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  مركز الكاشف"ط الضوء على أفكار الكاتبمقاطع مقتبسة من النص األصلي تسلّ"

 والتي هي طبعاً أّم اإلمام - مع إبنة آخر ملك ساساني إّن زواج اإلمام الحسينإليرانيين ، بالنسبة ل

   الزواج بين إيران والتشّيع يعّبر عن -الرابع للشيعة 

وهنالك بين صحابة  . يعود إلى هذه البداية تحديداًيزعم االيرانيون أن والءهم أو إخالصهم للتشّيع 

  ، ممن كان دعا أو دعم ترشيح علّي من أجِل أن يصبح الخليفة األولسيسلمان الفارالنبي، ومنهم 

 المكروه أو غير المحبوب شخصياً من قبل أسير حرب إيراني كان هو الذي قتل الخليفة عمركما إّن 

كما إّن االيرانيين يحنقون . تمكّنت الجيوش العربية من دحر إيراناإليرانيين ، ألنّه في زمن هذا الخليفة 

 وسياسته التمييزية، أي عنصريته ضد المؤمنين أو شوفينيته العربية عمر ويمقتونه بسبب على

   ، مثالًمنع عمر الزواج بين العرب والفرسلقد . المهتدين اإليرانيين آنذاك 

 ، بل مذنبين في إنتهاكهم لتعاليم يرى االيرانيون أّن عمر ومن بعده األمويين كانوا مخطئينفي وقت 

 ومحترمون أئمة الشيعة مفّضلونصوص المساواة بين جميع البشر أمام اهللا، فهم يرون أن اإلسالم بخ

  بسبب مشاعر األئمة الطيبة تجاههم وتعاطفهم معهم

 المدفون في مرقد ضخم له بمشهد والتي ترقد أخته في قم علّي الرضاويقال أن إمام الشيعة الثامن 

  .رانيين ومنذ وفاة النبي منحوا دوراً متمّيزاً بين المسلمينإّن االيوكالهما في ايران، يقال أنه قال 

 من منح االيرانيين بقعة طيبة ، فإّن اإلمام الثامن هذا كان قد عمر قد أعطى إمتيازاً للعربوإذا كان 

      كرهوا فيه عمر ونبذوه بنفس المقدار الذي أحّبوه لبركاته وألطافهبلدهم لهم ، وبالتالي فإنّهم 

   وغلظته تجاههملقسوته

  العثمانيون والصفويون يتنافسون على حكم قلب العالم اإلسالميوبإختصار شديد كان 

 ، فيما راح األباطرة شكّل الصفويون امبراطورية شيعيةإّن هذا التنافس أخذ نغمةً مذهبية عندما 

االسالمية جاعلين من  الذين حكموا العالم العربي وجعلوا من أنفسهم أوصياء على الخالفة -العثمانيون 

   يزعمون أنهم الناطقين بإسم التسنّن - ١٥٠٧إستانبول مركزاً لها عام 

 ، األمر الذي جعل التشّيع يمنح ايران هويتها المتمّيزةفي هذا الجو من العداء والخصومات كان 

ما بالمعتقد الديني  وليس فقط في اللغة والثقافة ، وإنّمتميزين عن معظم العرب واألتراكااليرانيين أيضاً 

  والممارسات والطقوس الدينية

 لتصطدم مع الفواصل الموجودة بين االمبراطوريتين ، في ما الفواصل بين التشّيع والتسنّنوهكذا بدت 

                النتوء الشيعي يسمى اليوم الجنوب العراقي، حيث يتوّسع هذا الجنوب ليكون نوعاً من 

  في الخاصرة السنّية
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طبعاً أكثر اإلكراه  ، عن طريق الصفويون يستخدمون سلطتهم لكي يجعلوا التشّيع ديناً إليراننما كان وبي

   في بالد األناضول لنفس الغرضيضعون الشيعة تحت السيف) السنّة (من اإلقناع ، كان العثمانيون 

ا أعداداً ضخمة من أنتجوالعلماء ، والثيولوجيون والفالسفة الذين تـّمت رعايتهم في ظل الصفويين 

 ، وبنوا ُأسس المدرسة الشيعية المعاصرة، مساجد، ومؤسسات ، ومكتبات، البحوث والدراسات والكتب

  ، وإنما منحته نكهة ثقافية خاصةلم تكن تدعم التشّيع فقط في إيرانوعقدوا لقاءات ومؤتمرات 

إال ( ،  طة إرتباطاً وثيقاً مع إيرانأصبحت المؤّسسة الدينية الشيعية مرتبولذلك ، ومنذ عهد الصفويين ، 

إّن هذا الواقع تغّير عند سيطرة العثمانيين، عندما أصبح العلماء الشيعة الموجودين اليوم بما يسمى 

   والحياة الدينيةأكثر فعالية في السياسة اإليرانيةالعراق، 

 أو عة بمنحهم هذا اإلمتيازإستأنس العلماء الشي)  المترجم-أو نّواب عنه (كخلفاء لإلمام الثاني عشر 

   ، أو قل لم ولن يحصلوا عليه مطلقاًحرم منه شركاؤهم من علماء السنّةهذا الموقع الروحي الذي 

 ، ليس فقط لعلميتهم وفقاهتهم وإنما ، يبجلّون العلماء ويوقّرونهمأما الشيعة ، فعلى النقيض من ذلك 

  ممثّلين له أو نّواباً عنهنفسهم لعالقتهم مع اإلمام الثاني عشر الذي يعتبرون أ

 الستنباط التشريعات ، أو العقل والتحليل العلمي ينظرون للعلماء على أنهم يستخدمون األصوليون

  األحكام الشرعية ، وحماية مصالح األمة ، وعند الضرورة تأكيد االمتيازات السياسية والحفاظ عليها

 كمصادر ط واألحاديث النبوية واألفكار المدّونة لألئمةالقرآن فقفإنّهم يعتمدون على األخباريون أما 

   الذي يقول بأن االجتهاد يمكن أن يقود الى إستنباط تشريعات جديدةويرفضون الرأيللتشريع ، 

األصوليين هم المهيمنين فعالً في العصر في الوقت الحاضر يغطي األصوليون على األخباريين أي إّن 

  الحديث في العالم الشيعي

التطبيق الشيعي للزواج  األكثر شهرة في هذه اإلختالفات فهي الممارسة الشيعية المعاصرة أو أما

، والذي هو كما يدّل عليه المصطلح ، زواجاً دينياً محدداً بإلتزامات تعاقدية ولكن ) زواج المتعة(المؤقت 

  لفترة محّددة من الزمن

قريبة من تلك الروابط المعروفة في ) ت اهللاأي علمائهم آيا(الروابط بين جمهور الشيعة وآياتهم 

   بين الناس وحاخاماتهم، أو تلك المجتمعات الكاثوليكيةالمجتمعات اليهودية في أوربا الشرقية

 الذين ظهر علماء الشيعة ورجال الدينإّن من المثير للدهشة واالستغراب هو أنّه بعد سقوط صدام، 

      وسطاء السلطة فترة طويلة ، ظهروا وكأنهم هم تحّملوا وحشية هذا  الحاكم مع أتباعهم ل

  الرئيسيين الجدد في العراق
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 ، يبقى األموال ال يعتمد فقط على المستوى العلمي ، وإنما على ميراث الكيان الحوزوي الدينيوبما أن 

                   ، وتبقى هذه الرغبة في رجال البازار والمالحرصه على االحتفاظ بوشائج قوية مع 

  قمة إهتمامات المرجع

وال يجوز لديهم  إّن الشيعة في الحقيقة يفتخرون ويعتّزون بالتعددية في سلطتهم ومؤسساتهم الدينية

         ولذلك فإن المذهب الشيعي . تبنّي أو تقليد المرجع المّيت، أي إعتباره مرجعاً جائز االتّباع

  مستمر في التطور والنمو

  ويين أن وضع األساس السياسي الجديد للمذهب الشيعيلقد حدث في عهد الصف

ال يمكن ثيولوجيوا الشيعة أدركوا بأن إنسحاب اإلمام يجب أن يعني بأنه في أثناء غيابه، أي قبل عودته، 

وهذا يعني أنه حتى  . ، وحتى لو شُكّلت فستكون منقوصة وغير كاملةتشكيل أو إقامة أية سلطة سياسية

 ، وأن أي شخص يسعى إليجاد مثل هكذا حكم مكن أن يوجد هناك نظام حكم شرعيال ينهاية غيبته ، 

  يفترض أن يعّرف بأنه مّدعي

  إن تصفية الحسابات النهائية مع التسنّن سوف تأتي فقط في آخر الزمان

        على معظم أرجاء الشرق األوسط ، أخذت الثيولوجية الشيعية والعلوم المغول عندما سيطر 

  شكلها النهائيية الدين

 وراحوا يدعون للمعتقد الذي يتصّورونه في دائرتهم أو لقد وفّر الصفويون مالذاًَ آمناً للتشّيع في  إيران

  .محيطهم، يؤّسسون للمذهب الشيعي كشريعة ألهل األرض، ويظاهرون ، بل يناصرون المدرسة الشيعية

من األرستقراطية الصفوية كأصحاب إقطاعيات أصبح العديد منهم جزءاً  أما العلماء الشيعة ، فلقد 

  . أو شكل الحكومةنظريات جديدة للحكومة ، وبعضهم حواشي ومقّربون للحكام ، يصوغون وأمالك

 ووفقاً لهذه النظرية أو هذا التحّول فإّن العلماء الشيعة لم يكونوا يعتقدون بأن، الملكية الصفوية حكومة 

                 وإنّما يباركونها كأفضل بديل أو شكل ص ، شرعية أو يعترفون بذلك بشكٍل مشخّ

  للحكومة في فترة االنتظار

 جماعة صغيرة ، إال إّن هذه الجماعة تمكّنت من إيجاد تشكيل أو طائفة جديدة تركّز اإلسماعيليونبقي 

  كشف المعنى الباطني لإلسالموظيفة األئمة على 

 ولكنه سرعان ما وجد له موطئ قدم في ظهر أوالً بين العربنعم إّن التشيع ، شأنه شأن االسالم ، 

 وإنقاذهم من قاتليهم توفير مالجئ للشيعةإيران، التي إستطاعت ألسنتها الممتدة على حدودها 

  بغداد ودمشقالمتواجدين في قواعدهم في كلٍّ من 
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مرة مع االمبراطوريات التوترات االيرانية الخاصة على الصعيدين اللغوي واألثني واالحتكاكات المست

        جعلت االسالمية المحكومة عربياً ، فضالً عن الثقافة الباطنية والدينية الخاصة بهذا البلد كلّها 

  من التشّيع مذهباً الفتاً وجذاباً

 ، أغلب المجاميع الشيعية اليوم هم من العربأن . اليوم يمتلك التشّيع قاعدة أثنية ذات طبيعة مختلفة

 الناطقين بالتركية ، الذي يقطنون شمال غرب إيران وفي آلذريين الناطقين بالفارسية ، وانييناليراوا

  جمهوريات االتحاد السوفياتي السابق في أذربيجان على الساحل الغربي من بحر قزوين

 واالنتشار الواسع لتشكيل إمبراطوريات بإقصاء الخلفاء العربومن لحظة شروعهم السياسي بدأوا 

  تركيا، وإيران وجنوب آسياات عبر المناطق الجغرافية التي يطلق عليها اليوم وملكي

كما إندفعت القبائل اآلذرية جنوباً باتجاه إيران وفي نفس الوقت تقريباً حينما كان أنصارهم وزمالؤهم 

ذريون إنّهم اآل. من رجال القبائل يندفعون غرباً في بالد األناضول، وجنوباً من كابل بإتجاه الهند

             المهتدون الى دين جديد وهم الذين ذهبوا بالتشّيع وأدخلوه الى المكان الذي كانت أغلبيته 

  من السنّة وهو إيران اليوم

إّن أغلب علماء .  ومتانةً لاليمان في المنطقة العمود األكثر قوةً ليصبحوا اآلذريون اإليرانيونيستمر 

  آية اهللا أبو القاسم الخوئي ، هم من اآلذريينالتاسع عشر ، مثل الشيعة المبّرزين ، ومنذ القرن 

 أو أجبروا على مغادرة أفريقيا الى حيث المنفى الشيعة األفريقيين الشرقيين ، إندفع إلسماعيليينومثل ا

  في الواليات المتحدة األمريكية وكندا

 وخاصة حينما بدأت بعض يأكثر إنسجاماً على الصعيد الشيع أصبحت إيرانبعد ذهاب الصفويين ، 

القوى اإلستعمارية األوربية تقتطع بعض األجزاء أو المقاطعات المحكومة إيرانياً ، والمأهولة من قبل 

  السنّة في القوقاس ، ومركز آسيا، وأفغانستان في القرن التاسع عشر

           ه المسألة  غير إّن هذالتأثير الفارسي واإليراني أكثر حضوراً في جذور التشّيعوبينما كان 

  بقيت موضع جدل ونقاش

 ، وإّن الحصة األكبر من المساهمة االيرانيةومما الشك فيه كان تطّور الدين منذ القرن السادس عشر له 

  . العرب الذين بقي معظمهم سنّة أكثر مما أعطاه له عّرفت التشّيع وأعطته هويتههذه الحّصة هي التي 

               يكن هناك أحد من الناس قد إعتنق التشّيع بالتمام والكمال  ، لم اآلذريينوبعيداً عن 

  كما فَعَل اإليرانيونوأحّبوه 

أنهى إنتصارهما  ، إال أنيجعال من التسنّن عقيدة إليرانواآلن ورغم أّن األفغان ونادرشاه كليهما لم يستطيعا أن 

 بقي ثابتاً مع التداخل بين  إيران والتشّيع، ومع ذلك فإن  التحّدي السياسي الشيعي للهيمنة السنّية على المنطقة

   واإلثارة لعموم الشرق األوسط في القرن العشرينعالية االستفزاركل العواقب التي تبدو 
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  الفصل الثاني

  تشكّل السياسة الشيعية

The Making of Shia Politics 

فن فيه آية اهللا الخميني، يوجد هناك مكان شيعي في جنوب طهران تحديداً ، وليس بعيداً عن المكان الذي يد  

حسب التسمية االيرانية طبعـاً  (مقدس صغير ال يسمح الدخول فيه إال للنساء ، إنّه ضريح بيبـي شهربانو  

إن هذا المرقد معروف بسخاء البركات والِنعم التي يقدمها للنساء الزائرات حيث مكان الدفن              ) .  المترجم -

لألميرة شهربانو ، وهي ِابنة آِخر الملوك الساسانيين في بالد فـارس يزدجـرد الثالـث،                الطيب السمعة   

يتربع هذا المرقد على قمة تّل ، مشرفاً على المناطق الفقيرة المجـاورة لـه فـي                 . وزوجة اإلمام الحسين  

 يطُفـن أو    إنها رحلة قصيرة صعوداً نحو هذا التل، حيث المئات من النـساء           . جنوب العاصمة اإليرانية    

يدرن حول مرقد األميرة هذا ، وهن يبكين ويدعون مصلّيات متوسالت بحثاً عن العزاء والسلوى، وطلب                

بالنسبة لإليرانيين ، إن زواج اإلمام الحسين مع إبنة آخر ملك ساساني            . الشفاء واأللطاف اإللهية األخرى     

  . عن الزواج بين إيران والتشيع يعبر- والتي هي طبعاً أم اإلمام الرابع للشيعة -

وهنالك بين صحابة النبي ،      . يزعم االيرانيون أن والءهم أو إخالصهم للتشيع يعود إلى هذه البداية تحديداً           

  .ومنهم سلمان الفارسي، ممن كان دعا أو دعم ترشيح علي من أجِل أن يصبح الخليفة األول

خليفة عمر المكروه أو غير المحبوب شخـصياً مـن قبـل    كما إن أسير حرب إيراني كان هو الذي قتل ال     

كما إن االيرانيين يحنقـون     . اإليرانيين ، ألنّه في زمن هذا الخليفة تمكّنت الجيوش العربية من دحر إيران            

على عمر ويمقتونه بسبب شوفينيته العربية وسياسته التمييزية، أي عنصريته ضد المؤمنين أو المهتـدين               

متَّهماً في  ) وإلى اليوم   ( كما إنّه يقف    . لقد منع عمر الزواج بين العرب والفرس ، مثالً         . اإليرانيين آنذاك 

  . اإلساءة لعلي وزوجته فاطمة ابنة النبي محمد 

في وقت يرى االيرانيون أن عمر ومن بعده األمويين كانوا مخطئين ، بل مذنبين فـي إنتهـاكهم لتعـاليم                    

يع البشر أمام اهللا، فهم يرون أن أئمة الشيعة مفـضلون ومحترمـون             اإلسالم بخصوص المساواة بين جم    

هذا من جانب ، ومن جانب آخر يعتقد اإليرانيون بأن          . بسبب مشاعر األئمة الطيبة تجاههم وتعاطفهم معهم      

كان يريد أن يبحث عن ملجأ له ينجيه من حكم اإلعدام الـصادر             ) الى كربالء ( اإلمام الحسين في طريقه     

. ه من قبل الخليفة األموي ال سيما عندما تعرض الجيش األموي لسبيل قافلة الحسين في تلك األرض                  بحقّ

ويقال أن إمام الشيعة الثامن علي الرضا المدفون في مرقد ضخم له بمشهد والتي ترقـد أختـه فـي قـم                      

  . متميزاً بين المسلمينيقال أنه قال إن االيرانيين ومنذ وفاة النبي منحوا دوراًوكالهما في ايران، 

وإذا كان عمر قد أعطى إمتيازاً للعرب ، فإن اإلمام الثامن هذا كان قد منح االيرانيين بقعة طيبة من بلدهم                    

لهم ، وبالتالي فإنّهم أحبوه لبركاته وألطافه بنفس المقدار الذي كرهوا فيه عمر ونبذوه لقـسوته وغلظتـه                  

  .تجاههم 
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 التقليدية ولونها في األيام األولى ، إال إن الحقيقة التأريخية المؤكّـدة هـي إن                ومهما كانت صبغة المعرفة   

إن . التشيع لم يحكم في إيران حتى القرن السادس عشر عندما إستلم الصفويون الحكم فـي هـذا البلـد                    

ود بنَـسِبِه  الذي يع)  م١٣٣٤المتوفى عام  (الشيخ صفي الدين الحلّي الصفويين أخذوا هذا اإلسم من جدهم       

والذي يعتبر سيداً صوفياً    ) المدفون في مرقده في الكاظمية ببغداد      (موسى الكاظم إلى اإلمام السابع للشيعة     

الـشيخ  مؤثّراً في أفكار وتوجهات الجماعة الصفوية في غضون القرن الخامس عشر، حيث ظهر أحفـاد          

. عند المنطقة الحدودية بين إيران وأذربيجان        كقادة سياسيين في شمال غرب إيران ، وتحديداً          صفي الدين 

 إسـتطاع   ١٥١٠وفي عام    . قتالهم ضد الحكام المغوليين   إن هيمنتهم وتأثيرهم تصاعدا بشكل ملحوظ بعد        

ويؤّسس الساللة الصفوية التي تولّت الحكم من أن يدحر المغول بشكل كامل ، ) الصفوي (إسماعيل األول 

  .بعده

أن تّوفق بـين     وشاعراً ويتبنّى معتقدات شيعية متطرفة، وقد إستطاعت متبنّياته          كان إسماعيل هذا محارباً   

كما إن جماعتـه المحـاربين مـن        . المذاهب الروحية الصفوية والتعليمات الشيعية األسطورية الباطنية        

  .Demigod كانوا قد قدسوه ، أي تعبدوا بأفكاره حرفياً وتكاملوا معه وكأنه نصف إله القزلباش

لقـد كـانوا    . لم يقتنع الصفويون بأن يحكموا مقاطعات يقطنها أناس سنّة ، أو تجمعات باقية على تسنّنها                

مندفعين بحماسة عالية نحو التشيع ، ولذلك فإنّهم أرادوا جلب إيران الى دائرة ما يعتقدون، إضافة إلى ذلك                  

ب ، وكذلك لالمبراطوريـة العثمانيـة وقبائـل         إنّهم كانوا خصوم أشداء لألتراك العثمانيين السنّة في الغر        

وبإختصار شديد كان العثمانيون والصفويون يتنافسون علـى حكـم قلـب العـالم              . التركمان في الشرق  

   )١(.اإلسالمي

إّن هذا التنافس أخذ نغمةً مذهبية عندما شكّل الصفويون امبراطوريـة شـيعية ، فيمـا راح األبـاطرة                   

لعالم العربي وجعلوا من أنفسهم أوصياء على الخالفة االسالمية جاعلين من            الذين حكموا ا   -العثمانيون  

  . يزعمون أنهم الناطقين بإسم التسنّن- ١٥٠٧إستانبول مركزاً لها عام 

، توجـب أن    إن القضية لم تكن فعالً تنطوي على الكثير مما يمكن تسميته خالفة حقيقية للسنّة والشيعة              

إذْ إن الذي توارثه العثمانيون لم يكن مؤسسة فاعلة وإنّما زعامـة            . دس عشر يتقاتلوا عليها في القرن السا    

  .رمزية مجردة للعالم اإلسالمي

الشيء الذي تّم التركيز عليه في الصراع هو تأكيد التنافس على السلطة بين الـساللتين اإلمبريـاليتين                 

كما إن  . لهام الشيعي للهيمنة اإلقليمية     الصفويون كانوا أبطال اإل   . السنّية والشيعية للسيطرة على المنطقة    

النموذج الصفوي لم يكن هو المعيار الذي يعتقد به األئمة، وإنّما قدرتـه لتحقيـق طموحـات الـشاهات                   

الساللة الحاكمة الصفوية كانت نوعاً من اآلليات أو العربات الجديدة التـي تُركـب لتحقيـق                . الحاكمين

  .طموحات وتطلّعات الشيعة
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وفي     (لفترة قصيرة َحكَم الصفويون العراق    . ن والصفويون خاضوا عدة حروب ضد بعضهما        العثمانيو

ولكْن ، وبسرعة فائقة كان الخط الواصل بين االمبراطوريتين         ). الحقيقة ، الخاصرة الشرقية للعالم العربي     

دود اليوم بـين    المتخاصمتين قد تكرر وبشكل أكثر وضوحاً وعلى نفس المنوال ، وهو ما يحصل على الح              

وبينما كان الصفويون يستخدمون سـلطتهم لكـي يجعلـوا          . ايران شرقاً، وكّل من العراق وتركيا غرباً      

يضعون الشيعة  ) السنّة  (كان العثمانيون    ،   التشّيع ديناً إليران ، عن طريق اإلكراه طبعاً أكثر من اإلقناع          

علوي من التشيع فقط هو الذي كُتب له البقاء         نعم، الفرع ال  . تحت السيف في بالد األناضول لنفس الغرض      

في هذا الجو من العداء والخصومات كان التشيع يمنح         . الجنوب التركي أو الحياة، وهو ما يقال عنه اليوم        

ايران هويتها المتميزة ، األمر الذي جعل االيرانيين أيضاً متميزين عن معظم العرب واألتراك وليس فقط                

  .، وإنّما بالمعتقد الديني والممارسات والطقوس الدينيةفي اللغة والثقافة 

وهكذا بدت الفواصل بين التشيع والتسنّن لتصطدم مع الفواصل الموجودة بين االمبراطوريتين ، فـي مـا                 

  .يسمى اليوم الجنوب العراقي، حيث يتوسع هذا الجنوب ليكون نوعاً من النتوء الشيعي في الخاصرة السنّية

لقد بنوا عاصمتهم   . وفيين ، كانت المفاهيم الشيعية وآفاقها الفنية واألدبية قد إزدهرت كثيراً          تحت حكم الص  

كما جلـب   . في إصفهان ، في وسط ايران، وما زالت الهندسة الرائعة لهذه المدينة تمثّل التراث الصفوي                

 ٠ العربية والبحرين  في شبه الجزيرة   ومنطقة القطيف  تالل جبل عامل في لبنان    الصفويون علماء دين من     

ومـن    .)٢( وذلك من أجل بناء مراكز جديدة لنشر األفكار الشيعية         -الجبهة الجنوبية للعالم اإلسالمي اليوم      

أجل تعميق جذور التشيع في ايران راح الصفويون يعملون بفاعلية ونـشاط لتـرويج الـدين والمبـادئ                  

 الذين راحوا يتنقّلـون مـن       راويش المتجّولين الداإلسالمية في صفوف الجماهير، معتمدين في ذلك على         

مدينة الى مدينة ، ومن قرية الى قرية يحكون ويتحدثون وينقلون الروايات والقصص الـشيعية العظيمـة                 

وكان هؤالء الدراويش يعتمدون في أحاديثهم ورواياتهم على األساطير والعواطف أكثر           ،  ) ٣(لعموم الناس   

  .دينية ومفاهيم الشريعةمن إعتمادهم على الثيولوجيا ال

 كمـا  .ولهذا السبب تحديداً ، يعتبر التشّيع االيراني مقترناً بشكل عميق وعاطفي مع األخبار والروايـات     

 الـسنّي   لسحق وتهـشيم الفهـم    بذل هؤالء الدراويش الجوالون جهوداً كبيرة في تشجيع المساعي القائمة           

  . الصفويين السياسيةللدين، ألن ذلك بالطبع كان يخدم أهداف ومصالح

العلماء ، والثيولوجيون والفالسفة الذين تـّمت رعايتهم في ظل الصفويين أنتجوا أعداداً ضـخمة مـن                

البحوث والدراسات والكتب ، وبنوا ُأسس المدرسة الشيعية المعاصرة، مساجد، ومؤسسات ، ومكتبات،             

  . وإنما منحته نكهة ثقافية خاصةوعقدوا لقاءات ومؤتمرات لم تكن تدعم التشّيع فقط في إيران،

العرف أو التقليد الشيعي في تبنّي التأويل الباطني، وضع قواعد وأسس لمدرسة شيعية متميـزة للفلـسفة                 

 التي إقترنت مـع  Peripatetic Schoolاإلسالمية صار بإمكانها أن تُضارع أو تنافس المدرسة المشائية 

  .Greek Philosophyكذلك مع أعراف الفلسفة اليونانية و) م١٠٣٧المتوفى عام (العظيم ابن سينا 
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بدائل فعالة وعملية ) الفقهاء والمجتهدون(وفي نفس الوقت أصبح علماء هذه المدرسة وخبراؤها الشرعيون         

هؤالء العلماء والمتخّصصون في التشريع الديني كانوا طالئع ما يسمى اليوم في إيـران              . لسلطة األئمة 

كما عاضدوا مهمة إيصال أو إلهام األمة بالحاجات الروحيـة          ) . اً عالمات أو دالالت اهللا      حرفي (آيات اهللا 

  .وجنباً الى جنب مع مصالحها أوتطلّعاتها السياسية واإلجتماعية

إال (ولذلك ، ومنذ عهد الصفويين ، أصبحت المؤسسة الدينية الشيعية مرتبطة إرتباطاً وثيقاً مع إيـران ،                    

ع تغير عند سيطرة العثمانيين، عندما أصبح العلماء الشيعة الموجودين اليوم بما يسمى العراق،       إن هذا الواق  

أبو : وبالمقابل إن آخر آيتين شيعيتين في العراق اليوم هما. أكثر فعالية في السياسة اإليرانية والحياة الدينية

حرفي اإلضافة ألـ كانا قد أضيفا أو       كما إن   .  وكالهما من أصل إيراني    القاسم الخوئي وعلي السيستاني   

سيستاني يجري إتّصالته بـشكل رئيـسي عبـر         ال. ُألحقا باإلسمين المذكورين بعد إستقرارهما في النجف      

الكتابة ، وعبر خطابات يلقيها نوابه، وال يتحّدث مباشرة الى الجمهور ألنه يتكلم العربية بلكنٍة فارسـية                 

  ).واضحة جداً

 عاتقهم وظائف األئمة التي كانوا يتغّذونها حتى القرن العاشر وحسب ، وإنّما ، وبشكل لم يأخذ العلماء على

 ، وهـم  خلفاء اإلمام الثاني عشر، بإعتبارهم حراس العقيدة أهم ، كان ينظر إليهم أو يصورون على إنّهم          

) .  اإلمام الثاني عشرأي وصية وإرادة( وحدهم القادرون على إدارة شؤون األمة وتنفيذ وصيته أو إرادته     

إن الشيعة يعتقدون، أن خط األئمة قد إستمر خالل القرن العاشر، عندما تم إنسحاب اإلمام الثـاني عـشر                   

)  hiddenness(محمد المهدي أو سْحبه من قبل اهللا وإدخاله وبشكل إعجازي وأسطوري في غيبة طويلة               

Occultation   عتقد إنّه كان في الخامسة فقط من          اإلمام الثاني عشر ، كما      .  م   ٩٣٩ سنةهو معروف ، ي

كما َيعتقد الشيعة بأن اهللا أخفى اإلمام . م ٨٧٢سنة ) أي أعقبه في إمامة الشيعة (عمره عندما أعقب والده   

إن عودة هذا المهـدي أو اإلمـام المخفـي           . الثاني عشر جسدياً من أجل أن يحفظ حياته لمهمة قادمة         

وهذه وجهة نظـر أو   -اية الزمان بظهور العدالة السماوية الكاملة غير المنقوصة        سوف يتوج نه  ) الغائب(

 مشابهة تماماً لوجهـة النظـر المعروفـة بـين اليهـود      A messianic Viewرؤية مسيحيانية باطنية 

  )٤ (.والمسيحيين

دة عيسى المسيح،   للمهدي سيكون هناك حكماً مملوءاً بالقسط والعدل ومتزامناً مع عو         ) الظهور الثاني (ومع  

الحوادث المحيطة بعودة اإلمام الثاني عشر متوازية بشكل كبير مع . رحلة نهاية العالموحيث تبدأ بعد ذلك     

معركة َهرَمجـّدون   حول نهاية العالم في Judeo-Christian prophecies المسيحية -التنبؤات اليهودية 

سيحانية الشيعية هذه تحمل آثاراً وبصمات من يشير المؤرخون بأن الم   )٭(.Armagegeddon  المعروفـة 

                                                 

هي املوضع الذي ستجري فيه املعركة : ((  ملنري البعلبكي كما يلي -يف قاموس املورد الكبري ) أي هرمجدون (جاء تعريف هذه الكلمة  )٭(

  . املترجم-) نص(الفاصلة بني قوى اخلري وقوى الشر
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رغم أن الشيعة يعتقدون بـأنChristian-Judo   ،       واليهودية المسيحية    Zoroastrianاآلثار الزرادشتية   

 ، وإن أي تشابه حاصل فـي        مذهبهم أو رؤيتهم المسيحانية في هذه المسألة كانت قد تم تبليغها من قبل اهللا             

يعود الى األصول الدينية واألدلّة على صدقيتها وموثوقيتها، وهـو مـا يعكـس              هذه التصورات يمكن أن     

  . الذي يريده اهللا للبشرية في نهاية المطافالمخطط السماوي

السنّة من جانبهم . من بين عموم المسلمين ، الشيعة فقط هم الذي يعتنقون أو يعتقدون بمثل هذه المسيحانية    

د يبلُغ العالم بمجيئه أو حلوله ذروة النهاية ال يعتقدون بعودة ثانية لفرد محد .  

نعم ، بالنسبة للسنّة يعتبر المهدي مجرد حفيد للنبي يسمى محمد وإنّه سوف يقوم بإحياء الدين ويوثق عرى                

اإليمان ، شأنه شأن األعم األغلب من المصلحين أو رواد اإلحياء الديني في القرن التاسع عشر من قبيـل                   

 مثالً، الذي تمكّن رجاله المحاربون القبائليون من دحر الجيش البريطاني وقتل الجنــرال              مهدي السودان 

  .م١٨٨٥ في الخرطوم عام Charles Gordonچارلس كوردون الصيني 

وعلى الرغم من أن الشيعة ، كما هم المسيحيون واليهود، في تأجليهم المبكر لظهور اإلمام الثاني عـشر                  

 نهاية الزمان، وإزالة أي تأثير له على حياتهم اليومية ، إال أنهم مع ذلك يعيشون                وتأخير هذا الظهور إلى   

وكما كانت القضية مع المسيحية واليهودية وخاصة في وقت األزمات حيث يجـد هـذا               . اإلنتظار لعودته 

إنتظار ونشوة  ) عالمات الزمان (التوقّع أو األمل أرضية أكبر وأسرع مادام المؤمنون ينظرون بتلهف الى            

وهـو معنـى أكثـر      ) الحرب المقدسة   (مجئ الموعود المرتقب ، فإنّه بالنسبة للشيعة يأخذ مفهوم الجهاد           

وهـم  ) أي التي طال إنتظارها الى ما يقارب األلف سـنة         (وضوحاً في فهرس توقعاتهم أو آمالهم األلفية        

  .يْدعون دائماً ويتوسلون بتعجيل ظهور اإلمام الثاني عشر

إستأنس العلماء الشيعة بمنحهم هذا اإلمتياز أو هـذا         )  المترجم -أو نواب عنه    (مام الثاني عشر    كخلفاء لإل 

 العلمـاء   .الموقع الروحي الذي حرم منه شركاؤهم من علماء السنّة ، أو قل لم ولن يحصلوا عليه مطلقـاً                 

مـور الدينيـة ولكـنهم      السنّة ال يعتبرون أنفسهم أكثر من موظفين متدينين عمليين ، ضـالعين فـي األ              

أما الشيعة ، فعلى النقيض مـن ذلـك ،          . متخصصون ماهرون فيها وال يختلفون عن بقية الناس المؤمنين        

يبجلّون العلماء ويوقّرونهم ، ليس فقط لعلميتهم وفقاهتهم وإنما لعالقتهم مع اإلمـام الثـاني عـشر الـذي                   

  .يعتبرون أنفسهم ممثّلين له أو نواباً عنه

المنغلقة والمتعصبة للمجتمع الشيعي، واإلضطهاد الذي لحق بهم على أيدي الـسنّة كانـا سـببان                الطبيعة  

، إالّ أن الشيعة إختلفوا على ماهية الـدور الـذي           تدعيم سلطة العلماء الشيعة في هذا المجتمع      مهمان في   

معظم أبناء الشيعة يعتمـدون     إن  . يمكن أْن يضطلع به هؤالء العلماء في الحياة الدينية لهذا المجتمع أيضاً           

 تستجيب للتحـديات    وتشريع أحكام جديدة   ، وإنّما إلنشاء     تفسير الدين أو تأويله   على العلماء ليس فقط في      

  . الحاصلة، وتدفع حدود القوانين والتشريعات في االتجاهات الجديدة أو المستجدة 
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يات الشيعية التي ظهرت في القرن الثامن عشر وهم يميزون عن األقل ) األصوليون(هؤالء يعرفون بالشيعة    

األصـوليون  ) . األخبـاريين (في العراق ، ومنهم من يوجد اليوم في معظم أرجاء البحرين ويعرفون بـ              

ينظرون للعلماء على أنهم يستخدمون العقل والتحليل العلمي الستنباط التشريعات ، أو األحكام الشرعية ،               

  .الضرورة تأكيد االمتيازات السياسية والحفاظ عليهاوحماية مصالح األمة ، وعند 

أما األخباريون فإنّهم يعتمدون على القرآن فقط واألحاديث النبوية واألفكار المدونـة لألئمـة كمـصادر                

  .للتشريع ، ويرفضون الرأي الذي يقول بأن االجتهاد يمكن أن يقود الى إستنباط تشريعات جديدة

ء األخباريين لديهم سلطة أقل بكثير مما لهم عند األصوليين علـى الـصعيدين              ولذلك يمكن القول إن علما    

كال المدرستين تتنافسان على إمتالك أو حيازة روح التشيع إبتداء من القـرن الـسابع                . الديني والسياسي 

في الوقت الحاضر يغطـي األصـوليون علـى األخبـاريين أي إن              . )٥ (عشر حتى القرن  الثامن عشر     

فالثورة اإليرانية ، وبالدعم السياسي      . ليين هم المهيمنين فعالً في العصر الحديث في العالم الشيعي         األصو

الذي تحظى به من قبل العلماء ، كانت قد دعمت كثيراًَ موقع األصوليين وهو موقع معتبر اآلن حتى مـن                    

  .قبل األخباريين أو المجتمعات األخبارية السابقة كما في البحرين

اء الشيعة هم محامون أوالً وقبل كل شيء عن التشيع، وهم يقومون بتأويل وتوسيع أحكام التشريعات                العلم

 هو  ٧٦٥اإلمام السادس للشيعة جعفر الصادق المتوفى عام        . الدينية ، والتي تم تصنيفها في القرن الثامن         

عن األحكام السنّية والتشريعات بعد أن فصله ) الفقه الجعفري(الذي طور الفقه الشيعي وصار يسمى بإسمه 

القانونية التي كانت قد صنّفت هي األخرى في نفس الوقت تقريباً، وهكذا أصبحت هذه التشريعات تختلف                

والتجارة واألحـوال   ) أي الخمس والزكاة  (وتتباين على قضايا عديدة تخص المواريث، والضرائب الدينية         

أما األكثر شهرة في هذه اإلختالفات فهي الممارسة الشيعية المعاصـرة أو التطبيـق الـشيعي                . الشخصية

، والذي هو كما يدّل عليه المصطلح ، زواجاً دينياً محدداً بإلتزامات تعاقدية             ) زواج المتعة (للزواج المؤقت   

  )٦ (.ولكن لفترة محددة من الزمن

ية للناس ال يختلف كثيراً عن إهتمـامهم بالحاجـات االجتماعيـة    إن إهتمام العلماء الشيعة بالمسائل الزوج     

. والسياسية لهم، وبإعتبارهم حراس الدين والعقيدة فإنهم كانوا يمارسون سلطة هائلـة علـى جمهـورهم               

قريبة من تلك الروابط المعروفة في المجتمعات    ) أي علمائهم آيات اهللا   (الروابط بين جمهور الشيعة وآياتهم      

إن آيات اهللا يـشبهون     . أو تلك المجتمعات الكاثوليكية    ،   في أوربا الشرقية بين الناس وحاخاماتهم     اليهودية  

 . Popes ، مع إن الشيعة ليس لديهم بابوات Catholic Cardinalsالى حد كبير الكارديناالت الكاثوليك 

يعة ورجـال الـدين الـذين       إن من المثير للدهشة واالستغراب هو أنّه بعد سقوط صدام، ظهر علماء الش            (

تحملوا وحشية هذا  الحاكم مع أتباعهم لفترة طويلة ، ظهروا وكأنهم هم وسطاء السلطة الرئيسيين الجـدد                  

  ).في العراق
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، وأهم  ) المترجم -أي حوزات   (يجري إعداد رجال الدين الشيعة وتربيتهم في معاهد ومدارس دينية خاصة            

تُقدم هـذه    . وقم في إيران   ،   ّدسة حول مدينتي النجف في العراق     هي تلك المتك  هذه المعاهد والمؤسسات    

علمـاء  )  المتـرجم  -أي تحت إشـراف   (المعاهد دروس خاصة ومحاضرات عامة لعدة سنين تحت أقدام          

أن يكملوا مراحل معينة من الدراسة ويتفوقـوا        ) أي على الطلبة واألساتذة   (وعليهم  . وأساتذة متخصصين   

قانون، والفقه ، والثيولوجيا، فضالً عن الفلسفة والمنطق وعلم الخطابـة والبالغـة ،              في علوم الشريعة وال   

وعندما يكون الطالب قد أنهى ، أو أكمل البرنامج المعمول به بالنسبة            . وفي بعض األحيان الثقافة واألدب    

 مستقالً في دائـرة     لكي يصبح عضواً  ) إجازة االجتهاد (لمن هو متقدم عليه، ووفقاً لقناعته يستلم ما يسمى          

أي قادراً على إستنباط األحكام الشرعية والقوانين (العلماء ، بمعنى يصبح مؤهالً لممارسة عملية االجتهاد،       

 -أو ما يـسمى الحقـوق الـشرعية         (أيضاً في جمع الضرائب الدينية      ) مجتهداً  (، ويكون   ) بشكٍل مستقل 

يشكّل طلبة العلوم الدينية والمتفرغين مـن       .  وراٍع له  كحارس للجمهور بعدها يبدأ عمله وخدمته     ) المترجم

الحوزة، الطبقة الدنيا من علماء الدين ، ويقومون بتنفيذ أعمال مختلفة من الوظـائف الدينيـة بـدءاً مـن                    

، وإنتهاءاًَ  بإجراء العديد من الطقـوس        ) أي إمامتها (إجراءات عقد الزواج وحتى إقامة صلوات الجماعة        

  .يةوالمراسم الدين

أما درجة عالم الدين ورتبته فتتحدد عبر طاقم من أساتذة هذا العالم وخاصة االستاذ الذي كان قريباً جـداً                   

وفي أسلوب مشابه تقريباً للمعمول به في مرحلة ما قبل          . منه والذي يراقب تطوره العلمي ،أو مشرفاً عليه       

تبرون أو يحكمون على أحدهم اآلخر من ناحية اإلشراف في الوسط األكاديمي ، فإن رجال الدين الشيعة يخ

األمة من ناحيتها تلعب دوراً مهماً في تحديد مرتبة رجل الدين . األهلية العلمية والقدرة على التأليف والنشر

  .وإضفاء بعض العناوين العالية ، كآية اهللا ، وحجة اإلسالم ، ومنحها له حسب درجته العلمية

 الدين المتقدمين مصادر أو مراجع تقليد بالنسبة للشيعة ، وكل شـيعي يتّبـع               يعتبر معظم األساتذة ورجال   

 - أو تابعاً أو ممثّالً لمرجـع آخـر        -مرجعاً يختاره هو ، وحتى لو كان في العادة عالماً من الرتبة األدنى            

والفتـاوى  فالمؤمنون يسألون دائماً عن اآلراء      . حيث يرجع إليه معظم الشيعة عند مناقشة شؤونهم الدينية          

معظـم العلمـاء    . واألحكام من علمائهم ويتّبعون حدود الدين حسب تشخيص هؤالء العلماء وإجتهـادهم             

الكبار، أو األساتذة ، يتزعمون التجمعات الدينية الكبيرة إما بشكل مباشر، أو بواسطة من هم أدنى مـنهم                  

  .من التابعين، حيث يقومون بخدمة المؤمنين وقضاء حوائجهم

ويدعم وضع رجل الدين هو الضرائب الدينية والتبرعات        ) أي الحوزة (اآلخر الذي يساعد المؤسسة     الشيء  

هذه تساهم أيضاً في رفع المستوى التربوي والعلمي لطلبة العلوم          . التي يقدمها المؤمنون كصدقات وتقرب    

ما كان أقدر على توسـيع شـبكة        وكلّما كانت قوة عالم الدين المادية كبيرة ، وحقيبته مملوءة ، كل           . الدينية

  .أعماله لبناء مؤسسته  برجال الدين الذين هم من الدرجة الثانية

وبما أن ميراث الكيان الحوزوي الديني ال يعتمد فقط على المستوى العلمي ، وإنما على األموال ، يبقـى                   

فـي قمـة إهتمامـات      حرصه على االحتفاظ بوشائج قوية مع رجال البازار والمال ، وتبقى هذه الرغبة              
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، يتلقّى تمويله من عموم الشيعة فـي        آية اهللا السيستاني   )٭(أكبر أساتذة رجال الدين مثل العراقي     . المرجع

  .العالم ويصدر فتاوى، يقوم بدراستها وااللتزام بها، كل الشيعة من الهند وحتى لبنان

 ، حيث يقومـون بإسـتالم وتوزيـع         هؤالء المراجع لديهم وكالء في أماكن عديدة في المجتمعات الشيعية         

. األموال على حسابهم ، ويروجون آلرائهم وأحكامهم ، وفي تنافس واضح مع العلماء واألساتذة اآلخـرين  

ويقف على قمة الهرم الحوزوي اآلن أكبر األساتذة والعلماء والمراجع الذين يستقرون تقليدياً في النجـف                

عتبر اليوم في قمة هؤالء اآل     . وقمالحظ  (السيستانياإليراني  : يات العظام، وأكثرهم ذيوعاً هم كّل من        وي

محمـد   الباكستاني، والعراقـي     بشير النجفي ، والباكستاني   محمد إسحاق الفياض  ، واألفغاني   )  المترجم -

في النجف؛ أما مراجـع     ) أي مراجع التقليد  (، والذين يشكّلون بمجموعهم ما يسمى بالمرجعية        سعيد الحكيم 

 فـي   ومحمد حسين فـضل اهللا     في كربالء،    محمد تقي المّدرسي  د اآلخرون المعروفون فهم كل من       التقلي

 في قم؛ ويتربع على قمة األقليات الشيعة        وحسين على منتظري   وتقي بهجت  وميرزا جواد تبريزي  لبنان،  

  . في طهرانعلي خامنئيالشرقيين أيدلوجياً ، 

 -أي مرجعية عليا للـشيعة      ( د مقبول عالمياً كآية اهللا عظمى     لم يكن هناك على اإلطالق مرجع واحد للتقلي       

   ) .١٩٦٥المتوفى سنة  (محمد حسين بروجرديغير آية اهللا العظمى ) المترجم

إال ) papacyالبابوية  (حاول أن يكون ذلك األوحد لبناء المؤسسة الدينية الشيعية ، أي            الخميني  ورغم أن   

لقد قبل به الشيعة في كل العالم قائداً سياسياً ، ولكن العديـد مـنهم       . رانإن إمتداده لم يكن ليتعدى حدود إي      

 الذي هو زميـل     أبو القاسم الخوئي  إستمروا ينظرون الى الزعامة الدينية ويضعونها في آية اهللا العظمى           

فـي  إن الشيعة في الحقيقة يفتخرون ويعتـزون بالتعدديـة          . المقيم في النجف  السيستاني  وصديق آية اهللا    

.  وال يجوز لديهم تبنّي أو تقليد المرجع الميت، أي إعتباره مرجعاً جائز االتّباع.سلطتهم ومؤسساتهم الدينية 

ولذلك فإن المذهب الشيعي مستمر في التطور والنمو.  

ى كما إنه ليس مشجعاً أو محبذاً ألي مرجع أن يتبع مرجعاً آخر، األمر الذي يشير أو يؤكّد التباين في الرؤ     

بعد وفاة الخميني ، عجزت الجمهورية اإلسالمية في إيران عن إنتاج أو إيجاد قائد آخـر مـن                  . واألفكار

آيـات اهللا الهـادئين     ولذلك تحولّت وإنتقلت الزعامة الدينية للتشيع إلـى         . مستوى الخميني أو السيستاني     

  .الوديعين في حوزتي قم والنجف

إن إنبثاق سـاللة شـيعية   . ساس السياسي الجديد للمذهب الشيعيلقد حدث في عهد الصفويين أن وضع األ     

 م مع غياب اإلمـام      ٩٣٩إذ بعد خط األئمة الذي إنتهى عام        . حاكمة على بقعة شيعية يعتبر تطوراً جديداً        

ثيولوجيوا الشيعة أدركوا بأن إنسحاب اإلمـام يجـب أن          . الثاني عشر، أصبح المزاج الشيعي أكثر تماسكاً      

                                                 

هنا وهو يعلم ، بل يؤكّد بعد قليل أن آية اهللا السيستاين ليس عراقياً وإمنا إيراين سـكن                  ) العراقي(تخدم الكاتب كلمة    ال أدري ملاذا إس   ) ٭(

  ) املترجم. (العراق منذ فترة طويلة
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ه في أثناء غيابه ، أي قبل عودته ، ال يمكن تشكيل أو إقامة أية سلطة سياسية ، وحتى لو شُـكّلت  يعني بأن 

  .فستكون منقوصة وغير كاملة

وهذا يعني أنه حتى نهاية غيبته ، ال يمكن أن يوجد هناك نظام حكم شـرعي ، وأن أي شـخص يـسعى                       

ف الشيعة منذ تلك الغيبة فصاعداً كان يتمحور        إن هد . إليجاد مثل هكذا حكم يفترض أن يعرف بأنه مدعي        

المقاومة السلبية وهكذا حلّت ) . أي عودة الغائب المنتظر( حتى يوم عودته حفظ الدين وااليمانفي مسألة 

، غير إنهم ال يـسعون      أن الشيعة ال يعترفون بشرعية الحكم السنّي       ، كما    بدل الثورة الفاعلة أو الناشطة    

وعلـى هـذا    . تصفية الحسابات النهائية مع التسنّن سوف تأتي فقط في آخر الزمان          إن  .  كذلك تحّديهالى  

 ، الذين يناقشون Orthodox Jewsالصعيد يعتبر الفكر الشيعي مشابهاً أو مقارباً لفكر اليهود األرذوكس 

 ألخذها  بأن حفظ ثروات اليهود وهي وظيفة المسيح المخلّص المنتظر ، وهو الذي سيدين الصهيونية أوالً              

  .مهمة اإلنقاذ المسيحية في إعادة اليهود الى فلسطين

تماماً كما هي تجربة التهجير في األسر البابلي التي حثّت اإلسرائيليين على التجمع سوية وجمع الكتابـات                 

هكذا كانت غيبة اإلمام التي أقنعت الـشيعة   ، Hebrew Bibleالتي أصبحت في ما بعد اإلنجيل العبري 

 . ان الوقت أْن ينطلقوا بانتظام ويرصوا صفوفهم وينظموا وجودهم في منظومة معرفية دينية موحدة             إنّه ح 

وعندما تأرجح المدخل وُأغلـق فـي القـرن         . لقد وفّر األئمة مدخالً حياً أو إطاراً خاصاً للنبي وإمتداده           

لقرون الثالثة الممتـدة بـين      وفي غضون ا  . العاشر، حان الوقت لتقييم الوضع وإعادة األمور الى نصابها        

  .  م ١٢٥٠الغيبة وحتى أواخر سني 

عندما سيطر المغول على معظم أرجاء الشرق األوسط ، أخذت الثيولوجية الشيعية والعلوم الدينية شـكلها                

) م٩٩١المتوفى سـنة     (ابن بابويه كان في طليعة القادة المفكرين الذين إهتموا بهذا المشروع هم           . النهائي

 ،  جمع نصوص نهج البالغـة    لقد شهدت هذه الحقبة كذلك فترة       ) . م  ١٢٧٤المتوفى سنة    (المفيدوالشيخ  

وهي الخالصة الوافية لخاطابات اإلمام علي ورسائله التي يعتبرها الشيعة أهم مصدر من مصادر التشريع               

على أنها النمـوذج    وما دام الشيعة يعتبرون فترة خالفة علي        . اإلسالمي بعد القرآن وأحاديث النبي محمد       

األكمل في الحكم االسالمي الكامل، كانت خالصة النهج أيضاً تُعتبر ينبوع الحكمة السياسية، وهكذا كانت               

 في اللغة Confuciusفصاحة النهج وتأثيره على النثر السياسي العربي يقارنان بتأثير كلمات كونفوشيوس 

  .نية في اللغة الالتيCiceroالصينية ، وتأثير سيسروس 

من بين هذه الرسائل التي جمعت من كلمات علي في نهج البالغة ، هي تعليماته أو توجيهاته الـى أحـد                     

 ، حيث تُعتبر هذه الوثيقة بمثابة األساس األهـم مـن أسـس النظريـة            مالك األشتر والته في مصر وهو     

   :في هذه الرسالة كتب علي لواليه المذكور يقول له فيها. السياسية الشيعية

وأن الناس ينظرون من    . إعلم يا مالك أني قد وجهتك الى بالٍد قد جرت عليها دول قبلك من عْدل وجور               ((

. فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الـصالح       ...أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الوالة قبلك          
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للرعية والمحبة لهم واللطف بهم ، وال       وأشعر قلبك الرحمة    …فأملك هواك ، وشُح بنفسك عما ال يحّل لك،        

تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكُلَهم، فإنّهم صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلـق ، يفْـرط         

منهم الزلل ، وتَْعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ ، فأعطهم من عفْوك وصفْحك مثل                  

…  اهللا من عفوه وصفحه ، فإنّك فوقهم، ووالي األمر عليك فوقك واهللا فوق مْن والك               الذي تحب أن يعطيك   

  )٭) (٧ ()).وال تقولن إني مؤمر آمر فُأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين

امل وهناك الكثير في مفهوم علي ما يمكن إعتماده لدعم الحكومة المعتبرة ، إْن لم نقل الحكومة الممثّلة بك                 

وفي أيام الصفويين ، كان الشيعة قد إعتادوا أن يعيشوا كأقلّية تحـت الحكـم               . أبعادها في العصر الحديث   

وفي الحقيقة ، . فال هم منحوا الشرعية لسلطة أولئك الحكام وال هم توقّعوا أو رغبوا تمييزهم عنهم . السنّي

عة ذهبوا خيالياً أو وهمياً ينتظرون نهاية الزمان،        فإنّه بعد أن ذهب اإلمام الثاني عشر في غيبته ، فإن الشي           

  .وبدون أي أمل في حكومة شرعية حقيقية ، ومنذ تلك الفترة بالتحديد

ولذلك فماذا تراهم فاعلين للصفويين ؟ علماً بأن، هؤالء الملوك لم يكونوا خلفاء سنّة ، ولكنهم أيضاً ليسوا                  

 آمناً للتشيع في  إيـران وراحـوا يـدعون للمعتقـد الـذي               لقد وفّر الصفويون مالذاًَ   . اإلمام الثاني عشر  

يتصورونه في دائرتهم أو محيطهم، يؤسسون للمذهب الشيعي كشريعة ألهل األرض، ويظـاهرون ، بـل          

أما العلماء الشيعة ، فلقد أصبح العديد منهم جزءاً من األرستقراطية الصفوية             . يناصرون المدرسة الشيعية  

وأمالك ، وبعضهم حواشي ومقربون للحكام ، يصوغون نظريات جديدة للحكومة أو            كأصحاب إقطاعيات   

ووفقاً لهذه النظرية أو هذا التحول فإن العلماء الشيعة لم يكونوا يعتقـدون بـأن، الملكيـة                 . شكل الحكومة 

لحكومة الصفوية حكومة شرعية أو يعترفون بذلك بشكٍل مشخّص ، وإنّما يباركونها كأفضل بديل أو شكل ل               

شاهات الشيعة كانوا يحملون ويروجون    ).  المترجم -أي إنتظار ظهور اإلمام الغائب       . ( في فترة االنتظار  

  .للدين وااليمان، مؤكّدين بأن ذلك سوف يساعد في تعجيل أي تسريع التوقّعات بمجيء اإلمام الثاني عشر

التعاقد ( هذا  . ت حصتهم من الدعم الديني    يفعلون ذلك ، كلما زاد    ) أي الملوك (وكلما كان هؤالء الشاهات     

 غير المعلن مع العلماء عاش ما يقارب الـ خمسمائة سـنة ، حتـى   )  (Safavid Contract) الصفوي 

عندما راح آيات اهللا والملكية الجديدة يشقّون طرقاً أخرى، وخاصـةً            ،   ١٩٧٩مجيء الثورة اإليرانية عام     

، وفرضـه   ) أي الفقهاء االسالميين    ) والية الفقيه   (طي في موضوع    بعد أن طرح الخميني منهجه الثيوقرا     

  )٨ (.على إيران

                                                 

. ( لي الـسياسية    لقد نقلت هذا النص من أصله يف ج البالغة ، ومل أزد عما أورد ترمجته الكاتب يف سياق كالمه عن مدرسة اإلمام ع                      ) ٭(

طبعة بريوت ، مؤسسة األعلمـي للمطبوعـات ،   .  مفيت الديار املصرية سابقاً - شرح األستاذ اإلمام الشيخ حممد عبده -راجع ج البالغة    

  ).ترجمامل( وملن أراد هذه الوثيقة كاملة فلرياجعها يف املصدر املذكور ٨٤ - ٨٣ سوريا ، اجلزء الثالث ص -ودار مكتبة احلرم ، دمشق 
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كلما إنتشر التشيع زمانياً ومكانياً كلما أصبح متبايناً ثقافياً تبايناً كبيراً ، وهذا ما أثـرى الحيـاة الـشيعية                    

تّد إلى ما خلف جـذوره أي       واألفكار الشيعية وأضفى أبعاداً جديدة الى التطور الديني والتأريخي ، حيث إم           

إن الممارسة اإليمانية نفسها، أي التطبيق الديني إحتوت ثقافات جديدة،          . في قلب االسالم في العالم العربي       

أي ) العقب(أما أزمة   . ألن الرسالة االسالمية إنتشرت وإمتدت شرقاً من األرض العربية إلى إيران والهند           

لصاحبه وعلى إمتداد العصور فقد أدت إلى إيجاد فرق وتوجهـات           الشخص الذي يأتي في الخالفة كعقب       

إنشعبت عن الجسد األصلي للتشيع ، عرفت في ما بعد كلّها بـ اإلثني عشرية ، إلعتراف هـذه الفـروع                     

إذ بعد وفاة اإلمام الرابع في القرن الثامن، إتبعت األقلية أحد أدعياء اإلمامـة الـذي                . باألئمة اإلثني عشر  

 الخمسيةأو  ) نسبة إلى اإلمام زيد بن علي     ) ( الزيدية( ثائراً ضد األمويين ، وهم يعرفون اليوم باسم          نهض

ويعيش معظم الزيدية اليوم في اليمن وهم أقرب الى التسنّن في ممارسـتهم أو              . التباعهم خمسة أئمة فقط   

  . لإلسالم)  المترجم-أي عباداتهم ( تطبيقاتهم 

.  م ٧٦٥ وقع بعد موت اإلمام السادس المشرع والمؤسس جعفر الصادق في عام إنقسام آخر أكثر خطورة 

فزعمت جماعة مـن الـشيعة بـأن        . إذ إن ابن جعفر الصادق هذا األكبر إسماعيل كان قد مات قبل والده            

في آخرون جادلوا   . إسماعيل هو الوارث الحقيقي لكارزمية والده الدينية حينما كانا كالهما على قيد الحياة            

أولئك الذين أكّدوا كارزمية وإستحقاق إسماعيل      . في ولد آخر أصغر حي    ) أي خالفته (ذلك ووضعوا عقبه    

 ، ألنهم إنشقوا عن الجسم الرئيسي للتشيع بعـد  باإلسماعيلية أو السَبعيةفي خالفة والده عرفوا في ما بعد     

  ).  المترجم-ولم يؤمنوا إال بسبعة أئمة ( اإلمام السابع ، 

ي اإلسماعيليون جماعة صغيرة ، إال إن هذه الجماعة تمكّنت من إيجاد تشكيل أو طائفة جديـدة تركّـز                   بق

لقد كانت لديهم إنحناءة باطنية وأصبحوا بعدها غاطسين  . وظيفة األئمة على كشف المعنى الباطني لإلسالم

ألصول الرئيسية للتشيع وحتى    في الفلسفة والممارسات االسطورية الغريبة ، وأخيراً االصطدام مع بعض ا          

وفي القرن العاشر، إستطاع االسماعيليون إستالم السلطة في مـصر، وأسـسوا الدولـة              . أصول اإلسالم 

 بصماتهم ليس فقط على المنظومـة       الفاطميونلقد ترك   ) . م١١٧١ الى   ٩٠٩(الفاطمية التي إستمرت من     

إنما على اإلسالم في  عموم مـصر، حيـث الـوالء            ، و ) المترجم-نسبةً الى القاهرة    (االسالمية القاهرية   

 )٩(. الخاص ألهل بيت النبي وعائلته وحيث يعد األكثر حرارة وحميمية من أي مكان آخر في العالم السنّي                

 في القرن الثاني عـشر ،  عنـدما أرعـب المحـاربون              الطائفة الساسانية لقد أنتج االسماعيليون كذلك     

  .ومن بعدها الزعامة السنّية في عموم العالم) السنّة طبعاً(ية االسماعيليون الزعامة اإليران

اإلمـام  . إن أخالف أو أعقاب إسماعيل والفاطميين إستمروا في أدائهم كأئمة أحياء في تلك المجتمعـات                

.  ، الذي يهتم ويرعى جماعته وأحوالهم من مقعده فـي بـاريس            األمير كريم أغا خان   الحي المعاصر هو    

)  المترجم-من األموال كضريبة مثل ضريبة الخمس عند الشيعة  % ١٠أي (يدفعون العشْر االسماعيليون 

 الذي يقوم بالمقابل بتفقّد جماهيره ، وهدايتهم أو تبصيرهم باألمور الدينية إضافةً إلى السعي               آغا خان إلى  

 والمستـشفيات فـي      بيناء الجامعات والمـدارس    األغا خان لقد قام   . لتحسين أوضاعهم المادية والمعاشية   



 التحدي الصهيوين         كتب خاصة                                                  التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

    مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية               ١٩ من ١٧                                     ٢٠٠٧ -      كانون الثاين
 

المجتمعات اإلسماعيلية ، مستخدماً تأثيره على الملوك والرؤساء والجنراالت ورجال األعمال لما يحقـق              

  .المزيد من الرفاهية لالسماعيليين أينما وجدوا وحيثما يعيشون ويقطنون

لنائية في العربيـة     ا محافظة نجران فهناك ، مثالً ، عرب إسماعيليون ، أي تجمعات عربية إسماعيلية في             

 المجتمعات الهندوإيرانيـة   أما في القرون الحديثة فإن اإلسماعيليين يتركّزون بشكل كبير في            -السعودية  

Indo- Iranian  .    أغلب اإلسماعيليين يعيشون تقليدياً في نماذج دائرية حيث تمتد مستقراتهم هـذه مـن

إن سقوط . نزوالً حتى داخل باكستان شرق إيرانالهند الى غرب الصين وطاجيكستان وأفغانستان وشمال 

االتحاد السوفياتي وبعض المنافذ في الصين سمحت لالإسماعيليين بتشكيل روابط جديدة عبر هذا القـوس               

 فعـل  British Rajتحت حكم راج البريطاني . الواسع والحدود العالمية العديدة التي يمتد إليها ويجتازها 

ون حسناً حينما هاجروا أو قاموا بهجرات ورحالت تجارية ضخمة على إمتـداد             التجار الهنود اإلسماعيلي  

العديد منهم إستقروا في بريطانيا وشرق أفريقيا، وشكّلوا الطبقات التجارية في           . الطرق والمسافات الطويلة  

  . غينيا وتنـزانيا وأوغندا

  في تلـك المنطقـة فـي         Campaigas Africanization) نسبة إلى أفريقيا  (من المعسكرات المؤفرقة    

 وهي المناطق األسوأ في حكم الرعب الذي شدد الخناق على أوغندا تحـت حكـم                -) ١٩٧٠(السبعينات  

فبعضهم ذهـب الـى الواليـات       .  تم إبعاد اآلالف من اإلسماعيليين الى المنافي         -الدكتاتور عيدي أمين    

وهكذا وعلى إمتداد القـرون     .  هاجر الى كندا     غير أن معظمهم  . المتحدة األمريكية وآخرون الى بريطانيا    

 ، وغالباً ما كـان  Bohras of India بهرة الهندكان اإلسماعيليون يشكّلون تجمعات صغيرة ، بمن فيهم 

 إليزيديين واDruze of Levant ليفانت في كالدروزلهم تأثير عميق على فرق التشيع الصغيرة األخرى 

  .يا ، والعلويين في تركيا في سورلعلويينفي العراق ، وا

إن التشيع ال يوجد فقط في الزمان وإنّما في المكان وفي داخل ثقافات مختلفة ومتعددة ،  األمر الذي ساعد                    

نعم إن التشيع ، شأنه شأن االسالم ، ظهر أوالً بين العرب ولكنه سرعان              . كثيراً في تشكليها أو التشكّل بها     

، التي إستطاعت ألسنتها الممتدة على حـدودها تـوفير مالجـئ للـشيعة              ما وجد له موطئ قدم في إيران      

في القرنين العاشر والحادي عشر ، . وإنقاذهم من قاتليهم المتواجدين في قواعدهم في كلٍّ من بغداد ودمشق 

دينية كان التشيع قوياً في الشمال األفريقي والجنوب السوري بينما كانت إيران مركزاً للثيولوجيا والعلوم ال              

بعدها بدأت الملكيات الشيعية القديمة في كلٍّ من مصر واألراضي العربية باألفول ، بينما بـدأت                . السنّية  

ملكيات شيعية جديدة تظهر في إيران والهند ، وكانت نتيجة هذه الشبكة أن إنتقل مركز التشيع الجغرافـي                  

ن اللغوي واألثني واالحتكاكات المستمرة مع      التوترات االيرانية الخاصة على الصعيدي    . جدياً نحو الشرق    

االمبراطوريات االسالمية المحكومة عربياً ، فضالً عن الثقافة الباطنية والدينية الخاصة بهذا البلـد كلّهـا                

  .جعلت من التشيع مذهباً الفتاً وجذاباً

اليوم هـم مـن العـرب ،        أن أغلب المجاميع الشيعية     . اليوم يمتلك التشيع قاعدة أثنية ذات طبيعة مختلفة       

وااليرانيين الناطقين بالفارسية ، واآلذريين الناطقين بالتركية ، الذي يقطنون شمال غـرب إيـران وفـي                 



 التحدي الصهيوين         كتب خاصة                                                  التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

    مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية               ١٩ من ١٨                                     ٢٠٠٧ -      كانون الثاين
 

لعب اآلذريـون    . جمهوريات االتحاد السوفياتي السابق في أذربيجان على الساحل الغربي من بحر قزوين           

اءت القبائل اآلذرية ، أو نزلت الى الشرق األوسط من          فلقد ج . دوراً قليل المحبوبية ولكنه كان دوراً مهماً      

مواقع في مركز آسيا كجزء من الموجة التركية التي إكتسحت قلب العالم اإلسالمي مبتدئة ذلـك بـشكل                  

هؤالء الفرسان ، والمهاجمون من راكبي الخيول كانوا أخيراً قـد إعتنقـوا             .  تقريباً ١٠٠٠عفوي في سنة    

م السياسي بدأوا بإقـصاء الخلفـاء العـرب واالنتـشار الواسـع لتـشكيل               ومن لحظة شروعه  االسالم،  

كمـا   . إمبراطوريات وملكيات عبر المناطق الجغرافية التي يطلق عليها اليوم تركيا، وإيران وجنوب آسيا            

إندفعت القبائل اآلذرية جنوباً باتجاه إيران وفي نفس الوقت تقريباً حينما كان أنصارهم وزمالؤهـم مـن                 

إنّهم اآلذريون المهتدون الى    .  القبائل يندفعون غرباً في بالد األناضول، وجنوباً من كابل بإتجاه الهند           رجال

. دين جديد وهم الذين ذهبوا بالتشيع وأدخلوه الى المكان الذي كانت أغلبيته من السنّة وهو إيـران اليـوم                  

أذربيجان ، وحيث أفقـدوه الكثيـر مـن         وبينما تمر عقود من حكم السوفييت الذين سطوا على التشيع في            

يستمر اآلذريون اإليرانيون ليصبحوا العمود األكثر قوةً ومتانةً لاليمان فـي           عنفوانه وقدراته االهتزازية ،     

إن أغلب علماء الشيعة المبرزين ، ومنذ القرن التاسع عشر ، مثل آية اهللا أبو القاسم الخـوئي ،                    . المنطقة

  .هم من اآلذريين

  القزلبـاش ن جنوب آسيا أصبح موطناً للعديد من المجتمعات أو التجمعات الـشيعية ، مـن قبيـل                  كما إ 

الـسندهيين ، والبنجـاب ، والبنغـاليين ، والـشيعة            في أفغانـستان ، وحتـى        الهزارة ، و  لفارسوانوا

. الباكستان، وأقلّيات أخرى في بنغالدش والهند و) المترجم-أي الخوجة  (Gujarati Shias الكوجاراتيين

وبينما تستمر المدن العربية كالنجف وكربالء في لعب دور مهم في الحياة الدينية الشيعية ، غير إن شعوب             

ايران والهند والباكستان أصبحوا يشكّلون ويتعهدون اليوم بأغلبية الشيعة في العـالم وال يـوفّرون حتـى                 

  .يرهمالحصة الصغيرة من الزعامة الثقافية والفكرية الشيعية لغ

موجات من الهجرة وعلى إمتداد قرون ، وتحديداً في غضون القرن العشرين ، كانت قد أخذت أعداداً قليلة          

على إمتداد الساحل الشرقي ألفريقيا ، وفـي        . من الشيعة وإنتقلت بهم إلى أفريقيا وأوربا وأمريكا الشمالية        

توجد للشيعة تجمعات ولهـا جـذور        ،   Zannzibar زنجبار و Mombassa مومباساالمدن التجارية مثل    

كما ذهب الشيعة كذلك الى أفريقيا كتجار من جنوب إيران والبحرين وشبه الجزيرة العربية وذلك               . عميقة  

. كجزء من تجارة فاعلة ونشطة ذهاباً وإياباً عبر المحيط الهندي في القرنين الثامن عشر والتاسع عـشر                  

 هاجر آخرون مـن الهنـد مـع البريطـانيين تـابعين أخـوانهم               وفي العقود المبكرة من القرن العشرين     

ومثل اإلسماعيليين ، إندفع    . كامباال ونيروبي ودار السالم ودربان    اإلسماعيليين قدماً بقدم لكي يستقروا في       

الشيعة األفريقيين الشرقيين أو أجبروا على مغادرة أفريقيا الى حيث المنفى في الواليات المتحدة األمريكية               

 وأبعد من ذلك الى الغرب ، فإن التجمعات الشيعية تتشكّل بشكل رئيسي من المهاجرين المعاصرين                .داوكن

القادمين من لبنان ، الذين هربوا من وحشية الحرب والفقر ليبحثوا عن قدرهم في أمـاكن أخـرى مثـل                    

نـافيهم فـي    بعضهم هجروا من م-كثير من الشيعة . Kinshasa and Freetown كينشاسا وفريتاون
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مدن عديدة مثل   .  إستقروا في الغرب     -أفريقيا ، وآخرون من أصولهم في العالم العربي وإيران وباكستان           

، تضم اآلن أرقاماً كبيرة من التجمعات الشيعية بل في مراكز      لندن   و D.C و   تورنتو وديترويت وواشنطن  

  .هذه المدن

ه بالطريقة نفسها التي وجد الدين سبيله من خاللهـا فـي            إن إنتشار التشيع صار يقرن بما ال يمكن تحاشي        

وعلى الرغم من أن الشيعة لم يتحدوا الحكم السنّي بشكٍل جدي ومنذ الـصدر        . سرعة إنتشاره وما آل إليه      

 فالبويهيون. األول لالمبراطورية االسالمية ، غير أن هناك فترات من الزمن إستطاعوا خاللها حكم السنّة             

 حكموا مصر ، وهناك أمـاكن       واإلسماعيليون الفاطميون وا بغداد في منتصف القرن العاشر،       الفرس حكم 

 Shia الـشيعية  مملكة بهمـاني أمثلة على ذلك . صغيرة أخرى ساد فيها الشيعة ، أو قل سادت مبادؤهم 

Bahmani Kingdom ديكانفي ربوع  ) ١٥٢٦ - ١٣٤٧( التي حكمت بين Deccan  ،جنوب الهنـد 

 في شمال الهند ، وفي هذه األمثلة أو النمـاذج           لكناوالذين حكموا   ) ١٨٥٦ - ١٧٣٢(  في   عودةونواب ال 

الشيعية جرى دعم العلماء الشيعة والمفكرين من قبل الحكام الشيعة ووفّروا لهم مالذات آمنة مـن خطـر                  

  .يعياًالمالحقات السنّية وأحكام التصفية التي كادت تطالهم، إال أنهم لم يقيموا حكماً  ش

ومنذ ذلك العمل الكبير الذي تم إنجازه على أيدي الملوك الصفويين في إيران ، أصبح الدين قريبـاً مـن                    

بعد ذهاب الـصفويين ، أصـبحت       . شباك االيرانيين وبهوية إيرانية ، إذ إن األثنين أثر أحدهما في اآلخر           

 القوى اإلستعمارية األوربية تقتطـع      إيران أكثر إنسجاماً على الصعيد الشيعي وخاصة حينما بدأت بعض         

بعض األجزاء أو المقاطعات المحكومة إيرانياً ، والمأهولة من قبل السنّة في القوقاس ، ومركـز آسـيا،                  

 Henry Corbin هنري كـوربن العالم الفرنسي الشهير في التشيع ،  . وأفغانستان في القرن التاسع عشر

أي ) بالفرنـسية ) (Islam iraniene ( االسـالم اإليرانـي  كان قد شخّص التشيع ووضعه تحت عنـوان  

Iranian Islam )هذه ، وبينما .) ١٠ ع غير إنكان التأثير الفارسي واإليراني أكثر حضوراً في جذور التشي

كان تطور الدين منذ القرن السادس عـشر لـه          نعم ، ومما الشك فيه       . المسألة بقيت موضع جدل ونقاش    

لمساهمة االيرانية ، وإن هذه الحصة هي التي عرفت التشيع وأعطته هويته أكثر ممـا               الحصة األكبر من ا   

وبعيداً عن اآلذريين ، لم يكن هناك أحد من الناس قـد إعتنـق              . أعطاه له العرب الذين بقي معظمهم سنّة      

  .التشيع بالتمام والكمال وأحبوه كما فَعَل اإليرانيون

رية الصفوية بالتصدي للجيوش السنّية من أفغانستان وراحـت بعـدها           م قامت االمبراطو  ١٧٢٢ففي عام   

قـد إسـتعاذ    ) السنّي طبعاً   (وكان نادر هذا     . نادر شاه تُالحق ، وتحاصر من قبل الملك االيراني العظيم         

 النفوذ اإليراني كقوة فاعلة ومؤثرة وقفت بين العثمانيين من جهة الغرب ، والمغول من جهة الشرق مع إنّه

واآلن ورغم أن األفغان ونادرشاه كليهما لم يستطيعا أن يجعال من التسنّن عقيدة إليران،              . كان سنّياً بالتأكيد  

إال أن إنتصارهما أنهى التحدي السياسي الشيعي للهيمنة السنّية على المنطقة ، ومع ذلك فإن التداخل بـين                   

عالية االستفزار واإلثارة لعموم الشرق األوسـط فـي         إيران والتشيع بقي ثابتاً مع كل العواقب التي تبدو          

  .القرن العشرين


