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 .                          عضوا                                    ابراهيم كاظم عالء. م       

 
 . عضوا                          يوسف االمير حسين عبد. م.م       

 حدة العراق(تحت شعار) المرجعية الدينية صمام امان لو 

  

تعقد كلية العلوم اإلسالمية / جامعة أهل البيت )عليهم السالم( مؤتمرها العلمي السنوي       
الحادي عشر بعنوان )الدور الوطني والعلمي لألمام الشيرازي قائد ثورة العشرين في ذكراه 

صباح يوم المئوية( على قاعة المؤتمرات المركزية للجامعة في تمام الساعة التاسعة من 
 .  92/4/9102السبت الموافق 

 منهاج المؤتمر :
 

 االفتتاحية :
كلمة عميد كلية العلوم اإلسالمية / أ.د منصور مذكور الحلفي رئيس اللجنة  -

 التحضيرية . 

 االشعار ببدأ جلسات المؤتمر والتي ستكون جلسة واحدة .  -
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 ابحاث المؤتمرجلسة 
 01س  -01التوقيتات من س 

 المقرر: م. عالء كاظم ابراهيم س الجلسة: أ.د ماجد حمزة طعمة الدفاعيرئي ت

0.  
 م.د علي احمد ناصر
 م.د زهراء مهدي كاطع

 االمام محمد تقي الشيرازي فقيهًا مجاهداً 

9.  
 م.د كريم خضير فارس المسعودي
 م.م تحسين علي حسين المسعودي

 المرجعية الشيرازية وفتوى ثورة العشرين

3.  
المرجعية الدينية وزمام المجتمع تأمالت في طوق  هيم كاظم الشمري م. عالء ابرا 

 النجاة

4.  
 م.م حسن خالد دبيس
 م.م عمار زامل وجر

 تأثير الفتوى في المجتمع االسالمي

5.  
 محمد تقي الشيرازي والغزو الفكري  حسين عبد االمير يوسف م.

 وذجيًا(عالقة الدين بالسياسة )ثورة العشرين أنم م.م مازن شاكر يوسف  .6
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2.  
 االمام محمد تقي الشيرازي واالستعمار أ.م.د عادل محي شهاب

8.  
 القيادة المرجعية والعشائرية في ثورة العشرين م.م قاسم محمد محي حسن المالكي

 ملخصات البحوت
 م.د زهراء مهدي كاطع                                     م.د علي امحد انصر     

 ريازي فقيهاً جماهداً()االمام حممد تقي الش

الشيخ حممد تقي بن حمي علي بن حممد علي كلش احلائري الشريازي فقيه جماهد ومدرس كبري , كان والده من  .1
اهل الورع والدين وجاور يف احلائر وأخوه املريزا حممد علي سكن شرياز وكان من مراجعها , وهم بيت حكمه 

 هـ 1521لد عام وعلم وادب ينظمون الشعر الرائق ابلفارسية و 
هاجر اىل كربالء عند الفاضل االردكاين والسيد علي تقي الطباطبائي والشيخ علي البفروئي والشيخ زين  .5

العابدين املازندراين مث هلجر اىل سامراء وحضر عند السيد حممد حسن الشريازي  رجع اىل كربالء واستمر يف 
 العطاء العلمي وتسلم زمام االمور 

, حاشيته على املكاسب , ديوان شعر , رسالة يف صالة اجلمعة , رسالة يف اخللل , رسالته من اهم مؤلفاته  .3
 العملية , مناسك احلج , شرح االرجوزه الرضاعية  .

يف اثناء احلرب العامة وانسحاب العثمانيني من العراق مل يتمكن من البقاء يف سامراء فغادر اىل الكاظمية مث اىل   .4
عد وفاة السيد حممد كاظم اليزدي انتقلت الرايسة اليه وبفتواه الشهرية اعلنت الثورة العراقية كربالء واقام فيها وب

 على االحتالل االنكليزي وهي ثورة العشرين 
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ان ثورة العشرين مل تكن حداًث طاراًئ امنا مهدت هلا احداث اخرى كانت مبثابة مقدمات هلا , اال ان هذه  .2
 . 1111, من اهم مقدمات ثورة العشرين هي انتفاضة النجف االحداث كانت ذات طبقية عفوية 

  -من اهم االسباب اليت ادت اىل االندالع ثورة العشرين وانطالقها من الرميثة هي : .1
 اللجوء اىل االعتقاالت والتوقيفات التعسفية الفراد اجملتمع بدون سبب شرعي  - أ

 اقي عدم اطالق احلرايت والشخصية منها لكل فرد من الشعب العر  - ب
العشائر ذاهتا ال تقبل وجود سلطة غربية وخاصة عشائر الفرات االوسط اليت حافظة على الكثري من  - ت

 القيم العراقية 
 الوعي الوطين واملاسي للشعب العراقي وعشائر الفرات االوسط ابلذات  - ث
 االضطهادات ذات العسكرية اليت عربت حدودها اجتاه العشائر  - ج
ية مع رجال الدين ورؤساء العشائر وتنفيذ مطالبهم الوطنية العادلة عدم جتاوب احلكومة الربيطان - ح

 واملشروعية 
 فرض الضرائب غري الشرعية على عموم املزارعني يف الفرات االوسط واليت ال يوفقها العقل  - خ

هذه  افىت االمام الشريازي رمحه هللا بعدم جواز انتخاب غري املسلم لالمارة والسلطة على املسلمني , وقد كانت .7
الفتوى ايذاان ابجلهاد والدعوة اىل الثورة , وقد طبعت منها عشرات االالف من الشيخ ووزعت , فاصابت 

 السياسة الربيطانية نكسة اذلت احلاكمني االنكليز من بعدهم 
على اعقاب هذه الفتوى اسس االمام الشريازي جملسآ لقيادة ثورة العشرين , وقد كان يف هذا اجمللس امساء من  .1

 االعالم .
وعندما قام االستعمار الربيطاين الظامل مبمارسات الالنسانية , اصدر االمام الشريازي الفتوى وهي )مطالبة  .1

احلقوق واجبة يف ضمن مطالبهم رعاية السلم واالمن , وجيوز زمل التوسل ابلقوة الدفاعية اذا امتنع االنكليز عن 
 قبول مطالبهم( 

ق بثورة شاملة عارمة وهبوا الدفاع عن احلرمات يف كل مكان وقد كان للنجف اثر املسلمون يف اطراف العرا .11
 االشرف لكل علمائهم االعالم ومثقفة وقد اسوا اربعة جمالس 
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امر االمام الشريازي بطرد احلاكم الربيطاين والذي كان قد دخل مدينة   1312يف اليوم التاسع من ذي القعدة  .11
اربعة جمالس لضبط االمور وادارة الثورة , وتعاقبت احلروب الدامية بني  كربالء ابلقوة والقسوة , وقد شكوا

الشعب العراقي واالستعمار احملتل , حىت كان االنتصار العظيم لالم املسلمني واحلشد الن االنكسار للكفر 
 والظاملني

مآ وصلى على هـ تويف الشيخ حممد تقي الشريازي ليلة االربعاء مسمو 1331يف الثالث عشر من ذي احلجة  .15
جثمانه املرجع الديين الشيخ فتح هللا االصفهاين املعروف بشيخ الشريعة ودفن ابلصحن احلسيين يف كربالء 

 املقدسة .
 

 م.م حتسني علي حسني املسعودي                م.د كرمي خضري فارس     
 )املرجعية الشريازية وفتوى ثورة العشرين( 

 اإلمام اصدر الشريفة النبوية للهجرة 1337 عام الثاين بيعر  شهر من العشرين يوم يف     
 الربيطاين االحتالل اركان زلزلت اليت )الصاعقة( فتواه سره( الشريازي)قدس تقي حممد السيد
 حتت والصامد الواعي العراقي الشعب على التدليس مغيتة ومبراوغة حياول كان الذي الظامل
 فنشر العراق عرش – زوراً  احلرية وأبسم – ميتسن حىت وتزويرها, االنتخاابت غطاء

 يف العراقي الشعب ومساعدة العراق اعمار يريد انه العراق أرجاء يف الربيطاين االستعمار
 املراوغة هلذه الشريازي اإلمام تصدى وقد,  السعيد واألفق الشاملة املصاحل إىل النهوض
 .الواحد ابحلرف تقول اليت الصاعقة(( ابلفتوى

  الرحيم الرمحن هللا بسم  
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 51 املسلمني) على والسلطنة االمارة يف املسلم غري ينتخب ان املسلمني من الحد )ليس
  .(ه1337 الثاين ربيع

  :العشرين ثورة قيادة جملس
 ثورة لقيادة جملس )الصاعقة( الفتوى اعقاب على سره( الشريازي )قدس اإلمام اسس     

 .العشرين
 . )سره زي)قدسالشريا رضا حممد السيد-1
 سره(. الشهرستاين)قدس الدين هبة علي حممد السيد-5
 سره(. )قدس اخلرساين امحد املريزا-3
 سره(. الكاشاين)قدس القاسم ابو السيد-4
 سره(. اخلالصي)قدس مهدي الشيخ-2
 

   :العشرين لثورة العام الرأي تعبئة
                                            . الثورية الطاقات عبئي وقرية مدينة كل يف والبطل الصامد العراقي الشعب جعل   

   :أخرى بريطانية مراوغة
 إىل عمد االنتخاابت غطاء حتت الفاشلة واملراوغة ابخليبة الربيطاين االحتالل شعر عندما     

 من جمموعة مع فأجتمع الوطنية( احلركة ابسم (سياسته املخادعة لتمرير اخرى وسيلة
  .(فاحتة ال حمررة للعراق جاءت الربيطانية احلكومة )إن  :هلم وقال راقينيالع
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   (.11: ص .الناصعة احلقائق )املبارك الشريازي اخلتم احلائري تقي حممد االحقر  :املصدر
 

 
 

  
 عالء كاظم ابراهيم .  م       

 )املرجعية الدينية وزمام اجملتمع أتمالت يف طوق النجاة(

ث ضرورة وجود ادارة  للمجتمع , و ضرورة كوهنا ادارة سليمة و نزيهة  و يتناول املبح
شرعية ابملعىن العام و املعىن  الشرعي , و من اجل ذلك حينما تعرض اجملتمع العراقي حتديداً  
, لتحدايت خمتلفة , منها الغزو و االحتالل االجنيب الربيطاين يف القرن املاضي , انربى 

و الذين هم املمثل الشرعي و النزيه لألمة عموما , ليواجهوا هذا االحتالل العلماء الرابنيون 
و لو ابلقوة ,  و كان التحرير , و منه علم كون املرجعية هي  , و كانت الفتوى إبخراجهم

 صاحبة القرار و هي طوق النجاة يف كل االزمات . 

شرين , واليت  اصدرها و ذكر طي املبحث حيثيات رافقت الثورة  و اليت عرفت بثورة الع
فتواها االمام حممد تقي الشريازي رضوان هللا تعاىل عليه  , و من كان من العلماء املراجع 
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املشاركني فيها , و من ساهم من وجهاء العراق يف الثورة  , و  عينات مما رافق الثورة من 
اين مثل اجلنرال احداث , وبعض من شعر الشعراء , و كذلك من كان من العدو احملتل الربيط

 مود , و احلاكم املدين )ويلسون ( . 

ار السياسي الديين وانتهى املبحث اىل ضرورة  احملافظة على رموز املرجعية , و شكل القر 
 عصور . على مر ال

 م.م عمار زامل وجر                                      م حسن خالد دبيس      

 

 سالمي()أتثري الفتوى يف اجملتمع اال 

 الفتوى: يف اللغة يف ثالث نقاط ....

 أتيت الفتوى مبعىن البيان يقال افتاه يف االمر : أابنه له  .1
 أتيت الفتوى مبعىن اجلواب على السؤال يقال : أفتاة يف املسألة يفته اذا اجابه . .5
 قد ختتص الفتوى ببيان املشكل واجلواب علما أشكل : حيث ان أصلها من الفىت وهو الشاب .3

 احلدث الذي شب وقوي فكأنه يقوي ما أشكل ببيانه . 
 معىن الفتوى يف االصطالح 

 الفتوى اصطالحا: االخبار ابحلكم الشرعي مع املعرفة بدليله . 
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وتضمن هذا التعريف: االخبار يفيد ان الفتوى من ابب االخبار احملض اذ املفيت امنا خيرب بفتواه من استفتاه 
 هبا .  ابألخذاء تركه وال يلزمه فان شاء قبل قوله وان ش

ويف هذا احرتاز عن حكم احلاكم وقضاء القاضي فأنه احلاكم او القاضي خيرب اخلصوم بقوله على سبيل 
 االلزام 

 فيشرتك هو واملفيت يف االخبار عن احلكم ويتميز القاضي اباللزام . 

 

 احلكم يف اللغة 

 سواء الزمت ذلك غريك او مل تلزمه .واحلكم ابلشيء ان تقضي أبنه كذا او ليس بكذا 

اما مادة احلكم أتيت يف القران منها )الفقه واحلكمة والفصل والقضاء واملوعظة والفهم والعلم والنبؤة 
 وحسن التأويل( 

 أتريخ ثورة العشرين 

ضد االحتالل الربيطاين وواحدة من سلسلة  1151ثورة العشرين ثورة اندلعت يف العراق يف مايس 
العراق متهيدا لضمه اىل بريطانيا ووحدة من االنتفاضات اليت حدثت يف الوطن العريب جراء عدم  هتميش

 ايفاء احللفاء ابلوعود املقطوعة للعرب بنيل االستقالل كدولة عربية واحدة من اهليمنة العثمانية 

 فتوى السيد حممد تقي الشريازي 
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للهجرة النبوية أصدر السيد حممد تقي الشريازي فتواه الصاعقة اليت زلزلت  1337عشرين عام يف يوم ال
اركان االستعمار الربيطاين الظامل وهذا نص الفتوى )بسم هللا الرمحن الرحيم : ليس ألحد من املسلمني ان 

  11حة والسلطنة على املسلمني( يف كتاب احلقائق الناصعة صف لإلمارةينتخب غري املسلم 

ولد السيد الشريازي يف ايران يف شرياز وهاجر يف شبابه اىل العراق وحتديداً اىل كربالء كما سكن فرتة يف 
هجري وكان للسيد  1315سامراء وقد استلم الزعامة الدينية بعد وفاة حممد حسن الشريازي سنة 
لعراقيني على انتخاب )السيد برسي  الشريازي دور يف ثورة العشرين حيث ان االنكليز عندما ارادوا اجبار ا

 يساً حلكومة العراق اصدر فتواه كوكس( املندوب السامي الربيطاين ليكون رئ

 والسلطنة على املسلمني(( . لإلمارة)) ليس الحد من املسلمني ان ينتخب وخيتار غري املسلم 

م.م حسني عبد االمري يوسف              
 حممد تقي الشريازي والغزو الفكري

 
حممد تقي الشريازي, هو أحد أبرز مراجع الشيعة , وأحد مفجري ثورة العشرين ضد االحتالل الربيطاين 

للعراق ولد آية هللا حممد تقي بن احلاج حمب علي بن مريزا حممد علي كلشن احلائري الشريازي, عام 
م مبدينة شرياز يف إيران 1141 -هـ 1521 . 

هـ" وأقام يف كربالء وتدرج يف الدراسة 1571امسة عشرة من عمره" وغادر شرياز إىل العراق وهو يف اخل
 وحتصيل العلوم الدينية,

وسافر إىل سامراء فقرأ على يد اجملدد الشريازي حىت أصبح من أجالء تالميذه وأركان حبثه, وكان إىل 
جانب ذلك مدرًسا وأستاًذا جلمع من أفاضل تالميذ اجملدد الشريازي وعندما احتلت القوات الربيطانية 
مدينة سامراء يف مارس 1117 م وأخذهتا من أيدي األتراك كان هو آخر من يضطر إىل مغادرة هذه 
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املدينة واجته إىل مدينة الكاظمية؛ حيث مكث فيها مدة من الزمن مث توجه إىل كربالء يف منتصف سنة 
 1331هـ 53 فرباير 1111م 

ومن نشاطاته الفكرية هي إنشاء ودعم اجلمعيات املختلفة اليت تنشر الوعي بني أبناء األمة وتقف بوجه 
التيارات املنحرفة .ففي أواخر 1111 أسس الشيخ حممد رضا الشريازي جنل املريازا حممد تقي الشريازي 

ما يسمى ابجلمعية اإلسالمية يف كربالء, وضمت يف عضويتها السيد حممد علي هبة الدين الشهرستاين 
والسيد حسني القزويين والسيد عبد الوهاب الوهاب والشيخ حممد حسن أبو احملاسن وعبد الكرمي العواد 

وعمر العلوان وعبد املهدي القمرب وغريهم, وكانت هذه اجلمعية متتاز ابجلراءة والفعالية وكانت اية هللا 
الشريازي يشرف عليها؛ األمر الذي دفع اإلجنليز إىل اعتقال عدد من أعضائها يف األول من يو ليو 

,1111 
كما أصدر الشريازي فتوى أخرى ضد انتخاب )السري برسي كوكس( املندوب السامي الربيطاين؛ ليكون 

ليس ألحد من املسلمني أن ينتخب وخيتار غري املسلم لإلمارة والسلطنة »رئيساً حلكومة العراق, قائال: 
 .«على املسلمني

ندوب السامي الربيطاين ليكون رئيساً حلكومة العراق, وملا عرف العراقيون فتواه حول موقفه من انتخاب امل
 .هنضوا يف وجه السلطة اجلائرة وحاربوهم أبسلحتهم البسيطة املعروفة يف ثورة العشرين الشهرية واخلالدة
تناول حممد تقي الشريازي, العديد من القضااي الفكرية يف كتبه وجمالسه,فكان يرى أن حاجة األمة إىل 

واالتكاء على اخلارج فيما حنتاجه من اخلربات جير األمة إىل هيمنة خارجية, أو تالعب  اخلربة اخلارجية
حبقيقة صالحية اخلربات اليت نستهلكها من اخلارج, فيقول: "وواحدة من أبرز مشاكل بالدان اإلسالمية 

ولذلك فهي هي هذه, أي عدم وجود خرباء حمليني يف مستوى عال من اخلربة, فهي فقرية يف هذا اجلانب؛ 
تستعني ابخلرباء األجانب, وجرت عادة االستعمار أن جيّند هؤالء اخلرباء للعمل معه ولغري الغاية املنشودة 

منهم, فيجعل من بعض هؤالء اخلرباء جواسيس, يتجسسون على البالد اليت يعملون فيها, ويرفعون 
 املعلومات اخلطرية عن ذلك البلد
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 وضع العراق قبل إندالع الثورة

كان العراق ما قبل احلرب العاملية األوىل قد شهد  اجتاهات ونشاطات سياسية بني أوساط املثقفني 
املتعلمني والعاملني يف احلقول السياسية واالقتصادية واالجتماعية وكان هناك من يطمح إىل اخلالص من 

 اهليمنة العثمانية . وقد اختلفت مواقف القوى فيه وتوزعت على جمموعتني:

موعة األوىل )جمموعة القومية العربية(: كانت هناك جمموعة العراقيني ترغب يف اخلالص التام من الدولة اجمل
العثمانية ابعتبارها استعماراً تركيا مفروضاً على العراق وابقي الدول العربية اخلاضعة ابلقوة للهيمنة 

والعراق من جهة , ومجاعة أخرى   العثمانية ,إلن األتراك بذلوا أقصى جهودهم من أجل ترتيك املنطقة
كانت تريد احلفاظ على العراق ضمن الدولة العثمانية "املسلمة" , خوفاً على فقدان الوحدة اإلسالمية 
حىت من حيث الشكل واخلشية من الوقوع حتت سيطرة "الكفار!" املسيحيني اإلنكليز , مع ضرورة متتع 

ذاتية من جهة أخرى. وإذا كان االجتاه األول قومياً عربياً إىل العراق ابحلكم املستقل نسبياً أو اإلدارة ال
 حدود ملموسة إذ مل يكن الوعي القومي , سواء العريب أم الُكردي قد تبلور حينذاك .

االجتاه الثاين  )جمموعة اإلسالميني(:كان إجتاههم يف الغالب األعم دينياً إسالمياً متزمتاً , وكالمها كان قد 
ح ابالجتاهات الوطنية والقومية العربية والتأثريات الدينية والسياسية املباشرة وغري املباشرة أتثر بشكل واض

حلركات املعارضة السياسية يف كل من إيران وتركيا. أما يف فرتة احلرب العاملية األوىل فكانت اجلماعات 
ع بريطانيا ابعتبارها دولة السياسية يف العراق قد انقسمت إىل اجتاهني ملموسني أحدها يرفض التعاون م

أجنبية غري إسالمية أو استعمارية مسيحية "كافرة!" , وكانت متثله يف الغالب األعم املؤسسات والقوى 
 الدينية وجمموعات من شيوخ العشائر اليت أتثرت كثريا مبواقف وفتاوى شيوخ الدين.

مع بريطانيا وفرنسا ضد الدولة العثمانية :إن أنصار هذه اجملموعة  يرون ضرورة التعاون  الثانية اجملموعة
املتحالفة مع أملانيا من أجل اخلالص من اهليمنة العثمانية املتخلفة والقاسية على العراق وسكانه , وكانت 
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القوى القومية احلديثة التكوين وجمموعات من املثقفني واملتعلمني والتجار هي املعربة عن هذا االجتاه. إن 
يتطلعان إىل أي شكل من أشكال اخلضوع هلذه السيادة أو تلك بل من أجل حصول هذين التياران ال 

العراق على استقالله الناجز. وقبل انتهاء احلرب العاملية األوىل ويف أعقاهبا حتول املوقف املتباين يف 
يطانية االجتاهات السياسية لتلك اجلماعات يف العراق إىل جمموعة أوىل كانت ترفض أبي حال اهليمنة الرب 

وتريد االستقالل التام والناجز , وجمموعة اثنية كانت جتد أن ال مناص من التعاون مع بريطانيا وأتمني 
استمرار وجودها يف العراق حلماية العراق من التفكك ومساعدته على التقدم , ومبعىن آخر: كانت إحدى 

للعهد الربيطاين إىل الشريف حسني بن اجملموعتني تقف حبزم وبال مساومة ضد االنتداب وترى فيه نكثاً 
علي وال تقبل بغري االستقالل الناجز , وأخرى كانت ترى يف االحتالل الربيطاين واالنتداب فرصة حلصول 

العراق على الوحدة واالستقالل من خالل التعاون مع بريطانيا. وقد تبلور هذان االجتاهان نسبياً يف 
الربيطانية , -على االنتداب وأيدت فيما بعد عقد املعاهدة العراقية اجملموعة اليت شكلت احلكومة ووافقت

يف حني قادت اجملموعة األخرى انتفاضة السليمانية وثورة العشرين وانهضت الوجود الربيطاين يف العراق , 
ي رغم التباين يف األهداف بني قوى انتفاضة السليمانية وقوى ثورة العشرين حينذاك. ويف هذا األمر احليو 

اشتد اخلالف ومتايزت القوى وتوزعت على هذين االجتاهني حىت بعد قيام الدولة العراقية اجلديدة , رغم 
أن عملية التبلور واالصطفاف بني مجاعات االجتاهني مل تكن سريعة وال اتمة , بل كانت حىت هناية احلرب 

عر بتغيري كبري يف مواقفه أو تبدل يف العاملية الثانية متداخلة وينتقل بعضهم من موقع إىل آخر دون أن يش
سياساته. وال شك يف أن قوى اجملموعة األوىل قد توسعت بقوى جديدة واغتنت حركتها يف جمرى النضال 
ضد اهليمنة الربيطانية مبضامني سياسية واقتصادية واجتماعية وطنية وقومية جديدة , يف حني غاص االجتاه 

يف عملية التعاون مع بريطانيا من مواقع عدم التكافؤ وتنفيذ إرادة الثاين أكثر فأكثر وسنة بعد أخرى 
الدولة احملتلة واملنتدبة على العراق وأتمني مصاحلها يف العراق على حساب مصاحل الشعب واالقتصاد 

 العراقي.
 الشريازي والغزو الفكري إليران



 

 

17 

 

سي على إيران خصوًصا,وملا حيمله هذا أما املوقف اآلخر من املريزا حممد تقي الشريازي هو من الغزو الرو 
الغزو يف التأثري على الفكر اإلسالمي هناك, خاصة وأن الغزو قد أشاع أبن القوات الروسية قامت هبتك 

املشهد الرضوي الشريف وهتديد البالد اإلسالمية, وقد أصدرت املراجع العليا يف النجف األشرف 
عن البالد اإلسالمية, وكان املريزا حممد تقي الشريازي قد بعث وكربالء والكاظمية بضرورة اجلهاد والدفاع 

قرران حنن خدمة الشرع املنري مع مجيع « بفتوى إثر قدوم القوات الروسية وقد جاء يف إحدى فقراهتا:
العلماء اإلعالم من النجف وسامراء وحسب مسئوليتنا الشرعية اجملتمعون يف الكاظمية لدراسة هذه األمور 

ض هلا الدولة عسى أن جند حالا إلنقاذ املسلمني من ظلم األجانب وعدواهنم وأفكارهم اليت تتعر 
امللحدة,وهبذا يكون املرجع الشريازي حاضرا يف الساحة االسالمية وليس يف العراق فقط من أجل 

 التصدي للثقافات الشرقية والغربية اليت راحت تغزو بالد املسلمني آنذاك.
 وفاته

م, ومت تشيعه ودفنه يف احلسني 1151هـ املوافق أغسطس  1331ذي احلجة سنة  13يف قُتل يف كربالء 

 .  بكربالء
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 م.م مازن شاكر يوسف      

 )عالقة الدين ابلسياسة )ثورة العشرين أمنوذجياً(
يهدف هذا البحث إىل بيان مفهوم السياسة من وجهة نظر الدين والعالقة بينه وبني 

معرفة وطاعة حسب النهج اإلهلي (, وذلك أن له يان أن الدين يعين: )السياسة من خالل ب
أصول متثل: )األسس التحتية لفكر اإلنسان وسلوكه العقائدي والفكري (, وفروع متثل: 
)األمور اليت ترتبط بعقيدته وسلوكه الفكري والنظري, ترتبط أبفعاله(,ووظيفة, تتجسد يف: 

و إرشاده إىل ما فيه خريه و صالحه  عرب جمموعة أحكام توجه سلوكه  )تنظيم حياته الفردية واالجتماعية
العملي(, فالدين: معرفة و طاعة , معرفة أبصول الدين و قبوهلا, و طاعة يف فروعه, وسلوك يف تطبيق 
أحكامه حسب النهج االهلي, وكذلك بيان أن السياسة من وجهة نظر الدين ما هي إال: طريقة تطبيقية 

واملصاحل وحتقق املنافع وتقطع التجاذابت وحتل التقاطعات وتضمن املستقبل, وهذه كلها  حتفظ احلقوق
االهداف اليت تبغي حتقيقها االحكام الشرعية  والغاية من وراء نزوهلا وتشريعها, وهي هبذا فن من الفنون 

فروع ومقيدة وليست علم, وانجتة من نفس النسيج )االسالم(, لذا فهي حمكومة ابألصول وحمدودة ابل
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ابلسلوكيات اليت يوجبها املنهج اإلهلي, حيث تقتضي فيما تقتضي على ذلك وجود السائس هلا ووضع 
اخلبري هبا لقيادة دفتها, أي: )احلاكم(, وهبذا تفرتق السياسة الدينية عن السياسة غري الدينية, واليت هتتم 

احلهم ويطور حياهتم وفق األسس الفكرية اليت ابحلاكم وشكل احلكم وتعّينه وتنصبه ليقود الناس ويرعى مص
يؤمن هبا واألحكام اليت يصدرها, فاالختالف بينهما مبدئ وليس شكلي أو سلوكي, وهبذا كانت حماولة 
البحث اإلجابة عن االشكال أو االشكالية القائمة على دعوى ضرورة فصل الدين عن السياسة واملستندة 

بيق, حيث مل جتب عنها الدراسات السابقة من هذه الزاوية بشكل يف إىل االختالف السلوكي يف التط
مفصل بل أشارت إليها بشكل خمتصر ومقتضب جدًا واكتفت مبرور الكرام فوسعنا البحث فيها, كما أهنا 
مل تتطرق إىل حتليل هذه الشبهة وتتبع جذورها وحتديد مفاداهتا اليت ختالف حقيقة الدين ولست سلوكياته, 

هذه الدراسة إىل أن مفهوم الدين للسياسة خمتلف عن املفهوم احلاضر هلا, وأن دعوى وقد توصلت 
الفصل ما هي إال دعوة اقصاء الدين عن احلياة العملية وحصره يف الزاوية الرتاثية وهو خمالف لواقعه وال 

فيها ما هو إال أداة ينبغي االصغاء هلا, وأن السياسة وفق املفهوم الديين ضرورة الزمة للتطبيق وأن احلاكم 
من أدوات التطبيق وليس مقدسًا كما هو اليوم ال ميكن املساس به, وان التصدي ملنصبة واجبًا وجوابً  
كفائيًا اترة وعينيًا اترة أخرى, واستدلت على ذلك بثورة العشرين وتصدي الفقيه املرجع آية هللا العظمى 

النتائج بواسطة استخدامها للمنهج الوصفي حممد تقي الشريازي, وقد توصلت الدراسة إىل هذه 
 واالستقرائي والتحليلي.
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