الدينية( كما فتح عينيه عليها، باعتبارها   

وتنوب عن الصيغة القيادية الشرعية الوحيدة اليت تشكل امتدادا لنظرية اإلمامة اإلهلية ألهل البيت، 
ن املرجعية تطورت عرب الزمن واختذت أشكاال أالثاين عشر الغائب )املهدي املنتظر( . ورغم  اإلمام

منتصف القرن  منذ نه وجد يف الصيغة اليت قامت يف ظل سيادة املدرسة األصولية إوأبعادا عدة إال 
 أكثر من مكان ، مث أضاف الثامن عشر ) الثالث عشر اهلجري( صيغة مثالية ثابتة ، وقد عرب عنها يف

 )شورى الفقهاء(.وتذبذب يف تفاصيلها اجلزئية. إىلفكرة الشورى وطورها  إليها
املهـدي  اإلمـامالنيابة العامة( ونظرية نصب الفقهـاء مـن قبـل   وقد ظل يلتزم يف كل األحوال بنظرية : )   

نصـوب مـن اهلل سـبحانه بـالنص ، فـان ن الفقهاء العدول هم والة من قبل الوايل املإ، فهو يقول بصراحة:"
من قبل اهلل سبحانه وتعاىل بالنص ، والفقهاء العدول اجلامعون للشـرائط هـم  منص بونالرسول واألئمة هم 

املهـدي الغيبـة الكـربى أصـدر )ع( توقيعـا  لإلمـام"وحيـث قـدر اهلل تعـاىل  260بون من قبلهم بالعموم".منص  
هنــم هــم وحــدهم احلجــة مــن قبلــه علــى ألفقهــاء املراجــع ، ودلــل علــى يــنص فيــه علــى ان قيــادة األمــة بيــد ا

 261الناس وهو حجة اهلل عليهم".
اخلميين والشيخ أمحد النراقي، وان كان خيتلف معهما  اإلماممتاما مع  الرأيويتفق الشريازي يف هذا   

  262حول حدود الوالية.
 إىلنــه بــدأ  مييــل إ إالاملهــدي ،   اإلمــامن قبــل ومــع إميــان الشــريازي بنظريــة )النيابــة العامــة( والنصــب مــ    

الشــورى أيضــا ، وحيــاول ان يعطــي املرجعيــة الدينيــة صــفة االستشــارية واالنتخــاب ويبعــدها عــن االســتبداد 
اخلميــين الــذي اعتــرب )واليــة الفقيــه( شــعبة مــن واليــة اهلل ورســوله ، فــان  لإلمــاموخالفــا   263والديكتاتوريــة. 

                                                 
 101ج 34و 24الشريازي ، حممد:  الدولة اإلسالمية ، الفقه ص  -260
و السبيل إىل إهناض املسلمني  89و حنو يقظة إسالمية ص  138الشريازي ، حممد: حياتنا قبل نصف قرن ص  -261
  292ص 
 101ج  62الفقه ص  الشريازي ، حممد:  الدولة اإلسالمية ، -262

يف رسالة إىل السيد علي اخلامنئي رئيس اجلمهورية يوم  1988طرح اإلمام اخلميين نظرية الوالية املطلقة للفقهاء عام 
ذاك ، وقال فيها : ان احلاكم يستطيع ان يلغي أية اتفاقية شرعية مع األمة من طرف واحد إذا رأى بعد ذلك أهنا 

 لبالد.خمالفة لإلسالم أو ملصلحة ا
  292الشريازي ، حممد:  السبيل إىل إهناض املسلمني ص -263
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مد احلاكم شرعيته وقدرته من اهلل واألمة ، وذلك بأن يكـون فقيهـا عـادال  وخمتـارا الشريازي اشرتط ان يست
  264. األمةمن قبل أكثرية 

واعتــرب  265وقــد أكــد علــى ضــرورة االنتخابــات احلــرة  و حتقيــق الشــورى واالستشــارة يف مجيــع اجملــاالت.  
  266. باإلسالمالتزام احلكم بالشورى شرطا التصافه 

 اإلمـامحديث يرويه سليم بن قـيس اهلـاليل عـن  إىليف االرتكاز على نظرية الشورى ، استند الشريازي     
وبنـاء  267.إمامـاطالب )ع(  يوجب على املسلمني عندما ميـوت إمـامهم ان خيتـاروا ألنفسـهم  أيبعلي بن 

يف رئاســته ، حســب عقيــدة الشــريازي ، فــان مثــة  انتخــاب األمــة للمرجــع ومدخليــة االختيــار علــى ضــرورة
  268كانية لتحديد األمة لفرتة الرئاسة بسنوات حمدودة. إم

 رئاسـتهبوهكذا يتأرجح جانب الشورى لدى السيد الشريازي على جانب النص والتعيـني يف )املرجعيـة(    
  269حىت يكاد يعيد صياغة )املرجعية( بشكل جديد .

رة ، فيقــول بعــد بضــعة أعــوام ويبتعــد جــدا عــن نظريــة الــنص والتعيــني للفقهــاء ، حــىت يكــاد يرفضــها بــامل    
:" االســتبداد بــاحلكم حمــرم حرامــا حبجــم األمــة ..وال يصــح التســلط علــى إيــرانمــن جتربــة حكــم الفقهــاء يف 

  270برضاهم".  إالالناس  
  

 إلزامية الشورى  
  

" إذ  271ذلك جيعل الشريازي الشـورى ملزمـة للحـاكم )الفقيـه ( بعـد انتخابـه يف كـل قضـية. إىلوإضافة    
ويعتـرب حـدود   272يكفي للحاكم اإلسالمي ان يطبـق مبـادئ اإلسـالم وقوانينـه دون قـانون الشـورى " . ال

                                                 
   181الشريازي ، حممد:  السياسة ص -264
 17و16الشريازي ، حممد: السبيل إىل إهناض املسلمني ص  -265
   1ج 57الشريازي ، حممد:  االجتماع ص  -266
  املصدر -267
  101ج 65الشريازي ، حممد:  الدولة اإلسالمية ، الفقه ص  -268
يقول:" الشورى أساس العالقة بني احلاكم واألمة ، فإذا مل يكن النيب موجودا وال اإلمام املنصوب من قبله حاضرا  -269

، فمن حق األمة ان ختتار حكامها بإرادهتا احلرة املطلقة ، كما ان لألمة احلق يف حماسبتهم ويف عزهلم إذا حادوا عن 
  16ورى يف اإلسالم ص و الش 282الشريعة". الدولة اإلسالمية ص

   21-20الشريازي ، حممد: الشورى يف اإلسالم ص  -270
 21و الشورى يف اإلسالم ص  136الشريازي ، حممد:  الصياغة اجلديدة  ص -271
  25الشريازي ، حممد:  الشورى يف اإلسالم ص -272
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ن ال حـق أالصـالحيات الـيت مينحهـا لـه النـاس حسـب الدسـتور. و  إطـارسلطة الفقيه احلـاكم مقيـدة ضـمن 
ملقلـدين لـه  لـيس كـان منتخبـا مـنهم ، وذلـك " ألن انتخـاب ا  إذا"املقلـدين" حـىت  إرادةله لتنفيذ رأيه ضد 

، بــل بقــدر مــا يــرى املقلــدون ،  وأنفســهممعنـاه ختــويلهم لــه الصــالحية املطلقــة لتصــرفه يف أمــواهلم ودمــائهم 
  273. ل الشورى حاكم على دليل التقليد"ألن دلي

ن احلكـــم نـــوع تصـــرف يف حقـــوق النـــاس وعـــدم أ إىلجانـــب الشـــورى ،  إىلاســـتند الشـــريازي يف ميلـــه      
للحــاكم تـأيت بعــد رضــا اهلل  وإجازهتــا األمـةن رضــا أبـإذهنم ، و  إالحـد يف حقــوق النــاس أ أيجـواز تصــرف 

وقــد حــاول الشــريازي مــن خــالل الرتكيــز   274وخلفــاء الرســول )ص(. األمــةن الفقهــاء وكــالء أ، و  وإجازتــه
ويفــرغ ن يتحلــل مــن نظريــة )النيابــة العامــة( أن مراجــع التقليــد هــم وكــالء األمــة ، إ لأو القــو علــى الشــورى 

  275حمتوى خالفة  الفقهاء للرسول واألئمة ، ولكنه مل يقم بالتشكيك يف أصل النيابة.
  

 شورى الفقهاء
   

بعـــد قيـــام  إيـــران إىلويف حماولـــة مـــن الشـــريازي ملنـــع قيـــام ديكتاتوريـــة الفقيـــه املطلقـــة ، دعـــا منـــذ قدومـــه     
 276.اإلســـــالمالشـــــورى واىل روح  إىل )شـــــورى الفقهـــــاء( واعتـــــرب ذلـــــك أقـــــرب إىل،  اإلســـــالميةاجلمهوريـــــة 

ن لألمـــة ان ختتـــار مجاعـــة مـــن الفقهـــاء إلدارة احلكـــم كعشـــرة مـــن الفقهـــاء يكـــون بيـــنهم الشـــورى إوقـــال:" 
  277ويؤخذ بأغلبية آرائهم يف اإلدارة ". 

ك املهدي جلميـع الفقهـاء( ولـذل اإلماموقد اعتمد الشريازي يف قوله  هذا على نظرية )النيابة العامة من    
فقيــه علــى فقيــه آخــر وال علــى مقلــدي الفقهــاء  أي، بســلطة  اإلســالميةمل يعــرتف ، رغــم قيــام اجلمهوريــة 

اآلخرين ، ومتسك بشرعية الصيغة القدميـة للمرجعيـة وشـرعية املراجـع يف أنفسـهم ،  خالفـا للشـهيد السـيد 
ة للفقيــه احلــاكم مــن قبــل ســائر ضــرورة البيعــة واالنــدماج والتبعيــ إىلحممــد بــاقر الصــدر وفقهــاء آخــرين مــالوا 

الفقهـــــاء يف مجيـــــع أحنـــــاء العـــــامل ، وقـــــد نفـــــى الشـــــريازي واليـــــة فقيـــــه علـــــى آخـــــر حـــــىت يف البلـــــد الواحـــــد ، 
   278مقلديــــه ، وال فــــرق بــــني الفتــــوى واحلكــــم"  أووقال:"الفقيــــه حجــــة علــــى مقلديــــه ال علــــى فقيــــه آخــــر 

ن أالســلطة ، ال جيــب علــى غــريه مــن الفقهــاء وقــال:" إذا كــان الفقيــه حاكمــا علــى املســلمني وبيــده زمــام 
                                                 

   22املصدر، ص -273
   12و11املصدر، ص -274
 18ص  الشريازي ، حممد:  احلرية اإلسالمية  -275
   2ج  270الشريازي ، حممد: السياسة ص  -276
    65والدولة اإلسالمية  ص  326و  الصياغة اجلديدة ص 2ج128الشريازي ، حممد:  السياسة  ص  -277
 28الشريازي ، حممد:  أجوبة املسائل الفرنسية ص  -278
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وقـال أيضـا:" ال حيـق لـبعض املراجـع الـذين هـم   279الـالزم شـورى الفقهـاء املراجـع".  وإمنـايطيعوا حكمـه ،
 إىلن يسـتبد بـاألمر، ولنفـرض ان الرسـول )ص( أرسـل أربعـة وكـالء أ)ع(  اإلمـامخلفاء رسـول اهلل ووكـالء 

اآلخـر  أون يـدفعوا اآلخـرين أحـىت لثالثـة مـنهم  أوألثنـني مـنهم  أوم بلد ليكونوا حكاما فهل حيق ألحـده
)ع( حيـــث يقـــول: )جعلتـــه علـــيكم حاكمـــا(  اإلمـــامعـــن حقـــه ويســـتبدوا بـــاألمر؟ وهكـــذا يف زمـــان غيبـــة 

ـــه حـــاكم مـــن قبـــل  ـــارهم النـــاس كـــان الواجـــب  فـــإذا)ع(  اإلمـــامفالفقي ـــنهم شـــورى إلدارة أاخت ن تكـــون بي
ن إ" 281". اإلســـالمبد أحـــدهم بـــاألمر خـــرج عـــن العدالـــة ألنـــه خـــالف شـــرط " ولـــو اســـت  280احلكومـــة". 

ألهنــم نـواب األئمــة الــذين نصــبوهم حكامــا وخلفــاء.. وال … قوامهــا: شــورى املراجــع  اإلســالميةاحلكومـة 
 األمــةوجــه ألن يكــون بعــض املراجــع يف احلكــم دون بعــض ، ألنــه عــزل خلليفــة الرســول. ومــا دام مجلــة مــن 

وحيـث ان األمـة ختتـار …فـالالزم ان يكـون )ذلـك املرجـع( شـريكا يف احلكـم  إرادهتـامبـأل قد قبلت مرجعا 
 اإلســالمن يكــون الكــل يف مســرح السياســة واحلكــم بأكثريــة اآلراء، وال ديكتاتوريــة يف أاجملتهــدين فــالالزم 

ائـب  ، ن مجـيعهم نائـب  نإ)ع( و  اإلمـامن الفقهاء مبجموعهم نـواب إ"ويضيف:  282من حيث املرجعية". 
"و ال حيـق ألحـد مهمـا كـان قـدره ان    283مرجعا للتقليد كان يف ضمن الشـورى". األمةفكل من اختارته 

يستبد بالسلطة السياسية، بأي اسم كان ، بل الالزم وجود شورى املراجع لالمة الـذين اعرتفـت األمـة هبـم 
  284وقلدهتم".

ة العامــة( الــيت تعطــي الشــرعية جلميــع الفقهــاء ن الشــريازي يتمســك بنظريــة )النيابــأويالحــظ هنــا بوضــوح    
اخلميــين  اإلمــاماملهــدي ، كمــا يعــرتف  اإلمــاموتعتــربهم نوابــا عــامني منصــوبني وجمعــولني ومعينــني مــن قبــل 

، لكــــي حيــــدد ســــلطة الــــويل الفقيــــه املطلقــــة ويشــــرك بقيــــة الفقهــــاء )املراجــــع( فيهــــا. ومل يعــــرتف 285نفســــه 
حتـت قيـادة )واليـة الفقيــه(  إيــران( يف اإلسـالمية بعـد قيـام )اجلمهوريـة الشـريازي بصـيغة الدولـة احلديثـة حــىت

 وإعطــائهمأصــر علــى ضــرورة حفــظ مقــام )املراجــع( اآلخــرين ،  وإمنــاواحــد ،  إلمــاموالــيت تقتضــي التســليم 
 دورهم يف قيادة الدولة ، وذلك من خالل )شورى الفقهاء(.

    

                                                 
  29الشريازي ، حممد:  أجوبة املسائل الفرنسية ص  -279
 507لصياغة اجلديدة ص الشريازي ، حممد:  ا -280
 101ج 85الشريازي ، حممد:  الدولة اإلسالمية ، الفقه ص  -281
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رجعيــة يف ظــل نظريــة )التقيــة واالنتظــار( الــيت كانــت حتــرم قيــام لقــد ولــدت الصــيغة القدميــة التقليديــة للم    
الدولــة  إلقامــةاملعصــوم املعــني مــن قبــل اهلل  اإلمــاماملهــدي( وتشــرتط ظهــور  اإلمــامالدولــة يف )عصــر غيبــة 

مســتوى )واليــة الفقيــه(  إىل، وتطــورت  واإلرشــاد، وبــرزت املرجعيــة الدينيــة لتهــتم بــأمور الفتــوى  اإلســالمية
املهــدي ليــربر تــدخل املرجعيــة يف الشــؤون  اإلمــامبعــض الفقهــاء عليهــا صــفة )النيابــة العامــة( عــن  وأضــفى

السياســــية ، وقــــام بعــــض الفقهــــاء )كالشــــيخ علــــي عبــــد العــــايل الكركــــي( مبــــنح بعــــض امللــــوك الصــــفويني 
ملهـدي(. كمـا قـام ا اإلمـاموالقاجاريني ، الشرعية الدستورية للحكم بالوكالة عنه ، باعتباره )نائبا عامـا عـن 

شـئون بعـض الـبالد الشـيعية )كتجربـة حبـر العلـوم  إلدارةبعضهم بعقد جمالس شورى مـن عـدد مـن الفقهـاء 
وكاشف الغطاء يف النجف يف هناية القـرن الثـامن عشـر( .ولكـن الفقهـاء الشـيعة مل يواجهـوا مـن قبـل جتربـة 

يـذعنوا لقيـادة واحـد مـنهم  أن اإليرانيـة ميةاإلسـالاحلكم بصورة مباشرة ، وكان علـيهم بعـد قيـام اجلمهوريـة 
، ولكـــن الســـيد حممـــد الشـــريازي رفـــض  اإليـــراين، ويقبلـــوا بالصـــيغة الدســـتورية احلديثـــة الـــيت أقرهـــا الشـــعب 

بامتالكـه للشــرعية الدســتورية  إميانــهاالنضــواء حتـت شــرعيته ، انطالقـا مــن  أواخلميــين  اإلمـامالتسـليم بواليــة 
يف كـــون األخـــري  اخلميـــين. ومل يـــرَ  اإلمـــاماملهـــدي( متامـــا كمـــا هـــو  اإلمـــامبـــا عامـــا عـــن باعتبـــاره فقيهـــا و )نائ

مـــربرا كافيـــا للتخلـــي عـــن "شـــرعيته" و"حقـــه الدســـتوري" يف مشـــاركته احلكـــم  األمـــةمنتخبـــا مـــن  أوحاكمـــا 
 286ضمن )شورى الفقهاء(.

توزيـــع  إىلالـــدعوة ن يؤصـــل لنظريـــة )شـــورى الفقهـــاء ( مـــن خـــالل أحـــاول الشـــريازي  أخـــرىومـــن جهـــة    
ن احلكـــم الـــديين أن مـــن طبيعـــة القــدرة الطغيـــان ، و ، أل واألحـــزابالقــدرة بـــني خمتلـــف الفئـــات واملنظمــات 

املنحرف أبشع من احلكم املدين وحىت ال يبقى جمال للديكتاتورية و ال تتمكن مجاعة من اسـتغالل احلكـم 
  287وضرب اآلخرين . 

  
  
  

 الفصل الثالث:

                                                 
و   1403،عام 135واالقتصاد بني املشاكل واحللول ص  508راجع: الشريازي ، حممد:  الصياغة اجلديدة ص -286

و    101ج 65و الدولة اإلسالمية ، الفقه ص  319و السبيل إىل إهناض املسلمني 16-14احلرية اإلسالمية ص 
 1995، طبع سنة  140-138حياتنا قبل نصف قرن ص 

   1ج 348و  2ج 134-133الشريازي ، حممد: االجتماع   -287
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 عند الشيرازي الفكر االقتصادي
    

  
يســتلهم الســيد حممــد الشــريازي نظرياتــه االقتصــادية مــن الفقــه اإلســالمي الشــيعي ويبنيهــا علــى أســاس      

دولــة  إالاملعصــوم وعـدم شــرعية كــل دولـة مــا عــداها ،  اإلمــامنظريتـه السياســية الــيت تقـوم علــى شــرعية دولـة 
الثــاين  اإلمــامغائــب : )حممــد بــن احلســن العســكري(  املهــدي ال اإلمــام)الفقيــه العــادل( النائــب العــام عــن 

 عشر من سلسلة األئمة املعصومني عند الشيعة االمامية االثين عشرية.
  

 قانون  الملكية الخاصة والعامة   -أ
  

 ثالثة أقسام: إىلوحسب هذا الفقه فان األرض وما فيها  تنقسم    
 ملك خاص ، للناس – 1
 األرض املفتوحة عنوة . ملك لكل املسلمني ، وهي – 2
، وهــــي األنفــــال ، أي كــــل مــــا مل يوجــــف عليــــه خبيــــل وال ركــــاب ، كاجلبــــال واألهنــــار  لإلمــــامملــــك  – 3

والغابــات يف أراضــى الكفــار ، وكــل أرض خربــة ، فهــي لرســول اهلل ولإلمــام يضــعها حيــث يشــاء ، ويــدخل 
 وأشــجاراجلبــال  ومــا هبــا مــن معــادن  فيهــا األراضــي املــوات الــيت ال ينتفــع هبــا  ، كســيف البحــار ورؤوس 

ن تكــون بيـــد أمنـــابع الثــروة العامـــة الطبيعيــة وغـــري الطبيعيــة ميكـــن  نأولــذلك يـــرى الشــريازي :   288ومــراع.
)أو نائبه( كان له ان يتصـرف فيـه كيـف يشـاء ، وال جمـال  لإلمامن امللك إذا كان أو    289اجملتمع  أوالفرد 

، وال يعــين بامللكيــة العامــة ملكيــة الدولــة  اإلمــاميــة العامــة وملكيــة وهــو يــربط بــني امللك  290العــرتاض أحــد.
احلديثـــة ، حيـــث يـــرفض بصـــراحة أي تـــدخل مـــن طرفهـــا للســـيطرة علـــى املنـــابع الطبيعيـــة، ألنـــه ال يعـــرتف 

ويــرفض   292حيـازة الثـروات الطبيعيــة واملعدنيـة إنســانلـذا يبــيح لكـل  291بشـرعية الدولـة يف )عصــر الغيبـة(.
يف صـورة االضـطرار  إالاملعـادن،  إخـراج أورسـوم علـى عمليـة احليـازة   أوفرضها لضـرائب  وأتدخل الدولة 

  293وهدر احلقوق.  ويعترب كل من مينع من ذلك  آمثا والقانون املقيد باطال. 
                                                 

  1ج  343و  335الشريازي ، حممد: االقتصاد ص  -288
 1ج 284و  االقتصاد ص  5الشريازي ، حممد:  االقتصاد للجميع  ص -289
  1ج 335الشريازي ، حممد:  االقتصاد ص  -290
 1ج 244ص  املصدر، -291
  91ليون مسلم صالشريازي ، حممد:  إىل حكومة ألف م -292
   92املصدر، ص -293
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ـــــروات الطبيعيـــــة     و يفـــــيت ،كســـــائر الفقهـــــاء الشـــــيعة ، حبريـــــة اســـــتغالل األرض واســـــتخراج املعـــــادن والث
لـــذلك فهـــو يعتـــرب ســـيطرة الدولـــة  علـــى  294الدولـــة.  إذنلغابـــات ومـــا شـــابه بعيـــدا عـــن واالســـتفادة مـــن ا

  295األرض أو تأميم املنابع الطبيعية والغابات وحنومها.. تفويتا للفرصة  وهدرا للطاقات.
نائبـه: الفقيـه( فقـد كـان  أواملعصـوم  اإلمـاموملا كان  الشريازي ال يعـرتف بأسـاس الدولـة خـارج إطـار )     
 296املرجع الديين.  إىلمن األرباح( وتسليمه  20%باشرتاط إخراج اخلمس ) فييكت

 بـــإدارةويف هـــذا الســـياق جـــاء رفـــض الشـــريازي لتـــدخل الدولـــة يف الشـــئون االقتصـــادية ، حيـــث طالـــب     
وانتقد تضـخم النظـام اإلداري وجهـاز الدولـة واعتـربه   297الدولة. إشرافالشعب للعملية االقتصادية حتت 

ن الـــــروتني وليـــــد الغـــــرب ، والواليـــــة أوأكـــــد   298مـــــن مظـــــاهر احلداثـــــة الغربيـــــة ، املنافيـــــة لإلســـــالم.مظهـــــرا 
  299اإلسالمية تقوم على األمانة واإلميان والبساطة والثقة .

  
  

 الضرائب والمكوس  -ب 
  

جمرد )الذي قد يعين به  اإلداريورفضه للتضخم  اإلشرايفمفهوم الشريازي عن دور الدولة  إطاريف     
الصراع احملتدم بني  إطارالعادية( وما يستتبعه من فرض ضرائب ترهق املواطنني ، ورمبا أيضا يف  اإلدارة

احلديثة ، يرفض السيد حممد الشريازي الضرائب املختلفة اليت تأخذها  العراقيةاملرجعية الدينية والدولة 
لك الضرائب الشرعية اليت جتبيها املرجعية حصر املوارد املالية بت إىلاحلكومات من املواطنني ، ويدعو 

الدينية كاخلمس والزكاة . ويتماهى يف ذلك مع رفض العراقيني القدمي واحلديث للضرائب املختلفة اليت  
كان العثمانيون يضعوهنا على أراضيهم وحماصيلهم وأنعامهم ، والضرائب املشاهبة اليت كانت الدولة 

 احلديثة تضعها عليهم .  

                                                 
-152واحلكم يف اإلسالم، ص  1969، عام  92الشريازي ، حممد:  القانون اإلسالمي يف املال والعمل ص -294

من هكذا  74وما هو اإلسالم ص   1403، عام  130وراجع أيضا: االقتصاد بني املشاكل واحللول ص  153
  اإلسالم

   217و إىل حكم اإلسالم ص 1ج 168ص الشريازي ، حممد:  االقتصاد  -295
  1ج  144الشريازي ، حممد: االقتصاد ص  -296
   477و  الصياغة اجلديدة ص 140الشريازي ، حممد:  احلكم يف اإلسالم ص   -297
 107و ص  73الشريازي ، حممد:  إىل حكم اإلسالم ص  -298
 98و إذا قام اإلسالم يف العراق ص  116-112ص  املصدر،  -299
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ز الشريازي كثريا  ويف عدد كبري من كتبه على موضوع الضرائب ويعترب جعل الضرائب اخلارجـة عـن يرك    
بـل مـن أشـد احملرمــات   300اخلمـس والزكـاة واخلـراج واجلزيـة ، وأخــذ املكـوس واألعشـار ، حرامـا يف حــرام . 

 اإلنســانيةل مــن "هــ ويتســاءل باسـتغراب : 301الـيت حياســب اهلل احلكــام عليهــا يف اآلخـرة حســابا شــديدا  .
ـــة والشـــجر واحلجـــر واملـــاء واهلـــواء واحليـــوان والنبـــات  اإلقامـــةجعـــل الضـــرائب املرهقـــة علـــى  واجلنســـية واهلوي

الســـلطة حـــىت تـــأذن هلـــم  إىلن يـــدفع ذووهـــم مـــاال أوالـــرتاب واملعـــدن ؟ وحـــىت علـــى األمـــوات الـــذين جيـــب 
 302بتجهيزهم؟ ". 

)اخلمـــس والزكـــاة واخلـــراج واجلزيـــة( علـــى جمموعـــة  مـــوراألويســـتند الشـــريازي يف حصـــر الضـــرائب بتلـــك     
الصادق )ع( بعدة طرق يقول فيها: ) ان اهلل عـز وجـل فـرض للفقـراء يف أمـوال  اإلمامأحاديث مروية عن 

يـؤتى الفقـراء يف مـا أتـوا مـن  وإمنـان الـذي وضـعه ال يكفـيهم لـزادهم ، أاألغنياء مـا يكتفـون بـه ، ولـو علـم 
ن النــاس أدوا زكــاة أمــواهلم مــا بقــي مســلم فقــريا حمتاجــا( أال مــن الفريضــة( )ولــو منــع مــن مــنعهم حقــوقهم 

ويـرفض الشـريازي بنــاء علـى ذلـك توســيع دائـرة الزكـاة مــن الغـالة األربـع: )احلنطــة والشـعري والتمـر والزبيــب( 
 هـذا ويف  303لتشمل الرز والذرة ، مثال ، ألن الرواية تقول:" ان رسول اهلل )ص( عفا عما سـوى ذلـك". 

السياق يرفض الشريازي ضريبة اإلرث احلديثـة الـيت وضـعها بعـض احلكـام، بنـاء علـى حـديث نبـوي يقـول: 
  304)من ترك ماال فلورثته، ومن ترك ضياعا فَعلّي وإيّل(".

، وال  اإلدارين الشــريازي يعتــرب ســن الضــرائب اجلديــدة عــادة غربيــة مســتوردة ومرتبطــة بتضــخم اجلهــاز إ  
بسـيطة جـدا ، مـوردا ومصـدرا  اإلسـالموذلـك ألن " الضـريبة يف   305.اإلسـالم إىلبـالعودة  إالمنجى منها 

ومجعا وتوزيعا ، فهي الزكاة واخلمس واخلراج واملقامسة واجلزيـة، وجتمـع وتـوزع يف يسـر وسـهولة ، فـال حاجـة 
الغــريب  علــى العكــس مــن النظــام  306الــوايل هــو املشــرف علــى اجلمــع والتوزيــع . وإمنــاجهــاز خــاص ،  إىل

  307الذي يفرض ضريبة على كل شيء .

                                                 
 20ريازي ، حممد:  الشورى يف اإلسالم  ص الش -300
  90الشريازي ، حممد:  القانون ص  -301
  37الشريازي ، حممد:  إرشادات إسالمية ص  -302
  102ج 38الشريازي ، حممد:  الدولة اإلسالمية ، الفقه ص  -303
  410الشريازي ، حممد:  السبيل إىل إهناض املسلمني ص  -304
  37إسالمية ص الشريازي ، حممد:  إرشادات -305
  123الشريازي ، حممد:  إىل حكم اإلسالم ص -306
 206ص  املصدر، -307
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يف  اإلســالميةالقدميــة وبالنســب التقليديــة كافيــة إلدارة الدولــة  اإلســالميةن الضــرائب أويعتقــد الشــريازي    
أمـا يف احلــاالت االسـتثنائية فيجــوز إلمــام املسـلمني أخــذ ضـرائب جديــدة ، تقــوم    308احلـاالت الطبيعيــة .

واطنني ، وذلك بناء على قاعدة االضطرار ، وليس علـى القاعـدة األوليـة الـيت على أساس نسبة امللكية للم
  309حتصر الضرائب يف األمخاس والزكوات وما شابه.

وعــــدم اعرتافــــه باحلــــدود الدوليــــة  اإلســــالميةبوحــــدة الدولــــة  إميانــــهذلــــك ، وانطالقــــا مــــن  إىل إضــــافة     
ازي اجلمـارك واملكـوس ويعتربهـا حمرمـة يف الشـريعة أحاديـث خاصـة ، يـرفض الشـري  إىل، واستنادا  واإلقليمية
ن املسلمني كلهم أمة واحدة وهلـم حريـة التجـارة والكسـب ، وال حيـق إويقول :  310نصا وروحا  اإلسالمية

  311ألحد تغيري القانون السماوي الذي يقرر وحدة املسلمني ويعطيهم احلرية يف التجارة واحلركة.
أضــرت التجــارة  إذازي ان  املكــس قــد يصــبح مباحــا بــالعنوان الثــانوي ، ويف وقــت الحــق  قــال  الشــريا    

  312)ال ضرر وال ضرار(. أواحلرة باالقتصاد الوطين لبلد ، بناء على قاعدة )األهم واملهم( 
تعـرض خلطـر التنـافس األجنـيب  إذاويف تطور آخر سيطالب الشريازي الدولة حبماية  االقتصـاد الـوطين ،    

  313طالة أهل البالد وتضررهم  . ب إىلوأدى ذلك 
مســألة احلمايــة اجلمركيــة صــفة القــانون الــدائم ، ويصــر علــى   إعطــاءيــرفض الشــريازي  األحــوالويف كــل    

ويف الوقـت  314وصفها باحلكم الثانوي الذي يقدر بقدره ، والذي يرتفع بارتفاع احلالة الثانوية االستثنائية.
التجــــارة اخلارجيــــة حفاظــــا علــــى االقتصــــاد الــــوطين، يشــــرتط  علــــى اإلشــــرافالــــذي يســــلم حبــــق الدولــــة يف 

  315الفقهاء .  إشرافالشريازي ان تكون العملية حتت 
  
  
  

                                                 
 102ج 35الشريازي ، حممد:  الدولة اإلسالمية ، الفقه ص  -308
  128و االقتصاد بني املشاكل واحللول ص 1االقتصاد ج 292و ص2ج43الشريازي ، حممد:  االقتصاد  ص  -309

  338-337 ص قم والسبيل إىل إهناض املسلمني 1403
  102ج   28الشريازي ، حممد:  الدولة اإلسالمية ، الفقه ص -310
  286-285الشريازي ، حممد: القانون ص  -311
و االقتصاد بني املشاكل واحللول ص  2ج 45و االقتصاد ص  35الشريازي ، حممد: حول القرآن احلكيم ص  -312

138 
  /102ج  29اإلسالمية ، الفقه ص  و الدولة 2ج 253الشريازي ، حممد:  االقتصاد ص  -313
   172و السياسة ص  287الشريازي ، حممد:  القانون ص -314
  138الشريازي ، حممد:  االقتصاد بني املشاكل واحللول ص  -315
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 الزراعي اإلصالح -ج 
  
  

وعدم االعرتاف بالدولة احلديثة ، واعتمادا على  اإلسالميةبناء على رؤية الشريازي عن الدولة    
دود، ووفقا لرؤيته عن األرض يف اإلسالم يف إطار )األنفال( نظريته  يف حرية امللكية اخلاصة بال ح

السيد حممد الشريازي موقفا سلبيا من قانون اإلصالح الزراعي  اختذوحسب قانون )إحياء األرض ( 
( الذي أقرته حكومة قاسم يف العراق ، واعترب الشريازي  توزيع األرض من قبل 1958لعام  30)رقم 

  316.اإلسالمعا من الغصب الذي حرمه احلكومة على الفالحني نو 

املالك على  إرغامورأى يف ذلك القانون الذي يستوجب توزيع األرض بني املالك والفالح ، أو    
التنازل عن أرضه ، خمالفة مع قانون : ) األرض هلل  وملن عم رها ( املعتمد على حديث نبوي هبذا 

ريزا مهدي  الشريازي ، بزيارة عبد الكرمي قاسم وقام السيد حممد ، بدعم من والده امل  317الشأن. 
  318الزراعي. ووصفه بالشيوعية.  اإلصالحواالحتجاج لديه على قانون 

للمالكني وال حيق لكم تقسيمها على  األراضين إوقال لعبد اجمليد كمونة عضو جملس السيادة :     
 اإلصالحن قانون إ، عليهم، و  ي كثريةوهن باستطاعتكم توزيع األراضي املوات والبائرة، إالفالحني، و 

  319ببطالنه. أفتواالزراعي قانون باطل وكل العلماء السنة والشيعة 
وتعويض املالكني،  1964الزراعي عام  اإلصالحوبالرغم من قيام احلكومة العراقية بتعديل قانون      

ن ذلك إ إال  7219320من املالكني حىت عام  %3من  جمموع األراضي الزراعية بيد  %30وبقاء 
من عدة  لإلسالم، حىت وقت متأخر ، كقانون خمالف  إليهالقانون مل ينل رضا الشريازي الذي ظل ينظر 

  321نواح .
                                                 

وكان عبد الكرمي قاسم  قد أصدر  قانون اإلصالح الزراعي الذي وضع  125الشريازي ، حممد:  القانون ص  -316
فدانا  40و 20ة ، وقام مبصادرة األراضي اإلقطاعية وإعادة توزيعها على الفالحني املعدمني مبعدل حدا للملكية الفردي

لكل فالح، ونظم العقود الزراعية بني الفالحني واملالك حبيث تكون أكثر فائدة للفالحني . سلوجلت : العراق احلديث 
   125من الثورة إىل الديكتاتورية ص 

   193 حكم اإلسالم صالشريازي ، حممد:  إىل -317
  1ج   167-166الشريازي ، حممد:  االقتصاد ص -318
   199 -186الشريازي ، حممد:  تلك األيام ص  -319
   332و 201سلوجلت: العراق احلديث من الثورة إىل الديكتاتورية  ص  -320
 101ج 270الشريازي ، حممد:  الدولة اإلسالمية ، الفقه  ص  -321
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تنظيم  أون تقوم الدولة احلديثة بتنظيم الزراعة ومنح الفالحني اإلجازة للزراعة ، أورفض  الشريازي    
  322ن الزراعة حرة يف اإلسالم.إ. وقال :السقي وتغرمي وحبس من يأخذ املاء بدون إجازة

وهو مل يرفض ، فقط ، اإلصالح الزراعي الشيوعي القائم على ملكية الدولة لألرض وعمل الفالحني    
رفض أيضا  وإمناحتت إشراف الدولة وحصوهلم على الناتج حسب حاجاهتم ، وال نظام املزارع اجلماعية، 

كل واحد منهم قطعة من   وإعطاءاألرض بني الفالحني اإلصالح الزراعي الذي يقوم على تقسيم 
األرض ، وذلك " ألنه خالف العدل حيث ال يتساوى الفالحون يف كفاءاهتم فكيف يعطون بالتساوي 

أو بقاء بعض األراضي   323من األرض؟ وألنه حيتوي على مشكلة عدم قدرة الفالحني على اإلدارة".
كما رفض التحديدات اليت وردت يف قانون    324در املقرر له.خرابا بيد من ال كفاءة له يف تعمري الق

 اإلصالح الزراعي حول هوية املستفيد واملستأجر ومكان أقامته .

الذي يعين االستيالء على األراضي مبختلف الوسائل املشروعة وغري  اإلقطاعن الشريازي أدان أومع    
الزراعي، واعترب  اإلصالحانه رفض  إال،  325م املشروعة واالستهتار بدماء الفالحني وأمواهلم وأعراضه

األرض من الفالح  بإدارةذلك " أسوء  حسب التجربة اليت فشلت يف كل مكان، وألن املالكني أعرف 
ن تقوم الدولة بتهيئة أبطريقة أفضل". واقرتح بدال من ذلك  األرضومن الدولة مما يوجب استثمار 

  326هم. األراضي البائرة للفالحني وتقسيمها بين
ن انتقد السيد حممد الشريازي اإلصالح الزراعي قدم نظريته "اإلسالمية" اخلاصة اليت كانت أو بعد    

  327. اإلجحافتقوم على أساس  اجلمع بني حرية امللكية ، والكفاءة يف العمل وعدم 

ألنه  واإلماميب األرض ملن يشاء ، كما يصح للن إقطاعوحسب هذه النظرية فان الفقيه العادل جيوز له    
  328نائبهما . 

                                                 
   191إىل حكم اإلسالم صالشريازي ، حممد:   -322
 2ج  323الشريازي ، حممد:  االقتصاد ص -323
 1ج  148-147و ص  1ج  167-166ص املصدر، -324
 144الشريازي ، حممد: حوار حول تطبيق اإلسالم ص  -325
  2ج 323و االقتصاد ص 146الشريازي ، حممد: حوار حول تطبيق اإلسالم ص   -326
   2ج 324الشريازي ، حممد:  االقتصاد ص  -327
   2ج  26و  ص  2ج 34الشريازي ، حممد:  االقتصاد ص  -328
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ارض غري  أيةقانون املزارعة واملساقاة ضمن دائرة احلرية املطلقة يف احلصول على  أيضاوطرح الشريازي     
تقوم الدولة بتهيئة األراضي )البائرة( وتقسيمها بني  أنمعمرة من قبل اآلخرين. واقرتح  أومزروعة 

  329رة ، والتسبب يف بوارها. الفالحني عوضا عن تقسيم األراضي العام

ورمبا كان لصراع  السيد حممد الشريازي مع الدولة العراقية اليت حاولت عرب قانون اإلصالح الزراعي    
تثبيت أقدامها يف اجملتمع العراقي ، وملوقفه املتالحم مع رؤساء العشائر  الذين كانوا يقفون تارخييا مع 

ن موقفه وموقف املرجعية أقانون اإلصالح الزراعي، بالرغم من املرجعية ، دور يف موقفه السليب من 
انفصام الفالحني الشيعة والشباب اليساري املثقف الذي كان  إىلالسليب عموما من ذلك القانون أدى 

 يدعم اإلصالحات ، عن املرجعية ، واالستهتار هبا يف ذلك الوقت.

ـــة  إىلإلصـــالح الزراعـــي ورمبـــا يعـــود الســـبب يف موقـــف الشـــريازي الســـليب مـــن ا    ـــاريخ ملكي ـــة املعرفـــة بت قل
األرض يف العــراق وعــدم دراســة املوضــوع بدقــة وعلــى أرض الواقــع ، ومجــود عمليــة االجتهــاد ، واالعتمــاد 

 القدمية اليت سنت يف ظروف خمتلفة سابقة ومتغرية.   اإلسالميةعلى القوانني 
الزراعـــي،  بعـــد دراســـة مشـــكلة  اإلصـــالحانون وقـــد تغـــريت نظـــرة الســـيد حممـــد الشـــريازي نفســـه ،  لقـــ    

يف العراق ، يف وقـت متـأخر ، حيـث رفـض التعـويض علـى املالكـني  و طالـب باسـرتجاع  واإلقطاعاألرض 
 مـــا 1980احلقــوق ممــن أخــذ أكثــر مــن حقــه مــن األرض ، فقــال يف كتابــه )االقتصــاد( الــذي نشــره ســنة 

والغابــات واملعــادن وامليــاه ومــا أشــبه مــن األمـــور  يلــي:" لــو اســتوىل أحــد علــى أكثــر مــن حقـــه مــن األرض
القـوانني الفاسـدة ، كـان للمحـروم الـذي غصـب حقـه يف حـال عـدم تكـافؤ  أواملشرتكة ، بسبب اإلرهـاب 

غـريه وان أحيـاه.  فـان القـوانني العامـة الـيت تعطـي احلـق العـام )مــن  إليـهن سـبق إن يسـرتد حقـه ، و أالفـرص 
لم( أو )مـن أحـأ أرضـا ميتـة فهـي لـه( إمنـا تكـون يف إطـار احلـق العـام الـذي مسـ إليـهمـا مل يسـبق  إىلسبق 

يضـــمن احلـــق للجميـــع ، فهـــي حاكمـــة علـــى تلـــك. وللمحـــروم ان ينـــزع قســـما مـــن األرض ، وينـــزع شـــجره 
مسرة بـن جنـدب ألنـه )لـيس لعـرق ظـامل حـق ( ، و  ةإىل شجر ويهدم عمارته ، كما أمر رسول اهلل بالنسبة 

 ار يف اإلسالم(.)ال ضرر وال ضر 
تكاثر  أوولو كان استيالء األول على األرض وما شابه باحلق ، ولكنه أصبح اآلن غري ذلك لكثرة    

 احملتاجني وذوي احلق فهو كذلك أيضا ، إذ احلق حمصور بنسبة ذوي احلق.

                                                 
وقد كتب أخوه السيد صادق الشريازي  )اإلصالح  146الشريازي ، حممد: حوار حول تطبيق اإلسالم ص  -329

م ، وانتقد فيه قوانني اإلصالح الزراعي، اعتمادا  على قانون إحياء املوات يف اإلسال 1963الزراعي يف اإلسالم( عام 
وحرية الناس املطلقة يف الزراعة   وعدم جواز حتديد مساحة األرض  أو كمية اإلعمار أو حتديد هوية القائم باإلعمار 

 وجنسيته وحمل سكنه  وعدم احلاجة لتدخل الدولة يف عملية توزيع األرض.  
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باإلكراه  أووميكن اخذ األجرة من املستويل السابق الذي استوىل على أكثر من حقه بقوة القانون    
جهل ال يسبب هضم حق  أوالشخصي ، ألن األرض كانت حقه ، فاستبداد غريه هبا سواء عن علم 

ن املالكني أ ثبت إذا( :1980و قال ) سنة  330املظلوم. فالالزم أخذ األجرة حسب القواعد العامة".
قد تراجع و  331أخذوا األرض بدون حق اسرتجعتها الدولة اإلسالمية وجعلتها يف حوزة املسلمني .

"إذا :  983عن دعوته السابقة لتوزيع األرض حسب الكفاءة وقال، يف قم  حبدود عام  أيضاالشريازي 
تسبب تطبيق مبدأ )األرض هلل وملن عمرها( بالفوضى والنزاع تقوم احلكومة بعملية اإلشراف على عملية 

 إنسانالقرية وهم مائة  كان حول القرية ألف هكتار من األراضي وأراد أهل  فإذاتوزيع )األرض( 
    332استثمارها يف الزراعة قامت احلكومة بتوزيعها على مائة قسم أعطت كل قسم ألحدهم بالقرعة". 

وأعاد النظر ، ضمن مراجعته الشاملة ،  يف قانون )الطابو( الذي كان مستند كثري من املالكني     
جيل األرض بالطابو احلكومي قد متت بصور يف العراق ، فرفض االعرتاف به ألن عملية تس اإلقطاعيني

تسجيل أراضي واسعة ألشخاص معدودين وجتريد معظم الفالحني من ملكية  إىلغري شرعية وأدت 
 333أراضيهم .

  
  

 قانون العمل -د 
  

كانت القوانني اإلسالمية   وإمنامل يوجد يف الفقه اإلسالمي، يف السابق، قانون خاص للعمل والعمال،    
تنظم العالقة بني أصحاب العمل والعمال، وتنص على ضرورة االلتزام بأية اتفاقية تعقد يف أجواء العامة 

حرة وحسب رضا الطرفني، وال يرى الفقه القدمي أي حق للدولة بالتدخل بني الطرفني وحتديد أجر معني 
حممد الشريازي  وقد قام السيد   334وضع  شروط خاصة كالتأمني والتقاعد وما شابه. أومدة للعمل  أو

                                                 
   1ج  163-162الشريازي ، حممد: االقتصاد ص  -330
  2ج  62الشريازي ، حممد:  االقتصاد ص -331
 قم 1403، عام 117الشريازي ، حممد:  االقتصاد بني املشاكل واحللول ص  -332

  
   117و 113الشريازي ، حممد:  االقتصاد بني املشاكل واحللول  ص  -333
عندما حاولت اجلمهورية  اإلسالمية اإليرانية يف بداية نشوئها وضع قانون جديد للعمل ، جوهبت مبعارضة   -334

اء  وخاصة  يف )جملس احملافظة على الدستور( الذين وجدوا يف ذلك القانون املقرتح من قبل وزير  بعض كبار الفقه
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ببحث موضوع العالقة بني العمال وصاحب العمل، وقدم نظرية جديدة حول قانون العمل وكيفية توزيع 
 األرباح ، تبتعد كثريا عن النظرية الفقهية القدمية وتكاد تقرتب من النظرية االشرتاكية.

نه يبين نظريته تلك على إ إالة ، عدم تدخل الدولة يف احلياة االقتصادي إىلنه مييل عموما أوبالرغم من    
استدعاء الدولة يف أمور  إىلأساس من تدخل الدولة يف كثري من األمور ، ورمبا يذهب بعض األحيان 

 يصعب  عمليا التدخل فيها. 
ال يكتفـــي الشـــريازي بالرضـــا املتعـــارف عليـــه يف تصـــحيح العقـــود واملعـــامالت املتفـــق عليهـــا بـــني العامـــل    

داخلية نفسـية، ويطالـب  أويشرتط الرضا احلقيقي البعيد عن أية ضغوط  خارجية  إمناو وصاحب العمل ، 
بتصـحيح العقـود املاضــية لـو مــرت يف ظـروف جديــدة )كحصـول تضــخم ( ليسـت لصــاحل أحـد الطــرفني ، 
علــى قاعـــدة العـــدل و اإلنصـــاف وعـــدم اإلجحـــاف. ويعطـــي للعمـــال احلـــق يف أخـــذ بقيـــة أجـــورهم الـــيت مل 

 أوب العمـــل والـــيت مل تكـــن ضـــمن االتفاقيـــة الســـابقة " ألهنـــم كـــانوا مكـــرهني شخصـــيا يعطهـــا هلـــم صـــاح
أجــرة  إىلصــحيحة وللعمــال حــق الفســخ والرجــوع  أوغــري صــحيحة  إمــابصــورة عامــة ، و العقــود املكرهــة 

  335املثل ، كما يف املعامالت الغبنية" . 
 336ويـــوفر لـــه  عيشـــة مرفهـــة متوســـطة. العـــادل الـــذي يناســـبه األجـــريعطـــي الشـــريازي للعامـــل احلـــق يف     

العمــال  إجبــاربصــورة منخفضــة مــن أجــل  األجــورويــرفض اتفــاق أصــحاب العمــل فيمــا بيــنهم علــى حتديــد 
و جييـز للعمـال تشـكيل نقابـات للـدفاع  337على قبول العمل بتلك الشـروط. ويطالـب الدولـة مبنـع ذلـك .

احلسن بـين  أبو) األول اإليراينية الرئيس وينتقد الشريازي نظر  338عن حقوقهم ، بل يوجب ذلك عليهم .
ـــة الـــيت تقـــوم علـــى املســـاواة يف  صـــدر( يف )االقتصـــاد التـــوزيعي واجملتمـــع التوحيـــدي الالطبقـــي( تلـــك النظري

 أواألجـــور وشـــرعية املـــال يف مقابـــل العمـــل فقـــط ، وعـــدم شـــرعية املضـــاربة واملســـاقاة واملزارعـــة ، أو اإلرث 
 ، وترفض تراكم املال. اإلجيارطريق الكسب عن  أوالتجارة املرحبة 

مـــع تـــراكم  لإلفســـادويــرد عليـــه الشـــريازي بعــدم الـــتالزم بـــني اإلفســـاد وبــني تـــراكم املـــال ، كمـــا ال ضــرورة   
تراكم العلم ، وان وجود الفسـاد يف أي مـن ذلـك ال يـربر منـع الـرتاكم  ، كـذلك الواقـع الفاسـد  السلطة أو

                                                                                                                                            

العمل خمالفة صرحية مع الدستور واإلسالم ، وردوا القانون خالل مثاين دورات جمللس الشورى خالل مثاين سنوات ، مما 
 طلب منه إمضاء القانون خارج األطر الدستورية.وال 1988اضطر وزير العمل إىل االستعانة باإلمام اخلميين سنة 

  1ج 168و 163 – 164الشريازي ، حممد:  االقتصاد  ص -335
 54االقتصاد للجميع ص  الشريازي ، حممد:  -336
    97-96االقتصاد للجميع صالشريازي ، حممد:  -337
  2ج  297الشريازي ، حممد:  االقتصاد ص -338
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يــربر املنــع عــن إفســاد املــال. وعــدم وجــود ظلــم يف  وإمنــاعــن تــراكم املــال  يف بــاب تــراكم املــال ال يــربر املنــع
     339تراكم املال إذا كانت الفرص متكافئة وكان التعامل باالختيار واحلرية". 

نــه يقــوم علــى قاعــدة : )مــن إويف مقابــل ذلــك يطــرح الشــريازي نظريتــه يف االقتصــاد اإلســالمي ، فيقــول:   
علــى امللكيــة الفرديــة بشــروط خاصــة ، وتوزيــع األربــاح بــني اإلدارة ورأس املــال العامــل عملــه ولــه حصــته ( و 

 واملعمل واألرض والعامل والعالقات االجتماعية وغريها.
ن توزيــع األربــاح بــني الفئــات املختلفــة املــذكورة  هــو يف مقابــل االقتصــاد الرأمســايل الــذي يعطــي أويــرى      

االشــرتاكي  القتصــاد الشــيوعي الــذي يعطــي غالبيــة األربــاح للدولــة، أوغالبيــة األربــاح للتــاجر ، ويف مقابــل ا
  340التوزيعي الذي جيعل غالبية ما حيصل لألفراد العاملني.  الذي جيمع ويفرق ، أو

 إخــراجتوزيــع األربــاح بشــكل يعطــي احلصــة الكــربى للعمــال ، بعــد  إىلومييــل الشــريازي يف مكــان آخــر    
ض واملعمـل ، وذلـك بنـاء علـى قاعـدة )إعطـاء كـل ذي حـق حقـه( و)حرمـة واألر  واإلدارةحصة راس املال 

   341الغنب( و )حرمة اإلجحاف( .
مل يوضــح الشــريازي كيفيــة تطبيــق هــذه النظريــة وأســلوب حتديــد احلصــص ، فضــال عــن أدلتهــا العلميــة ؛    

يــربح أضــعافا  املعمــل اخلســائر لوحــده ، وقــد أوحيــث مل ينــاقش صــورا  عديــدة يتحمــل فيهــا مــدير الشــركة 
مضاعفة ، ولكنه يف كل األحوال يعطـي عمالـه وموظفيـه أجـورهم العادلـة ، فلمـاذا جيـب عليـه ان يشـركهم 

 يف أرباحه اليت قد تعقبها خسائر ؟ وهل يشاركونه هم يف خسائره؟
 قــانون يـنظم العالقــة بـني العامــل ورب العمــل، مبـادئوبنـاء علــى مـا تقــدم يطـرح الســيد حممـد الشــريازي    

مشـاركة العامـل يف األربـاح  وإمكانيـةوالرضـا التـام يف العقـد ،   اإلجحـافيقوم على اشـرتاط العدالـة وعـدم 
  342، و ضمان حق التقاعد.

 إمكانيــةورغــم  اشــرتاط الشــريازي للعدالــة  فانــه يــرفض تــدخل الدولــة لفــرض قــانون عمــل ، بــالرغم مــن   
وقبـــول العمـــال للعمـــل يف ظـــل شـــروط قاســـية  العمـــل للعمـــال يف حالـــة عـــدم وجـــوده ، أصـــحاباســـتغالل 

ـــة تطبيـــق العـــدل واإلنصـــاف وجتنـــب اإلجحـــاف ، إذا   إىلوعـــدم تـــوفري الضـــمان والعـــالج. وال يشـــري  كيفي
ـــا معينـــا ، ومل يســـمح هلـــا بالتـــدخل للمحافظـــة علـــى حقـــوق العمـــال  وقفـــت الدولـــة بعيـــدا ومل تفـــرض قانون

 األميني واملضطرين للعمل.
                                                 

   30-25يع ص الشريازي ، حممد: االقتصاد للجم -339
و االقتصاد بني املشاكل واحللول  1ج 147و 154-155و 146-145الشريازي ، حممد:  االقتصاد ص -340
 125و االقتصاد بني املشاكل والتطبيق ص   123ص

  
  1ج 228الشريازي ، حممد:  االقتصاد ص  -341
  102ج   145-141الشريازي ، حممد: الدولة اإلسالمية ، الفقه ص  -342



 91 

ن كــان يرفضــه ســابقا ويعتــربه أبعــد  إجيابيــاازي هنــا بقــانون  التقاعــد ، تطــورا  جديــدا و يعتــرب اعــرتاف الشــري 
  343نظاما غربيا خاطئا ومفسدا للعمال واملوظفني ، وظلما لصاحب  العمل. 

  
  
  
  
    
  

 قانون األجور واألسعار -هـ 
  

األسـعار ، بـل كـان يـرتك  أوور مل يكن  الفقه الشيعي واإلسالمي القدمي  ، أيضا ، يقول بتحديـد األجـ   
حتديــد األســعار واألجــور  إىلالطــرفني  ، ولكــن الســيد الشــريازي بــدأ مييــل يف بعــض كتبــه األخــرية  إىلذلــك 

شــائبة  أيــةوعــدم وجــود  األحــوالرابطــا إياهــا بالعــدل وعــدم اإلجحــاف ، ويشــرتط الرضــا املطلــق يف مجيــع 
  344)املظلوم( احلق باستعادة  التفاوت . فانه يعطي الطرف اجملرب وإال،  واإلكراهللجرب 

وال يعــرتف الشــريازي باســتقرار البيــع يف حالــة االضــطرار النفســي ولــيس االضــطرار اخلــارجي فقــط ، كمــن 
الـذين  اإليـرانينيأجربته الدولة على اخلـروج مـن بلـد فاضـطر لبيـع أمالكـه بـثمن خبـس ) كمـا حـدث لـبعض 

،  اإلكــراهيقــول بعــدم لــزوم هــذا البيــع ، ألنــه يتضــمن نوعــا مــن ( ، و 1971هجــرهتم احلكومــة العراقيــة عــام 
   345الفسخ . أوفللبائع احلق بعد ذلك باملطالبة ببقية الثمن 

الباعـة الصـغار مـن السـوق ، ويعتـرب  إخـراجويرفض كذلك قيـام بعـض التجـار بكسـر األسـعار مـن أجـل    
 346بــالوقوف دون التالعــب باألســواق . يةاإلســالمهــذا العمــل حمرمــا شــرعا ألنــه إضــرار ، ويطالــب الدولــة 

تقـف عنـدها،  ومل يبـني  أوولكن الشـريازي مل يوضـح احلـدود الـيت ميكـن ان تضـعها الدولـة حلريـة السـوق ، 
 ما هو الضابط القانوين لكسر األسعار .

ــــأميم املهــــن املختلفــــة ويقــــول عنــــه       نــــه أســــلوب شــــيوعي خــــالف احلريــــة إوبــــالطبع يــــرفض الشــــريازي ت
ــــا للمواهــــب وحتطيمــــا للكفــــاءات ، ولكــــن الشــــريازي يف نفــــس الوقــــت ال يقــــول اإلســــال مية ويتضــــمن كبت

                                                 
  209-208ازي ، حممد:  إىل حكم اإلسالم ص الشري  -343

  
  1ج 147االقتصاد ص  الشريازي ، حممد:  -344
  1ج  159صاملصدر،  -345
 2ج 258و  242ص املصدر،  -346
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  347يقــول بتحديــد األجــور حســب العــدل . وإمنــابــاإلطالق الــذي يصــفه بأنــه أســلوب رأمســايل جمحــف ، 
  348وحتديد األرباح بشكل معقول. 

 أوار واألجـــور حســـب ارتفـــاع و يطالـــب الشـــريازي الدولـــة اإلســـالمية بالتـــدخل ســـنويا لتصـــحيح األســـع   
اخنفاض القيمة الشرائية للنقد يف تلـك السـنة ، حـىت حتـافظ علـى العدالـة يف اجملتمـع ومتنـع مـن اإلجحـاف، 

شــــرت،  واليــــه علــــى مصــــر ، الــــيت طالبــــه فيهــــا مبنــــع إىل مالــــك األعلــــي  اإلمــــاموصــــية  إىلويســــتند يف ذلــــك 
  349ناس مسلطون على أمواهلم وأنفسهم(.اإلجحاف ، ويقول ان هذا الدليل حاكم على دليل )ال

  
 البنوكالربا و  -و

  
كان الصراع بني املرجعية الدينية والدولة احلديثة ، يف وجه من وجوهه وبصورة عامة ، صراعا بني     

العامل  إىلواحلداثة الغربية ، وتشكل البنوك اليت تقوم على الربا، واليت دخلت  اإلسالميةاألصالة 
بني حمذور املوافقة على  اإلسالمية، أبرز أوجه ذلك الصراع ، حيث وقعت البالد  حديثا اإلسالمي

واالنعزال عن احلياة  النظام البنكي رفض  أو،  اإلسالميةالبنوك والتعامل مع الربا احملرم بشدة يف الشريعة 
مسلم ،  االقتصادية اليت دخلت فيها البنوك بشكل أساسي ال ميكن االستغناء عنه، وكأي رجل دين

محلة عنيفة على البنوك الربوية واعتربها مظهرا من مظاهر التغرب  األوىلشن الشريازي منذ  انطالقته 
  350ن الربا يشكل حربا مع اهلل والرسول و امتصاصا لدماء الفقراء .أواالستعمار ، و 

لو واحد يف املائة ، كثرية و   أوورفض التعامل الربوي بأي صورة أخذا وعطاءا ،  وبأي نسبة كانت قليلة   
املال يف البنوك بدون ربا ، ألنه تعاون مع الرأمسالية  إيداعوحرم حىت   351يف غريها. أويف املصارف 

  352يف حالة االضطرار. إالالناس بالباطل ،  أموالاملنحرفة ومساعدة هلا يف امتصاص 
املوظفني  أجرةإعطاء الدولة  ماإويف البداية قدم الشريازي حال ملشكلة البنوك يتثمل يف أحد أمرين:   
ن تكون أرباح املضاربة أواشرتط   353شركات مضاربة . إىلن مل يكن البنك هلا ، أو حتويل البنوك إو 

                                                 
   1ج  168و166صاملصدر،  -347
 2ج144ص املصدر،  -348
 2ج 180صاملصدر،  -349

  
  208، هكذا اإلسالم ص  و  يف ظل اإلسالم  2213الشريازي ، حممد:  إىل حكم اإلسالم ص -350
 2ج 214،  و االقتصاد ص 89الشريازي ، حممد: من القانون اإلسالمي يف املال والعمل، ص -351
  2ج 240و 239و238و االقتصاد  ص 1400عام 83الشريازي ، حممد: االقتصاد للجميع  ص  -352
 2ج219ص  املصدر، -353
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 إىلودعا  354والعمل بالعدالة. واإلدارةفيها ، وذلك بتقسيم األرباح بني رأس املال  إجحافبنسبة ال 
  355تشريع قانون بنكي جديد يقوم على املضاربة .

ن ال يأخذ أنه اشرتط إ إالعند املصارف ،  اإليداعولكنه ، ويف مرحلة الحقة ، وكحل جزئي أجاز    
  356يصاحله. أون يعطيه للحاكم الشرعي )الفقيه العادل( أ إالاملودع أكثر مما أودعه يف املصرف ، 

لبنــك يف مقابــل التضــخم يأخــذها ا أوكــون الفائــدة القليلــة  الــيت يقــدمها   إىلوأشــار يف بعــض كتبــه املتــأخرة 
ن علــة حرمــة الربــا فســاد أتنــزل العملــة ال تعتــرب ربــا  ، ألن" التضــخم والتنـــزل يــؤثر يف القــروض ، حيــث  أو

  357املال وال فساد يف املقام ، وألن الربا منصرف عن الزيادة والنقيصة اللتني تؤثران يف الفرض".
  
  

 إسالميبنك  إنشاءمحاولة   
  
خال مـن الربـا يقـوم علـى املضـاربة والتجـارة ،  إسالميزي منذ اخلمسينات بـتأسيس بنك وقد اهتم الشريا 

أخـذ يقـرض  إذاولكنه أدرك صعوبة قيام البنك الالربوي على قدميه ، ألنه قد خيسر أكثر مما يربح خاصة 
فــل احلكومــة ن تتكأضــني ، فــاقرتح الشــريازي رت دون فوائــد ومل جيــد طريقــة مضــمونة الســتعادة أموالــه مــن املق

القيام هبذا املشروع فتعطي أجور العمال من بيـت املـال كسـائر مصـاحل الدولـة ، وختصـص كميـة  اإلسالمية
ضـــون رت مـــن األمـــوال للبنـــوك ألجـــل حاجـــات النـــاس بـــدون أخـــذ فائـــدة مـــنهم ، حـــىت مـــن التجـــار الـــذين يق

عمـال  أجـوروغريهـا ، وتكـون ألجل االسرتباح ، كما ختصص الدولة أمواال ألجل الصحة والعلـم والبلديـة 
  358البنوك على الدولة.

وحــــاول الشــــريازي مــــع جمموعــــة مــــن التجــــار املتــــدينني يف العــــراق ، يف بدايــــة الســــتينات ، تأســــيس بنــــك   
 ال ربوي ، وكانت فكرته تقوم على:  إسالمي

 إلغاء الربا قرضا واقرتاضا -1
 املضاربة واالستثمار -2

                                                 
 2ج 233و 219ص  املصدر، -354
  2ج  236املصدر، ص -355
 1969، عام 89شريازي ، حممد:  من القانون اإلسالمي يف املال والعمل  ص ال -356

  
  2ج 250و  االقتصاد ص 157الشريازي ، حممد:  االقتصاد بني املشاكل واحللول ص   -357
  31الشريازي ، حممد: حوار حول تطبيق اإلسالم ص  - 358
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  359اخلدمات .  -3
   

قهم لتنفيــذ املشــروع قامــت حكومــة الــرئيس عبــد الســالم حممــد عــارف بتــأميم البنــوك، وبينمــا كــانوا يف طــري
يف التعامـل مـع البنـوك ، الـيت أقـدم عليهـا الشـريازي  اإلجيابيـةن تلـك اخلطـوات إ إال 360فصرفوا النظر عنه. 

 مل تكــن كافيــة ومل حتــل املشــكلة ، فــالبنوك ليســت مجعيــات خرييــة ، وهــي ليســت مســتعدة للمضــاربة غــري
لبـــاب ضـــروري  إغـــالق إغالقهـــا، يف حـــني ال ميكـــن االســـتغناء عـــن البنـــوك  ، ويف  إليهـــااملأمونـــة بالنســـبة 

 حيتاجه كثري من الناس ، مع عدم وجود من يقرضهم بال فائدة.

القـروض االقتصـادية  والتجاريـة يضـطرون  إىلالدولة البنوك الربوية فان الناس الذين حيتاجون  أغلقت وإذا 
اخلـارج أيضـا ، ويف   إىلرتاض مـن اخلـارج ، والـذين لـديهم أمـوال فائضـة سـيقومون  بتهريـب أمـواهلم االق إىل

كــل احلــاالت خيســر البلــد ويتــأثر وضــعه املــايل العــام . وقــد تضــطر الدولــة عــادة  للمحافظــة علــى مســتوى 
مـن األمـور  ذلـك إىلضـخها يف السـوق، ومـا  أوختفـض نسـبة الفائـدة جلـذب األمـوال  أوالتضخم ان ترفع 

ن نقـول أ إمـاالضرورية اليت ال تسمح عمليا اسـتبدال البنـوك الالربويـة بـالبنوك الربويـة . ويف هكـذا حـاالت 
 وإمـان نقول بـأن نسـبة الفائـدة املعادلـة لنسـبة التضـخم ليسـت ربـا ، أ وإماجبواز التعامل الربوي للضرورة ، 

ضخم من باب )األهـم واملهـم( و )ال ضـرر وال ضـرار( كان أعلى من نسبة الت  إذان نقول جبواز الربا حىت أ
 ذلك من القواعد احلاكمة على قانون الربا.  إىلوما 
وقــد أدرك الشــريازي ، يف وقــت متــأخر ، مشــكلة الربــا املستعصــية فطالــب بــبعض املرونــة يف التعامــل مــع    

البديل األحسن  ، خوفا مـن هتريـب  وإجيادالربا والبنوك الربوية ، وعدم إلغاء الربا بشطبة قلم بدون دراسة 
احلـل التـدرجيي  إىلومـال  361اخلارج ، وتزعزع االقتصاد الـوطين  والوقـوع يف اضـطرابات. إىلرؤوس األموال 

للمشكلة جتنبا للوقوع يف العسر واحلـرج وتطبيقـا لقـانون  )األهـم واملهـم(. واقـرتح تشـكيل جلـان مـن علمـاء 
ــــزازا يف حــــ واألخصــــائينيومــــن اخلــــرباء  اإلســــالم ــــدرج مبــــا ال يوجــــب اهت ــــات يف ســــلم الت ىت حيــــددوا األولوي

  362غري ذلك مما ال حيمد عقباه. أو اإلدارة أواالجتماع  أوالسياسة  أواالقتصاد 
مــــن الشــــريازي لضــــرورة البنــــوك الربويــــة واضــــطرار النــــاس يف التعامــــل معهــــا ، فقــــد أجــــاز ، يف  وإدراكــــا    

يف البنــوك مــع حســاب الفائــدة ، وكــذلك االقــرتاض منهــا والعمــل فيهــا   األمــوال  إيــداعالســنوات األخــرية ، 
احلــاكم الشــرعي   بإجــازةكمــا أجــاز املســامهة يف البنــوك الربويــة بقصــد االســرتباح ، ولكنــه ربــط كــل ذلــك 

املرجـع مـن أجـل  إىلمخـس الفائـدة  إعطـاءخاصة ، وختميس الفائدة ، أي  إجازةاملرجع الديين(  أو)الفقيه 
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ورمبا كان يهـدف مـن وراء   363الفائدة بعنوان اهلدية. وإعطاء، واشرتط الضرورة يف حالة االقرتاض حتليلها 
اخلاصــة التحقــق مــن وجــود الضــرورة ، باعتبــار ان املرجــع حســب نظريــة واليــة الفقيــه ، هــو احلــاكم  اإلجــازة

 االستثنائية . الطوارئ أحكام إصدارالشرعي املسؤول عن 
  
  

  

  

 الفصل الرابع

 

 القوانين الحديثةالموقف من 
  

  
  

من كل أركـان الدولـة احلديثـة الـيت يعتربهـا جـزء ال يتجـزأ  موقف الشريازي السليب والشامل  إطارضمن     
مـن االسـتعمار الغـريب ، شـن السـيد حممـد الشـريازي محلـة شـعواء علـى القـوانني املختلفـة الـيت تسـنها الدولــة 

ديـن كامـل فـال حاجـة لـه لقـوانني جديـدة ، وال  اإلسـالم طالقـا مـن " أن ان،  اإلسالميةبعيدا عن الشريعة 
جبعـــل  أوبالتنصـــيص  اإلســـالموقـــد اســـتوعبها  إالإضـــافة شـــيء عليـــه إطالقـــا ، فمـــا مـــن كبـــرية وال صـــغرية 

" إليهـــاالقواعـــد الكليـــة املنطبقـــة عليهـــا يف االقتصـــاد والسياســـة والثقافـــة واالجتمـــاع والوســـائل واآلالت ومـــا 
   365ال حيـــق لـــه ان يعمـــل بغـــري حكـــم اهلل حـــىت يف أصـــغر األشـــياء". اإلســـالمين احلـــاكم أوأكـــد "    364.
يكمـــن يف القـــوانني  اإلســـالميةن مـــرض الـــبالد أو    366ن وضـــع القـــانون مـــن قبـــل البشـــر جرميـــة  كبـــرية .أو 

   367املستوردة من بالد الكفار .
وعــزا  368علــى خمالفتهــا. اإلســالمعقوبــة يف  و ســحب الشــريازي الشــرعية مــن القــوانني احلديثــة ونفــى أيــة   

كوهنـــــا شـــــرقية أو غربيـــــة وخمالفـــــة للكتـــــاب   إىل اإلســـــالميةســـــبب عـــــدم احـــــرتام النـــــاس للقـــــوانني يف الـــــبالد 

                                                 
 1993، إعداد حسن حسني 120و118و117استفتاءات ، اجملموعة الرابعة مسألة :  -363
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وقــد انتقــد القــوانني الغربيــة باجلملــة وخاصــة فيمــا يتعلــق بالقضــاء والعقوبــات ، وحــني  التقــى    369والســنة.
،طــرح عليــه فكــرة إلغــاء )قــانون العقوبــات 1965البــزاز يف كــربالء عــام بــرئيس الــوزراء الــدكتور عبــد الــرمحن 

ن املسـتعمرين هـم الـذين وضـعوه وفرضـوا تطبيقـه أ، و  اإلسـالمالبغدادي( ألنه قـانون اسـتعماري أجنـيب عـن 
   370يف العراق .

  371. احملاكم الشرعية اليت كان يديرها مراجع التقليد إىلويف مقابل ذلك طالب الشريازي بالعودة  
والقضـــاء يف احملـــاكم احلديثـــة ، وانتقـــد التضـــخم اهلائـــل يف مؤسســـة  اإلســـالموقـــارن بـــني القضـــاء يف ظـــل   

شــهور وســنني طويلــة ،  إىلالقضــاء  والــروتني والكبــت واالرتبــاك يف فصــل اخلصــومات وإطالــة احملاكمــات 
بــال رســوم وال  ، حيــث يفصــل قــاض واحــد يف اخلصــومات يف دقــائق اإلســالميعلــى العكــس مــن القضــاء 

واعتــرب احملــاكم احلديثــة فاجعــة مــن فجــائع الغــرب الــيت تعــاين  372ضــرائب وال التــواء وال حمــامني. أوعــرائض 
 373الطاقة للجميع  . وإفناءمنها البشرية و مصنع الباطل والرشوة 

عمـــل ولكنـــه عـــاد فأجـــاز ال  374.اإلســـالميوكـــان يف البدايـــة يـــرفض مهنـــة احملامـــاة  احلديثـــة علـــى العـــامل    
باحملامـاة يف ظـل القــانون الوضـعي مــع اتبـاع احلـق ، والــدفاع حـىت عــن اجملـرمني مـن بــاب درء العقوبـات الــال 

      375عـــن قـــدر التأديـــب. إالكـــأن يـــدافع مـــن بـــاب إبعـــاد القـــانون غـــري الشـــرعي مـــن التطبيـــق عليـــه   إســـالمية
مل يعتــرب احلكومــات الــيت متــارس ذلــك  انــه  إالومــع ان الشــريازي حــرم تشــريع القــوانني احلديثــة والعمــل هبــا ، 

كمــا قــد يفهــم مــن قولــه تعــاىل ) ومــن مل حيكــم مبــا   اإلســالممرتــدة بســبب عــدم تطبيقهــا أحكــام  أوكــافرة 
هـو كفـر العمـل ال كفـر  -حسـب رأيـه  –أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون( وذلك ألن املـراد مـن الكفـر هنـا 

عــدم وجــود  أوكــام الــذين يقولــون بــأن األحكــام متطــورة حصــول الشــبهة لــدى احل إىلالعقيــدة. باإلضــافة 
   376العلة.
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 المرونة في التطبيق
كاجللـد   اإلسـالميةضـرورة املرونـة يف تطبيـق  قـانون العقوبـات   إىلوذهب الشريازي ، يف وقت متـأخر ،    

تويل تطبيقهــــا ملــــدة مخــــس ســــنوات ، واســــتبداهلا بالســــجن وحنــــوه ، حــــىت تســــ إرجــــاءوالــــرجم والقطــــع ، أو 
يف جوانبــــه االقتصــــادية  واالجتماعيــــة  اإلســــالمعلــــى مقاليــــد األمــــور ، ويــــتم تطبيــــق   اإلســــالميةاحلكومــــة 

، حبيـث تـوفر  األخـرى اإلسـالمتطبيق نظام العقوبـات مـا مل تطبـق قـوانني  إمكانوالسياسية ، وذلك لعدم 
 إالعظــم مل يطبــق العقوبــات الدولــة كــل مســتلزمات احليــاة الســليمة والصــحيحة للنــاس ، وألن  الرســول األ

لعــدم تــوفر  اإلســالميةوقــال بعــدم إجــراء  احلــدود يف ظــل الــدول غــري   377يف املدينــة. اإلســالمبعــد تطبيقــه 
حادثــة عفــو النــيب عــن أهــل مكــة وعــدم  إىلواســتند   378املكملــة للنــواقص .  اإلســالميةاألجــواء الصــاحلة 

 أيبعلــي بــن  اإلمــامالــرادين حلكمــه وعفــو  أو معاقبــة بعــض الصــحابة الفــارين مــن الزحــف يف أحــد وحنــني
طالــب عمــن حاربــه مــن أهــل اجلمــل ليعطــي للفقيــه )رئــيس الدولــة( القــدرة علــى التصــرف املــرن يف تطبيــق 

وقــد أفــىت بعــدم تطبيــق  379واملســلمني.   لإلســالمالقــوانني وتقــدير الظــروف املناســبة حســبما يــراه  صــالحا 
ن مـن إوقـال:   380ية ، وفرق  بني املعاند والشاك واملشتبه حقيقـة كانت هناك ردة مجاهري   إذاحكم الردة  

  381ن ال يكون عن شبهة .أاالرتداد املوجبة لقتل املرتد  أحكامشروط 
  

 

 

  

 الفصل الخامس:

 الحرب إلىمن الثورة 
 

 إعالن الثورة ضد النظام البعثي في العراق -أ 
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عن بلده األول العراق كـاجلمرة حتـت   السبعينات بعيداا كان السيد حممد الشريازي يعيش يف الكويت يف    
الرمــاد ، ألنــه ال ميلــك القـــوة الكافيــة للتحــرك السياســـي املضــاد حلكومــة البعـــث ، وعنــدما انتصــرت الثـــورة 

 رحيا على تلك اجلمرة الساكنة فابتدأت تلتهب وتتأجج مرة أخرى.نفخت اإلسالمية يف إيران 
الثـــورة اإليرانيـــة هـــاجر الشـــريازي مـــن الكويـــت إىل مدينـــة قـــم يف إيـــران ،  بعـــد شـــهور قليلـــة مـــن انتصـــار   

يف بيتـه مهنئـا  ن يـزوره  أوالا أوطلب لقاء اإلمام اخلميين لتهنئته باالنتصار الكبـري، ولكـن اخلميـين رفـض إال 
يف أيــام  بســالمة وصــوله إىل قــم ، يف مبــادرة فريــدة وحماولــة لــرد اجلميــل الــذي أســداه الشــريازي إىل اخلميــين

 عندما وقف إىل جانبـه يف العـراق ، واسـتقبله بعـد ذلـك يف كـربالء اسـتقباالا  1963)انتفاضة خرداد( سنة 
 .حاراا 
ن أن يــدمج الشــريازي يف جهــازه احلــاكم ، فأرســل إليــه ابنــه الســيد أمحــد وطلــب منـــه أوحــاول اخلميــين    

 كــان يعتــرب نفســه نظــريا للخميــين كمرجــعيقبــل منصــب إمامــة اجلمعــة يف األهــواز ، ولكــن الشــريازي الــذي  
، وحيلـــم باملرجعيـــة العليـــا ، رفـــض هـــذا االقـــرتاح الـــذي ال يناســـبه ، وفضـــل الرتكـــز يف حـــوزة قـــم ومـــد  تقليـــد

جــذوره فيهــا واالنطــالق منهــا إىل ســائر أحنــاء العــامل الشــيعي ، وخصوصــا العــراق الــذي كــان يغلــي بــالثورة 
كتــاب )إىل حكومـة ألــف مليــون مسـلم( الــذي  يعــرب   1980/ 1400تلـك األيــام ، وكتــب يف بدايـة ســنة 

عن طموحاته البعيدة الواسعة، ودعا فيه إىل تشـكيل حكومـة إسـالمية عامليـة وإنقـاذ املسـلمني املضـطهدين 
  382يف كل مكان. 

ن خيــوط الشــريازي مــع الشــعب العراقــي كانــت ضــعيفة يف ذلــك الوقــت بســبب البعــد عــن أوبــالرغم مــن   
، ماعدا خيوط تنظيم )احلركـة املرجعيـة م منظمـة العمـل اإلسـالمي( وبعـض العالقـات  1971العراق منذ 

القدميـة الـيت كـان حيـتفظ هبـا مـع بعـض التجــار ورؤسـاء العشـائر والشخصـيات العراقيـة ، فانـه قـرر التصــدي 
ملتالحقـة يف ملقاومة النظام العراقي الذي بدا وكأنه على وشـك السـقوط ، وبـدأ الشـريازي يصـدر البيانـات ا

خمتلف املناسبات الدينية والسياسية ، ويبثها عرب اإلذاعة العربية من طهران اليت كان يشرف عليهـا أعضـاء 
يف أعقاب انتفاضـة رجـب  1399 -8-5يف منظمة العمل اإلسالمي املؤيدة له ، فأصدر بيانه األول يف 

در نداءاتـــه الثالثـــة الشـــهرية بـــالثورة ، الـــيت احتجـــز علـــى أثرهـــا الســـيد حممـــد بـــاقر الصـــدر يف النجـــف وأصـــ
والكفاح املسلح ، ودعا الشريازي إىل سيادة حكم اهلل يف كافة أحناء العراق ، واختيار احلـاكم الـذي تتـوفر 
فيـــه الشــــروط اإلســــالمية ، بالشــــورى واالنتخابـــات احلــــرة ، كمــــا قــــال ســـبحانه: ) وأمــــرهم شــــورى بيــــنهم( 

ة الــيت تتنــاقض مــع اإلســالم ، وأفــىت بكفــر النظــام العراقــي حيــث وإســقاط احلكومــات االنقالبيــة العســكري
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قــال:" اعلمــوا ان هــذه احلكومــة الــيت تســودكم اآلن هــي حكومــة كــافرة بــنص القــرآن الكــرمي الــذي يقــول: 
 383)ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون(.

محـد حسـن البكـر واسـتالم صـدام حسـني ودعا الشريازي يف بيان آخر مبناسـبة اسـتقالة الـرئيس العراقـي أ   
ومتــىن ان   384، إىل انتخــاب األمــة للحــاكم الــذي جيــب ان يتمتــع برضــا اهلل. 1979متــوز  17للســلطة يف 

حيكـم الشــعب العراقـي  نفســه بنفسـه حتــت لــواء مجهوريـة إســالمية مسـتقلة صــادقة قانوهنـا اإلســالم والقــرآن 
ن العــراق ال ينجــو إال بــأن يرجــع احلكــم إىل اهلل أوأكــد   385.وهــدفها الرفــاه واحلريــة والعدالــة االجتماعيــة"

ووجــه خطابــا          386فقهــني للــدنيا والــدين.تويكــون احلــاكم مــن تنتخبــه األمــة مــن العلمــاء العــدول امل
لألكـــراد يف العـــراق دعـــاهم فيـــه إىل التمســـك باإلســـالم والوحـــدة اإلســـالمية ، وتطبيـــق قـــانون اهلل والقـــرآن 

الكفــاح و توحيــد الصــفوف مــن أجــل  إىلودعــا يف بيــان آخــر ، الشــعب العراقــي  387م.والشــورى يف احلكــ
إسقاط حكم الديكتاتوريني )الذين طغوا يف البالد فأكثروا فيها الفساد( ألن الظامل ال يعطـي احلـق ، وإمنـا 

عب واملســتعمرون أســياد البعــث ال يتخلــون عــن اســتعمار العــراق إال إذا قــاومهم الشــ …يؤخــذ منــه بــالقوة
  388وأخرج عمالءهم من الساحة . 

ن جيــاهروا أ:" مــن الواجــب علــى رجــال العلــم يف العــراق  1399-10-15وقــال يف بيــان آخــر بتــاريخ    
ن يبـذلوا أن الواجـب علـى التجـار أباحلق ويهيئوا األمة إلسقاط حكم العمالة واخليانة حكم البعث ، كما 

ن يــؤازروا العلمــاء يف أالواجــب علــى العشــائر العراقيــة  املــال ألجــل قلــع جــذور هــؤالء الطواغيــت ، وكــذلك
ن يقومـوا بإنقـاذ بالدهـم ، أهذه املهمة النبيلة ، وهكذا جيب على املثقفـني الـذين هـم طالئـع األمـة املؤمنـة 

فلتــنهض العــراق اجملاهــدة الصــامدة بعرهبــا وأكرادهــا وســائر فئاهتــا هنضــة رجــل واحــد إلســقاط هــذا احلكــم 
 ليأخذ مكانه احلكم الذي يرضاه اهلل وتنتخبه األمة". الفاشي الطاغويت

واســتمر يعبــئ العــراقيني ويــدعوهم إىل التمــرد ومقاطعــة النظــام  وعــدم التعــاون مــع البعــث بــأي شــكل ،     
وطالـب البعثيـني ، يف بيـان أصـدره مبناسـبة شـهر حمـرم ،  إىل اخلـروج   389ويهدد البعثيني من اليوم األسـود.

                                                 
، وكان هذا املوقف خيتلف عن رأيه السابق يف عدم تكفري احلكام  بسبب عدم  6جمموعة بيانات الشريازي ص  -383

  حكمهم مبا أنزل اهلل كفرا عقديا .
 بيان للشريازي باملناسبة -384
 1400بيان له يف حمرم  -385
  1400يان له يف عاشوراءمن ب -386
  1399-12-25من بيان  له بتاريخ  -387
  1399من بيان له مبناسبة عيد الفطر  -388
 1400-4-18و 1400-2-1راجع أيضا بيان بتاريخ /1399-11-1من بيان له بتاريخ  -389
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ا ، لئال يكونوا أعوانا للمسـتعمرين وأذنـاهبم يف ضـرب إخـواهنم وحتطـيم العـراق وحماربـة من حزب البعث فور 
 . اإلسالم

إىل "جعـــل حمـــرم وصـــفر منطلقـــا إلســـقاط البعـــث اخلـــائن ،  1400ودعـــا الشـــريازي يف بيـــان عاشـــوراء     
ى حرمــة وأكــد علــ  .واعتبــار مــن يســقط يف ســاحة املظــاهرات عنــد الصــدام مــع  جــالوزة البعــث شــهيدا" 

التعــاون مــع البعثيــني حــىت بالســالم علــيهم والتــدريس يف مدارســهم والبقــاء يف وظــائفهم وإعطــاء حــىت فلــس 
واحــد هلــم ، ولــو أجــرة املــاء والكهربــاء ، وطالــب اجلنــود واملــوظفني بــاهلرب مــن وظــائفهم ومنظمــاهتم بكــل 

اون معهـم ويسـكت علـى جـرائمهم الوسائل املمكنة ، ودعا الشعب العراقي إىل حماربة البعث وكل من يتعـ
وخاطـب اجلنـود  العـراقيني  خبلـع لبـاس الـذل واهلـرب مـن اجلـيش ،   390بكل ألوان احملاربـة حـىت إسـقاطهم.

و التوبـــــة إىل اهلل ، ووعـــــدهم باحملافظـــــة علـــــى كـــــرامتهم  إذا رجعـــــت القيـــــادة بيـــــد األمـــــة وصـــــار احلكـــــم هلل 
العشائر العراقيـة املؤمنـة  دعـاهم فيهـا إىل لــّم  إىله رسالة كما وج    391وانتخبت البالد رئيسها مبأل إرادهتا.

الشمل وتنظيم األمر وحتصيل السالح حيث ان الطغـاة ال يفهمـون إال منطـق القـوة ، وان يهبـوا هبـة رجـل 
  392واحد لدك صروح اخليانة  والعمالة. 

علمـاء واخلطبـاء واملثقفـني ودعا التجار واألثرياء وذوي القدرة إىل صرف بعض حقـوقهم الشـرعية علـى ال   
واملــؤمنني اجملاهــدين ، وطبــع الكتــب واملناشــري الثوريــة ومســاعدة املنظمــات العاملــة يف ســبيل إســقاط البعــث 

  393والصرف على عوائل الشهداء واملسجونني ومساعدة اجلرحى واملرضى. 
  

 رفض االنقالب العسكري

اهرييـــة كـــربى ، علـــى غـــرار مـــا حـــدث يف إيـــران، ن الشـــريازي يأمـــل يف قيـــام ثـــورة مجأوكـــان مـــن الواضـــح    
تستجيب لقيادة  العلماء املراجع يف وقت قريب ، ولذا فقد رفض يف بيان آخر لـه  أي انقـالب عسـكري 
علــــى نظــــام صــــدام حســــني ، وطالــــب الشــــعب بالقيــــام باإلضــــرابات واملظــــاهرات حــــىت ســــقوط النظــــام ، 

ت بريطانيـا تطبخـه منـذ اشـهر لتغيـري البعـث بعمـالء أحذر من االخنداع بانقالب عسكري أخذ إينوقال:"
جــــدد ، فكــــل انقــــالب عســــكري مرفــــوض ، بــــل الــــالزم إســــقاط الشــــعب للبعــــث ، وال يكــــون ذلــــك إال 

ن إطاعــــة إبالتســـلح العــــام واملظـــاهرات واإلضــــرابات املســــتمرة ومقاطعـــة احلكومــــة الغاصـــبة إىل ســــقوطها ، 
   394رسول اهلل ولنواب اإلمام )املهدي( عليه السالم". العلماء يف وجوب إسقاط البعث إطاعة خللفاء 

                                                 
 1400بيان عاشوراء  -390
  1400بيان حول جمزرة كر بالء يف عاشوراء  -391
  1400-4-18و 1400-2-1بيان بتاريخ  -392
  1400بيان مبناسبة زيارة األربعني  -393
  1400-5-15بيان بتاريخ  -394
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حماولــة المتصــاص نقمــة  إياهــاانتخابــات برملانيــة،  معتــربا  بــإجراءورفــض الشــريازي قيــام النظــام العراقــي      
الشـــعب الثـــائر وخدعـــة للســـذج والبســـطاء ، وخطـــوة تكتيكيـــة نابعـــة مـــن الشـــعور بالضـــعف واالهنيـــار أمـــام 

 ضربات اجملاهدين .
وطالـــب العـــراقيني مبقاطعـــة االنتخابـــات بأشـــد أحنـــاء املقاطعـــة ، واعتـــرب االشـــرتاك يف أي شـــأن مـــن شـــؤون  

ن كـــل مســـاعدة هلـــذا احلـــزب الكـــافر إمنـــا هـــي مبثابـــة إهـــدار لـــدماء أالبعـــث مـــن أشـــد احملرمـــات واآلثـــام ، و 
باالجتمـاع يف  أنفسـهمون ن يقـوم العراقيـأواقـرتح بـدال مـن ذلـك   395الشهداء ومتديد لفرتة بقائه املشـؤوم. 

  396حكومة البعث وتشكل احلكومة املرتقبة.   بإسقاطاملساجد واحلسينيات وانتخاب هيئة عليا تقوم 
ويف تلــك األثنــاء كــان النظــام العراقــي قــد بــدأ بتهجــري العــراقيني مــن أصــول إيرانيــة أو مــن " العــرب غــري    

ان ، ووصلت طالئـع مـنهم إىل طهـران حيـث اعتصـموا يف املرغوب هبم" من املوالني للثورة اإلسالمية يف إير 
مســــجد جامعــــة طهــــران ، فوجــــه هلــــم الشــــريازي عــــدة بيانــــات يف شــــهر مجــــادى األول والثــــاين  مــــن ســــنة 

ودعا الشباب "إىل االخنراط يف املقاومة  املسلحة ضد العراق، وتشـكيل معسـكرات  1980أيار  /1400
العراق وتدريبهم لريجعوا إىل العـراق حمـررين لـبالدهم مـن األجنـيب  على احلدود للشباب واجلنود اهلاربني من

الغادر ، واالنضمام إىل احلركات اإلسالمية السليمة ، وإعداد أفراد لتسلم زمام األمور عنـد سـقوط البعـث 
  397القريب ، وتشكيل حكومة إسالمية عاملية واحدة تضم حتت جناحها ألف مليون مسلم". 

ــــداء إىل اجلــــيش العراقــــي بااللتحــــاق جبمــــاهري الشــــعب كمــــا وجــــه يف هــــذه ا     ــــات ، مــــرة أخــــرى ، ن لبيان
الغاضــب واهلــرب مــن الثكنــات وفــتح خمــازن األســلحة للمــؤمنني الصــاحلني وكســر الســجون وإطــالق ســراح 
السجناء املظلومني وقتل كل آمر يقف يف الطريق" فان يف قتله لكم اجلنة وله النار ، دكوا صـروح الطغيـان 

   398الة مبا يف أيديكم من األسلحة". والعم
وعنــدما وصــل خــرب إعــدام الشــهيد الســيد حممــد بــاقر الصــدر إىل إيــران ، أصــدر الشــريازي بيانــا دعــا فيــه   

"األمـة كافـة يف غـرب األرض وشـرقها إىل الواجـب الشـرعي امللقـى علـيهم وهـو مقاومـة هـذه الزمـرة الطاغيــة 
ســـقوطها ، مثـــل االخنـــراط يف الفئـــات اإلســـالمية املســـلحة، ومثـــل البعثيـــة بكـــل أســـاليب املقاومـــة إىل حـــني 

األســلحة اخلفيفــة والثقيلــة ، ومثــل مقاطعــة كــل شــيء مربــوط بالبعــث مــن  أنــواعتســليح أهــل العــراق بكــل 
قريــب أو بعيــد، فلــيس للمســلمني يف هــذا العهــد خــالص إال بــأن يثــوروا ويطهــروا األرض مــن رجــس هــؤالء 

  399الكفرة الفجرة ". 
                                                 

  1400رجب  20بيان بتاريخ  -395
 1400-5-20بيان بتاريخ  -396
 1400 -6-3و-5-25و-5-23و 5-22بيانات بتاريخ  -397
  1400-5-23بيان بتاريخ  -398
  1400-6- 7بيان بتاريخ  -399
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وعنـــدما بلغـــه خـــرب استشـــهاد أخيـــه الســـيد حســـن الشـــريازي يف بـــريوت ، بعـــد ذلـــك بأســـبوع ، قـــال مـــا    
أطلــب إىل املســـلمني مجيعــا العمــل إلســـقاط حكومــة حــزب البعــث العميـــل الــذي ينفــذ أوامـــر  إنــينيلــي:" 

 400أسياده األمريكيني يف ذبح اإلسالم وسحق القرآن وقتل علماء الدين". 
   

 حةدعوة للثورة المسل
الشـــعب العراقـــي و املهجـــرين  إىلوعنـــدما ازدادت محـــالت التهجـــري إىل إيـــران ، وجـــه الشـــريازي رســـائل    

ـــه إىل محـــل الســـالح وحتريـــر العـــراق ، وجـــاء فيهـــا: " ن الواجـــب الشـــرعي اإلســـالمي والواجـــب إدعـــاهم في
  401العقلي حيتمان عليكم محل السالح ألجل إنقاذ العراق من يد االحتالل". 

افقــت تلــك الــدعوة مــع إعــالن تشــكيل )اجلــيش الثــوري اإلســالمي لتحريــر العــراق( يف طهــران ، مــن وتر    
( اإلمـامقبل عدد من احلركات اإلسالمية العراقية ) كحـزب الـدعوة ومنظمـة العمـل وحركـة اجملاهـدين وجنـد 

 بالتعاون مع احلرس الثوري اإليراين.
رفـــض فكـــرة اســـتبدال النظـــام جببهـــة  إىلزي حـــدا دفعـــه بلـــغ الشـــعور باألمـــل والنصـــر القريـــب ، بالشـــريا   

مسعــه نبــأ حماولــة غربيــة الســتبدال صــدام وحــزب البعــث جببهــة مؤتلفــة  إىلسياســية عريضــة ، وعنــدما تنــاهى 
يعتــرب الــدخول يف هكــذا جبهــة مــن أكــرب  1400شــعبان  10والتكــتالت ، أصــدر بيانــا يف  األحــزابمــن 

ف متديــــد بقــــاء النظــــام. وطالــــب العــــراقيني بإســــقاط هــــذه اجلبهــــات ، ألهنــــا  تســــتهد اإلســــالميةاحملرمــــات 
ال يعـرف احللـول الوسـطى". وأكـد رفضـه  ألي انقـالب عسـكري  تـدبره الـدوائر  اإلسـالموفضحها " ألن 

  402جبهة سياسية  تشكل باسم العراق".  أيةالغربية يف العراق ، وكذلك 
ة ظــان ينجــو منــه بســبب  طبيعــة حكمــه و يق درك ســافل ال يــتمكن إىلن حــزب البعــث وصــل إوقــال:"   

 وإعــدام، وشــدة  االختالفــات الداخليــة وســقوط البكــر  اإلســالميةالشــعب العراقــي املتزايــدة ، وقــوة احلركــة 
ان يتحــرك بقــوة  إالاحلــزب ممــا جعــل احلكــم هشــا مهلهــال. وعلــى هــذا فلــم يبــق للشــعب العراقــي  أقطــاب

  403يف الشرق األوسط". وأمريكا وإسرائيلطانيا إلسقاط البعث الذي هو قلعة من قالع بري
العراقيــة ،كانــت تتمحــور حــول  اإلســالميةن الشــعارات السياســية الــيت كــان يطلقهــا الشــريازي واحلركــة إ   

يف ظـل النظـام، بـل رفـض  األحـزابالنظام ، ومل تكن تطالـب بالدميوقراطيـة و االنتخابـات و حريـة  إسقاط
يلوح هبا ، كمـا رفـض  أي تغيـري مـن قبـل النظـام  أويت كان يروج هلا النظام الشريازي بشدة هذه األفكار ال

 به. اإلطاحةشبيها له ، حىت  مع  أومن  داخله  أو
                                                 

  1400-6-16بيان بتاريخ  -400
  1400شعبان  15و بيان مبناسبة زيارة  1400رجب  13ان بتاريخ بي -401
  1401صفر  10بيان بتاريخ  -402
  1400رمضان  1بيان يف  -403
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ولكن نداءات الشريازي  مل تعط النتيجـة املرجـوة منهـا أمـام تصـاعد احلملـة اإلرهابيـة الـيت شـنها النظـام     
 واالعتقـال ، واإلعـدام ، والتجنيـد العسـكري العـام ، ورمبـا بكل قوة ضـد قواعـد احلركـة اإلسـالمية بـالتهجري

ـــه حـــول دعـــم التجـــار للثـــورة يف داخـــل العـــراق وجتنيـــد الشـــباب املهجـــرين  عســـكريا  أعطـــت بعـــض نداءات
ودفعهم للعـودة لتحريـر العـراق ، ردود فعـل عكسـية ، حيـث قـام النظـام بتهجـري مئـات التجـار الشـيعة مـن 

واحــدة ، مث قــام باحتجــاز الشــباب القــادرين علــى محــل الســالح واســتثنائهم  ســوق الشــورجة يف بغــداد مــرة
مــن التهجـــري ، وإرســـال الشـــيوخ واألطفـــال والنســـاء ، فقـــط ، إىل إيـــران ، وهـــو مـــا زاد مـــن  مـــرارة التهجـــري 

 ومعاناة املهجرين.
ب واحلرمـة )جيــب وبـالرغم مـن ان الشــريازي كـان ينطلـق يف نداءاتــه مـن املنطلــق الشـرعي ، فيفـيت بــالوجو    

ان صــدى فتــاواه يف العــراق كــان ضــئيال  جــدا   إالبنــاء علــى كونــه جمتهــدا ومرجــع تقليــد ،  …( وحيــرم… 
  404ومل يظهر هلا أي أثر يف ظل سيطرة النظام العراقي املطلقة على األوضاع. 

  
  

 اإليرانيةالشيرازي والحرب العراقية  -ب 

  
  

العراقــي للثــورة ضــد نظــام البعــث ، قــام الــرئيس صــدام حســني بشــن بينمــا كــان الشــريازي يعبــئ الشــعب    
، فوجـد الشـريازي  منهـاهجوم واسـع علـى أراضـي اجلمهوريـة اإلسـالمية اإليرانيـة ، واحتـل مسـاحة شاسـعة 

ن الفرصــة قــد تضـــاعفت إلســقاط النظـــام ، فوجــه نـــداء إىل اجلنــود العـــراقيني دعــاهم فيـــه إىل التمــرد علـــى أ
اجلــيش وااللتحــاق باجلمهوريــة اإلســالمية يف إيــران ، وأعلــن بــأن "احلــرب حتــت لــواء  البعــث  واهلــروب مــن

البعـث خــزي يف الــدنيا وعــذاب يف اآلخــرة ، فمــن قتــل مســلما دخـل النــار ومــن قتــل علــى يــد مســلم دخــل 
  405النار". 

هـــذا النظـــام  كمـــا وجـــه بيانـــا إىل املســـلمني يف العـــراق دعـــاهم فيـــه إىل " الثـــورة اجلماهرييـــة حـــىت إســـقاط     
الكافر ليسود مكانه نظام اهلي يكون قانونـه اإلسـالم ورئيسـه مرضـيا هلل ومنتخبـا مـن األمـة " ودعـا اجلـيش 

                                                 
 19يف أعقاب هزمية العراق  يف حرب الكويت  ، أصدر الشريازي بيانا يف  1991بعد حدوث انتفاضة آذار  -404

ون أية حماولة لتقسيم العراق وصياغة مستقبل العراق وحكومته دعا فيه إىل الوحدة الشاملة واحليلولة د 1411شعبان 
حسب رأي أكثرية األمة دون أي تدخل للقوى اخلارجية ، كما طالب الشريازي اجليش  بااللتحاق باألمة ، واملوظفني 

، واالستمرار يف برتك وظائفهم ، واجلميع مبقاطعة النظام يف كافة األبعاد واالمتناع عن دفع الضرائب والرسوم املالية 
  اإلضرابات واملظاهرات.

  1400-11-4بيان بتاريخ  -405
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إىل الفـــرار مـــن الثكنـــات وجبهـــة القتـــال بكـــل صـــورة ، كمـــا دعـــا إىل مســـاعدة املســـلمني يف العـــراق وإيـــران 
  406باملال والسالح والدعاية إلسقاط " النظام البعثي الكافر".

ويف نــداء ثالــث طالــب" اجلــيش العراقــي بتوجيــه أســلحته إىل صــدور خونــة البعــث ، ألهنــم كفــرة فجــرة،    
  407واهلرب باألسلحة ، وقتل كل بعثي ملحد ، فلمن قتل أي فرد من البعث الكافر اجلنة والعزة".

هم يتحركــون أشــعلت محــاس املســلمني يف كــل مكــان وجعلــت إهنــاوقــال الشــريازي تعقيبــا علــى احلــرب :"    
نــــوا حكومــــة لينفضــــوا عــــن أنفســــهم غبــــار الــــذل والكســــل واجلمــــود واالهنــــزام ليلتحمــــوا مــــرة أخــــرى،  ويكوّ 

  408إسالمية عاملية واحدة حتت لواء اإلسالم وحكم القرآن". 
وملــــا كــــان الشـــــريازي واحلركــــة اإلســـــالمية ووســــائل إعــــالم اجلمهوريـــــة اإلســــالمية تـــــتهم صــــدام بـــــالكفر     

حماربـة اإلســالم ، فقـد وجــد الـرئيس العراقــي صـدام حســني بـأن مــن صـاحله رفــع شـعار اإلســالم والعلمانيـة و 
رفــــض فيـــه  إســــالم صـــدام ، واعتــــربه   بيانـــاوالتظـــاهر بـــبعض الشــــعائر اإلســـالمية ، وهنــــا أصـــدر الشــــريازي 

روا آخــره(  كإســالم اليهــود املنــافقني الــذين قــالوا: ) آمنــوا بالــذي انــزل علــى الــذين آمنــوا وجــه النهــار واكفــ
وذكر الشريازي عشرين دليال على كفر النظام كرئاسة عفلق الصلييب حلزب البعث ، وإلغـاء األذان والقـرآن 
من اإلذاعة العراقية ، والتصريح بالقضاء على الدين ، ونشر حوانيـت اخلمـر والبغـاء ، وقتـل العلمـاء وهـدم 

حيــــاء القوميــــة اجلاهليــــة، وتــــرويج ســــب اهلل احلــــوزات ومنــــع الزيــــارات ، وحــــرق مئــــات القــــرى الكرديــــة ، وإ
واملقدســات ، وتســفري مئــات املســلمني وســجن اآلالف واالعتــداء علــى شــرف الفتيــات املســلمات، وهــدم 
املساجد وضرب قوانني اإلسالم كالشورى ، وانتهى إىل القول بـأن علمـاء املسـلمني قـد أفتـوا بكفـر البعـث 

 409ملسلم هذا احلزب الكافر باهلل واليوم اآلخر .، وحان املوعد ألن يلفظ الشعب العراقي ا
، ورفــض أي حماولــة للصــلح مــع  وإيــرانباســتمرار احلــرب بــني العــراق  نــادى الشــريازي وبنــاء علــى ذلــك    

ن مـا أبـداه البعـث الكـافر ، مـن إوقـال:"  410) ال صـلح مـع البعـث (.  يف رفـع شـعار إيرانوأيد   صدام ،
مية لــيس إال مكيــدة وخــداعا يريــد بــذلك جتديــد أنفاســه ليعيــد الكــرة ، وقــف القتــال مــع اجلمهوريــة اإلســال

ن الواجــب علــى األمــة اإلســالمية يف إفالواجــب الشــرعي علــى اجلمهوريــة اإلســالمية مواصــلة القتــال ، كمــا 
  411العراق وخارجه مساعدة املقاتلني املسلمني ضد الكفار والعمالء الفاسدين". 

                                                 
 1400-11-14بيان بتاريخ  -406
  1400-11-18بيان بتاريخ  -407
  1400-12-6بيان بتاريخ  -408
 1401حمرم  2بيان بتاريخ  -409
  1400-11-20بيان بتاريخ  -410
  1401-11-25بيان بتاريخ  -411
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  412بالصــرب ومواصــلة احلــرب حــىت ســقوط حــزب البعــث احلــاكم يف العــراق.وطالــب الشــريازي املقــاتلني    
ن ميـدوا الشـعب أن املسلمني داخـل وخـارج إيـران ال يتصـاحلون مـع الكفـر أبـدا ، وعلـى املسـلمني إوقال: "

  413باملال والسالح وسائر املستلزمات". … العراقي الثائر 
ت قيــادة العلمــاء يف العــراق وتشــكيل احلكومــة وأصــر علــى موقفــه املطالــب بإقامــة احلكــم اإلســالمي حتــ   

اإلســالمية الواحــدة الــيت يكــون قانوهنــا اإلســالم ويعــني رئيســها بالشــورى يف انتخابــات حــرة ، حيــث " ان 
  414العراق بلد مسلم ال يقبل إال باإلسالم دينا ومنهجا ". 

خل باملـال والســالح  ، وقــام ومـن هنــا فقـد دعــا إىل تســليح الشـعب العراقــي ودعـم ثــوار العــراق مـن الــدا   
الشــريازي مبقابلـــة اإلمـــام اخلميـــين يف بدايـــة احلـــرب العراقيــة اإليرانيـــة ، وعـــرض عليـــه تزويـــد الشـــعب العراقـــي 

  415مبليون قطعة سالح ودعمه مبليار دوالر. 
 املقاومة السلمية أنواعوحترر الشريازي يف ظل احلرب من كل القيود والتحفظات وبدأ حيث على كل     

والعسكرية ضد النظام البعثي ، وأصدر بيانا يف مناسبة " األربعني"  يقول فيه:" الواجب الشرعي على 
اجلميع ان جيعلوا من )زيارة األربعني( منطلقا ألجل تكميل الثورة اإلسالمية ضد البعث، وذلك بتجديد 

ة اإلضرابات واملظاهرات احلسني ومع أنفسهم مبقاطعة كل شيء يرتبط بالبعث ومواصل اإلمامالعهد مع 
، والفرار من اإلدارات والثكنات وكسر أبواب السجون وحترير السجناء ، ومحل السالح ضد البعث ، 

القنابل يف مراكز البعث ،  احلاملة لألسلحة وإلقاء والقيام بكل أعمال املقاومة من نسف القطارات
  416فله اجلنة".وحيث ان البعث يعد كافرا حماربا لإلسالم فمن قتل بعثيا 

وبينمــا كــان الشــريازي يعــول كثــريا علــى انتصــار الثــورة اإلســالمية يف العــراق يف وقــت قريــب ، أزعجتــه،     
مرة أخرى ، أنباء عن احتمال وقـوع انقـالب عسـكري يف العـراق ، أو إقامـة جبهـة وطنيـة ،  فأصـدر بيانـا 

م كـل مـن يشـرتك يف تلـك احلكومـة بالعمالــة رفـض فيـه  أيـة حكومـة عسـكرية أو ائتالفيـة يف العـراق ،  واهتـ
، مــن داخــل  وإيــرانالنــار بــني العــراق  إطــالقالصــرحية لالســتعمار.  ووعــد باســتمرار القتــال يف حــال وقــف 

  417نظام البعث .  إسقاطالعراق حىت 
ولكــن احلــرب اســتمرت ومل حيــدث انقــالب عســكري يف العــراق وال قامــت جبهــة وطنيــة ، ومل تســتطع     

اإلسالمية ان تتقدم أو تنتصر على إجراءات النظام القمعية ، ومل تستطع القوات اإليرانية ان تـدخل الثورة 
                                                 

  1401-5-23بيان بتاريخ  -412
 1401-5-23ان بتاريخ بي -413
  1401ربيع األول  13و 1401صفر  10و  1401بيانات بتاريخ حمرم  -414
   الذي رافق الشريازي يف زيارته للخميين حدثين بذلك املرحوم السيد علي الفايل -415
  1401صفر  10 -416
  1401رجب  7و   1401ربيع األول  13بيان بتاريخ  -417
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يف العـراق لتغـري النظـام فيـه أو تقــيم حكومـة إسـالمية بـأي شـكل مــن األشـكال.. وتـدهورت عالقـة الســيد 
السـيد حممـد بـاقر احلكـيم  حممد الشريازي بقيادة اجلمهورية اإلسـالمية يف إيـران ، الـيت أمهلتـه وفضـلت عليـه

، وهــذا مــا دفــع الشــريازي  1982لقيــادة "اجمللــس األعلــى للثــورة اإلســالمية يف العــراق" الــذي أسســته عــام 
باالنســــحاب مــــن املواجهــــة السياســــية والتعبئــــة اإلعالميــــة ضــــد النظــــام العراقــــي ،  مفــــاجئإىل اختــــاذ قــــرار 

تجربــة اإلســالمية اإليرانيــة ككــل ، وخاصــة يف اجتاههــا واالنــزواء يف قــم والعمــل مــن اجــل املرجعيــة وتقــومي ال
 االستبدادي وابتعادها عن الشورى والدميوقراطية.

وحتديــــدا بعــــد حتريــــر مدينــــة خرمشـــهر )احملمــــرة( بــــدأ الشــــريازي يتحــــدث يف جمالســــه  1982ومنـــذ عــــام    
أل ، خوفـــا مـــن ن يعلـــن موقفـــه أمـــام املـــأومل يكـــن يســـتطيع  418اخلاصـــة عـــن عبثيـــة احلـــرب وضـــرورة وقفهـــا .

 اخلميين الذي ظل يدفع باجتاه احلرب ستة أعوام أخرى. اإلماماالصطدام مع 
  
 

 
 الفصل السادس: 

 الشيرازي وآفاق التطور
 

 الشيرازي وأصول االجتهاد -أ 
   

بىن السيد حممد الشريازي فكره  الثقايف والسياسي واالقتصادي واالجتماعي ومشروعه العملي على     
الغائب( وان هذه النظرية قدمية وتشكل امتدادا   املهدي اإلمامالية الفقيه ونيابته العامة عن نظرية )و 
منذ القرن الرابع اهلجري )بداية الغيبة الكربى( ، وحصر احلق يف عملية التشريع والتنفيذ  اإلمامةلنظرية 

الدخول يف شورى  أوة الدينية والقضاء بالفقهاء العدول ، مث اعترب نفسه جمتهدا حيق له التصدي للمرجعي
الثاين عشر )حممد بن  اإلمامالفقهاء. فكيف آمن الشريازي بنظرية والية الفقيه؟  وهل تأكد من وجود 

؟  وهل كان يتصف شخصيا مبلكة اإلمامياحلسن العسكري(؟ وهل درس الفكر السياسي الشيعي 
اف الفقهاء اآلخرين يف حوزة كربالء تلك الرتبة ؟ وهل كان حيظى باعرت  أعطاهاالجتهاد؟ ومن الذي 

أبو  اإلمامأم كان ينطوي على ضعف يف ملكة االجتهاد كما يقول بعض خصومه ، وخاصة  والنجف؟
كان الشريازي فعال ضعيفا يف عملية   وإذاالقاسم اخلوئي الذي أصدر يف بداية السبعينات بيانا بذلك؟ 

 جتهاد لديه؟االستنباط ، فأين يكمن اخللل؟ وما هو مستوى اال

                                                 
  .حدثين شخصيا مرارا -418
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عن هذه األسئلة املهمة تعطينا مفتاح فهم املشروع املرجعي للشريازي وتفتح أمامنا آفاق  اإلجابةن إ    
يف عموم املشروع املرجعي القائم على نظرية )النيابة العامة  وإمناالتطور ، ليس عند الشريازي فقط ، 

كنا نتحدث عن السيد حممد   وإذاين عشري ، االث اإلماميووالية الفقيه( واملستمد جذوره من الفكر 
 ألنه يشكل منوذجا بارزا هلذا الفكر وذلك املشروع .  فإمناالشريازي 

ن االجتهاد ميارس يف األوساط العلمية الشيعية املعاصرة ، على درجات ، يف أال بد ان نعرف أوال ،    
عقيدة والتاريخ ، ويف الوقت الذي يكثر فيه الفقه واألصول والدراية والرجال واللغة العربية والكالم وال

يف الفقه ، مبعىن تطبيق القواعد الكلية على اجلزئيات ، يقل يف جمال التاريخ والكالم  -مثال  –االجتهاد 
دراسة معمقة ،  أوحبث  إىلمفروغا منها وثابتة وضرورية وبديهية ال حتتاج  األموروالعقيدة ، باعتبار هذه 

كان الشريازي يعاين من نقاط   وإذااجملتهدين" املعاصرين مقلدا يف هذه اجلوانب. ويكاد يكون معظم "
ضعف يف عملية االجتهاد ، كما يتهمه خصومه، فان تلك النقاط موجودة، يف احلقيقة ، لدى بقية 

 )الفقهاء املراجع( بصورة أو بأخرى .
  

 األخبارالذين يقبلون  أيخباريون ، قسمني رئيسني مها : األ إىلوينقسم الفقهاء الشيعة بعد ذلك    
متحيص  أوالواردة يف الكتب الروائية الشيعية األربعة والرتاث الشيعي القدمي كما هي ، بدون نقد 

الذين ميارسون االجتهاد ويقبلون  األصوليونوحيرمون االجتهاد واالعتماد على القواعد األصولية ، و 
  419باألصول العملية. 

لعلماء األصوليني للمعركة نظريا لصاحلهم يف القرن التاسع عشر على يدي الشيخ وبالرغم من حسم ا 
يف  األخبارينيان كثريا من العلماء األصوليني ظلوا ميارسون عمليا هنجا قريبا من  إالمرتضى األنصاري ، 

 اجتهاد. أوتقبل كثري من الروايات واحلكايات التارخيية بدون متحيص 

                                                 
األخباريون بصحة مجيع ما يف كتب األخبار األربعة املعروفة عند الشيعة وهي )الكايف ومن ال حيضره الفقيه  يعتقد -419

والتهذيب واالستبصار(  وأن الروايات الواردة فيها إما قطعية السند أو موثوق بصدورها ، فال حاجة إىل البحث عن 
 املعرفة باصطالحات أهل البيت ، وال جيوزون الرجوع إىل سندها ، و ال يشرتطون للمجتهد العلم بأصول الفقه ، غري

األصول املأخوذة عن العامة كالعقل واإلمجاع ، ويكتفون باألخبار ، ولذلك أطلق عليهم اسم )األخبارية(.  السيد 
 اجلزء الثاين من قسم النجف  من موسوعة العتبات - 71-65حممد حبر العلوم : الدراسة وتارخيها يف النجف ص 

  1987 -1407جعفر اخلليلي ، مؤسسة األعلم للمطبوعات بريوت لبنان الطبعة الثانية  - 7املقدسة، رقم 
وكانت مدينة كربالء ، اليت نشأ فيها  الشريازي ، مسرحا  ملعركة طويلة بني األصوليني واألخباريني ،  قادها )األصويل(  

األخباريني الشيخ يوسف بن أمحد البحراين الدرازي   م( ضد زعيم1793هـ/1205 – 1116الوحيد  البهبهاين  )
)صاحب : احلدائق الناضرة( وتابعها تلميذه الشيخ جعفر كاشف الغطاء )الذي انتقل إىل النجف(  ضد السيد حممد 

 648األخباري.  ندوة دراسات حول كربالء ص 
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الذين اجتهدوا يف )الفقه( ومل جيتهدوا يف  "الفقهاء"مد الشريازي واحدا من هؤالء ورمبا كان السيد حم   
الثاين عشر(.  وهو يربر  اإلماموجود  أو اإلمامة)العقيدة( وخاصة  )نظرية  أو)الرجال(  أو)األصول( 

ات ذلك بقوله : " ليس الفقهاء الذين اجتهدوا يف األصول ممن توفر فيهم االجتهاد يف مجيع مقدم
االستنباط من اللغة والنحو والصرف واملنطق والبالغة والرجال وغريها ، بل الغالب الذي يشذ خالفه: 
اهنم يأخذون يف املسائل النحوية ومعاين الكلمات اللغوية وغريمها بآراء اجملتهدين يف تلك العلوم ، ولو 

اللغة والنحو واملنطق وغريها مل   احتاج الفقه إىل االجتهاد يف مجيع ذلك حىت يكون الفقيه جمتهدا يف
وعليه فإذا اخذ الشخص نتائج مسائل األصول عن األصويل ، كأخذه … يتسن التفقه يف مائة عام

نتائج اإلعراب  والبناء عن النحوي، مث اجتهد بتطبيق الكربيات على الصغريات مل يكن بأس يف ان 
   420اعدة".يعمل باجتهاده وان يعمل الغري بفتاواه على مقتضى الق

كان املطلوب من   إذاورمبا كان الشريازي مصيبا يف رأيه باستحالة االجتهاد الشامل يف وقت قصري ،    
ن جيتهد يف مجيع أبواب الفقه ، كما هو احلال لدى اجملتهدين املعاصرين الذين يغطون مجيع أاجملتهد 

 واألحكاماملعامالت املالية  إىلبادات الصالة والصوم وسائر الع إىلأبواب الفقه من الطهارة والنجاسة 
 إىلباب من األبواب ، ولذا فاهنم يضطرون  أيالتخصص يف  أوالشخصية ، حبيث ال ميكنهم التعمق 

)التقليد( يف كثري من أصول االجتهاد كالعقيدة والتاريخ واللغة واألصول والدراية ويكتفون باالجتهاد يف 
عن الرأي السديد  أولصغريات ، ومع ذلك قد يبتعدون عن الصواب تطبيق القواعد الفقهية الكلية على ا

لإلجابة عن كل سؤال فقهي والتمتع بالصفة  "الفقهاء"ان هلاث  إال. أيضايف جمال الفقه السطحي 
املوسوعية الشاملة جلميع أبواب الفقه مبا يؤهلهم للحصول على لقب )اجملتهد املطلق واألعلم( الذي 

لتقليد( من العوام ، ال يسمح هلم بالتخصص واالجتهاد العميق يف مجيع املراحل يعطي اجملتهد حق )ا
السطحي يف الفقه اعتمادا على التقليد يف قضايا العقيدة والتاريخ واألصول  "االجتهاد"الضرورية. ولكن  

 جمتهدا حقيقيا. "اجملتهد"والرجال ال جيعل من 
القاسم  أبوألساسية لالجتهاد، سببا لعدم اعرتاف السيد ورمبا كان تسامح الشريازي يف بعض املراحل ا 

اخلوئي )زعيم احلوزة العلمية يف النجف واملرجع األعلى يف السبعينات والثمانينات( باجتهاد  الشريازي ، 
، وتأليفه  م1955هـ 1374بالرغم من تأليفه لكتاب: )االجتهاد والتقليد( يف الفقه االستداليل سنة 

العامل السياسي  إغفالنه ال ميكن أمع   421الفقه جتاوزت املائة والثالثني جملدا.  ملوسوعة ضخمة يف
، وعدم وجود مؤشرات على  1971)التنافسي( يف حتمس اخلوئي إلصدار بيان ضد الشريازي عام 

                                                 
  463ص  67الشريازي ، حممد: االجتهاد والتقليد ، مسألة  -420

  
بيانا ينفي اجتهاد الشريازي اعتمادا على شهادة أحد أساتذة الشريازي: الشيخ  1971اخلوئي عام أصدر  -421

 يوسف اخلراساين. 
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الثاين عشر حممد بن  اإلمام"ووجود  اإلمامةممارسة اخلوئي لالجتهاد يف العقيدة والتاريخ وخاصة موضوع 
 ."حلسن العسكريا

ليست طريقا منحصرا  اإلجازةوعلي أي حال فقد أجاب الشريازي على من شكك يف اجتهاده بأن    
  422االجتهاد.  إلثبات، والفقه االستداليل كاف 

، لنعرف األخباريةو لكن من املهم هنا التعرف على نظرية الشريازي األصولية وموقفه من  املدرسة      
 وطبيعته.  مدى اجتهاده وعمقه

عدم حجية الظن عقال ، ويعتربون النهي الوارد يف  إىلمييلون  األصولينين الفقهاء أمن املعروف    
، هنيا إرشاديا وليس مولويا ، ولكن 28ن الظن ال يغين من احلق شيئا( النجم إالقرآن الكرمي: )و 

عمل العقالء يف كافة أمورهم  إىلالشريازي خيالف املشهور لدى األصوليني ويقول حبجية الظن استنادا 
ن من املعروف عدم التزام األصوليني حبجية اخلرب الواحد، ولكن الشريازي أكما    423ما خرج. إالبالظن 

وهو أساسا يعتمد على الشهرة يف   424كان مشهورا .  إذايلتزم بذلك ، ويقبل حىت اخلرب الضعيف 
فة وتكسر الروايات الصحيحة، وذلك اعتمادا على جترب الروايات الضعي أهناالروايات والفتاوى ، ويرى 

روايات مثل : ) ال عذر ألحد من موالينا يف التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا ( و)خذ مبا اشتهر بني 
ن كان ضعيف الطريق إن املشهور، و أأصحابك( واملرسلة: ) فخذ مبا اجتمعت عليه شيعتنا(. ويعتقد : 

ري املشهور القوي الطريق  الضعيف العمل به ، مما يصطلح عليه ، أوىل بالعمل لدى العقالء من غ
ن "الشهرة مبعىن كثرة نقل الرواية يف قبال أخرى شاذة أو نادرة ، أو  425بانكسار الرواية بسبب الشهرة .

وبناء على ذلك يفتح   426جابرة كاسرة ، للدليل فيهما ، على املشهور املنصور، املؤيد من قبلنا".
واسعا على الرتاث الروائي واحملافظة على التقاليد، ويأخذ بالروايات الضعيفة اليت تلقاها الشريازي بابا 

األصحاب بالقبول بناء على رواية املشايخ الثالثة )الكليين والصدوق والطوسي( هلا مما جيعلها يف نظره 
 427يف أعلى الروايات " ألن الكليين والصدوق قد ضمنا حجية ما يف كتابيهما ".

ذلك  يقبل الشريازي خرب الثقة  ، وهو خرب الصادق غري العادل ، خالفا ملن اشرتط  إىل وإضافة    
العدالة بدليل آية )يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا( ، أو ألن خرب الثقة ال يورث إال الظن 

وم على قبول خرب الثقة  من غري و )الظن ال يغين من احلق شيئا( . إذ يرى الشريازي ان بناء العقالء يق
                                                 

 14الشريازي، حممد: أجوبة املسائل الفرنسية ص  -422
  49الشريازي ، حممد: األصول مباحث احلجج واألصول العملية ص  -423
 85الشريازي ، حممد: األصول ص  -424
 102ج   99-96، حممد: الدولة اإلسالمية ، الفقه ص الشريازي -425
   75الشريازي ، حممد:  األصول ص -426
 75الشريازي ، حممد:  األصول ص  -427
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ردع ، واهنم ال يلومون من اعتمد على الثقة لو حصلت املخالفة فرضا، واعتمادا على املشهور وبناء 
  428على مجلة من اآليات والروايات .

 اإلمجاع، وحجيته وكذلك  اإلمجاعوعلى رغم وجود مناقشة حادة بني فقهاء الشيعة حول وجود   
كان منقوال  خبرب   إذا، فان الشريازي يعترب  اإلمجاع احملصل واملنقول حجة ، حىت  املنقول خبرب واحد

حدس برؤية الناقل  أوالواحد ، ألنه  إخبار عن قول املعصوم ، سواء كانت الدعوى مبنية على علم 
  429املهدي.  لإلمام،  لإلمجاع

خبار به إخبار باإلمجال ن اإل"أل وهكذا يقبل دعوى التواتر، من دون حاجة للتأكد من األمر، وذلك   
  430عن موجب القطع". 

ويعتقد الشريازي ، ككثري من الفقهاء ، بالتسامح يف أدلة السنن ، حسب املشهور ،  اعتمادا على     
بعض  الروايات  اليت تقول: )من بلغه عن النيب )ص( شيء من الثواب فعمله كان له أجر ذلك، وان  

  431وال يستبعد مشول ذلك لفتوى الفقيه ألنه ينقل كالم أهل البيت. كان رسول اهلل مل يقله( ،
ومن هنا فانه يؤمن حبجية كتب األدعية والزيارات واآلداب ، املروية عن الثقاة ، ككتاب )حلية    

املتقني( و )مرآة الكمال( و ) مفاتيح اجلنان( وحنوها مما أثبتت فيها األخبار الواردة عن األئمة )ع( 
  432ظر عن ذكر السند ، اعتمادا على جريان السرية على العمل هبا. بغض الن

روى بعد البلوغ ، وذلك  إذاوجواز االعتماد عليه ، خاصة  ،ويؤمن أيضا بصحة رواية الطفل املميز  
  433اعتمادا على بناء العقالء والسرية .

امية السند ، وقد تكون من وعموما فان الشريازي يعتقد بأن احلجية يف الرواية قد تكون من جهة مت  
جهة قوة املنت مما تكون دليال على الورود عنهم )ع( وان مل يكن قوي السند ، وقد تكون من جهة قوة 
املؤلف ، وان كانت خالية من السند ، وقد تكون من جهة القرائن اخلارجية ، وقد تكون من جهة 

مل مع احلجة من جهة التسامح يف أدلة الشهرة املضمونية . وقد يتعامل مع احلديث املرسل كالتعا
 434السنن.

                                                 
  75و  األصول ص  111ج  17الشريازي ، حممد:  حول السنة املطهرة ، الفقه ، ص   -428
  71الشريازي ، حممد:  األصول ص  -429
   74الشريازي ، حممد: األصول ص -430
   72الشريازي ، حممد: حول السنة املطهرة  ص -431
   78ص  6الشريازي ، حممد:  االجتهاد والتقليد مسألة  -432
   2ج 61-60الشريازي ، حممد: من فقه الزهراء ص  -433
  1ج  9-7الشريازي ، حممد:  من فقه الزهراء ص  -434
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كل ذلك يؤمن حبجية قول الشعراء يف حضور األئمة )ع( اعتمادا على كونه نوعا من   إىل وإضافة   
    436كما يقبل الرواية عن اجلن .    435التقرير .

     437مة يف املنام.وخيتلف الشريازي عن األخباريني  يف انه ال يقبل حبجية الرؤيا، والرواية عن األئ     
ومن هنا فقد اعتمد الشريازي يف حبثه االجتهادي األول عن )االجتهاد والتقليد( على عشرات املصادر 
الضعيفة املشكوك يف صحة نسبتها إىل مؤلفيها أو غري املسندة إليهم أو املليئة بالروايات املوضوعة أو 

 مثل:غري املعتمدة من قبل الفقهاء األصوليني احملققني ، 
 االحتجاج للطربسي - 1
 االختصاص للمفيد - 2
 إرشاد القلوب للديلمي - 3
 إقبال األعمال البن طاووس - 4
 األمايل للمفيد - 5
 أمايل الصدوق - 6
 إكمال الدين للصدوق - 7
 األنوار النعمانية للجزائري - 8
 حبار األنوار للمجلسي - 9

 حتف العقول - 10
 تفسري العسكري - 11
 فسري العياشيت - 12
 تفسري فرات الكويف - 13
 تفسري القمي - 14
 تفسري الربهان للبحراين - 15
 جمموعة ورام لالشرتي - 16
 روضة الواعظني للفتال النيسابوري - 17

                                                 
 60الشريازي ، حممد: حول السنة املطهرة ص  -435
املريزا مهدي عن الشيخ حسني النوري صاحب )مستدرك وسائل الشيعة( أنه كان منعزال يف غرفة  يذكر عن والده -436

وهو يكتب خطبة النيب يف غدير خم ، فدخل عليه اثنان من اجلن وصححا بعض فقرات اخلطبة ، حسبما مسعاها من 
 31رسول اهلل )ص( حيث كانا حاضرين يف غدير خم . العلماء أسوة وقدوة ص 

 63ريازي ، حممد: حول السنة املطهرة ص الش -437
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 كتاب سليم بن قيس اهلاليل  - 18
 غوايل اللئايلء لألحسائي - 19
 الغيبة للطوسي - 20
 الغيبة للنعماين - 21
 نسوب إىل الرضاالفقه امل - 22
 فالح السائل البن طاووس - 23
 عيون أخبار الرضا للصدوق - 24
 كامل الزيارات البن قولويه  - 25
 كشف الغمة يف معرفة األئمة البن أىب الفتح اإلربلي  - 26
 مستدرك وسائل الشيعة للمريزا  حسني النوري - 27
 مصباح املتهجد للطوسي - 28
 مكارم األخالق للطربسي - 29
 نوادر الراوندي - 30
 الوايف للفيض الكاشاين - 31
 وسائل الشيعة للحر العاملي - 32
 وقعة صفني للمنقري - 33
 الوسيلة للطوسي - 34
على التحقيق يف روايات الكتب األربعة )الكايف ومن ال  األصوليونويف الوقت الذي اعتاد الفقهاء     

ترب يف قمة الرتاث الشيعي من حيث السند، وإمهال وإسقاط حيضره الفقيه والتهذيب واالستبصار( اليت تع
فان الشريازي تعامل مع الروايات الواردة يف تلك الكتب األضعف بروح   438أو  تضعيف اآلالف منها 

عالية من الثقة واالعتماد ، وقلما شكك يف رواية توجد فيها إال ما ندر، وسلك منهجا قريبا جدا من 
 الذين راحوا يتأكدون من األخبار قبل العمل هبا. اإلخبارينيالذي هجره حىت  املنهج اإلخباري القدمي

االستثناء الوحيد الذي مارسه السيد الشريازي هو رفضه القاطع لروايات حتريف القرآن وروايات      
ن إالتقية اليت حترم اخلروج قبل قيام القائم وقد وصفها بالضعف من دون نقاش كبري ، حيث يقول:" 

اء مائتني من أخبار التحريف عن )السياري( الكذاب الوضاع الغايل ، والبقية ال داللة هلا ، كما أملع زه
ن مجلة من الروايات الناهية عن اخلروج يف زمان الغيبة سندها غري إويقول"  439إليه الوالد يف رسالة له".

                                                 
 ألف رواية. 16رواية من روايات الكايف البالغة حوايل  9500يضعف العالمة اجمللس يف  كتابه )مرآة العقول(  -438
 67الشريازي ، حممد: األصول، مباحث احلجج واألصول العملية ص  -439
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اهلم من الكذابني والغالة صحيح ، مثال يف سند بعضها )اخلليلي( و )اجليالين( و )ابن نصر( وأمث
وقد يلقي الشريازي باللوم على االستعمار املاكر وحيمله   440وفاسدي املذهب ، كما يف )الرجال(".

  441مسؤولية إجياد هذه األفكار يف أدمغة املسلمني. 
فقد قبل كتاب )هنج البالغة( الذي مجعه الشريف املرتضى ، بالرغم من عدم ذكر السند ،  اعتمادا      

عمري ، ونظرا العتماد  أيبعلى وثاقة الشريف الرضي ، اليت جتعل مراسيله كاملسانيد ، متاما كمراسيل ابن 
احتوائها على  أوالفقهاء عليه قوال وتقريرا . وقبل )الصحيفة السجادية( بالرغم من انقطاع سندها ، 

بالرغم من وجود مناقشة  443وصحح )حديث الكساء( نقال عن رواية والده له. 442روايات غري مقبولة .
قوية يف الراوي جابر بن يزيد اجلعفي ، وصحح  أيضا  اخلطبة املنسوبة إىل الزهراء يف مسجد النيب 
واملروية عن ابنتها السيدة زينب اليت كانت يف حوايل اخلامسة من عمرها وقت حتملها للرواية "ألن تلك 

ع( واألعالم من األخيار يتعاهدون هذه اخلطبة اخلطبة متلقاة بالقبول ، وقد كان األئمة األطهار )
ويتواصون هبا ويعلموهنا أوالدهم جيال بعد جيل ، فهي مقبولة سندا ، لتلقي األصحاب والعلماء عصرا 

وهو دليل االعتبار عقالئيا وشهرهتا الروائية كبرية جدا، إضافة إىل القرائن املقالية  بعد عصر هلا بالقبول ،
الشاهدة هلا كنقل املخالفني هلا مع توفر الدواعي على عدم النقل ، وكقوة املضمون يف واملقامية الكثرية 

  444الكثري من مقاطعها ، بل يف كلها ، وكتطابق مضموهنا مع األصول والقواعد ".
و يستفيد من رواية زينب وهي صغرية  صحة حتمل املميز للرواية ، وجواز االعتماد عليه إذا رواها بعد    

  445مقامها اخلاص عند أهل البيت.  إىل إضافة،  البلوغ
املنسوب إىل اإلمام احلسن العسكري ، العتماد ابن بابويه  (تفسري القرآن)ويعتمد على كتاب    

الصدوق عليه ، خالفا حملققي األصوليني الذين خدشوا فيه  لعدم وثاقة الرجلني الراويني للتفسري عن 
يه قصد يف )من ال حيضره الفقيه( اإلفتاء واحلكم بصحة واالعتقاد وذلك"ألن ابن بابو  446اإلمام )ع( .

كما   -فيما هو حجة بينه وبني ربه ، واستخراج األحاديث من الكتب املشهورة املعول عليها واملرجع 
وألنه يقول يف مقدمته .. وألن ) ابن بابويه( الصدوق كاف اعتماده يف احلجية إذا مل تظهر لنا خدشة ، 

                                                 
  48الشريازي ، حممد: السبيل إىل إهناض املسلمني ص -440
   8الشريازي ، حممد: املرض والعالج  ص -441
  60الشريازي ، حممد:  حول السنة املطهرة ص -442
  1ج  9-7الشريازي ، حممد:  من فقه الزهراء ص  -443
   2ج 59-55ص  املصدر، -444
  2ج 61-60الشريازي ، حممد:  من فقه الزهراء ص -445
 ثقى( للسيد حمسن احلكيم   و )فقه الشيعة( للخوئي.انظر:  املسألة الثانية والعشرين من )مستمسك العروة الو  -446
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وان ابن الغضائري مل خيدش يف هذا التفسري بل يف تفسري آخر ، ومل نظفر العادل حجة ،  عادل وخبر
  447باملعارض القطعي هلا ". 

واملنهج األخباري الذي يؤمن به السيد حممد الشريازي  األصولية املبادئوبغض النظر عن املناقشة يف    
رية لعملية االجتهاد ، عن طريق التقليد ، وال اليت تشكل مقدمة ضرو  املبادئ، فانه جييز االلتزام بتلك 

  448يوجب االجتهاد فيها . 
وهذه نقطة مهمة تكشف طبيعة االجتهاد الذي مارسه السيد الشريازي . ومع انه  يستظهر حرمة  

 األصوليةان منهجه األخباري حيول بينه وبني االجتهاد الدقيق يف املسائل  إال  449الدين أصولالتقليد يف 
 ئدية ويكاد يقربه من تقليد السابقني .والعقا

  
اليت فتحها الشريازي على  -أو يف احلقيقة : األبواب الواسعة  -سوف يكون لتلك النوافذ الواسعة    

 األخبار أثر مهم على موقفه من:
 ، و الغلو يف أهل البيت .   اإلماميالفكر الشيعي  – 1   

 . اإلسالميعامل املشكلة الطائفية يف العراق وال  – 2    
 نظرية املرجعية الدينية و )والية الفقيه( وطبيعتها وحدودها . – 3    
 طبيعة العمليات االجتهادية ونتائجها املختلفة. – 4   

  
ألهل البيت و)االثين عشرية( يتقبل الشريازي مجيع الروايات الواردة يف  اإلهلية اإلمامةففي موضوع    

  450دليل.  إىلمن الضروريات اليت ال حتتاج  ويعتربها اإلماميالرتاث 
الثاين عشر حممد بن احلسن العسكري ، يتقبل كذلك كل الروايات  اإلمامويف موضوع وجود     

الروايات  إليهامراجعة ، ويضيف  أودراسة  أومتحيص  أووالقصص الواردة حول املوضوع ، دون أي نقد 
  451املهدي الغائب. باإلمامالعلماء  الشعبية اليت يتناقلها الناس  عن لقاء بعض

                                                 
   41الشريازي ، حممد: االجتهاد والتقليد ص  -447
   463ص  67 املصدر، مسألة -448
 1مسألة  املصدر، -449
 83الشريازي ، حممد: حول السنة املطهرة ص  -450
مام املهدي يف سرداب الغيبة يف سامراء كلقاء املريزا  حممد حسن الشريازي ووالده املريزا مهدي الشريازي ، مع اإل  -451

، وقصة الشيخ حممد الكويف الذي أمر السيد أبو احلسن األصفهاين باجللوس يف الدهليز وإفتاء الناس بناء على لقاء له 
  2الشريازي ، حممد: رجال الدين بني الناس دائما ص . مع اإلمام املهدي 
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وبالنسبة لنظرية النيابة العامة ووالية الفقيه وجواز التقليد ، فانه يعتمد على الروايات الواردة حوهلا،    
والسيد أبو  األنصاريبالرغم من اعرتاف الفقهاء احملققني كالشيخ مرتضى  452بدرجة كبرية من الثقة 

 ات .  القاسم اخلوئي بضعف تلك الرواي
و نتيجة إلميان الشريازي باملنهج األخباري املتسامح يف نقل الروايات وقبول األخبار الضعيفة من دون   

نقد أو متحيص و دون االلتفات إىل السند ، وقع يف مطب اإلميان بكثري من اخلرافات واألساطري وأقوال 
   454لى اجرتاح  املعاجز.وبقدرهتم ع 453الغالة ، فآمن بعلم األئمة من أهل البيت للغيب .

وغاىل كثريا يف منزلة السيدة فاطمة الزهراء،  455وصدق حبكاية عودة الشمس لإلمام علي بعد غروهبا.  
هنا أواملالئكة، و  واألنبياءوالطري والوحش  واإلنسواعتقد أهنا مفروضة الطاعة على مجيع اخلالئق من اجلن 

 يشاءونعلي أمور اخللق حيلون ما  واإلماممع النيب  اإليهض ن اهلل قد فو  أحجة حىت على األئمة. و 
وقال بأن للزهراء ولألئمة من أهل البيت الوالية التكوينية والتشريعية ، وذلك  456.يشاءونوحيرمون ما 

بيد عزرائيل ، واهنم   اإلماتة، كما ان زمام  وإعداما إجيادامبعىن ان زمام العامل بأيديهم فلهم التصرف فيه 
على العامل  وإفاضتههنم سبب لطف اهلل تعاىل أو  أهنا خلق العامل والعلة الغائية له ، كما الوسائط يف

واهنم أحياء دائما ، ال فرق بني حياهتم ومماهتم. واهنم  يعلمون ما   457واستمرار قيام العامل هبا وهبم .
  458كان وما يكون وما هو كائن . 

أجواء الغلو بأهل البيت، اعتمادا على األدعية والزيارات وكما هو واضح فان الشريازي حيلق عاليا يف    
ها وصحتها، على طريقة متطريف ن يتوقف حلظة لكي يتأكد من سندأواألحاديث الضعيفة ، دون 

 خباريني.  األ
املشكلة الطائفية بني الشيعة والسنة  إىلوقد انعكس موقفه املتطرف املغايل بأهل البيت، على نظرته     
انه عجز عن تقدمي حلول  إال اإلسالميةبالوحدة  إميانهحلها بصورة جذرية ، فبالرغم من  ةوإمكاني، 

، واقتصر يف حلوله على الدعوة للتعايش السلمي  اإلسالميتنيثقافية جذرية إلذابة اجلليد بني الطائفتني 

                                                 
 الفقه 111ج95و حول السنة املطهرة  ص  1لة الشريازي ، حممد:  االجتهاد والتقليد مسأ -452
  103و أجوبة املسائل املالكية 8الشريازي ، حممد:  أجوبة املسائل الفرنسية  -453
 65الشريازي ، حممد:  ممارسة التغيري ص  -454
 10الشريازي ، حممد:  املسائل املتجددة   -455
تاب : عوامل العلوم ومستدركاهتا جملد فاطمة نقال عن ك  1ج17- 10الشريازي ، حممد:  من فقه الزهراء ص  -456
  1ج

  17و 11 - 10الشريازي ، حممد: من فقه الزهراء  ص  -457
    38 -36و  32و 30و  28و   23و 20الشريازي ، حممد: من فقه الزهراء  ص -458
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وائف اإلسالمية والتعاون السياسي بني الطرفني ، واقرتح يف السنوات األخرية فكرة إنشاء جملس للط
 459املختلفة ، حيكمون فيه بأكثرية اآلراء. 

تأصيل  إىلانه مل يتوصل  إالومع انه قام ببذل جهد كبري لتطوير نظرية والية الفقيه ودجمها بالشورى ،    
حتت  أو، وظل يتمسك بالشورى يف حدود  اإلمامةنظرية الشورى يف فكر أهل البيت ، يف مقابل نظرية 

الفكر  أواحلكم املدين والنظام الربملاين  إىلشورى الفقهاء. ومل يستطع الوصول  أوقيه ظل والية الف
 اجلمهوري املتكامل.

ولو انه قام بأية خطوة لدراسة املصادر الشيعية بعد هتذيبها لرمبا كان قد وصل إىل نوع من التوحيد بني   
ى الشورى . غري انه كان من الصعب الطائفتني والتقريب بينهما ، وبناء فكر سياسي جديد يقوم عل

عليه ان يقوم بذلك ألنه التزم بقوة وبصورة تقليدية بنظرية املرجعية الدينية ووالية الفقيه الشيعية ، ومن 
هنا مل جيد أية إمكانية عملية للحوار مع الفكر السين ، القائم أساسا على اإلميان بنظرية الشورى ورفض 

 نظرية النص والتعيني.
  
  

  
 المرجعية الدينية وآفاق التطور -ب 

  

    

كــان  يف بدايــة   يف اخلمســينات مــن القــرن العشــرين، اإلســالميحــني بــدأ الســيد حممــد الشــريازي نشــاطه    
املد الثقـايف الغـريب "االسـتعماري" ومقاومتـه والتشـبث  إيقافالعشرينات من عمره ، وكان هدفه األول هو 

حماولـة  أيـة أوورفـض أي حـل وسـط  ،الغـرب  إىلد رفض كـل شـيء ميـت ، ولذلك فق اإلسالمية باألصالة
اسـترياد  أوأي تطـوير  إىلومؤكدا على عدم احلاجة  اإلسالموالغرب ، معتقدا بكمال  اإلسالمللتوفيق بني 

 ألي قانون من  "الغرب الكافر" .  
 واإلسـالمني احلضـارة  الغربيـة املسـلمني الـذين حيـاولون التوفيـق بـبعـض املفكـرين ولذلك انتقد الشـريازي    

، واعتـــــرب ذلـــــك حماولـــــة لرتقيـــــع  باإلســـــالمالدميوقراطيـــــة  أوالقوميـــــة  أوأو تغليـــــف الشـــــيوعية أو االشـــــرتاكية 
منـه   اإلسـالمغـري  إىل، وانه أقرب    اإلسالمونوعا من الشرك وتوفيقا بني االثنني على حساب   اإلسالم

                                                 
مشل وكيف جنمع  99و ممارسة التغيري ص  101ج 69الشريازي ، حممد: الدولة اإلسالمية ، الفقه  ص  -459

  12-5املسلمني ص 
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، وال صــورة للتوفيــق واجملــامالت  اإلســالموغــري  اإلســالمبــني وقــال: " ال حلــول وســط   460. اإلســالم إىل
  461". اإلسالمعلى حساب 

ومـــــن هنـــــا فقـــــد رفـــــض الشـــــريازي الدميوقراطيـــــة الغربيـــــة واألنظمـــــة االقتصـــــادية الرأمساليـــــة واالشـــــرتاكية      
 اإلصــالحرفــض  ، كمــا اإلســالميةوالشــيوعية والبنــوك الربويــة والقــوانني احلديثــة املختلفــة الــيت ســنتها الــدول 

، وأصـر علـى احملافظـة علـى  أخـرى إسـالميةالزراعي الذي قامت به حكومة عبد الكـرمي قاسـم وحكومـات 
 الشرعي الوحيد . اإلسالمياملرجعية الدينية باعتبارها النظام السياسي 

  

مراجعـــة  إىلاملوروثـــة حباجـــة  اإلســـالميةوبـــالرغم ممـــا كـــان يبـــدو بوضـــوح مـــن ان بعـــض القـــوانني واملفـــاهيم    
مفـاهيم وأفكـار منحرفـة  إىلكانـت تسـتند   أو إليـهو تسـتند  اإلسـالمكانـت حقـا متثـل   إذاونظر والتأكد مما 

 األصــالة، متثـل  اإلسـالممحلهـا عـن  أوان السـيد الشـريازي كـان يعتقـد ان الصـورة الـيت ورثهـا  إالوخاطئـة ، 
مــذاهب  إىلكـان ينقسـم   اإلسـالميان الفكـر التشـكيك. وبـالرغم مـن  أوالـيت ال تقبـل املناقشـة  اإلسـالمية

كــان يعتقــد بصــواب الفكــر  –فيمــا يبــدو  –ان الشــريازي  إالوتيــارات عديــدة ويضــم اجتهــادات خمتلفــة ، 
 .  األخرىاملذهيب الذي حيمله وخطأ املذاهب 

 أمـر يضـر قضـية اخلالفـة بعـد وفـاة النـيب إثـارةيعتقـد بـأن   -مـثال  – األفغاينويف حني كان مجال الدين    
املسلمني يف الوقت احلاضر وال ينفعهم ، و يطـالبهم بتجـاوز اخلـالف الطـائفي العقـيم ، و ينتقـد كثـريا مـن 

فــان الشــريازي كــان يعتقــد بأمهيــة الرتكيــز علــى حبــث القضــايا املذهبيــة   462املمارســات والشــعائر احلســينية 
االثنـا عشـري  اإلمـاميوم عليهـا املـذهب الشـيعي والتارخيية املوروثة ، ومل جيد حاجة ملراجعة األسس اليت يقـ

. 
جتديــد الفقــه واهتــم  الــذين  يطــالبون بــذلك اهنــم يتظــاهرون بتطبيــق  إىلورفــض الشــريازي أيضــا الــدعوة    

الغـرب ، و يغـريون االسـم فقـط ، حتـت شـعار )  أوولكنهم يستوردون املناهج اجلاهزة من الشـرق  اإلسالم
الفقه القدمي ملتطلبات العصر . واهنم ال خيتلفـون عمـن ينـادي بعـدم صـالحية  جتديد الفقه ( أو عدم كفاية

للعصــــر كالشــــيوعيني والبعثيــــني والقــــوميني والعلمــــانيني ، يف أهنــــم ال ميتلكــــون اجلــــرأة للتعبــــري عمــــا  اإلســــالم
  463شعار )جتديد الفقه(.  إىل فيلجئونيريدون ، 

                                                 
 155الشريازي ، حممد:  الدولة اإلسالمية ص  -460
  153الشريازي ، حممد:  الدولة اإلسالمية ص  -461
  3ج 313الوردي ، علي: حملات اجتماعية ص  -462
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فـــرض  أو، كتشـــريع  أحكـــام  اإلســـالميةر يف القـــوانني تطـــو  أومرونـــة  أيـــةو رفـــض الشـــريازي يف البدايـــة    
  464سن حدود جديدة ،  ألن التشريع بيد اهلل سبحانه ، وليس بأيدينا حىت نشرع ما نشاء. أوضرائب 

وحـني توقــف عنـد  موضــوع التمييــز يف توزيـع اخلمــس والزكــاة بـني " الســادة" مــن أبنـاء الرســول األعظــم     
ول الفقــه الشــيعي .وهــو مــا كــان حمــل انتقــاد مــن قبــل الكثــريين مــن اجليــل وغــريهم مــن عامــة النــاس كمــا يقــ

  465اجلديد باعتباره متييزا ال مربر له ، دافع عن املوضوع بقوة وبرره بأعذار كثرية. 
ولكــن بعــد مســرية طويلــة مــن التفكــري واالجتهــاد والتجربــة والنظــر يف خمتلــف جوانــب احليــاة ، أبــدى      

ومرونـة علميـة وعمليـة يف معاجلـة القضـايا االجتماعيـة ، وعـاد  فـاقرتب مـن الفكـر  الشريازي شـجاعة فائقـة
احلـــديث ومـــن مســـألة جتديـــد الفقـــه ، فأعـــاد النظـــر يف كثـــري مـــن املســـائل السياســـية واالقتصـــادية  اإلنســـاين

ة واالجتماعيــــة الــــيت كــــان يرفضــــها يف الســــابق رفضــــا شــــديدا ، فــــاقرتب مــــن الدميوقراطيــــة والتعدديــــة احلزبيــــ
 ذلك . إىلالزراعي وما  واإلصالحواجملالس الربملانية والبنوك الربوية وقوانني العمل والعمال 

  
الفقهية ، على قاعـدة  )األهـم واملهـم ( والنظـر  األمورفتح الشريازي باب التطور والتجديد يف كثري من    
ة الوحــدة الوطنيــة . واستشــهد بســرية ومحايــ  اإلســالماألحكــام األوليــة والثانويــة ، واحملافظــة علــى مسعــة  إىل

 إىلحفاظـا علـى وحـدة املسـلمني . وتوصـل   األحكـامعلـى يف تـرك بعـض  اإلمـامالرسول األعظم )ص( و 
األوليــــة  األحكــــاميف بــــاب احلكــــم ليســــت جامــــدة حرفيــــة ، واىل ضــــرورة  مجــــع  اإلســــالمية األحكــــام: ان 

 اإلســالم( وقاعــدة )اإلســالم)ال ضــرر وال ضــرار يف  الثانويــة مثــل قاعــدة )األهــم واملهــم( وقاعــدة باألحكــام
وقـــد أحلـــه ملـــن  إاليعلـــو( وقاعـــدة ) تقويـــة املســـلمني وعـــدم جـــواز تضـــعيفهم( و )مـــا مـــن شـــيء حرمـــه اهلل 

ذلــك مــن القواعــد الــيت  إىل(   و ) تــأليف القلــوب( و )وحــدة الصــف وتوحيــد الكلمــة( . ومــا إليــهاضــطر 
  466ا جيدا ، من أجل بقاء الدولة وسالمة اجملتمع. مراعاهت اإلسالميةجيب على الدولة 

ضرورة احملافظة على اهلدوء والسالم والتدرج يف عملية  إىلوانطالقا من تلك القواعد نبه الشريازي    
، لكيال حيدث رد فعل  اإلسالميةالشرعية ، عند قيام الدولة  األحكام إىلالوضعية  األحكاماالنتقال من 
أو حدوث الفوضى بسبب عدم استيعاب  اإلسالميةبالدولة  اإلطاحةمن  األعداءن متك  إىلسليب يؤدي 

                                                 
  1962، عام  90-89الشريازي ، حممد:  إىل حكم اإلسالم ص  -464
  2ج 45و  39و االقتصاد ص  330الشريازي ، حممد:  عبادات اإلسالم ، هكذا اإلسالم ص  -465
  93و  ممارسة التغيري ص  215الشريازي ، حممد:  احلكم يف اإلسالم ص -466
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، فان مالحظة ذلك أهم من   اإلسالمياملد  وإيقاف، مما يوجب انفضاض الناس  املفاجئللتغري  األمة
  467اجلزئية يف الفرتة االنتقالية .  اإلسالمية األحكامتطبيق بعض 

 األحكــــامالنظـــر يف كثــــري مـــن  وإعــــادةال خصـــبا للتطــــور والتجديـــد وهـــذا مــــا فـــتح لــــدى الشـــريازي جمــــا    
 األولويـةتغـري  أوعـدم التطـابق اخلـارجي  أو" بسـبب مـن اخلطـأ يف االجتهـاد اإلسـالميةواألفكار والقـوانني "

علـــى الصـــغريات  اإلســـالميةتبـــدل املصـــلحة ، حيـــث اعـــرتف بوجـــود بـــدائل عصـــرية تطبيقـــا للكليـــات  أو
  468اخلارجية . 

، فقد انتقد  األموراألحكام الثانوية يف كثري من  إىل  األولية األحكامد  انتقل  الشريازي من  وق   
األولية  مث  باألحكامالزراعي  اإلصالحالثانوية ، وانتقد  باألحكاماألولية  مث أجازها  باألحكاماجلمارك 
 الثانوية.  باألحكامأجازه  

 إىل، فاعتربهـــا شـــبيهة بالشـــورى وعـــودة  اإلســـالموقراطيـــة وبـــني وقـــام الشـــريازي بنفســـه بـــالتوفيق بـــني الدمي 
كمـا    469تشكل أحد أسباب التقـدم الغـريب والسـيطرة علـى العـامل . وأهنايف طريقة احلكم  اإلنسانيةالفطرة 

 واجبا . أوالزراعي فاعتربه جائزا  اإلصالحالنظر يف  أعاد
، وقـدم نظريـة جديـدة ختـالف مـا اشـتهر بـني الفقهـاء النظر يف مسألة التمييـز يف توزيـع اخلمـس  أعادو     

وذلــك خوفــا مــن انفضــاض   470الشــيعة ، تقــوم علــى العدالــة واملســاواة بــني الســادة أبنــاء الرســول وغــريهم.
  471. اإلسالمالناس عن 

 الإوبالرغم من ان الشريازي ظل ملتزما مبوقفه السليب من تويل املرأة للحكـم والقضـاء واملرجعيـة الدينيـة،    
يف ذلك احلكم ، فضـعف بعـض الروايـات الـواردة يف هـذا  إليهاانه ناقش يف أدلة املنع  اليت يستند الفقهاء 

املــدعى فقــال انــه حمــل  اإلمجــاعالشــأن  واهتــم  بعضــا آخــر  بعــدم الوضــوح يف الداللــة ، وشــكك يف دليــل 
  472نقاش وغري ثابت . 

                                                 
و احلكم يف اإلسالم  209و انظر أيضا: احلكم يف اإلسالم ص 207الشريازي ، حممد:  احلكم يف اإلسالم ص  -467

  1978لكويت ، ا 210ص  
   265الشريازي ، حممد: الدولة اإلسالمية ص -468
  1994، عام  27-26الشريازي ، حممد: الغرب يتغري  ص  -469
 2ج 67الشريازي ، حممد:  االقتصاد ص  -470
  2ج 59و   58-57الشريازي ، حممد:  االقتصاد ص  -471
 102ج  99-96الشريازي ، حممد: الدولة اإلسالمية ، الفقه ص  -472
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العصـــر عصـــره ،  وذلـــك بـــاجلمع بـــني اإلســـالم و  ن يكـــون واحـــدا مـــن جمـــدديألقـــد حـــاول  الشـــريازي      
و اجتهـــد يف كثـــري مـــن األمـــور وأعـــاد النظـــر يف قضـــايا  473يف املســـائل احلادثـــة. احلـــديث ، واهـــتم باإلفتـــاء

الواقـــع  إىل، وذلـــك بـــالنظر  اإلســـالميةخمالفـــا للشـــريعة  أوحتليـــل مـــا كـــان يعتـــربه حمرمـــا  إىلعديـــدة وتوصـــل 
رئيسـية حمافظـا علـى موقفـه األول ، فلـم يتطـور  ومل  أخـرىقـي يف مسـائل ومالحظة األهـم واملهـم، ولكنـه ب

يبدل موقفه منها ، كموضوع املرجعية وحصر االجتهاد يف )مراجع الـدين( فضـال عـن املوقـف مـن القضـايا 
، والتقليـد يف املسـائل األصـولية والعقائديــة  األخبـارياتباعـه للمــنهج   إىلالطائفيـة واملذهبيـة ، وذلـك يعـود 

علـى وضـعه  لتأثريهـاالنظر يف تلك األمور ، أو خوفه مـن طـرح تلـك القضـايا  ، وعدم ممارسته االجتهاد أو
النظــر يف  وإعــادةلــه الفرصــة لالجتهــاد ودراســة األمــور العقائديــة  أتيحــت)املرجعــي( والسياســي ، ورمبــا لــو 

 للتطور والتجديد.نتائج جديدة مثرية ، وفتح آفاقا رحبة  إليناالقضايا التارخيية ، لقدم 
  
ـــة ان بعـــض )الفقهـــاء( الـــذين حيصـــرون االجتهـــاد يف أنفســـهم يف داخـــل احلـــوزة ،    واملهـــم يف هـــذه العملي

مـن اخلـرباء املختصـني ، وأقـدر علـى اسـتنباط املسـائل احلادثـة  أويفرتضون اهنم أعلم دائما من عامة الناس 
ممثلــي الشــعب مــن خــالل جمــالس  أوامــة النــاس التشــريع ، ولــذلك يرفضــون ممارســة االجتهــاد مــن قبــل ع أو

شـــورى الفقهـــاء( علـــى عـــدد مـــن  أووهـــو مـــا يـــربر اشـــرتاط الشـــريازي دائمـــا ملوافقـــة )الفقهـــاء   474الشــورى.
األحكام الثانوية )كالبنوك الربوية( ، وعدم جواز اختاذ قرار بشأهنا  بصورة مستقلة من قبـل عامـة النـاس ، 

األهم واملهم أكثـر مـن  أوعلى االجتهاد امليداين ومعرفة الصاحل من األصلح تبني لنا قدرة الناس  إذاولكن 
)الفقهــاء( التقليــديني ، أو قلنــا بــأن اخلــرباء املختصــني ) يف اجملــاالت السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة( 

 العبـادة حمصـورا يف األمـور أوأعلم من )الفقهاء( التقليديني الذين ميارسون االجتهاد بشكل عام وسطحي 
ســوف نفــتح نافــذة علــى حريــة  فإننــاالزراعــي يف العــراق ،  اإلصــالح، كمــا حــدث مــثال يف تشــريع قــانون 

املؤسسة الدينية ، وخنطـو حنـو رفـع يـد  )املرجعيـة الدينيـة( عـن عمليـة  إطاراالجتهاد يف اجملتمع وخنرجه من 
 لدميقراطية.التنفيذ. وعندها سوف نقرتب أكثر من جوهر الشورى و ا أوالتشريع 

  
  

 مستقبل المرجعية الدينية في العراق -ج 

  

                                                 
وذهب بعيدا بافرتاض مسائل خيالية مل حتدث بعد ، وتصور احلكم الشرعي هلا . انظر : مسائل متجددة : حول  -473

و   689و  612و 611و  610و 609و 308و148و 96و  91و   44و  21االستنساخ البشري ، مسألة  رقم 
   700و699

 24راجع:الشريازي ، حممد: أجوبة املسائل الفرنسية ص  -474
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لئن كان مراجع الشيعة يف العراق يف بداية القرن العشرين قد قادوا العمل الوطين واملقاومة ضد    
االحتالل الربيطاين فاهنم قد وضعوا اللبنات األوىل للدولة العراقية احلديثة القائمة على امللكية والربملان، 

اهنم كانوا يعتزمون بناء دولة شيعية خاصة هلم يف العراق ، صحيح اهنم اظهروا  إىل إشارة أية توجد ومل
حد ما  إىلمقاومتهم ملشروع الدولة التابعة لالستعمار وطالبوا باالستقالل التام واستطاعوا ان يعرقلوا 

عد ذلك عقودا من الزمن وابتعدوا اهنم انزووا ب إالخطط احلكومة لعقد اتفاقية االنتداب مع بريطانيا ، 
عن التدخل يف الشؤون الداخلية العراقية ، وبرز منهم بعض املراجع العراقيني الذين حاولوا ان خيففوا من 

 طغيان احلكام الطائفيني وحيققوا قدرا من العدالة جلماهريهم الشيعية  احملرومة يف العهد امللكي.
ون صراعا مع السلطة من أجل حتقيق العدالة واملساواة  للشيعة ويف الوقت الذي كان املراجع خيوض    

وعموم الشعب العراقي ، أرعبتهم املوجة الشيوعية والثقافية الغربية ودفعتهم للمقاومة والعمل، حيث برز 
السيد حممد الشريازي حامال مشروعا راديكاليا رافضا للحداثة الغربية ووجود النظام العراقي ككل  وداعيا 

 تغيريه  وبناء دولة  )املرجعية الدينية(. إىل
كان الشريازي قد ابعد عن العراق يف بداية السبعينات فقد محل لواء املرجعية يف تلك الفرتة السيد   وإذا   

ولكن مشروع  شيعية. إسالميةدولة  إقامةقبل ان ينجح يف  1980حممد باقر الصدر الذي قتل عام 
يف التسعينات على يدي املرجع  أخرىخبا حتت الرماد وظهر مرة  وإمنااته )الدولة املرجعية( مل جيهض بوف

صادق الصدر الذي توىل املرجعية بعد وفاة اخلوئي يف التسعينات ، واستطاع ان يعيد حممد السيد حممد 
 النظرية حتت شعار )الويل الفقيه( وجيمع حوله قطاعات كبرية من املواطنني. وان كان الصدر الثاين إنتاج

ان نظرية ) القيادة املرجعية(  إالمشروع سياسي متكامل ،  إىلقبل ان يبلور نظريته  1999قتل يف عام 
ال تزال حتتل مكانة كبرية يف قلوب شرائح واسعة من اجلماهري الشيعية يف العراق ، ومن املمكن ان تولد 

 مرة أخرى يف أي يوم يف املستقبل بعد تفجر ثورة شعبية عارمة.
ذهبت حظوظ السيد حممد الشريازي يف قيادة الساحة العراقية  مع وفاته يف مدينة قم يف اليوم ولئن   

ان نظرية )والية الفقيه( ال تزال حية  إال، 2001كانون الثاين   17هـ املصادف 1422الثاين من شوال 
 اإلسالميةاجلمهورية  إقامةو ميكن ان تلعب دورا كبريا يف  العراق يف املستقبل كما لعبت دورا عظيما يف 

نظام  إقامةمل يكن من املرجح يف املدى املنظور، ويف ظل احلكم العسكري، ان تنجح يف  وإذا،  إيرانيف 
ميكن ان تلعب على يدي أي مرجع يف املستقبل، ويف ظل حكومات  إهنا إالسياسي يف العراق 

هتيمن  أوكن ان تؤثر على العملية التشريعية دميوقراطية ، دورا موازيا للسلطة املركزية يف بغداد ، ومن املم
 عليها أو تشكل قوة ضغط رئيسية يف العراق.
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فوقها ، وهذا صحيح  أواملرجعية دولة يف داخل الدولة العراقية  إقامةومن هنا يتخوف البعض من    
ن أو يبد إذطائفة خاصة.  أوحزب معني  أوعندما تكون الدولة العراقية مغتصبة من قبل العسكر 

الشيعة  بقيادة املرجعية ميارسون حقهم الطبيعي يف التمرد على السلطة الظاملة الالشرعية ، ولكن 
املخاوف قد تستمر مع قيام نظام دميوقراطي قد ال تعرتف به املرجعية ، بل قد تلتهم املرجعية أي نظام 

يعية هيمنة روحية وسياسية، كما دميوقراطي ميكن ان يقوم يف العراق ، وذلك هليمنتها على الغالبية الش
اليت هيمن املرشد فيها على مجيع املؤسسات الدستورية من رئاسة  اإليرانيةهو احلال يف اجلمهورية 

 مجهورية وجملس شورى وهيئة قضاء . 
 أيةوهذا ما قد يفسر من جهة أخرى اعتصام األقلية السنية اخلائفة ، بقوة العسكر ، ورفضها ألجراء   

 دميوقراطية تكون فيها هي اخلاسر األكرب. انتخابات
قيادة املرجعية  إىلوتزداد هذه املخاوف يف ظل االستقطاب الطائفي بني الشيعة والسنة وميل الشيعة    

ن التاريخ احلديث أثبت قدرة القيادات السنية على شق النخبة واجلماهري أالدينية املغرقة يف املذهبية. مع 
على استقطاب قطاعات   أيضاقدرهتا  إىلالدميوقراطية ، وان كل الدالئل تشري الشيعية يف ظل احلياة 

 كبرية من اجلماهري الشيعية اليت ترتبط بأحزاب قومية ويسارية وميينية خمتلفة.
لعبت وتلعب دورا غري مباشر يف  )البعثية( ومن الواضح ان السياسة الديكتاتورية للحكومة العراقية   

ع اجلماهري الشيعية لاللتفاف حوهلا  كقطب سياسي ثوري مضاد للديكتاتورية. يف تقوية املرجعية ودف
ن يتقلص يف أجواء احلرية والدميوقراطية وقيام حركات سياسية أن دور املرجعية ميكن أحني ان من املعتقد 

 حرة.
لوا مبؤسسات والسؤال اآلن هو هل ميكن ان يتخلى الشيعة عن مشروع الدولة املرجعية الدينية؟ ويقب   

دولة دميوقراطية حديثة؟ وهل ميكن ان يتجردوا من هويتهم الطائفية ؟ أو يبعدوها على األقل عن اجملال 
 قيادة سنية والذوبان يف نظام حكم سين؟ إىلالسياسي؟ لكي ال نقول استعدادهم للخضوع 

حلها حال جذريا يتفق  ن املشكلة الطائفية  تشكل عقدة حقيقية يف السياسة العراقية ، ومن دونإ   
بتطوير  يبدأن حل العقدة أعليه مجيع املواطنني سوف تظل املشكلة السياسية قائمة يف العراق .. واعتقد 

املرجعية والفكر املرجعي، والتسليم بأن نشوء املرجعية الدينية لدى الشيعة االمامية االثين عشرية ، كان 
الدولة يف )عصر الغيبة( وقد غلب على  إقامةلغائب وحترمي الثاين عشر ا لإلماميف ظل عقيدة االنتظار 

 إىلاملرجعية الطابع الفردي حملدودية النشاطات اليت كان يقوم هبا املراجع سابقا، أما وقد تطورت املرجعية 
القدمي  اإلطار، فال بد من التخلي عن  اإليرانية اإلسالميةشكل دولة، كما هو احلال يف اجلمهورية 

، وبناء مؤسسات دستورية ترتكز على  واإلمياناجلوهر ، وهو تكوين الدولة على أساس العلم والتشبث ب
، بينما  األمةجملس شورى منتخب من  إىلقاعدة الشورى واالنتخاب احلر ، و إيكال عملية التشريع 
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ظام سياسي قيادة منتخبة كذلك ، وجتاوز املخلفات الطائفية القدمية بتكوين ن إىلتوكل عملية التنفيذ 
 العصبيات الضيقة. أوميثل الشعب العراقي، وأي شعب مسلم آخر ، بعيدا عن االنتماء الطائفي 

املهدي(  اإلمامهذا النظام ، يف فكر )النيابة العامة للفقهاء عن  إىلتكمن العقبة الرئيسية للوصول     
اخذ رأيهم، وهذه  إىلمن دون احلاجة ،  األمةوالوالية املطلقة اليت يقول هبا بعض الفقهاء ألنفسهم على 

الثاين عشر )املهدي املنتظر( ،  اإلمامنظرية تبتين على جمموعة أقاويل يقف على رأسها القول بوجود 
النظر. وقد حاول الشريازي التحرر من هذه النظرية   وإعادةمزيد من البحث والتحقيق  إىلوهي حتتاج 

على  األمةوالية  إىلني الشورى ووالية الفقيه ، ولكنه مل يصل األمام وذلك باجلمع ب إىلوالتقدم خطوة 
 نظام الشورى بصورة مستقلة.  إقامة أونفسها 

والوالية( عن الفكر الشيعي اجلعفري ، فان عقدة كبرية يف  اإلمامةأمكن فصل هذه الفكرة )  وإذا  
الكامل بني الطائفتني ، عرب اخلالف الطائفي بني الشيعة والسنة ميكن ان تتالشى ، ويتم االندماج 

 .اإلماميف انتخاب  األمةانتخاب قيادة واحدة والتزام فكر سياسي واحد قائم على الشورى وحق 
القدمية كالعصمة  اإلمامةن الفكر السياسي الشيعي املعاصر ختلى عن أهم شروط نظرية إويف احلقيقة    

، ولكنه ال يزال يعاين من بعض  اإلسالميةمهورية والنص والوراثة العمودية ، وآمن بنظرية الشورى واجل
،  اإلمامالثاين عشر الغائب والنيابة العامة للفقهاء عن ذلك  اإلمامبوجود  كاإلميان  اإلمامةخملفات نظرية 

وهو ما يسبب بعض التعثر يف املسرية الدميوقراطية ، وقد عاىن املرجع الكبري السيد حممد الشريازي )رمحه 
ن يبحث عن حل لتك األزمة أ، كثريا وحاول جاهدا  إيرانكتاتورية املرجعية الدينية يف اهلل( من دي

وال مسألة والدة  اإلمامةعلى جوهر املشكلة، ومل يبحث نظرية  إصبعهالديكتاتورية ، ولكنه مل يضع 
اجعة كتايب ن يقوم مبر أالثاين عشر وغيبته املزعومة. وقد وجهت له رسالة هبذا الشأن وطلبت منه  اإلمام
ن جيبيين أالعامل اآلخر دون  إىلوالية الفقيه( ولكنه انتقل  إىلالفكر السياسي الشيعي من الشورى  )تطور

 اهلل تعاىل. إالال يعلمه  كبرياا   القرب سراا  إىل، ومحل معه  إجيابية أوبكلمة سلبية 
  
  

 مالحق

 1رسالة رقم 

 ي عشرالثان اإلمامدعوة إلعادة النظر في موضوع وجود 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 السيد حممد الشريازي دام ظله اإلماممساحة املرجع الديين الكبري 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وأبقاكم لنصرة دينه احلنيف

 سيدي الكرمي

الشيعي بالذات ، وتشكيله جزءا  اإلسالميال شك أنكم تدركون أمهية موضوع التاريخ ، والتاريخ      
أئمة أهل البيت  إىلن عقيدتنا حول أهل البيت )ع( وان هذه العقيدة التارخيية وما حتمله من نظرة م

بعد  إالقاعدة أساسية للفقه ، وان االجتهاد يف الفقه ال ميكن ان يتم بصورة صحيحة  أوتشكل مقدمة 
عدم وجود  أوالبيت ووجود  ألهل اإلهلية اإلمامةاالجتهاد يف العقيدة والتاريخ وخاصة فيما يتعلق بنظرية 

 الثاين عشر )حممد بن احلسن العسكري(. اإلمام

وكما تعرفون فقد تربينا على أيديكم منذ الصغر وآمنا باملذهب الشيعي اإلمامي االثين عشري ،       
وقد قمنا منذ  عدة سنوات بقراءة التاريخ الشيعي وأحاديث أهل البيت )ع( بدقة ووجدنا نوعا من 

ني تراثهم العظيم وبني أفكار الفالسفة واملتكلمني والغالة الذين كانوا يدعون تأييد األئمة هلم أو  اخللط ب
ينسبون أقواهلم الباطلة إليهم )عليهم السالم( من خالل اصطناع األحاديث الكاذبة ووضعها على 

 لساهنم.

املوضوعة املنسوبة إليهم   وبالرغم من سهولة التمييز بني أحاديث أهل البيت )ع( وبني األحاديث   
كذبا ، وذلك من خالل عرضها على القرآن الكرمي وعلى األحاديث الصحيحة الثابتة ، والتأكد منها 

التعرف على الكذابني والوضاعني والغالة وإسقاط  وإمكانيةمن خالل دراسة سندها ومعرفة رجاهلا 
ذلك فانه مع األسف الشديد غلب التقليد   رواياهتم.. وكذلك من خالل املقارنة التارخيية. بالرغم من

على بعض علمائنا الذين تأثروا باملتكلمني وآمنوا بأفكارهم الباطلة، فاستساغوا الروايات الضعيفة الكاذبة 
ومل يأهبوا لضعف سندها واحنراف رواهتا ، ومل يتعبوا أنفسهم كثريا يف دراسة تلك الروايات من جوانبها 

ضرورية وبديهية ومسلمة، كما أغمضوا أعينهم عن قراءة التاريخ ، وراحوا  أهنااملختلفة حتت حجة 
إمهاهلا.. وراحوا يصرون على  أوتأويلها  أويشيحون بوجوههم عن احلقائق البارزة وحياولون إنكارها 

 التشبث بنظرياهتم الفلسفية البعيدة عن أهل البيت.

املقلدين يف موضوع العقيدة والتاريخ على ادعاء" ودأب بعض العلماء اجملتهدين يف الفقه واألصول و    
 االجتهاد املطلق" ومعرفة أسرار الدين ، فضلوا وأضلوا .
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ن تولوا التاريخ الشيعي العقائدي أمهية كربى يف مسريتكم أكبرية يف    -وال تزال  –وكانت ثقيت بكم  
ة واملوضوعة ، مث تقارنوا بني االجتهادية وتقوموا بدراسة الروايات وتصفيتها من  الدخيلة والضعيف

 األحداث التارخيية وتفسروها تفسريا علميا صحيحا ، بال تأويل تعسفي وال إنكار أويل..

اجتهاد سليم واستنتاجات دقيقة هو التشبث  إىلن املشكلة الكربى اليت حتول دون التوصل أواعتقد    
ية يف القرن الرابع اهلجري ، والتصديق باألحاديث بالنظرية التقليدية املوروثة منذ تكون الفرقة االثين عشر 

اليت وضعت ذلك احلني على لسان الرسول األعظم واألئمة من أهل البيت يف أن األئمة اثنا عشر وهم 
فالن وفالن ، كما ورد مثال يف: ) سليم بن قيس اهلاليل( املوضوع ، الذي ظهر يف ذلك العصر.. ولو 

ثين عشرية" وحتققنا منها  واحدا واحدا ، وهي تبلغ حوايل مائيت رواية  ، قمنا أوال بدراسة أحاديث " اال
مجيعا روايات ضعيفة  أهناذكرها اخلزاز يف )كفاية األثر يف النص على األئمة االثين عشر ( لوجدنا 

ومكذوبة ومل يكن هلا أثر قبل ذلك احلني ، وألدركنا عدم صحة ذكر النيب لألئمة القادمني من بعده 
 ائهم وصفاهتم واحدا بعد اآلخر ..بأمس

مل تكن تعرف  أهناولو راجعنا كتب الكالم الشيعية املؤلفة يف القرنني الثاين والثالث اهلجريني لوجدنا    
يوم القيامة  إىل اإلمامةفقط ، بل كانت تعتقد باستمرار  إمامايف اثين عشر  اإلمامةنظرية حتديد 

ة السابقة املروية عن الشيعة االمامية يف القرون الثالثة األوىل لوجدنا ،وكذلك لو راجعنا الروايات الكثري 
يوم القيامة ، وهذا ما يتناىف مع  إىلاألعقاب  وأعقابيف األعقاب  اإلمامةتؤكد استمرار  أيضا أهنا

 حتديدهم من  قبل يف اثين عشر واحدا فقط..

مة من قبل( وتكوين النظرية االثين عشرية يف ن ما يؤكد هذه احلقيقة: )حقيقة عدم حتديد أمساء األئإو   
الصادق )ع(  اإلمامالقرن الرابع ، هو عدم معرفة األئمة بالضبط ألمساء خلفائهم ، كما حدث مع 

أي أحد من أوالده وترك  إىلابنه إمساعيل ، مث أحجم عن الوصية باإلمامة  إىلالذي أوصى يف البداية 
ما عدا اإلمساعيلية   –تفرق الشيعة االمامية وقول معظمهم  إىلدى األمر  غامضا وحلني الوفاة ، مما أ

بإمامة ابنه األكرب عبد اهلل األفطح ، ورمبا لو كان يكتب لعبد اهلل احلياة الطويلة من بعد  –والناووسية 
عن يوم القيامة بعيدا  إىلكان له أوالد ، لسارت النظرية االمامية يف أعقابه وأعقاب أعقابه   أوالصادق 

 . وأبنائهموسى بن جعفر ، كما سارت يف إمساعيل  اإلمام

حىت على حسب التفسري  –ظهور نظرية )البداء(  إىلوقد أدى عدم معرفة األئمة خللفائهم من قبل،    
وذلك لتفسري ظاهرة الوصية لرجل مث العدول عنه بعد موته ، وقد تكررت  –القائل : بالظهور من اهلل 

ابنه احلسن  إىلابنه السيد حممد ، مث عدل عنه  إىلاهلادي )ع( الذي أوصى  اإلمامالظاهرة مع 
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العسكري ، بعد وفاة أخيه مبكر ، ولو كان مثة قائمة مسبقة بأمساء األئمة  معروفة من قبل ومنذ أيام 
دون املعينني املعروفني ،  اإلمامةالرسول  األعظم )ص( لصعب جدا على أبناء األئمة وإخواهنم ادعاء 

ولبعد جدا اختالف الشيعة ميينا ومشاال، ووقوعهم يف حرية وغموض.. وملا كان هناك أي داع للسؤال 
من أي إمام عن اخلليفة من بعده واإلحلاح عليه بشدة يف طلب اجلواب ،  ورفض األئمة اجلواب عادة 

المذة عظام لألئمة  يف األكرب، مثال ، وملا مات ت إهنابالعالمات واإلشارات واملواصفات كقوهلم:  إال
 كزرارة بن أعني ، وهم ال يعلمون من هو إمام الزمان.

ن نفسر ادعاء حممد بن احلنفية وزيد وحممد بن عبد اهلل بن احلسن ،  وأمحد بن موسى بن أوال ميكن    
واتباع جعفر ، ومجيع أبناء األئمة وإخواهنم وأبناء عمومتهم لإلمامة يف القرون الثالثة األوىل ،  بالعناد 

اهلوى والشهوات وخمالفة أوامر اهلل والرسول وإمهال القائمة احملددة من قبل بأمساء األئمة االثين عشر .. 
 وهم كانوا على درجة كبرية من التقوى والورع والصالح واجلهاد يف سبيل اهلل.

يه ينسف حكاية الثاين عشر وعدم وجود أدلة كافية وقوية وصحيحة عل اإلمامفان عدم ظهور  وأخريا   
هي حقا نظرية األئمة  اإلهلية اإلمامةكانت نظرية   إذاالوراء للتساؤل يف ما   إىل"االثين عشرية" ويعيدنا 

 من أهل البيت عليهم السالم؟ أم هي من صنع الفالسفة والغالة واملتكلمني؟

، أي  اإلماماطها يف ترتكز على فلسفة )العصمة( وضرورة اشرت  اإلهلية اإلمامةن نظرية أومن املعروف  
، وذلك بناء على القول يف اإلطالق لوالة األمر يف اخلري  اإلسالميةاحلاكم والرئيس واملنفذ للشريعة 

 والشر واحلق والباطل ، حسبما يقول املتكلمون ، وخاصة هشام بن احلكم الذي ابتدأ القول بالعصمة.

يف احلقيقة ليس دليال عقليا حبتا وليس دليال فطريا  وهذا ما يسميه املتكلمون : بالدليل العقلي ، وهو   
يقوم على تأويل نص معني ، والقول باإلطالق ورفض النسبية يف الطاعة الواردة يف اآلية الكرمية )  وإمنا، 

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل أطيعوا الرسول وأويل األمر منكم( وعلى  أية حال فقد قال املتكلمون 
بضرورة تعيينه من قبل اهلل بعد ان قالوا بعجز األمة عن اكتشاف  اإلمامباشرتاط العصمة يف  الذين آمنوا

 اإلمامة، وضرورة حصر اإلماماملعصوم وعدم إمكانية الشورى ألن تكون طريقا شرعيا النتخاب  اإلمام
 يوم القيامة. إىليف أهل البيت وانتقاهلا بالوراثة يف ذرية علي واحلسني 

طالب )ع( مث  أيبعلي بن  لإلماماملتكلمون واختلقوا روايات تفيد النصب من الرسول  وقد أول   
يف أوالد احلسني دون أوالد احلسن ، بال أي دليل مقنع.. مث وقعوا يف مشكلة التعرف  اإلمامةحصروا 

مل يكن يوجد عليه نص واضح ، كما مل يكن يوجد أي نص من  إذا، خاصة   اإلمامبعد  اإلمامعلى 
ذاك،  أوإمامة هذا  إلثباتاحلسني على ابنه علي زين العابدين ، فاخرتعوا نظرية )املعجزة(  كطريق 
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وادعى الغالة نزول الوحي واملالئكة على األئمة والتحدث معهم، وقالوا بنظرية )اجلفر والنكت والنقر  
لكرمي يف أكثر من موضع ، ذلك ، وبالرغم من تناقض ذلك مع القرآن ا إىلوعمود النور واإلهلام ( وما 

بعض رسله ، ويف بعض األمور فقط ) ولو   إالمن حيث ادعاء علم الغيب الذي ال يعلمه اهلل ومل يعلمه 
 كنت أعلم الغيب الستكثرت من اخلري(.

ن نكشف كذب رواياهتم وزيفها ، أابتعدنا عن نظريات الفالسفة واملتكلمني  والغالة، واستطعنا  وإذا   
أهل البيت )ع( واىل أحاديثهم املتواترة الثابتة يف أمهات كتبنا ، واليت تنفي العصمة عنهم  إىلوعدنا 

نظرية  إىلهنم أقرب أوترفض الغلو وحتذر املتكلمني من )الكالم( ومل نؤوهلا تعسفا وعنادا ، لوجدنا 
ألمة ويلعنون من يقوم من قبل ا اإلمامهنم كانوا يؤكدون على ضرورة انتخاب أالشورى القرآنية العقالئية و 

 أمرها ويتولوهنا من غري مشورة .. األمةباغتصاب 

عام من تاريخ األمة  ألفبومهية نظرية النص مرور أكثر  من  واإلميانويكفي لرتجيح نظرية الشورى    
مع عدم وجود إمام ظاهر  معني من قبل اهلل  وعدم وجود حل آخر سوى نظرية الشورى ،  اإلسالمية
يوم القيامة مع عدم ظهور مصداق واحد  إىلماليني السنني  أوآالف   أورمبا ستمضي مئات عمليا ، و 

يف عقائدنا  أخرىالنظر مرة  وإعادةالتفكري جبدية  إىلمن مصاديق نظرية النص .. وهذا ما يدعونا 
 والعقل املوروثة  التقليدية ويدفعنا لالجتهاد يف قراءة التاريخ  والعقائد على أساس القرآن الكرمي

 واألحاديث الصحيحة الثابتة.

على من جيتهد يف  "اجملتهد"اعتقد أنكم تتفقون معي يف الرأي على ضرورة إطالق لقب  فإينومن هنا    
العقائد والتاريخ ، قبل ان جيتهد يف اللغة واألصول والفقه ، دون من يقتصر على االجتهاد يف املراحل 

 اإلسالميةاألساسية ، وان إعادة بناء احلضارة  األوىلأو إجيابيا باملراحل السطحية األخرية اليت تتأثر سلبا 
 من جديد يتطلب القيام بعملية اجتهاد كربى أساسية وجذرية يف العقائد واألصول األساسية.

ن مساحتكم الكرمية مبا  عرف عنكم من جد واجتهاد وذكاء ، أقدر الناس على القيام أكما أرى    
 بذلك.

  ورعاكم وأسألكم الدعاءوفقكم اهلل

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 ولدكم : أمحد الكاتب
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 هـ 1414رجب   3لندن يف 

  

 2رسالة رقم 

 دعوة إلعادة النظر في حكم صالة الجمعة

  

 السيد حممد الشريازي حفظه اهلل اإلماممساحة 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

ت املاضية ان أقوم بإلقاء نظرة على معظم أمهات كتب الفقه الشيعية وبعد فقد تسىن يل خالل السنوا
خالل ألف عام ، وان أقارن بني آراء العلماء األعالم فيما يتعلق باجلوانب السياسية واالقتصادية .. وقد 
وجدت أثناء البحث سيادة نظرية " التقية واالنتظار" يف القرون األوىل من )عصر الغيبة(.. وان تلك 

ظرية كانت حترم وتعطل كل ما يتعلق بالدولة يف )عصر الغيبة(. كما وجدت كثريا من العلماء الن
املتقدمني واملتأخرين حياولون التملص من  تلك النظرية الالمعقولة واملخالفة للقرآن الكرمي والفطرة والواقع 

ن أالفقيه، واستطاعوا بذلك . وقد توجت حماوالهتم اجلريئة بالقول يف القرون األخرية.. بنظرية والية 
كقانون الثورة والدولة واألمر باملعروف والنهي عن   اإلسالميةيعيدوا احلياة للجوانب اجملمدة من القوانني 

 احلدود واخلمس وما شابه. وإقامةاملنكر 

باهي عامل .ز وقد أثار انت إىلوقد الحظت ان القول بوالية الفقيه تطور تدرجييا مسألة مسألة ومن عامل  
قولكم ألول مرة يف تاريخ  الفقه الشيعي اجلديد ، بقدرة الفقيه الويل على إعالن اجلهاد االبتدائي ، 

 خالفا إلمجاع العلماء املمتد منذ أكثر من ألف عام، واملبين على قاعدة نظرية "التقية واالنتظار".

 .اماألم إىلوقد عززمت بذلك نظرية "والية الفقيه" وتقدمتم هبا خطوة   

التنفيذ ، وهي صالة اجلمعة ، وهي كما قلتم يف   إىلحتتاج  أخرىن هناك خطوة مشاهبة أواعتقد   
نفي  أوحترميها  إىلكتاب )الفقه ( ثابتة بصريح القرآن الكرمي واألحاديث الصحيحة ، ولكن الذي أدى 

املعصوم ،  اإلمامدل ، أي العا اإلمامالوجوب عنها هو القول بنظرية )التقية واالنتظار( واشرتاط حضور 
 إذن نائبه اخلاص. أو
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وقد ظهر هذا الشرط يف القرن اخلامس اهلجري أيام السيد املرتضى والطوسي ، واعتمد على اإلمجاع   
يف صالة اجلمعة، وكان عامة املسلمني يقصدون بذلك احلاكم  اإلماماملسلمني( يف اشرتاط إذن  إمجاع)

 بصورة عامة.

شرط العدالة مث  إليهحاب مدرسة التقية شرط اإلمجاع هذا من )العامة( مث أضافوا وقد استورد أص   
العادل )املعصوم( غائبا ، حسب  اإلمامالعادل( باإلمام املعصوم ، وملا كان  اإلمامفسروا العدالة و)

 النظرية االثين عشرية ، فقد قالوا بتعطيل صالة اجلمعة يف )عصر الغيبة(.

 أوزءا من أعماهلم األخرى اليت عطلوا فيها اجلوانب السياسية املهمة لعدم وجود وكان عملهم هذا ج  
 املعصوم )املهدي املنتظر(. اإلمامظهور 

ن نظرية )التقية واالنتظار( كانت نظرية اجتهادية ظنية وقائمة على تأويالت ألحاديث أوبالرغم من    
اجتهاد جديد يف مقابل النص القرآين الصريح ضعيفة ، فان أصحاهبا قد اعتمدوا عليها لكي يقوموا ب

 سقوط وجوهبا. أوواألحاديث الصحيحة ) كصحيحة زرارة (  ويقولوا بتحرمي صالة اجلمعة 

ولكن حنمد اهلل الذي قيض من اجملتهدين العظام ، أمثالكم ، من الذين رفضوا نظرية )التقية    
أجل إحياء الدين وجتديد ما طمس من معامله. واالنتظار( وقالوا بنظرية )والية الفقيه( وذلك من 

يف عصر  اإلمامةوحسبما أعلم أنكم تقولون بوالية الفقيه املطلقة ، وهذا ما يعين أنكم تقولون بضرورة 
املعاصر ،  ومن هنا فقد ختليتم عن اإلمجاع السابق وقلتم جبواز  اإلمامالغيبة وال تشرتطون العصمة يف 

تتوقفون يف ربط صالة اجلمعة  أوإعالن اجلهاد االبتدائي ، فلماذا ترتددون  تصدي الفقيه العادل ملهمة
 العادل( ،ال تقولون بوجوهبا بقوة؟ اإلمامبالفقيه )

أال تتفقون معي يف الرأي : بأن املوقف السليب املوروث من صالة اجلمعة  ناتج عن نظرية التقية  
مراجعة جديدة؟  إىل تعتقدون ان هذه املسالة حباجة واالنتظار اخلاطئة واملرفوضة بقوة من قبلكم؟ وأال

واىل مراجعة يف أصول االجتهاد فيها ، وذلك بالعودة للتمسك بالنصوص الصرحية والصحيحة ، ونبذ 
القياس واالجتهاد بالرأي ، واالعتماد على االحتماالت التعسفية والتأويالت الباطلة ، أسوة ببقية 

 لتقية واالنتظار السلبية ؟املسائل اليت عطلتها نظرية ا

 محد الكاتبأ

 هـ1414حمرم احلرام  25لندن 
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 رد  الشيرازي على الكاتب -

  
ومضت أكثر من مخس سنوات على إرسايل الكتاب والرسالة، دون جواب، حىت قدمت مطابع بريوت  

 اإلماموان )السيد حممد احلسيين الشريازي، حتت عن اإلمامكتابا بقلم مساحة املرجع الديين األعلى 
 1999املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف( صادرا عن مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر، بريوت، سنة 

وجاء يف مقدمة الكتاب:"اإلمام املهدي )عج( نور له حقيقته الكونية، واملقام التكويين العظيم، فبيمنه   
انه حجة اهلل على األرض، فكما أن مقامه التشريعي و  إىل باإلضافةترزق املخلوقات بأسرها، هذا 
املهدي املنتظر )ع(.. ولواله  اإلماممل تكن لساخت األرض، كذلك  إذاللشمس مكانتها الكونية، ولذا 

لساخت الشمس أيضا، حيث ورد أن بوجوده )ع( ثبتت األرض والسماء، مع أن الشمس مادية 
 ف ال يستغىن عنه.املهدي مادي معنوي معا، فوجوده يف غيبته لط واإلمامفحسب 

والبشرية تنتظر ظهوره لكي ميأل األرض قسطا وعدال بعدما ملئت ظلما وجورا، وال بد من يوم    
 يظهر.. وحينئذ تتبدل األرض غري األرض، فال هي كاألرض احلالية وال هي كاجلنة..".

يل على مزاعمه أو وبعد أن أعطى هذا الدور اخليايل األسطوري لإلمام املهدي، دون أن يقدم أي دل   
يستشهد بأي آية من القرآن الكرمي أو أي حديث ولو ضعيف، قام بتسجيل عنوان جديد يف كتابه هو 

)ع( وامسه املبارك( وذكر جمموعة من القصص اليت رواها األولون مثل الصدوق والطوسي  اإلمام)والدة 
واهتا أو يعلق على االنتقادات اليت املهدي" دون أن حيقق فيها أو يذكر ر  اإلمامواملفيد حول والدة "

املهدي  اإلمامقال هكذا:" كانت والدة  وإمناوجهت ها للكتب واملؤلفني والرواة، أبداا، ولو بنصف كلمة، 
هـ . وامسه الشريف وكنيته املباركة نفس اسم 255يف سامراء يف اليوم اخلامس عشر من شهر شعبان سنة 

ث. وقالوا" ال جيوز ذكر امسه يف زمن الغيبة، لكن هذا الكالم غري رسول اهلل وكنيته كما ورد يف احلدي
متيقن..". ويف عنوان آخر مشابه )قصة الوالدة املباركة( قال: "قال بشر: أتاين كافور اخلادم فقال: موالنا 

" مث نقل عن كتاب إكمال الدين للصدوق، قصة شراء إليهأبو احلسن علي بن حممد العسكري يدعوك 
الرومية )مليكة بنت يشوعا بن قيصر ملك الروم( اليت رأت يف املنام النيب عيسى عليه السالم  اجلارية 

علي وعدد من أبنائه، وخطبة النيب  واإلمامومشعون وعدة من احلواريني، والنيب حممد صلى اهلل عليه وآله، 
اطمة الزهراء مع مرمي ابنة حممد هلا من النيب عيسى للزواج من ابنه احلسن العسكري، مث رؤيتها للسيدة ف

. "فلما كان يف الليلة القابلة رأيت أبا حممد وكأين أقول له: جفوتين يا حبييب اإلسالم إىلعمران ودعوهتا 
أن ذهبت مع  إىلالعسكري كل ليلة يف املنام،  لإلمامبعد ان أتلفت نفسي يف معاجلة حبك" ورؤيتها 

ألسر، وبيعها يف سوق النخاسة ببغداد، وشرائها من قبل اجليش الرومي لقتال املسلمني ووقوعها يف ا
 اهلادي. اإلمام
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ن السيد الشريازي الذي مل يبذل أقل جهد يف التحقيق والتفكري يف هذه األسطورة أوالغريب    
ما نبه عليه من نقلها عن كتاب )غيبة  إالاملضحكة، مل يتجشم عناء ذكر مصادر هذه القصة ورواهتا، 

ما ورد يف هذا الكتاب أو الكتب األخرى هو وحي منزل ال يأتيه الباطل من بني يديه  الطوسي(. وكأن
 وال من خلفه.

وهكذا وبنفس األسلوب نقل رواية أخرى عن )إكمال الدين للصدوق( عن شهادة حكيمة ملولد   
جس...". املهدي( فقال:" عن حكيمة )عليها السالم( أهنا قالت: كانت يل جارية يقال هلا نر  اإلمام)

احلسن العسكري هلا وطلبها منها مث محلها دون علمها، وعدم ظهور أي أثر  اإلماموذكر قصة رؤية 
أن ينقل عن لسان حكيمة:قالت: غيبت عين نرجس، فلم أرها كأنه ضرب بيين وبينها  إىلعليها.. 

ها من أثر النور حجاب...فرجعت فلم ألبث أن كشف احلجاب الذي كان بيين وبينها، وإذا أنا هبا وعلي
ما غشي بصري، وإذا أنا بالصيب ساجدا على وجهه، جاثيا على ركبتيه، رافعا سبابتيه حنو السماء وهو 

املؤمنني،  أمري أيباهلل وحده ال شريك له، وأن جدي حممدا رسول اهلل، وان  إاليقول: )أشهد أن ال اله 
وأمتم يل أمري، وثبت وطأيت، يل وعدي،  أجنزم نفسه، فقال: الله إىلن بلغ أ إىل إماماا  إماماا مث عدد 

 األرض يب عدال وقسطا(". وامأل
جمموعة من القصص األسطورية اليت خيجل الكتاب املعاصرون  ةمث يسرد الشريازي يف الصفحات التالي   

 من ذكرها، ملا فيها من أساطري عجيبة وغريبة، مثل والدته من فخذ أمه األمين وليس من رمحها، وسطوع
نور هائل عند والدته وبلوغه أفق السماء، وحتليق طيور بيضاء ومسح أجنحتها على رأسه، وتسليمه 

جو السماء، وعودته بعد أربعني يوما وهو صيب ميشي ابن  إىلعلى أبيه، وأخذه من قبل أحد الطيور 
 سنتني، ومنوه خالل أيام قصرية هبيئة رجل كبري.

املهدي،  اإلمامها لكتب الصدوق واملفيد والطوسي عن ا سيئا ومشو  صورمبا كان كتاب الشريازي ملخ     
وأضعف منها بكثري، ألنه حذف ما يوجد فيها من أسانيد ضعيفة، ومل يعلق عليها بشيء. ومل يذكر 

نه أقوى األدلة إالدليل الفلسفي )االعتباري( الذي أوردوه يف جمال االستدالل على املوضوع، والذي قالوا 
 املتوفرة.

نه ال يتناسب إعلى كتايب، قلت  وعندما وقع بصري على كتاب الشريازي، الذي جاء فيما يبدو رداا    
نه رمبا كتبه يف حماولة للتربؤ إاعرتاف بالعجز، و  إماأبدا مع الذكاء الذي يتمتع  به املرجع الكبري،  فهو 

، إليهحياول التأكيد على ما توصلت نه إمين، حنت الضغوط اإليرانية اليت اهتمته بعالقة معينة معي، أو 
 أسلوبفان كل من اطلع على الكتاب استغرب من  وإالمن خالل الرد الضعيف، والضعيف جدا. 

، فكيف مبجتهد أو مرجع تقليد. خصوصا مبتدئالشريازي يف البحث، والذي ال يتناسب مع طالب 
 ن يتعب أنامله يف الرد.أعليه قبل وان بني يديه كتاب شامل يرد كل تلك الروايات، وال بد أن اطلع 



 132 

 األخبارينظرية الشريازي األصولية وموقفه من املنهج وال بد هنا من الربط بني هذا الكتاب وبني     
الثاين عشر ، هبذه  اإلمامالتعامل مع قضية عقدية أصولية كقضية وجود  إىلاحلشوي، الذي أدى به 

  الصورة احلشوية الفريدة.
  

اليت فتحها الشريازي على  -أو يف احلقيقة : األبواب الواسعة  -لك النوافذ الواسعة وقد كان لت   
الثاين عشر حممد بن احلسن العسكري( حيث تقبل   اإلماماألخبار أثر مهم على موقفه من قضية وجود )

. كل الروايات والقصص الواردة حول املوضوع ، دون أي نقد أو متحيص أو دراسة أو مراجعة أو تفكري
ولذلك مل يستطيع التمييز بني احلقائق واألساطري  دليل. إىلواعتربها من الضروريات اليت ال حتتاج 

 الدخيلة يف الرتاث الشيعي. 
 

 نص وكالة الشيرازي للمؤلف: -
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطاهرين.

مة احلاج الشيخ أمحد الكاتب دام عزه، وكيل عين يف تصدي األمور احلسبية، وبعد فإن فضيلة العال
مقدار الثلث يف املصارف  إىلوقبض احلقوق الشرعية،خاصة سهم اإلمام عليه السالم، وصرف 

 .إلينااملقررة، وإيصال الباقي 
االحتياط الذي  واملرجو منه أن يهتم لنشر اإلسالم وهداية األنام، ويتصدى لألمور الشرعية بكمال

 هو سبيل النجاة.
 واهلل املوفق املستعان.

 حممد الشريازي
 )اخلتم(                                                                                      

 مالحظة: الوكالة بدون تاريخ، ولكنها صادرة يف أواسط الثمانينات من القرن العشرين.
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 والية الفقيه إلىتطور الفكر السياسي الشيعي.. من الشورى  -1
 تطور الفكر السياسي السني.. نحو خالفة ديموقراطية -2
 الفكر السياسي الوهابي..قراءة تحليلية -3



 133 

 الشيعة والسنة..وحدة الدين، واختالف السياسة والتاريخ -4

 الثاني عشر اإلمامحوارات أحمد الكاتب مع المراجع والعلماء والمثقفين، حول وجود  -5

 

  www.alkatib.co.ukيمكن اإلطالع على جميع مؤلفات الكاتب على العنوان التالي: 
 

  
 

  
 
 
 

 


