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األبعاد السياسية والفكرية للمدرسة األصولية

 بقيادة الوحيد البهبهاني

The Political and Intellectual Aspects of Al-Bahbahani School of 

Principles 

Dr. Mohsen Baqer Al Qazwini         القزوينيباقر الدكتور محسن 

:صة بالعربيةالخع

شهد العام االسالم  يف منتصف القرن ال اين عشر اهلجـري تطـوران نوعيـان برهـور الوحيـد البهبهـاين يف 
مدينــة كــربالء املقدســة بــالعرات حيــ  اســتطاع بنهجــ  التغيــريي أن يســدس الســتار علــ  مجــود اســتمر عــدة 

تم  عندما فرض االجتهاد كحقيقة مسلمة عقود يف الفق  االمام  وأن يعيد للفقي  مكانت  الطبيعية يف اجمل
يف الفقــ  فرهــر اجملتهــدون الــذين مارســوا أدوارهــو التارنيــة ووضــعوا منهجــان جديــدان يف أصــوس الفقــ  وقــادوا 
مســرية التغيــري يف كــل مــن إيــران والعــرات فكانــت حركــة التنبــاإ وثــورة الدســتور يف إيــران وثــورة العشــرين يف 

 .الذي أحدث  الوحيد البهبهاين ومدرست  األصولية العرات من مثار ذلك التغيري 
البح  يتناوس املدرسة األصولية الي أوجدها الوحيد البهبهاين وتالميـذ  وآثـار هـذ  املدرسـة علـ  كـل 

.من إيران والعرات يف اجملاس السياس  والفكري

:الخعصة باالنكليزية

The summary of the Research: 
“The Political and Intellectual Aspects of Al-Bahbahani School of 

Principles" 
Since the middle of the Hegra' twelfth century, the Islamic world has 

witnessed a considerable development with the emergence of Al –Waheed 
Al –Bahbabani in the holy city of Karbala in Iraq. Al-Bahbahani managed to 
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put and end to the decade – long block in the Imam's jurisprudence, and to 
restore the natural place of the jurisprudence in society. He managed to 
impose (Igtihad) as an accepted reality in jurisprudence.  

As a result, a number of jurisprudence have emerged and played 
historical roles in establishing a new doctrine in the principles of 
jurisprudence, and leading the march of change in both Iraq and Iran. 

The movement of (Tinbac) and (Al- Dustoor) revolution in Iran, and Al 
Ishreen revolution in Iraq were fruits of such march of change made by Al – 
Bahbahani and this school of principles.  

The Research also deals with the school of principles made by Al – 
Waheed Al – Bahbahani and his students. He also deals with the impacts 
of this school on both Iraq and Iran particularly in the political and 
intellectual fields. 

 بقيادة الوحيد البهبهاني األبعاد السياسية والفكرية للمدرسة األصولية

تعــود جـــذور النهضــة احلدي ـــة يف كـــل مــن ايـــران والعـــرات إىل عهــد األغـــا بـــاقر البهبهــاين الـــذي ولـــد يف 
برهــة يف هبهــان ت انتقــل إىل كــربالء يف عهــد رئاســة الشــي  يوســف  هجريــة وقطــن 2228اصــفهان ســنة 

البحراين ]صاح  احلـدائ .. وقـد احـدل الوحيـد البهبهـاين ثـورة يف مـنه  اجملتهـدين فتسـدس السـتار علـ  
مخسة قـرون مـن اجلمـود، وأوجـد فضـة فكريـة كـربى اعـاد فيهـا القـرآن الكـر  والعقـل إىل يفارسـة دورتـا يف 

 .قهية بعد اغفاءة دامت مخسة قروناحلياة الف
 :الجمود الفكري في المؤسسة الفقهية

هــ. مللـف  2074املتـويف سـنة ]اصيبت احلياة الفكرية بصدمة عل  يد الشي  حممد أمن االسرتابادي 
كتـاب الفوائـد املدنيـة الـذي أعلـن فيـ  عـن االســتغناء عـن القواعـد العقليـة وارجـ  العقـل الشـيع  إىل الــوراء 

مــن مخســة قــرون، عنــدما دعــا إىل األخــذ بالكتــ  احلدي يــة األربعــة واالحتجــا  هــا دون  حــي ،  ألك ــر
فالفق  برأي  ال حيتا  إىل حب  إسناد الروايـات الـواردة يف هـذ  الكتـ ، وصـحة التمسـك مبـا ورد فيهـا مـن 

إيضــام مــن  االحــدال. كمــا وأنــ  نفــ  صــحة اإلمجــاع، ورفــت االحتجــا  بالكتــاب الع يــ  مــا م يــتت فيــ 
 :احلدي  وحجت  يف ذلك االحادي  الناهية عن تفسري القرآن بالرأي. يقوس الشي  اآلصف  عن ذلك

فقـــد توســـعت هـــذ  احلركـــة العلميـــة وشـــقت لريقهـــا إىل االوســـاط العلميـــة الشـــيعية وفرضـــت لريقتهـــا "
رتبادي )رمحـ  ا(  وقـد العقلية الفقهية الشيعية بفضل اجلهود الي بذهلا ملسـس هـذ  الطريقـة االمـن االسـ
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اشــغلت هــذ  املعارضــة العلميــة الــي قادهــا االمــن االســرتبادي فقهــاء الشــيعة فــرتة مــن الــ من وادخلــتهو يف 
 ")2(.صراع م يكن هلو ب  عهد من قبل 

وسيطرة هذا االجتا  الذي أخذ حيمل عنوان )االخباريـة  يففسـر لنـا مجـودان وااسـاران كبـريين سـاد املسـار 
 .الشيع  الذي ترإ أثر  عل  احلياة الفكرية والسياسية الفقه 

لكن م  وصوس البهبهاين إىل كربالء تغرّي كل ش ء، إذ بدأ حواران بناءان م  منرر احلركة االخبارية وهو 
الشـي  يوســف البحــراين حــع اسـتطاع أن يقنعــ  بالعــدوس عــن االجتـا  االخبــاري إىل االجتــا  الوســ . يقــوس 

كنـــت يف أوس األمـــر يفـــن ينتصـــر ملـــذه  االخبـــارين، وقـــد آثـــرت البحـــ  فيـــ  مـــ  بعـــت البحـــراين: دوقـــد  
اجملتهدين من مشاننا املعاصرين ]الوحيد البهبهاين. إالّ أن الذي ظهـر   بعـد اعطـاء التتمـل حقـ  هـو يف 
  املقـــا  وأمعـــان النرـــر يف كـــال  علمائنـــا األعـــال  هـــو أغمـــاض النرـــر عـــن هـــذا البـــاب وإرخـــاء الســـرت دونـــ

 ")1(.واحلجاب
وقــد ســجل التــاري  لنــا أروع صــور التحــاور بــن العلمــن حيــ  ذكــر الشــي  عبــا  القمــ  يف الفوائــد 
الرضوية عن صاح  التكملة عن احلا  كر  ]فراش احلر  احلسيين. إنـ  كـان يقـو  ةدمـة احلـر  يف شـباب ، 

ر  الشــريف وتــا واقفــان يتحــاوران وذات ليلــة التقــ  بالشــي  يوســف البحــراين والوحيــد البهبهــاين داخــل احلــ
حع حان وقت إغالت أبواب احلر  فتنتقال إىل الروات احملي  باحلر  واستمرا يف حوارتـا واقفـان، فلمـا أراد 
السدنة إغالت أبواب الروات انتقال خار  الصحن من الباب الـذي ينفـتع علـ  القبلـة واسـتمرا يف حوارتـا 

يت  ونا ، فلما حّل الفجر ورج  إىل احلر  صبام اليـو  ال ـاين  ـ  صـوت وتا واقفان فرتكهما وذه  إىل ب
حوار الشي ن من بعيد، فلما اقرتب منهما وجدتا عل  نفـس اهليةـة الـي تركهمـا عليهـا يف الليلـة املاضـية 
 مستمرين يف احلوار والنقاش، فلما أذّن املـلذن لصـالة الصـبع رجـ  الشـي  يوسـف إىل احلـر  ليقـيو الصـالة
مجاعــة ورجــ  الوحيــد البهبهــاين إىل الصــحن وافــرتش عباءتــ  علــ  لــر  مــدخل بــاب القبلــة، واذن واقــا  

فكانــا ملتــ من بــاداب احملــاورة رائــدتا يف ذلــك هــو احلــ ، وقــد عــدس البحــراين إىل االجتــا   )7(وصــل  الصــبع
 .احل  بعد أن اتضع ل  ذلك من خالس هذ  احملاورة الطويلة

ن عــن تعــا  ش صــية املتحــاورين أن صــاح  احلــدائ  كــان يوصــ  تالمذتــ  حبضــور ويــذكر لنــا امللرخــو 
 .در  الوحيد البهبهاين عل  رغو ما بينهما من اختال 

 :شهادة المؤرخي 

رصــد امللرخــون التطــور املهــو يف تــاري  الشــيعة احلــدي  برهــور الوحيــد البهبهــاين مــنهو األب انســتا  
 الـ  عشــر للهجـرة مدرســتان للشـيعة يف كــربالء تت امحـان، مدرســة مـاري الكرملـ  فقــاس دكـان يف القــرن ال

األخبارية ومدرسة األصولية، وكان الرجحان ملدرسة األخباريـة حـع بعـ  ا( ذلـك اجملـدد الكبـري واملصـلع 

                                                        
 . 91، ص2، العدد22اآلصف : حممد مهدي، جملة الفكر اإلسالم ، السنة  - 2
 .71/ 2احلدائ  الناضرة:  - 1
 .85القم : الفوائد الرضوية ص - 7
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الشهري العالمة املعرو  باألغا بـاقر البهبهـاين، نبـل ذلـك العبقـري يف هبهـان وبعـد أن بـرا فيهـا هـاجر إىل  
ء فــنف  مـن روحــ  الطـاهرة يف املدرســة األصــولية ف امحـت املدرســة األخباريـة بــل اخرجتهـا مــن كــربالء كـربال

وكل من كت  عن هذ  املرحلة التارنية ")6( والنجف، وعل  يد العالمة تتسست املدرسة األصولية الكربى
 .شهد هذ  الشهادة

اصـبحوا فيهـا اعمـدة املدرسـة األصـولية الـي لقد استطاع الوحيد البهبهاين ان يري جيالن من اجملتهدين 
صحة االمجاع  و)الفوائد احلائرية  و )الفوائد اجلديدة . )أرس  قواعدها يف كتب  )االجتهاد و األخبار  و 

والـــي اتســـمت باملتانـــة، وكانـــت مشـــحونة باالفكـــار الفقهيـــة واالصـــولية و كـــن بـــالعلو أن يـــدحت نرريـــة 
كـة عــن السـاحة الفكريـة الشـيعية فتعــاد للعقـل جمـد  وللقـرآن دور  ول مجــاع االخبـارين وأن يعـ س هـذ  احلر 

 .قيمت 
وانطل  تالميذ  يبح ون يف ذلك الركا  الـذي جتمـ  منـذ قـرون وانطلقـوا يف البحـ  واالجتهـاد وفتحـوا 
ال  أبواب كانت مغلقة بوج  اجملتهدين، وقد انعكس ذلك يف احلياة السياسية والفكريـة واإلجتماعيـة، وقـد

جند عالقة مباشرة بن جممل األحدال السياسية الي وقعت يف كل من إيران والعرات وهذ  ال ـورة الفكريـة 
الي فجرها الوحيد البهبهاين، لكن آثـار هـذ  ال ـورة كانـت مـن السـعة حبيـ  أثـرت يف مجيـ  منـاح  احليـاة 

مجــود مديــد، فتخــذ العلمــاء يســتنبطون  الشــيعية. إذ بــدأ االجتهــاد هــذ  ال ــورة االصــولية عهــدان جديــدان بعــد
أحكامـان م تكــن موجــودة وأخــذوا يبح ـون يف أمــور كانــت يفنوعــة علــيهو. وقـد امتــدت هــذ  ال ــورة ب ثارهــا 
السياســية والفكريــة والفقهيــة ألك ــر مــن قــرنن بــل مااالــت متواصــلة إىل يومنــا هــذا ومــن آثارهــا احملسوســة 

 :نذكر
 :أوالً: البحث في نظرية الدولة

كانــت حركــة الوحيــد البهبهــاين وسلســة تالميــذ ، وتالميــذ تالميــذ  والــذين يشــكلون مدرســة مرتابطــة 
ومتكاملــة هــ  يف الواقــ  حركــة علميــة فقهيــة أصــولية حبتــة، لكنهــا انتهجــت منهجــان جديــدان للتفكــري ور يــة 

اسـ  وتكـوين جديدة للمجتهد وللملسسة املرجعية، فكان البـد أن تـنعكس هـذ  احلركـة علـ  الفكـر السي
نرريــة الدولــة علــ  ضــوء الفقــ  اإلمــام  املعتقــد بغيبــة اإلمــا  املعصــو ، وقيــا  مراجــ  الــدين بوظيفــة اإلمــا  
بالنيابة عن  يف حاس غياب ، وأوس إفراا هلذ  احلركة يف جماس الفكر السياس  كان عل  يد الشي  مال أمحـد 

عوائـد )ألكـرب يف بلـورة نرريـة واليـة الفقيـ  يف كتابـ  هجرية والذي لـ  الفضـل ا 1245النراق  املتويف يف عا  
األيا   عندما أضا  للفقي  إىل جان  سلطت  الدينية سلطة ادارة األمة، حي  منع للفقي  ما ل ما  من 

 .والية اعتبارية
يقوس النراق  دكلمـا كـان للنـا واإلمـا  اللـذان هـو سـاللن األنـا  وحصـون اإلسـال  فيـ  الواليـة وكـان 

وقــد مهــدت نرريــة واليــة الفقيــ  ")5( فللفقيــ  أيضــان إالّ مــا أخرجــ  الــدليل مــن إمجــاع أو نفــ  أو غريتــا هلــو

                                                        
 .710ص 6  4جملة لغة العرب   - 6
 .288  صالنراق : عوائد األيا - 5
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الطري  أما  الفقهـاء للبحـ  يف نرريـة الدولـة اإلسـالمية ومـن ت قيـا  أوس جتربـة للدولـة اإلسـالمية القائمـة 
 .عل  نررية والية الفقي  عل  أيدي اإلما  اخلميين

لنراق  أن يستدس عل  رأي  بقواعد أصولية كانت حمرورة يف املرحلة الي سـبقت  وأتـ  واستطاع الشي  ا
بتسعة عشر دليالن استدس ها عل  والية الفقي ، وبعد أن شـاعت هـذ  الفكـرة بـن أوسـاط العلمـاء أخـذوا 
يــد يتفرعــون مــن خالهلــا إىل بقيــة اجــ اء الفكــر السياســ . فتخــذ هــا أك ــر مــن ســلك اخلــ  االصــو  لوح

البهبهاين منهو الشي  حممد حسن النجف  صـاح  كتـاب جـواهر الكـال  وهـو تلميـذ السـيد مهـدي حبـر 
العلــو  والــذي يعتــرب مـــن تالميــذ الوحيــد البهبهـــاين. ولعــل أهــو وثيقــة كتبـــت يف الفكــر السياســ  الشـــيع  

  أحــد اعمــدة 2755-2133املعاصــر هــو مــا أفراتــ  هــذ  املدرســة علــ  يــد املــرياا حممــد حســن النــائيين )
علـــو األصـــوس يف املرحلـــة املتـــتخرة. والنـــائيين يتصـــل بالوحيـــد البهبهـــاين عـــرب مجـــ  مـــن اســـاتذت  هـــو علـــ  

 صـاح ) الطبالبـائ  علـ  السـيد ←العلمـاء شريف ←االنصاري الشي  ←الرتتي : اجملدد الشريااي 
األمــة وتن يــ  امللــةد كتبــ  باللغــة . وقــد كتــ  النــائيين كتابــان مهمــان  ــا  دتنبيــ  اهلبهــاين الوحيــد ←  الريــاض

هجريـة وترمجـ  إىل العربيـة الشـي  علـ  اخلاقـاين، تنـاوس املـرياا النـائيين فكـرة  1327الفارسـية ولبعـ  يف عـا  
الدميقراليــة وحــاوس أن اــد هلــا مســوغان مــن خــالس فكــرة الشــورى فــذكر قــائالن حــوس آيــة الشــورى: دوداللــة 

لعصــمة وعقــل الكــل، وقــد كلــف باملشــورة مــ  عقــالء األمــة علــ  هــذا اآليــة املباركــة امل الــ  هــا نفــس ا
املطل  يف كماس البداهة والرهور حي  يصـلع بالضـرورة ان مرجـ  ضـمري اجلمـ  هـو عمـو  االمـة وقالبـة 

وهـو  -يف األمـر-املهاجرين واالنصار والقرائن املقامية ال من باب الرهـور اللفرـ  كمـا أن داللـة حكمتـ  
  ومفيــد للعمــو  االلالقــ  علــ  ان متعلــ  املشــورة املقــررة يف الشــريعة الطــاهرة هــو كليــة مفــرد حملــ  بــالال

 ")4(.األمور السياسية يف غاية الوضوم أيضان 
ويف هذ  القراءة جند كيف جّند املرياا النائيين علو األصوس واست مر  ألستنباط حكـو وجـوب الشـورى  

دين الدور األكرب. وهو خطوة رائدة ليست باهلينة يف تلك كمقدمة لتشري  نرا  نياي يكون في  لعلماء ال
املرحلــة مــن تــاري  فقهــاء الشــيعة الــذين كــانوا يعــانون مــن ســيطرة املــنه  االخبــاري، وباألضــافة إىل هــذين 
العاملن ]النراق  والنائيين. هناإ اسهامات قيمة قا  هـا اجليـل ال الـ  والرابـ  مـن املدرسـة األصـولية بقيـادة 

البهبهاين وهو كل من اجملدد الشريااي واآلخونـد اخلراسـاين واملـرياا الشـريااي فيمـا كتبـو  مـن رسـائل  الوحيد
تضــمنت مواقــف سياســية واجهتهــا األمــة اإلســالمية يف مراحــل مــن تارنهــا، وهــ  تلشــر إىل فكــر املقاومــة 

لبيانـات تعتـرب حبـ  نصوصـان وتلـك الرسـائل وا .واجلهاد ومراقبة السلطات وضرورة السع  إىل الدولـة العادلـة
 .مهمة يف الفكر السياس  فيمكن الرجوع إليها

                                                        
 .55تنبي  األمة وتن ي  امللة ص - 4
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 :ثانيًا: ايعن الجهاد ومقاومة اإلحتعل

اســتولت روســيا القيصــرية علــ  بعــت املــدن اإليرانيــة كدربنــد وشــريوان، فتســتنجد الســلطان القاجــاري 
ية وقاد جيشان كبريان حملاربة الـرو  هجر  1180فتع عل  شا  بالسيد حممد اجملاهد الذي ولد يف كربالء عا  

هـ ونقل  2161إالّ أن  وافت  املنية يف مدينة ق وين سنة  . )3(يف حماولة من  لدف  شرهو عن املدن اإلسالمية
ج مانـــ  إىل كـــربالء املقدســـة، وقـــد  ـــ  باجملاهـــد ملوقفـــ  اجلهـــادي مـــن االحـــتالس الروســـ  وفتـــوا  باجلهـــاد 

 )8(.ا عل  حياض اإلسال  وأراض  املسلمن]معروفة. ضد الرو  يف عدواف
والســيد حممـــد اجملاهـــد هـــو ابـــن الســـيد علـــ  الطبالبـــائ  ]صـــاح  الريـــاض. وســـب  الوحيـــد البهبهـــاين 
وصهر السيد مهدي حبر العلو ، وهو أحد اعمدة املدرسـة األصـولية الـي أسسـها الوحيـد البهبهـاين ]جـد  

صوس ه  دمفتام األصوسد ت تبع  بكتاب داملصـابيع يف من أم . فهو صاح  موسوعة كبرية يف علو األ
وكان يوص  تالميذ  بتن يكتبوا يف االصوس ليسدوا ال غرات الي كانت قائمة يومـذاإ ومـن  "شرم املفاتيع

بن من كت  يف االصوس متاثرا بتستاذ  السيد ابراهيو املوسوي الق ويين صاح  الكتاب الشهري )ضواب  
 ئن واصـبع مرجعــا للعلمـاء يف علــو االصـوس . وكـان للســيد ابـراهيو دور  جهــادي االصـوس  الـذي لبــ   ـ

مهــو ابــان حصــار جنيــ  باشــا ملدينــة كــربالء . اذ جتمــ  يف املدينــة اعــداد كبــرية مــن الفــدائين مــن  تلــف 
ال  منال  العرات باالضافة اىل الشباب الكربالئ  للدفاع عن املدينة املقدسة بلل تعدادهو اهـاء عشـرة ا

شــ   ، وقــد اللقــت علــيهو الســلطات الع مانيــة عبــارة )الريمــاا  ومعناهــا باللغــة الرتكيــة )الشــقاوات  ، 
وانطلــت هــذ  الدعايــة املضــللة علــ  املــلرخن الــذين اخــذوا يفســمون هــلالء الفــدائين هــذ  التســمية. يقــوس 

ت فيهــا امــرة مــن االشــقياء علــ  الــوردي عــنهو دوالواقــ  ان بلــدة كــربالء كانــت يف تلــك االيــا  قــد حتكمــ
والسفلة يفقاس هلو )الريمااية  وكـان هـلالء االشـرار قـد جتمعـوا يف كـربالء منـذ عهـد داود باشـا برئاسـة اعـيو 

وكان قسو   ")9(هلو ا   السيد ابراهيو ال عفراين واخذوا يعي ون فيها فسادان ويستغلون سلطافا كما يشا ون
ابراهيو املوسوي كما اشار اىل ذلك سلمان هادي لعمة د ولكن وجد من هلالء الفدائين يتبعون السيد 

العلماء يف انقسا  )اليارم   اىل شـطرين احـدتا مـ  الـ عيو الـديين الشـهري كـاظو الرشـي واالخـر مـ  اعـيو 
  . ")20(ديين آخر يدع  السيد ابراهيو الق ويين

ي اسســها الوحيــد البهبهــاين فهــو تلميــذ والســيد ابــراهيو القــ ويين هــو احــد اعمــدة املدرســة االصــولية الــ
ل الثــة مــن االعمــدة الرئيســية هلــذ  املدرســة هــو كــل مــن ا الســيد علــ  )صــاح  الريــاض  والســيد حممــد 

  )22(اجملاهــد وشــريف العلمــاء وهــو ايضــا الــذي بــق ســور ســامراء وقــا  بتــذهي  ايــوان اي الفضــل العبــا 
ال مامنائــة لالــ  وانتشــروا يف الــبالد الشــيعية مبشــرين وصــر  عمــر  يف تربيــة جيــل مــن االصــولين نــاه وا 

 .وداعن اىل التيار االصو  
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 31 :ال دد

 

 انتفاضة التنباك

ومن احلوادل املهمة الي وقعت يف ايران ابان القرن التاسـ  عشـر انتفاضـة التنبـاإ وهـو نـوع مـن انـواع 
يكـــن االيرانيـــون قـــد عرفـــوا التبـــوا شـــاع يف الوســـ  االيـــراين ، فهـــو يوضـــ  يف النرجيلـــة لغـــرض التـــدخن وم 

 .السيكارة بعد 
والســب  يف وقــائ  انتفاضــة التنبــاإ ان الشــا  )ناصــر الــدين شــا   قــد ابــر  اتفاقيــة مــ  شــركة بريطانيــة 
مبوجبهــا يــتو بيــ  التنبــاإ مــن قبلهــا حصــرا ، يفــا ادى اىل اســتياء شــديد عــو الــبالد بتســرها وتــدخل علمــاء 

الســيد حممــد حســن الشــريااي وهــو يف ســامراء بــالعرات فترســـل الــدين لصــاش الشــع  وكــان علــ  رأســهو 
برسـالة اىل الشــا  يطالبــ  فيهـا باالمت ــاس لرغبــة الشــع  يف الغـاء االتفاقيــة فلــن يـذعن الشــا  هلــذ  الرســالة . 
وبعــد اليــت  اصــدر املــرياا الشــريااي فتــوا  املشــهورة بتحــر  تــدخن التنبــاإ ونــ  الفتــوى دبســو ا( الــرمحن 

:اليــو  اســتعماس التنبــاإ والتــأ حــرا  بــتي اــو كــان ومــن اســتعمل  كمــن حــارب االمــا  عجــل ا( الــرحيو 
  )27(إّن هـذ  الفتـوى علـ  اختصـارها كانـت مب ابـة القنبلـة مـن حيـ  تتثريهـا يف اجملتمـ  االيـراين  ")21(فرجـ 

االجانــــ   فــــتمتن  النــــا  عــــن التــــدخن وحطمــــوا النــــرجيالت ، وكــــان ذلــــك بدايــــة النتفاضــــة كبــــرية ضــــد
والشـــركات الربيطانيـــة . وســـرت مرـــاهرات يف شـــوارع لهـــران مليـــدة لفتـــوى الشـــريااي واحـــاط املترـــاهرون 
بالقصـــر امللكـــ  . واضـــطر الشـــا  اخـــريان امـــا  الضـــغ  اجلمـــاهريي الكبـــري اىل االذعـــان والغـــاء االتفاقيـــة . 

قــدور احــد ان يصــدر م ــل هــذ  فاصــدار الفتــوى كــان علــ  ضــوء القواعــد االصــولية الــي لوالهــا ملــا كــان مب
الفتوى ، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان حممـد حسـن الشـريااي هـو امتـداد للسلسـلة االصـولية الـي 
اخــذت معينهــا مــن الوحيــد البهبهــاين ، فهــو تلميــذ صــاح  ألــوس موســوعة اصــولية هــو الشــي  مرتضــ  

ذ  االهتما  هذا العلو فكت  افادات االنصاري مللف كتاب )الرسائل  يف علو االصوس ، فتخذ من استا
كمــا يتصــل الشــريااي الــذي أخــذ   )26(اســتاذ  وكتــ  رســائل يف علــو االصــوس يف اجتمــاع االمــر والنهــ 

 شريف ←تسمية اجملدد الشريااي بالوحيد البهبهاين عرب ثالل حلقات من األساتذة )مرتض  االنصاري 
 . (البهبهاين وحيد ← الطبالبائ  عل  السيد← العلماء

وكــان لفتــوى الســيد يف اجلهــاد األثــر األكــرب علــ  الواقــ  السياســ  أمتــد حــع ثــورة العشــرين يف العــرات 
 .عل  يد أحد أعمدة املدرسة األصولية الشي  حممد تق  الشريااي

للهجرة ت هاجر إىل سامراء وتتلمذ عل   2132هاجر حممد تق  الشريااي من إيران إىل كربالء سنة 
د حســـن الشـــريااي املعـــرو  باجملـــدد، ت عـــاد إىل كـــربالء بعـــد وفـــاة اســـتاذ  ليقـــود الشـــع  يـــد الســـيد حممـــ

العراق  ضد اإلحتالس الربيطاين واصدر فتوا  الشهرية الي توج  عل  املسـلمن كافـة اجلهـاد ضـد احملتلـن 
ن املمكـن تلك الفتوى الي كانت ساعة الصفر يف ثورة العشرين، يقـوس علـ  الـوردي عـن هـذ  الفتـوى دمـ

                                                        
 .7/95الوردي: حملات اجتماعية  - 21
 .7/95املصدر نفس   - 27
 .662فقهاء البشر ص - 26

http://abu.edu.iqhttp://abu.edu.iq



 

 بق اد  الوح د البهبها ي األب اد الس اس   والفكري  للمد س  األصول   

25 

القوس أن فتوى الشـريااي كانـت عـامالن مهمـان يف تطـور الـوع  السياسـ  يف العـرات فهـ  قـد جعلـت الـدين 
والولنيــة يف الــار واحــد، وهــذا أمــر  جديــد م يكــن يتلفونــ  مــن قبــل. وبــذا أصــبع الــولين متــدينان واملتــدين 

، وصـــار شـــعاران ((لن مـــن اإلميـــانولنيـــان وانتشـــر بـــن النـــا  احلـــدي  املنســـوب إىل النـــا )ص  ))حـــ  الـــو 
 . ")25(للحركة الولنية اجلديدة

وكانــت ثــورة العشــرين أكــرب اجنــاا حتققــ  املدرســة األصــولية الــي مهــدت بترائهــا وانفتاحهــا علــ  قضــايا 
األمة السبيل أما  انتها  النه  اجلديد املستمد من ارضية فقهية وأصولية أرس  دعائمها الوحيد البهبهاين 

  شـــجركا كـــل مـــن الســـيد علـــ  الطبالبـــائ  والســـيد حممـــد اجملاهـــد واجملـــدد الشـــريااي واآلخونـــد والـــي ســـق
اخلراساين حع وصلت إىل تلميذهو املرياا حممد تق  الشريااي الذي ورل إرل هذ  املدرسـة الـي منحـت 

 .عام الدين دوران أكرب يف يفارسة وظيفت  الشرعية
 :ثالثًا: فكرة العمل السياسي

لــ خو الــذي أوجدتــ  املدرســة األصــولية لعلمــاء الــدين فرصــة املشــاركة يف العمــل السياســ  يف كــل اتــام ا
مــن إيــران والعــرات، إذ ظهــر يف إيــران لاغيــة ســ ء الصــيت هــو حممــد علــ  شــا  حــاوس أن يكيــد للشــع  
ن ويلغــ  القــوانن والضــواب  ويتفــرد بالســلطة. فرهــرت حركــة تــدعو إىل التمســك بالدســتور فكــانوا يســمو 

 .(يف مقابل جمموعة كانت تليد الشا  فسميت بـ)املستبدة (بـ)املشرولة
وكان لعلماء الدين مساتة رائدة يف احلركة الدستورية الي اشرتلت عل  الشـا  الت امـ  بقـوانن الـبالد. 
ومن أبـرا مـن وقـف إىل جانـ  هـذ  احلركـة املـال حممـد كـاظو اخلراسـاين، والـذي اعتـرب  علـ  الـوردي اعـيو 
هــذ  احلركــة وأظهــر اخلراســاين موقفــ  مــن الدســتور  وابــ  علــ  رســالة وصــلت مــن لهــران تســتفتي  يف أمــر 

 :اجمللس املقرتم فجاء اجلواب
بسو ا( الـرمحن الـرحيو، وصـل  ا( علـ  حممـد وآلـ  الطـاهرين ولعنـة ا( علـ  القـو  الرـاملن إىل يـو  "

و السماوية  ت توجيهات اهلادي العا  الشتن حضرة صـاح  الدين، أما بعد فبالتتييدات االهلية واملراح
ال مان أرواحنا ل  الفداء: إن قوانن اجمللس املذكور عل  الشكل الذي ذكر و  هـ  قـوانن مقدسـة وحمرتمـة 
وه  فرض عل  مجي  املسلمن، إّن هذِ  القوانن ا  تنفيذها وعلي  نكرر قولنا: إّن االقدا  عل  مقاومة 

العا  مبن لة االقدا  عل  مقاومة احكا  الدين احلنيف، فواجـ  املسـلمن أن يقفـوا دون أيـة حركـة اجمللس 
  . ")24(ضد اجمللس

جند يف هذ  الرسالة قوة االستنباط وشجاعة الطـرم ألحـد أعمـدة املدرسـة األصـولية الـذي كتـ  كتابـان 
 مــدخالن لالنتقــاس إىل مرحلــة درو  يف االصــوس الااس حــع يومنــا هــذا يــدر  يف احلــواات العلميــة ويعتــرب

اخلــار  هــو كتــاب دكفايــة األصــوسد وقــد اســتق  اآلخونــد اخلراســاين علومــ  يف االصــوس مــن اســتاذ  حممــد 
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حســن الشــريااي والــذي بــدور  تتلمــذ علــ  يــد الشــي  االنصــاري وهــو يفتــد يف جــذور  العلميــة اىل الوحيــد 
 .البهبهاين كما اسلفنا 

ضـحان وجليـان اثــر علـو االصـوس يف احليــاة السياسـية لالمـة ، فقــد كـان هـذا العلــو ويف هـذ  احلقبـة بــدا وا
نريفــان مــن عوامــل اجلمــود والــتكلس واصــبع منطلقــا فكريــان ومنهجــان علميــان للعلمــاء واحلــواات العلميــة الــي 

 .اصبحت تتحمل مسلوليات سياسية واجتماعية 
ايــران ، والــي   ضــت عــن ســن اوس دســتور  وكــان لل راســاين دور كبــري يف اجنــام حركــة الدســتور يف

 .للبالد نشت عل  اساس  النرا  السياس  يف ايران 
 :الخعصة 

اجنبت املدرسة االصولية مجعان من الرواد الذين ساتوا يف خل  األرضية لقيا  التحوس السياس  يف كل 
 .من ايران والعرات 

افحـــة االحتكــــارات الغربيــــة الـــي ت عمهــــا املــــرياا ففكـــرة واليــــة الفقيـــ  الــــي بلورهــــا النراقـــ  ، وفكــــرة مك
الشريااي وفكـرة اجلهـاد الـي اعلنهـا السـيد حممـد اجملاهـد ضـد الغـ و الروسـ  يف ايـران ومـرياا تقـ  الشـريااي 
ضـد االحـتالس الربيطـاين يف العـرات، وفكـرة الشـورى وقيــا  اجملـالس النيابيـة علـ  اصـوس اسـالمية الـي كتــ  

ين يف كتاب  املشهور )تنبي  االمة وتن ي  امللة   كل هذ  االفكار م تكن لتوجد لوال التحوس عنها املرياا النائي
الــــذي احدثــــ  الوحيــــد البهبهــــاين والــــذي رفــــ  مــــن من لــــة عــــام الــــدين اىل مكــــان الصــــدارة يف قيــــادة االمــــة 

  .لدينيةاالسالمية . فتصبع يقود ال ورات واالحتجاجات معتربان هذا العمل ج ءان من وظائف  ا
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