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 أ 

هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد  الحمد

 النبي األمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.

 وبعد،                                       

م( في القرن 3211م:3100هـ( )3311هـ:609إن قيام الدولة الصفوية )ف

محطة تاريخية بارزة ليس بالنسبة إليران  د  ع  العاشر الهجري السادس عشر الميالدي ي  

فحسب، بل للتشيع االثني عشري كذلك الذي اتخذته الدولة الصفوية كمذهب رسمي لها 

وعملت على نشره في جميع ربوع إيران أو المناطق التي امتد إليها نفوذها آنذاك، وقد 

في أي دولة شيعية قد ا لم ينله نال التشيع االثني عشري على يد الدولة الصفوية ازدهار  

 . في وقتنا الحاضربداية إليران هذه الدولة كونها تأتي أهمية ، كما سبقتها

 -الميالديعشر  السادس-الهجري لم يكن التشيع حتى مطلع القرن العاشر 

ظل المذهب فقد  وقت قيام الدولة الصفوية( بنفس ما هو عليه حالي ا من االنتشار،)

المذهب الشيعي االثني اقتصر تواجد المؤمنين بو  ،إيران السني هو المذهب الغالب في

وكان الشيعة في  ،آنذاك على عدة أماكن متفرقة متباعدة ال تشكل وحدة سياسية عشري 

 .السنة أهلحكامهم من  ضغطمعظمهم يتمسكون بالتقية وال يعلنون مذهبهم خوف ا من 

القرن الثالث وحتى منذ  في العالم اإلسالمي تمثلت مناطق تمركز الشيعةوقد  

القرن السادس الهجري في الري وقم وبغداد والنجف، وبها كانت مراكز نشر العلوم 

الشيعية والحوزات العلمية، لكن بعد سيطرة السالجقة على إيران والعراق هربت مجموعة 

 ضغطمن  من الشيعة إلى مدينة )الحلة( على ساحل نهر الفرات في العراق خوف ا
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 تلك وفي ظل ،هذه المجموعة في مدينة)الحلة(واستقرت هم، يلع السالجقة السنة

)ابن إدريس الحلى( ببناء حوزة علمية هناك وأشرف  الفقيه الشيعي الظروف المستقرة قام

يأتيها الطالب  ودراستها عليها، وأصبحت )حوزة الحلة( مركز ا لتحصيل المعارف الدينية

حتى القرن العاشر الهجري، وقد تعلم بها  وظلت هذه الحوزة مزدهرة ،كافة من األنحاء

 أغلب فقهاء الشيعة المشهورين.

لم  -وهي الحوزة األقدم-حوزة النجف  فإنعلى الرغم من ازدهار حوزة الحلة      

وقد ظلت العراق  ،ت أنشطتها في أواخر القرن التاسعوقد زاد ،تتوقف عن ممارسة عملها

أي من القرن الرابع  ؛كن في الفترة الالحقةلسنوات طويلة أهم مركز علمي للشيعة، ل

شكل جبل عامل )أو ما يعرف اليوم بجنوب  ،عشر الميالدي حتى القرن السادس عشر

وكان به الكثير من علماء الشيعة ، العالم اإلسالميل الشيعي في لبنان( مركز الثق

علمية التي وفقهائهم، وفي منطقة جبل عامل كان يوجد العديد من المدارس والحوزات ال

  .يد األولالشه )محمد بن مكي الجزينى(ازدهرت في عهد 

لم يستطع علماء الشيعة في جبل عامل مقاومة اإلغراءات الصفوية للقدوم إلى        

احتل لديهم مكانة كبيرة، وقد  الدولة الصفويةإيران، فنصرة المذهب وترسيخ دعائمه في 

 ن الملوك الصفويين فوضوا إليهمإإذ  ؛يةحصلوا على مكانة كبيرة في الدولة الصفو 

في البالد ومنحوهم السلطات والصالحيات الالزمة، فأصبحوا  المهام القضائية جميع

 المصدرين والمنفذين لألحكام والحدود الشرعية.
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من خالله إلقاء الضوء  الباحث حاوليذا المنطلق يأتي هذا البحث الذي ومن ه 

تأسيس الدولة الصفوية في  م، ومعرفة إسهاماتهى إيرانانتقال علماء جبل عامل إلعلى 

إبراز دورهم الديني والسياسي داخل إيران ، وكذلك ونشر المذهب الشيعي االثني عشري 

تاريخ التشيع في منطقة  لمعرفةمحاولة بوصفها وهنا تكمن أهمية هذه الدراسة ؛ الصفوية

إيران المذهب الديني في  فيوأثرها  في التشيع جبل عامل وسمات مدرسة جبل عامل

، والفرق بين تشيع الفقهاء من جبل عامل وتشيع الصفويين أنفسهم في العصر الصفوي 

 ومعرفة مدى تغلغل مؤلفاتهم وفتاواهم الفقهية داخل الحوزات الشيعية اإليرانية.

ابنه و الدراسة فيها هي فترة حكم الشاه إسماعيل  احثالبالتي يركز فترة إن ال

هذه المرحلة هي المرحلة التأسيسية للتشيع االثني عشري ونشره  د  ع  سب وت  الشاه طهما

في جميع أرجاء إيران والذي ألقيت مهمة نشره على عاتق علماء الشيعة العرب من جبل 

ولي في الفقه الشيعي فترة بروز الفقهاء المجتهدين ذوي االتجاه األصت ع د  عامل، كما 

ا دهار حركة االجتهاد في الفقه الشيعيفترة نشاط واز و  ،االثني عشري  وقد رحل ، أيض 

تركيز البحث  لكنالعديد من علماء جبل عامل إلى إيران طوال العصر الصفوي، 

 .سيكون على العلماء أصحاب الدور المؤسس في المرحلة محل الدراسة

"دور علماء جبل  لعنوان الدراسة ا ختيرالذي  (تأسيس) بمصطلحالمقصود إن 

الذي  هو تأسيس المذهب الشيعي االثني عشري  :تأسيس الدولة الصفوية" عامل في

في إيران عليه متخذة إياه مذهب ا رسمي ا لها، وعملت على نشره في  قامت الدولة الصفوية
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كري فقد فالتأسيس هنا تأسيس عقيدي، أما التأسيس العسجميع أنحاء الدولة الصفوية، 

 . فعلالقزلباش بالبه  قام

التي بلغت  م(3129-3119ه/ 689-610) طهماسبالشاه فترة حكم ت ع د  

حيث في إيران فترة كافية لتأسيس المذهب الشيعي كمذهب رسمي وترسيخه  عام ا 19

في  راسخجعل الساحة متاحة تماما للفقهاء الشيعة العرب ليؤسسوا التشيع كمذهب 

قد ف ،إلى تبريز انونيالق سليمان العثماني عند دخول السلطان، وانعكس ذلك الدولة

وهنا تحقق  ،ا لها وانتظرت طهماسب ليحررها من الغزو العثمانيعدو   وعدتهتشيعت 

 .ا وربطه بمفهوم القوميةا رسمي  هدف الصفويين من جعل المذهب الشيعي مذهب  

ي الوعي ة العلم فلمصبح الفقه مرادفا لكأوقد  ن كلمة الفقه تعني العلم بالشيء،إ

 ،ا لعلمه بأحكام الشريعة والحالل والحرامولهذا سمي الفقيه عالم   ؛الجمعي للمسلمين

ا ألن نظر   ؛ عن تحديد شكل الحياة التي ينبغي أن يعيشها المسلممسئوال   ولكون الفقيه

لهذا قد يرد في البحث كلمة ؛ إلنسان أو المجتمع المسلماغاية الفقه هي ضبط سلوك 

 .فقيه أو كلمة عالم والمراد بهما واحد

 الهدف من الدراسة:

 إلقاء الضوء على وضع المذهب الشيعي قبل مجيء علماء جبل عامل إلى إيران.-3

 علماء جبل عامل إلى إيران. انتقالمعرفة أسباب -1

معرفة الدور المذهبي لعلماء جبل عامل والتغيرات الفكرية التي أحدثوها في الدولة -1

 الصفوية.



 المقدمة

 ه 

 عتقدات الصفويين.الوقوف على األفكار المؤسسة لم-9

 

 :في محاولة لإلجابة عنها، وهي تساؤالت وتطرح هذه الدراسة عدة

الوضع الديني في إيران قبيل قيام الدولة الصفوية ومدى انتشار التشيع في  ما -3

 إيران في ذلك الوقت؟ 

 سمات مدرسة جبل عامل في التشيع؟ ما  -1

  ؟ الفارق بين تشيع الفقهاء العرب في جبل عامل وتشيع الصفويينما  -1

علماء جبل عامل إلى إيران وهل كانت  انتقالعملية  فيالعوامل التي أثرت  ما -9

 داخلية أم خارجية؟  انتقالهمأسباب 

االتجاهات  في مؤثر إلى إيران الصفويةعلماء جبل عامل  انتقال هل كان -1

 أم ال؟ها الفقهية في

وجود علماء جبل عامل في الدولة الصفوية تمثيال  للعنصر العربي  هل كان -9

 المتفقه في مواجهة العنصر الفارسي المتصوف؟

 ؟علماء جبل عاملمع  ييراناإلكيف تعامل المجتمع  -2

 أم كانوا أصحاب رؤى مختلفة؟  اواحد   افكري   اهل كان علماء جبل عامل لون   -8

في  والمجتمع اإليراني السياسة والدينما التغيرات التي أوجدها المهاجرين في  -6

 العصر الصفوي؟
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 منهج الدراسة:

وترتيبها األحداث  في رصد التاريخيالباحث في هذه الدراسة المنهج  تبعا

قتضه المادة العلمية وذلك وفق ما ا، لهذه األحداث وتحليلها بهدف الوصول إلى تفسير

در الفارسية المتعلقة بالعصر هذه على المصا اعتمد في دراسته ، كمامحل الدراسة

واإلنجليزية، كتوبة باللغات العربية عدد من المصادر والمراجع الموكذلك  ،الصفوي 

 )اإلنترنت(.  واالعتماد على شبكة المعلومات الدولية

تقوم منهجية الدراسة على تتبع سير العلماء من جبل عامل في المصادر كما 

، وتتبع أعمالهم مؤلفة منها في العصر الصفوي خاصة ال الصفوية والموسوعات الشيعية

لمعرفة األدوار التي -امصدر ا رئيس  ت ع د  التي –م الفقهية أعماله ورصدونتاجهم الفكري 

تغيرات الفقهية التي أحدثوها وال وتأسيسها قاموا بها وموقفهم من دعم الدولة الصفوية

 ا.  ا وسياسي  في تطور الفكر الشيعي فقهي   وأسهمت
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 الدراسات السابقة:-

 العربية: -

للشيخ جعفر المهاجر، )الهجرة العاملية إلى إيران في العصر الصفوي(  كتاب-3   

 :يأتييجب األخذ في االعتبار ما و  م.3686الطبعة األولى، دار الروضة، بيروت 

من وجهة نظر شيعية ترصد علماء جبل عامل من  في هذا الكتاب لموضوعا ضع ر  -أ

األحيان ي وصف علماء جبل ففي بعض ، بوجهة نظر مذهبية منظور منحازخالل 

 .عامل باألبطال لنشرهم التشيع في إيران الصفوية

عامل وما جبل قدوم علماء  عقد مقارنة بين وضع المذهب الشيعي في إيران قبللم ت  -ب

بعض العلماء  ، كما لم يتم التركيز على فترة التأسيس، واالكتفاء باإلشارة إلىبعد قدومهم

 الشيعة وعدم ذكر البعض اآلخر بالرغم من تأثيرهم على المستويين السياسي والديني.

األفكار الفقهية الدخيلة على مذهب التشيع التي أتت مع علماء جبل عامل تتضح لم -ج

ة هامة قد ي، كما لم يركز الكاتب على قضية فقهية سياسالفقيه( نيابةإلى إيران مثل )

ا من قبل علماء الشيعة مثل قضية صالة ا كبير  ذلك الوقت ونالت اهتمام  أ ثيرت في 

 . الجمعة والخراج

يران، علي مروة، رياض  التشيع-1 الريس للكتب والنشر، لندن، بين جبل عامل وا 

 م.3682

 

 


