
إيران في التشيع ونشر الصفوية السأرة

8/4/2004اليإرانية)  (الخاتيار صحيفة معظمى جمشيد

بعششد إيإششران علشى الششيعة استيلءا حقيقة يإشرح شيعي إيإراني مقال هذا
شششيعة إلششى السنة لتحويإل بها قاموا التي الممارسات هي وما سنية كانت أن
الخاطششاءا بعششض مششن المقششال يإخلششو ول والقمع بالقوة كان ذلك وأن إيإران في
هجري. الثامن القرن بدايإة في إيإران في السنة عدد مثل

الشششششدول عنشششششد التوسشششششعية النزعشششششة المقشششششال مشششششن ويإتضشششششح
الشيعية......................الراصد.

حششاول وأولده. ولقششد علشي المشام وتششابعوا مؤيإششدو بشأنهم الشيعة يإعرف
ًا الشششيعي المششذهب  يإجعلششوا أن قششرون عدة مدى على الشيعة ًا مششذهب رسششمي

ًا بششذلك القيششام يإسششتطيعوا لششم ولكنهششم السششلمية، الدول داخال للبدايإششة نظششر
ًا لهششم الضعيفة المششام نصششرة علششى قششدرتهم وعششدم كششربلءا معركششة مششن بششدءا
ًا الحسين، الشششيعة على شديإدة ضغوطا مارست التي المويإة بالدولة ومرور

بششأداءا النهوض من صراحة يإتمكنوا لم علي بن الحسين المام أتباع أن لدرجة
الششتي العباسششية بالدولششة وانتهششاءا سياسششية، أنشششطة أي ممارسششة أو الششدعوة
ًا الخاششرى هي مارست ممارسششة مششن ومنعتهششم الشششيعة علششى كششبيرة ضششغوط
بحريإة.  مذهبهم

نشششر حششاولت والششتي السششر من مجموعة ظهرت ذلك من الرغم وعلى
طبرسششتان، فششي العلششويإين إيإششران، فششي بويإة ل آ مثل الشيعية الفكار وترويإج

إضششفاءا من تتمكن لم أنها إل إيإران في   والسماعيليين مصر في  الفاطميين
ًا ليكون الشيعي المذهب على الرسمية الصفة ًا.  مذهب رسمي

القضاءا في ونجاحها السلمي العالم على المغولية الهجمات بدايإة ومع
الشششيعة سششعى حيث نسبية بحريإة يإتمتعون الشيعة أخاذ العباسية الدولة على
ًا تكون إيإران في شيعية حكومة تشكيل إلى الشششيعي المششذهب لنشششر منطلق
المشذهب انتشششر الهجششري والثششامن السشابع القرنيشن الجششوار. وخالل دول في

والناضششول سششوريإا شششمال بيششن الواقعششة المنششاطق وجميع إيإران في الشيعي
ًا تتبلور أفكاره وبدأت ، العراق شمال وحتى نفسششه الششوقت في ولكنه تدريإجي

ًا ظل ًا بعيد الثششامن القششرن والخلفة. بعششد الحكم ومؤسسات أجهزة عن تمام
الشششيخ أسششرة أتبششاع ضششمن الشششيعي المششذهب مؤيإدي من كثير دخال الهجري

الصفويإة).  السرة (مؤسس الردبيلى الديإن صفي

مششا وهششو كبيرة، بصورة الفترة تلك خالل الشيعي المذهب انتشر ولقد 
الناحيششة مششن المششذهب  لهششذا معارضششين أشششخاص ظهششور بالضرورة استوجب
والسياسية.  والعقائديإة الفكريإة

ًا كان الذى تيمية ابن الشخاص هؤلءا رأس على يإأتى للفلسششفة معارض
ًا، والتشيع والتصوف الصششدد. وعلششى هذا في واسعة حركة له كانت حيث ايإض
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ًا كان تيمية ابن تأثير أن من الرغم أنششه إل بها جاءا التي توجهاته بسبب محدود
ًا تأثيرا ترك التالية.  الجيال في عميق

جششزءا فششي السششلطة على العثمانيون استولى الهجرى التاسع القرن في
في آنذاك واجهتهم التي الرئيسية المشكلة السلمي. ومثلت العالم بلد من

حركششة وتكششويإن تشكيل اجل من عالية بهمة تعمل كانت التي الصوفية الفرق
الحششداث أهششم من كان الهجري التاسع القرن أواخار بها. وفي خااصة سياسية
الششديإن صششفي الشششيخ بأسششرة المرتبششط الحششدث ذلششك هششو بالتصششوف الخاصششة
أتباعهششا بمسششاعدة شششش ونهضت الحرب إلى النزعة عليها غلبت حيث الردبيلى
صششراعات فششي تششدخال جعلهششا مششا وهششو السششلطة، علششى للسششتيلءا شش وأشياعها

آنذاك.  المتفرقة القوام مع وصدامات

علشى، مشن: خاشواجه كشل السرة هذه أمر تولى صفي، الشيخ وفاة وبعد
مع الحرب في – وحيدر مفيد – الخايران قتل حيدر. وقد والشيخ مفيد الشيخ

إلششى الوصول من حيدر الشيخ بن اسماعيل تمكن ذلك وبعد الشروانشاهيين
ًا توجوه الذيإن أتباعه بمساعدة السلطة ًا ملك تبريإز.  في رسمي

أن أعلششن السششلطة، إلششى الوصششول مششن اسششماعيل الشششاه تمكن أن بعد
حششذره وقششد إيإران، في الرسمي المذهب هو عشرى الثنى الشيعي المذهب
يإتجششه جعلششه الششذي المششر شششيعي، ملششك لوجششود السششنة معارضششة مششن أتبششاعه

بيششن عششددهم بششتراوح كششان الششذيإن السنة من المعارضين ضد القمع لستخدام
سني.  مسلم  ألف300  ألف200

إسششماعيل الشششاه عصششر فششي السششنة أهل علماءا من الكثير هاجر ولذلك
نهر ناحية وكذلك النهر، وراءا ما إلى اليإرانية المركزيإة المناطق من الصفوى
جيجون. 

لرجششال الششدعوة بعششده مششن الصفويإون الملوك وجه اسماعيل الشاه بعد
للقامششة لبنان في عامل جبل في يإعيشون كانوا الذيإن الشيعة والعلماءا الديإن

حديإث. إداري نظام وإقامة الصفويإة، الدولة في

يإششد على إيإران في حدثت التي الخارى والممارسات النشطة جملة من
يإلي:  ما نذكر الشيعي المذهب ونشر ترويإج بهدف الصفويإة الحكومة

ًا الجمعة صلة إقامة شش الشيعي.  للمذهب وفق

شششيخ منصششب مثششل الشششيعة علمشاءا إلششى الرئيسششية المناصششب إسششناد شش
السلم. 

وتنشئة تربية على تقوم التي الشيعية العلمية الحوزات ورعايإة حمايإة شش
الصدد. هذا في الخاص الستعداد ذوى العلماءا ورعايإة الطلب،

الصفويإة) حظيششت السرة ملوك (أعظم الكبير عباس الشاه عصر وفي
حرم ترميم يإذكر الصدد هذا وفي ترميمها، بهدف خااص باهتمام الئمة مراقد
كششان المعصششومة, كمششا فاطمششة حششرم وتوسعة الرضا، موسى بن على المام
ن مستششاريإه ويإشدعم يإحمشي الكشبير عبشاس الششاه ال علمشاءا م الشديإن ورج

التسششامح وكششذلك السياسششية الحنكششة وكششانت يإختششارهم كششان الششذيإن الشششيعة
وحششتى بششل المششذاهب جميششع تجششاه الكششبير عبششاس الشاه جانب من والتساهل
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ًا اليهوديإة المسيحية، مثل الخارى الديإان المناخ تهيئة في والزرادشتية.. سبب
الشيعي.  للمذهب الطبيعي والنمو للنتشار الملئم

وتششوفير موحد، سياسي نظام بوجود الوقت ذلك في الدولة تميزت وقد
وقششد المعرفة، معدل وارتفاع الفلسفية، الفكار نمو وزيإادة للشعب الرفاهية

ً سبق ما كل كان  إيإران في الشيعي المذهب انتشار على دليل

ًا عاصششرت إيإششران أن مششن الرغششم وعلششى التعششرض مثششل صششعبة ظروفشش
فششإن الششتيموريإون ارتكبهششا التي والتدمير الخراب ومظاهر المغولية للهجمات

دور لششه كششان الشيرازي صدر ومل وميرداماد، بهائي، الشيخ مثل علماءا وجود
إيإران. في الشيعي ولمذهب الفكر ونشر بسط في هام

ً  2004  يإونيو47 العدد – إيإرانية مختارات عن نقل
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