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املقدمة
ِّ

الغرب يصنع شبكة المفاهيم الخاصة

بالشيعة

حالت جائحة كورونا التي اجتاحت العامل دون تنفيذ العديد من النشاطات العلمية الخاصة بالشيعة يف
الجامعات واملؤسسات الغربية ،ولكن هذا مل مينعنا من جمع مادة قيمة تشري بوضوح إىل ظهور اتجاهات جديدة
يف البحث من شأنها بالتايل أن تطرح تحديات جديدة أمام عالقة الغرب باملسلمني الشيعة وبالعكس.
 .1بي�ن البحث العليم وتعليم الجهل
وأنت تتابع ما يكتب عن الشيعة وثقافتهم يف الغرب تشعر بأن الدراسات بدأت تشكل حقل املفردات الذي يحكم
ريا مبتك ًرا
املقاربة الغربية للشيعة ،هنا يف هذا العدد يستخدم بيري رامون يف تعليقه عىل كتاب «الشهداء الجدد « تعب ً
ملفهوم الشهادة بوصفها تعبريا ً عن :مذهب األمل ( )dolorismeالطُأمنيني ( )quiétisteالشيعي كق ّوة للتعبئة الشعبية،
التي ح ّولت اإلخفاقات العسكرية إىل انتصارات روحية.
أما الكتاب فهو ال يعدو كونه عملية تجريد للمفاهيم اإلسالمية من إطارها الثقايف وجذورها يف القرآن والسنة وسرية
وخصوصا مفهوم «الشهادة» وإعادة صياغته ثم تصديره بطريقة تنزع عن الشهداء بعدهم املقدس من
املعصومني،
ً
دون إبراز الفوارق بني العمليات اإلرهابية والقضايا املحقة ،إنها محاولة من مثقف هجني هو فرهاد خرسو خافار؛ إلعانة
الغرب عىل محارصة عنارص القوة يف الثقافة اإلسالمية عرب إخضاعها ملناهج السوسيولوجيا واألنرثوبولوجيا العوراء يف
لكل عمل فيه مستوى رفيع من التضحية والغريية .ولكن علينا أن ال نستخف بهذه املحاوالت التي ستؤدي مع
نظرتها ّ
تصاعد اإلنتاج الفكري الخاص بالشيعة إىل تكرار التجربة االسترشاقية؛ أعني «خلق تشيع» مالئم للمصالح الغربية ال
يشبه هذا الذي نعرفه يف الرشق ،وهي عملية أسميها «تعليم الجهل» بحيث كلام ازداد الباحث الغريب اهتام ًما بالشيعة
وجد أمامه خزين من املصادر واملناهج واملفاهيم تتربع بتعريفه عىل صورة مصنعة للشيعة ،كلّام تع ّمق بها زاد بع ًدا
مثل عندما يتص ّدى أحدهم لتعريف الفروق بني الشيعة والسنة ،فيتبني أنه يعتقد أن الشيعة
عن الحقيقة .يربز هذا األمر ً
«يقولون أن القرآن من وضع البرش» وال ندري نحن الشيعة من أين أىت هذا الرجل بهذه املعلومة الخاطئة ،ولكنها تبقى
بالنسبة للمستهلك البعيد عنا معلومة موثوقة إىل أن يتم نقضها أو نقدها .أما إسقاط مصطلح «العلامنية» من قبل بيرت
كراوس عىل فكر جابر بن حيان ،الكيميايئ الشهري بقربه من اإلمام الصادق (ع) ،فنموذج آخر إلقحام وجهة نظر غربية
يف فهم تراث عامل مسلم.
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 .2المقاربة الجندرية
كتاب أليسا غاباي عن« :الجندرة والخالفة يف إسالم العصور الوسطى وبداية العرص الحديث -النسب الثنايئ-
وإرث فاطمة» ،يستحق اإلهتامم بغض النظر عن موقفنا املبديئ من املقاربات الجندرية ،التي تفرض عىل الباحثني
مسبقًا زاوية رؤية مح ّددة سلفاً .من جهتنا يهمنا أن نعرف كيف متت معالجة سرية وشخصية السيدة الزهراء يف إطار
إبراز دور املرأة «كإنسان رسايل» يف اإلسالم.
 .3الدين وجائحة كورونا
املرشوع البحثي ملجموعة علم اجتامع األديان والعلامنية ( )GSRLحول القضايا املتعلقة باإلسالم وجائحة كورونا،
خصوصا
يرصد كيفية تفاعل املرجعيات الدينية اإلسالمية مع اإلجراءات الصحية الهادفة إىل الحد من انتشار املرض،
ً
مع تزامن هذا االنتشار مع حلول شهر رمضان املبارك ،وتأثري الخطط الصحية عىل الطقوس والعبادات الجامعية.
خصوصا عند ظهور
جه نحو الله بشكل فطري،
ً
يف الغالب تؤدي األزمات الصحية واالجتامعية إىل زيادة التو ّ
عجز القوى الكربى والعلامء عن مواجهة الخطر بالرسعة الالزمة .ولكن علت أصوات علامنية معروفة مؤخ ًرا يف
صدى ورص ًدا من العلامنيني الغربيني
العامل العريب تقلّل من أهمية اإلتجاه الروحي والطقوس العبادية ،وهي تالقي
ً
يحاول استكشاف تأثري اإلجراءات الصحية عىل العادات العبادية من جهة وعىل التداخل بني ماهو صحي واجتامعي
وديني وسيايس يف مجتمعاتنا اإلسالمية.
 .4تأريخ الحديث الشيعي
يهتم مركز جامعة ليدن لإلسالم واملجتمع ( )LUCISووحدة الدراسات الشيعية مبعهد الدراسات اإلسامعيلية
( ،)IISبتأريخ الحديث الشيعي عىل نطاق واسع ،جام ًعا أحاديث الفرق الشيعية اإلثنا عرشية والزيدية واإلسامعيلية
والنصريية  ...بدأ التحضري للمؤمتر يف بداية هذا العام وتعترب هذه املناسبة إضاءة واسعة عىل نقاط االنفصال
واالتصال بني الفرق الشيعية ،مام سيؤمن مادة غنية للبحث يف هذا املجال.
وبالله التوفيق
2020/5/20
رئيس التحرير

جهاد سعد
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مؤتمرات وندوات
 الحرية وإعادة تأسيس الالهوت اإلسالمي يف اإلسالم الشيعي الشيعة ،واإلسالم اآلخر ،وثورة  ،1979الجمهورية اإلسالمية يف إيران متى وأين؟ مؤمتر :تأريخ الحديث الشيعي مؤمتر مجموعة الدراسات اإليرانية يف معهد األبحاث والدراسات حول العاملنياملتوسطية لعلوم اإلنسان MMSH
العريب واإلسالمي  IREMAMوالدار
ّ
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مؤتمرات وندوات

الحرية وإعادة تأسيس الالهوت اإلسالمي
(((

في اإلسالم الشيعي

(1) https://www.ifcsl.com/fr/centre-saint-louis/liberte-et-refondation-de-la-theologie-musulmane-en-islam-chiite

أقام املعهد الفرنيس مركز سانت لويس روما-إيطاليا ندوة فكريّة تحت عنوان «الحرية وإعادة تأسيس الالهوت
اإلسالمي يف اإلسالم الشيعي» ،باالشرتاك مع مركز الدراسات بني األديان يف روما ،وت ّم ذلك ضمن منتدى اإلسالم-
املسيحية ،بتاريخ  13جانفي/كانون الثاين  ،2020يف الجامعة البابوية بروما.
ـ أدار الندوة :الربوفيسور لورانت بسنيس ( )Laurent BASANESEأستاذ يف الجامعة البابوية بروما
ـ املحارض :كونستانس أرمينغون ،محارض يف تاريخ اإلسالم املعارص يف الكل ّية التطبيقية للدراسات العليا،
ومؤسسات اإلسالم ،ولها اهتامم خاص بالتاريخ املقارن للسنة
ومتخصصة يف التاريخ املعارص ملذاهب
ّ
ّ
والشيعة ،وتقوم بتدريس املجاالت الواسعة للفكر اإلسالمي املعارص :القانون ،الالهوت ،الالهوت السيايس،
التأريخ الديني.
متّت الندوة باللّغة الفرنسية مع الرتجمة الفوريّة إىل اللّغة اإليطالية.
وفيام يتعلّق مبوضوع الندوة رأت أرمينغون أنّه منذ التسعينيات ،انخرط العديد من علامء الدين والفالسفة الشيعة
اإليرانيني يف نقد واسع لرتاثهم الالهويت؛ بهدف تأسيس «الهوت جديد» ،عىل ح ّد تعبريهم ،سواء أكان الهوت ًا قانونيًّا
أم الهوت ًا أساس ًّيا .وتحتل الحرية مكانة مركزية يف مشاريعهم .وبأساليب مختلفة يهدف «الالهوتيون الجدد» إىل إعادة
التفكري يف الرشيعة اإلسالمية؛ ملنحها حقوق اإلنسان العاملية ،وعىل نطاق أوسع إلعادة تعريف اإلسالم نفسه .ومن
خالل هذه الندوة قامت الباحثة بعرض الشخصيات الرئيسية لـ «الالهوت الجديد» يف ضوء التاريخ املعارص لإلسالم
الشيعي ،مبا يف ذلك الشيعة اإليرانيني.
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مؤتمرات وندوات

الشيعة ،واإلسالم اآلخر،
وثورة  ،1979الجمهورية اإلسالمية في إيران متى وأين؟

(((

نظّمت الجمع ّية الكونتية ملعرفة املغرب والعامل العريب بفرنسا((( ندوة يف  2020/02/11ببيزانسون فرنسا ،وقد حارض
فيها مدير األبحاث يف املركز الوطني للبحث العلمي بباريس بيري جان لويزارد(((.
(1)https://www.estrepublicain.fr/pour-sortir/loisirs/Rencontre-conference/Conferences/Franche-comte/Doubs/Besancon/202011/02//
Le-chi-isme-l-autre-islam-et-la-revolution-de-1979-la-republique-islamique-en-iran
((( هي جمعية تقع يف بيزانسون -فرسا ،ويتمثّل نشاطها يف التعريف بالثقافة العربية اإلسالمية (وال سيام املغاربية) من خالل نرش الوثائق ذات الطبيعة الثقافية،
اجتامعي يتمثّل يف :التوأمة ،والتبادالت الثقافية،
وتنظيم املؤمترات واملعارض ،وإعداد الجوالت الدراسية يف الدول املعنية وتحقيقها واملشاركة فيها وللجمع ّية هدف
ّ
وتنظيم التبادالت اللغوية ،والتبادالت الثقافية الدولية.
((( مدير األبحاث يف املركز الوطني للبحث العلمي بباريس ( ،)CNRSوهو مؤرخ يف اإلسالم املعارص ،أمىض عدة سنوات يف معظم الدول
العربية يف الرشق األوسط ،وال سيام يف سوريا ولبنان والعراق والخليج ومرص.

من خالل هذه الندوة يقوم جان لويزارد بتسليط الضوء عىل الشيعة يف بالد فارس انطالقًا من القرن السادس عرش
ميالدي ،حيث تحول اإليرانيون إىل املذهب الشيعي تحت ضغط السلطة يف بالد فارس ،ثم يف إيران ،وأيًّا كان النظام
القائم فقد أصبح التش ّيع دين الدولة.
ومع ذلك ،فإ ّن املفارقة ترجع إىل حقيقة أ ّن رجال الدين الشيعة أصبحوا تدريج ًّيا مستقلني عن سلطة الشاه ومعادين
جسدوا املعارضة السياسية األوىل .وقد انتقدوا امللك بسبب االستبداد واالبتعاد عن اإلسالم؛ ألنّه استسلم
لها ،ومن ث ّم ّ
لضغوط القوى األوروبية.
يف القرن الثامن عرش ميالدي ،سيظهر االتجاه السائد داخل رجال الدين الشيعة كمنافس للشاه ،وال تذهب الرضائب
اإلسالمية إىل الدولة بل إىل آية الله العظمى ،وهو ما خ ّول لرجال الدين أن يصبحوا ق ّوة مال ّية ضخمة.
يف بداية الستينيات ،بقيادة رجال دين شباب ،إيرانيون وعرب ،ستبدأ املجتمعات مسريتها نحو التح ّرر ،وقد ت ّم
اإلعداد للثورة اإلسالمية يف إيران من النجف وكربالء ،يف العراق ،من قبل املتدينني الذين قاموا بتحويل الشيعة إىل
إيديولوج ّية ثوريّة شيئًا فشيئًا...
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مؤتمرات وندوات
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مؤتمر:

تأريخ الحديث الشيعي
(((Conference Call for Papers: Historicizing the Shiʿi hadith Corpus

ينظّم مركز جامعة ليدن لإلسالم واملجتمع ( )LUCISباالشرتاك مع وحدة الدراسات الشيعية مبعهد الدراسات


وجوردوفريد
اإلسامعيلية (– )IISبإرشاف كل من حسن أنصاري (( ،Hassan Ansariوإدموند هايز (،)Edmund Hayes
مسكينزودا ( -)Gurdofarid Miskinzodaمؤمت ًرا بعنوان« :تأريخ الحديث الشيعي»؛ وذلك يف  26-24جوان (حزيران)
 ،2020عىل أن يكون يوم  31جانفي (كانون الثاين)  2020آخر موعد لتقديم امللخصات.
(1) https://www.universiteitleiden.nl/en/news/202001//conference-call-for-papers-historicizing-the-shi%CA%BFihadith-corpus

وقد جاء يف إعالن املؤمتر أنّه سريكّز عىل العمليات التي أ ّدت إىل اإلنتاج األويل لألحاديث وتطورها وانتشارها،
وعىل ما جعل مجموعة نصوص األحاديث الشيعية املتميزة يف موضع القداسة .وإن هاتني املجموعتني من النصوص
ال ترتبطان فقط بشكل واضح باملرشوع األكرب للحديث يف اإلسالم ،لكنهام يتبعان أيضً ا بعض العمليات التي قلّام
كل من خصوصيات
خاصة باملجتمعات الشيعية .كام أنّه سيت ّم يف هذا املؤمتر تناول ّ
خضعت للدراسة ،والتي هي
ّ
مختلف األحاديث الشيع ّية (اإلثني عرشية ،الزيدية ،اإلسامعيلية ،النصريية ،وما إىل ذلك) ،وكذلك روابطها وانشقاقاتها
مع الحديث املحفوظ من قبل املذاهب اإلسالمية األخرى.
سريكز هذا املؤمتر عىل الفرتة التي تك ّونت فيها األحاديث الشيعية إىل أن ت ّم تقديسها ،وبالتايل ستكون املساهامت
ناظر ًة إىل السنوات املمت ّدة بني 1250-700م مع إمكانيّة تجاوز هذه الفرتة إذا تطلّب البحث ذلك.
ويتمثل الهدف من هذا املؤمتر يف إصدار منشور تاريخي لدراسة الحديث الشيعي ،حيث سيت ّم نرشه كجزء من
سلسلة الرتاث الشيعي ملعهد الدراسات اإلسامعيلية.
تتناول املساهامت ع ّدة مجاالت موزعة عىل الفرتة التكوينية لإلمامية أو اإلسامعيلية أو الزيدية أو التقاليد الشيعية
األخرى ،وتتمثل هذه املجاالت يف اآليت:
• تعريفات الحديث ودراسات الحديث (مقارنة وجهات النظر اإلمامية واإلسامعيلية والزيدية)
• األنواع واملصطلحات ،مثل الحديث ،والخرب  /األخبار ،األصل ،والكاتب ،وامل ُص ّنف ،والجامع ،واملسائل،
والنوادر.
• األصالة ،التأْريخ ،تاريخ النقل عرب العصور
• مخطوطات ألعامل الحديث الشيعي
• التعامل مع أمئة معينني ومتون الحديث املنسوبة إليهم
• آليات إنتاج ونرش وتعميم الحديث يف حياة األمئة وما بعدها
• الحديث املتعلق بحدث معني ،مثل الغيب أو صعود الفاطميني
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مؤتمر مجموعة الدراسات اإليرانية
في معهد األبحاث والدراسات حول العالمين العربي

المتوسطية لعلوم اإلنسان MMSH
واإلسالمي  IREMAMوالدار
ّ

(((Conférence du Groupe d’Études Iraniennes de l’IREMAM – MMSH
عقدت مجموعة الدراسات اإليرانية التابعة ملعهد
األبحاث والدراسات حول العاملني العريب واإلسالمي
بفرنسا ( ((()IREMAMمؤمت ًرا حول الدراسات اإليرانيّة،
وذلك بداية من يوم  4فيفري  ،2020وقد تع ّرض هذا
املؤمتر ملوضوعات مختلفة :اللّغات اإليران ّية القدمية
والكتاب املق ّدس لزاردشت ،واملذهب الشيعي ومنزلة
املرأة يف أحد املناطق اإليرانية .وقد توزّع املؤمتر عىل
ثالثة أيام ،وهي كاآليت:
يوم الثالثاء  4فيفري /شباط  2020من الساعة الثانية
رصاُ ،عقدت محارضتان يف قاعة
حتى الساعة الرابعة ع ً
املتوسطية
جرمان تيليون ( )Germaine Tillionبالدار
ّ
لعلوم اإلنسان ( ،)MMSHوجاءت كاآليت:
ـ سمرا أزارنوش ( ،)Samra Azarnoucheأستاذة
محارضة يف الكلّية التطبيقية للدراسات العليا
( ،)EPHEق ّدمت محارضتها تحت عنوان :مفهوم
«الكتاب املق ّدس» والتقليد التأوييل يف الزرادشتية
يف العصور القدمية املتأخرة.

(1) https://iismm.hypotheses.org/46495
((( معهد األبحاث والدراسات حول العاملني العريب واإلسالمي بفرنسا ،تأسس عام  ،1986وهو وريث العديد من املراكز التي تأسست منذ عام 1958
التخصصات تيضء أبحاثه عىل العامل اإلسالمي املتوسطي بأكمله .واليوم ،هو “وحدة بحث
يف إيكس إن بروفنس ،كام أنّه مركز أبحاث متعدّد
ّ
مختلطة” تربط املركز الوطني للبحث العلمي بباريس (  )CNRSوجامعة إيكس مرسيليا ،ويتواجد داخل الدار املتوسط ّية لعلوم اإلنسان.

ـ سيلفان بروكيه ( ،)Sylvain Brocquetأستاذة يف جامعة إكس مرسيليا ،قدمت مداخلتها حول اللّغات اإليران ّية
القدمية :الفيديّة واألفَست ّية (.)Védique et avestique
رصاُ ،عقدت ثالث مداخالت
يوم الثالثاء  18فيفري/شباط  ،2020من الساعة العارشة صبا ً
حا إىل الساعة الرابعة ع ً
ُصصت هذه املداخالت للبحث حول املذهب الشيعي،
يف قاعة بول ألربت بالدار املتوسطيّة لعلوم اإلنسان .وقد خ ِّ
وجاءت كاآليت:
ـ محمد عيل أمري معزي (دبلوم دراسات من الكلّية التطبيقية للدراسات العليا) ،ق ّدم مداخلته تحت عنوان :الشيعة
والقرآن أصول اإلسالم بني الرؤيا النبوئية واألمرباطورية.
ـ دينيس غريل (( )Denis Grilبروفسيورة فخرية يف جامعة إكس مرسيليا  /معهد األبحاث والدراسات حول
العاملني العريب واإلسالمي  ،)IREMAMق ّدمت مداخلتها تحت عنوان :شخصية عيل بني الصوفية واملذهب
الشيعي يف إيران خالل القرون الوسطى.
ـ صابرينا مرفن (( )Sabrina Mervinاملركز الوطني للبحوث العلم ّية) ،ق ّدمت مداخلتها تحت عنوان :زيارة
األربعني يف كربالء الوالية تسري يف املوكب.
املتوسطية لعلوم اإلنسان
حا ،يف قاعة دويب ( )Dubyبالدار
ّ
يوم الثالثاء  17مارس /آذار  ،2020الساعة العارشة صبا ً
( ،)MMSHيق ّدم كريستيان برومربجر (( )Christian Brombergerبروفيسور فخري يف جامعة Aix-Marseille
املتوسطية واملقارنة  )IDEMECمداخلته تحت عنوان :منزلة املرأة يف منطقة گیالن (اإليران ّية)،
 /معهداإلتنولوجيا
ّ
موضوع للنقاش.
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الشيعة

أحد مفاتيح اإلسالم
)Les chiites, une des clefs de l’islam(1

نرش معهد الحريات ((( بباريس مقال ًة للباحث جان-بابتيست نويه ( ((()Jean-Baptiste Noéيف  9كانون الثاين ،2020
وفيها يعرض نظرته إىل الشيعة وكيفية نشوئها واختالفها عن الس ّنة .ويف هذا الصدد أشار نويه إىل أ ّن إدراك أه ّمية
أسايس عندما نريد أن نُعاينه بوضوح يف املنطقة املمت ّدة بني بالد ما بني النهرين وبحر قزوين.
املذهب الشيعي أم ٌر
ٌّ
ومن هذا املنطلق ،يسعى نويه إىل إظهار املذهب الشيعي باعتباره فر ًعا من فروع اإلسالم ،وكون اإلسالم يتف ّرع
إىل ع ّدة مذاهب ،ويحوي إضافة إىل الشيعة والسنة العديد من املدارس الفقهية كاملالكية والصوفية .وإذا كان الدي ُن
اإلسالمي يطمح إىل تأسيس إمرباطورية تض ّم عموم املسلمني إال أ ّن األمة اإلسالمية تختزن الكثري من العنارص اإلتنية
(1) https://institutdeslibertes.org/les-chiites-une-des-clefs-de-lislam/

مؤسسة فكرية مستقلّة تتواجد بفرنسا
((( معهد الحريات هو ّ
((( دكتور يف تاريخ االقتصاد له عدّة مؤلّفات ،منها :جيوبوليتيك الفاتيكان قوة التأثري ( ،)2015وتحدّي الهجرة وأوروبا ُاملزعزعة (،)2016
غيت فرنسا (.)2018
و ُمعرتِضات ليربالية مثانية عرش عا ًما ّ

والقومية .ومن خالل هذه النقطة أشار نويه إىل أ ّن (تنظيم الدولة اإلسالمية) وقبله اإلمرباطورية العثامنية ما هام إال
محاولة إمربيالية الستيعاب التباينات القومية .ويف العادة ال تصمد اإلمرباطوريات إال يف حالتني :األوىل إذا كانت ت ُوفّر
األمن واألمان لشعوبها ض ّد عد ّو خارجي ،والثانية إذا لجأت إىل قمع شعوبها.
ويرى نويه أن أحد العوامل التي أ ّدت إىل انقسام املسلمني بني سنة وشيعة ،هو العامل اإلتني :فهناك الفرس من
جهة ،والعرب من جهة أخرى.
يف قراءة الباحث لالنتشار الدميغرايف للشيعة يرى بأنّها تُ ثّل اليوم حوايل  % 12من املسلمني ،لك ّن ثقلهم السيايس
واملذهبي أه ّم بكثري من ثقلهم الدميغرايف .ويتواجدون بصورة أساسية يف إيران ( 90باملئة من الشعب اإليراين هم
شيعة) ،وبنسب مرتفعة يف العراق (جنوب البالد) ،وآذربيجان ،وباكستان ،والبحرين ،والهند.
يرى نويه أ ّن الدولة الفارسية الشيعية اصطدمت طوال التاريخ بالعثامنيني واألرس العربية التي حكمت ،كاألرسة
الهاشمية التي تحكم اليوم األردن وحكمت العراق من قبل .والهاشميون هم أحفاد رشيف مكة ،ولهم الحق الرشعي يف
بدل من آل سعود.
إدارة األماكن اإلسالمية املق ّدسة ً
ويف أصل االنقسام بني السنة والشيعة يرى نويه أ ّن السنة والشيعة ظهرا بعد وفاة النبي محمد سنة  685م .فالذين
يل الذي سعى
قالوا بأن خالفة محمد تؤول إىل أيب بكر ُعرِفوا بالسنة .فيام تحلّق قسم من املسلمني حول اإلمام ع ّ
وس ّم َي هؤالء بالشيعة.
إىل انتزاع الخالفة من أيب بكرُ ،
تنقسم الطائفة الشيعية إىل ع ّدة فروع ،وهو ما يجعل فهمها أم ًرا ُمع ّق ًدا ،فبعد وفاة اإلمام عيل استلم أمور الخالفة نجله
اإلمام الحسن .وترى الفرقة اإلسامعيلية أنه إمام مؤقّت ،وأن أخاه اإلمام الحسني هو اإلمام الباقي .فبعد وفاة الحسن سنة
 670م تق ّدم أخوه الحسني؛ لتسلّم الخالفة ُمتح ّديًا بذلك بني أميّة ،وقاد ثورة ،لك ّنها مل تنجح ،وقُ ِت َل يف مدينة كربالء.
كل عام ،حيث يتوافد الشيعة إىل زيارة رضيحه .واإلمام الحسني هو اإلمام الثالث
ويُشكّل إحياء ذكراه مناسبة عظيمة يف ّ
تأسس املذهب االثني عرشي ،الذي هو مذهب
بعد اإلمام عيل واإلمام الحسن ،وقد جاء بعده تسعة أمئة .وبذلك ّ
أغلبية الشيعة .وأيضا تجدر اإلشارة إىل أن هناك أتبا ًعا للمذهب االثني عرشي ال يعتقدون بعقائد الشيعة األساس ّية،
وهم العلويون .كام أ ّن هناك شيعة ليسوا اثني عرشيني (الفرقة اإلسامعيلية التي تعتقد بأن اإلمامة تنتهي إىل إسامعيل
بن جعفر الصادق دون غريه) .ويعتقد فرع آخر من الشيعة باإلمام الغائب ،أي اإلمام الثاين عرش ،الذي ينتظرون قدومه.
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للكتاب المقدس

في بدايات إيران الحديثة :السيد أحمد العلوي وتفسيره إليليا
Shiʿite Muslim Exegesis of the Bible in Early Modern Iran: Sayyid Aḥmad
)ʿAlavī and His Interpretation of Elijah(1

نرش املرشوع البحثي "بيبليا عرابيكا" ( ((()Biblia Arabicaمقالة للباحث اليهودي دنيس هالفت((( ،بتاريخ  4فيفري/
(1)https://biblia-arabica.com/shi%CA%BFite-muslim-exegesis-of-the-bible-in-early-modern-iran-sayyid-a%E1%B8%A5mad%CA%BFalavi-and-his-interpretation-of-elijah/
((( املرشوع البحثي “بيبليا عرابيكا  :Biblia Arabicaالتوراة بالعربية بني اليهود واملسيحيّني واملسلمني” ،هو مرشوع وضعه باحثون من جامعة برلني الحرة وجامعة
تل أبيب ،وقد حاز عىل منحة منظمة التعاون األملاين اإلرسائييل لألبحاث التابعة للصندوق األملاين لألبحاث  DFGلسنة .2012
((( دنيس هالفت هو زميل مارتن بوبر يف الجامعة العربية يف القدس ،حصل عىل درجة الدكتوراه يف الدراسات اإلسالمية من جامعة برلني الحرة
يف عام  .2017وقد نرش مقاالت مختلفة عن تاريخ الفكر اإلسالمي ،وهو مهتم بشكل أسايس بالتفاعل بني األديان يف العصور الوسطى اإلسالمية
وإيران الحديثة املبكرة.

يفس اسم إيليا
شباط  ،2020وفيها يتط ّرق إىل فهم الشيعة للكتاب املق ّدس من خالل أعامل سيد أحمد العلوي الذي ّ
املوجود يف الكتاب املق ّدس بعيل بن أيب طالب.
ويف هذا املقال قام دنيس هالفت بتعريف السيد أحمد العلوي عىل أنّه من الكتّاب الفرس ض ّد املسيحيّة ،وهو رأس
الحربة الفكرية لرجال الدين الشيعة يف إيران الصفوية ض ّد املبرشين الكاثوليك ،الذين كانوا نشطني يف املدينة منذ أواخر
القرن السادس عرش ميالدي فصاع ًدا .ويذكر الباحث أ ّن يف أوائل عرشينيات القرن السادس عرش ميالدي ،ظهر «خالف
وخاصة الرفض املسيحي لنبوة محمد والقرآن ،الذي
أصفهان» بني املمثلني الكاثوليك والشيعة يف املسائل الالهوتية،
ّ
ساهم يف تدهور العالقة بني رجال الدين الشيعة واملبرشين .كام أشار أيضً ا إىل أ ّن علوي ألّف سلسلة من الرسائل املعادية
ريا مجازيًا ملقاطع كتابية
للمسيحية باللّغة الفارسية ،ق ّدم فيها تفس ً
لصالح محمد وإمام الشيعة .وعىل سبيل املثال ،يقتبس من سفر
ويفسه عىل أنه تنبؤ بقدوم اإلمام الثاين عرش ،وقد تم
التكوين 17:20
ّ
استثامر هذه اآلية بشكل متك ّرر من قبل علامء الشيعة اإلثني عرشية.
ويتف ّرد السيد علوي بهكذا تفسريات آليات اإلنجيل التي مل يتطرق
لها غريه من املسلمني ،الذين كتبوا حول املسيحية ،وميكن تفسري
ذلك من خالل حقيقة تاريخيّة تتمثّل يف كون األناجيل كانت متاحة
مبارشة لعلوي ،حيث إ ّن األناجيل التي ت ُرجمت إىل اللّغة العربية
يف روما ت ّم إيصالها إىل املبرشين يف بالد فارس الصفوية ،ومن ث ّم
أصبحت املصدر املفضّ ل عند املفرسين الشيعة يف ذلك الوقت؛
لدراسة الكتاب املقدس املسيحي .ولقد سمح توفّر نسخ مطبوعة
لدى علوي بالتدقيق يف األناجيل األربعة ،وتطوير تفسري شيعي متقن
نسبيًا .عىل سبيل املثال ،يف أكرث أعامل علوي انتشا ًرا عىل اإلطالق،
كتاب مصقل الصفاء يف رد شبهات النصارى بتاريخ 1622م ،وفيه
اعتمد علوي بشكل كبري عىل مقاطع اإلنجيل التي تشري إىل نبي
تجل املسيح يف
خاصة تلك التي تلخص منظار ّ
العهد القديم إيليا،
ّ
األناجيل السينوبتية ،والتي مبوجبها يظهر إيليا مع موىس ،ويتحدثان
إىل يسوع الذي تحول بأعجوبة ،كام هو يف الوثيقة اآلتية:
يدور سؤال علوي الرئييس حول كيفية تفسري اإلشارات إىل إيليا يف األناجيل ،ويرفض التقليد املسيحي الذي يقول بأ ّن
إيليا هو يوحنا املعمدان ،بل يف نظره أ ّن إيليا هو إشارة لعيل بن أيب طالب ،ابن عم محمد وصهره ،وأوالده ميثلون خط اإلمامة
عند الشيعة .وعىل النقيض من العلامء السابقني ،يهدف علوي إىل إثبات اإلمامة عند الشيعة من خالل ربط عيل مع يسوع
من خالل شخصية إيليا .باإلضافة إىل ذلك ،يعتمد علوي عىل التقليد الفلسفي اإلرشاقي ومتييزه بني “عامل املثال” و”عامل
الشهود” الذي تتجىل فيه األمور؛ ألجل التدليل عىل فكرته القاضية بأ ّن إيليا املتواجد يف األناجيل هو عيل بن أيب طالب.
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عزلة اليتيم:

حيان والبيئة الشيعية
جابر بن ّ

المخالفة لإلجماع

في القرنين الثالث والرابع الهجريين

The solitude of the Orphan: Ǧābir b. Ḥayyān and the Shiite heterodox milieu
(((of the third/ninth–fourth/tenth centuries
نرشت مطابع جامعة كمربدج بتاريخ  6شباط  2020العدد  83من نرشة مدرسة الدراسات الرشقية واإلفريقية التابعة
لجامعة لندن .وجاء يف النرشة مقالة للكاتب اإليطايل ليوناردو كابيزوين ( ((()Leonardo Capezzoneتحت عنوان
«عزلة اليتيم :جابر بن ح ّيان والبيئة الشيعية املخالفة لإلجامع يف القرنني الثالث والرابع الهجريني» ،وفيها يشري الباحث
إىل مجموعة األعامل الها ّمة التي أصدرها علامء الكيمياء الشيعة املجتمعون باسم قلم جابر بن حيّان ،والتي قام
بدراستها «بول كراوس» ( )Paul Krausوأعطاها
تأريخًا بني القرنني الثالث والرابع الهجريني
املوافقني للقرنني التاسع والعارش امليالديني.
وتظهر قضايا هذه األعامل -الدينية والعقائدية
والسياسية -ال سيام العقائدية والسياسية بأن أتباع
حقيقي غري
ين
جابر كانوا أصحاب تو ّ
جه علام ٍّ
ٍّ
معروف لدى الكتّاب املهت ّمني مبخالفة اإلجامع
(الهرطقة) .وقد فهم «كراوس» مع بعض العلامء
يعبون
الذين جاؤوا من بعده بأن أتباع جابر كانوا ّ
عن الفكر اإلسامعييل .وبالتايل فإ ّن ما يسعى إليه
الباحث يف الدراسة هو إعادة النظر يف نقطتني
أساسيّتني ،وهام:
أ .العالقة الدينية والسياسية ألتباع جابر
(1)https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/4F76EF47752DC56BB5BDFC08C7B2C67F/
_S0041977X20000014a.pdf/solitude_of_the_orphan_gabir_b_hayyan_and_the_shiite_heterodox_milieu_of_the
thirdninthfourthtenth_centuries.pdf
((( بروفيسور يف جامعة روما – املعهد اإليطايل للدراسات الرشقية

من الكيميائيني عىل ضوء مقارنات نص ّية تظهر ارتباطًا وثيقًا بني أتباع جابر واملبادىء الباطنية التي مت ّيز الغل ّو
الشيعي ،كام ينعكس يف املصادر املخالفة لإلجامع ويف مصادر الغالة األدبية ،وذلك يف الفرتة املمت ّدة من نهاية
القرن الثالث وبداية القرن الرابع الهجريني املوافق للقرنني التاسع والعارش امليالديني.
ب .املجموعة األخرية ملجمل أعامل جابر كنتيجة مثرية للجدل تخص البيئة الشيعية بني الغيبة الصغرى والغيبة
الكربى لإلمام الثاين عرش.
وقد قام الباحث بتوزيع الدراسة عىل خمسة عناوين أساسية ،وهي:
 غل ّو الشيعة ونقل جاذبية اإلمام خارج علم األنساب املبدأ يف اليتيم قضية املعرفة السياسية الفلسفية املنظور السيايس للمجتمع الجابري -وضع األطروحات الجابرية األخرية ضمن السياق

24

أبحاث ودراسات

25

المشروع البحثي لمجموعة علم اجتماع األديان والعلمانية
( )GSRLحول القضايا المتعلقة باإلسالم وجائحة كورونا
(((Projet de recherche GSRL sur les enjeux liés à l’islam face au coronavirus
بحثي؛ لتسلّط
قامت «مجموعة علم االجتامع الديني والعلامنية»(((() يف  30أفريل/نيسان  2020ببعث مرشوع
ٍّ
الضوء عىل تأثري القضايا الالهوتية يف غريها من القضايا ،كالقضايا االجتامعية والسياسية والثقافية ،وذلك عرب دراسة
اإلجراءات التي ت ّم اتخاذها ملعالجة جائحة كورونا عند الس ّنة والشيعة .وقد ت ّم اقرتاح هذا املرشوع من قبل مجموعة
املتخصصني يف الدراسات اإلسالمية السن ّية والشيعية ،وهم :بيري جان لويزارد ،تيريي زاركون ،بايرام باليس ،ستيفان
من
ّ
دودوينون ،وفرانك فريجويس .وجاء التقديم لهذا املرشوع عىل النحو اآليت:
سؤال جدي ًدا عند العديد من املسلمني ،وهو« :هل يجب أن يسود
ً
إن تزامن جائحة كورونا وشهر رمضان يطرح
ناموس البرش عىل ناموس الله؟» .عىل الرغم من أنه ناد ًرا ما اختلطت القضايا الالهوتية مع غريها ،السياسية واالجتامعية
والثقافية ،يف ردود املسلمني فيام بينهم ،إال أنّه ،مرة أخرى ،يظهر الفرق الواضح بني السنة والشيعة؛ إذ إ ّن معظم
السلطات الدينية الشيعية جعلت الحجر الصحي «واجب ديني» ،وألغت التجمعات ،ودعت للصالة يف املنازل .حتى
إن العديد من املرجعيات الدينية والسياسية جعل من طاعة األطباء ومقدمي الرعاية (برشط أن يكونوا مسلمني) واجباً
دينياً .هذا التقديس للسلطات الصحيّة موجود بشكل ضئيل يف املجتمعات املسلمة ،كام هو موضح يف املجلس
الفرنيس للطائفة املسلمة ( .)CFCMوأما عىل الجانب السني ،فإن اإلجابات أكرث انقسا ًما :العالقة بالسلطة هي السائدة
هنا .فبينام تطرح السلطات الدينية الرسمية االحتواء ،ترفضه العديد من الجهات الفاعلة وقطاعات من املجتمع باسم
ويستغل جزء من
ّ
سيادة القانون الديني .وغالبًا ما يسري هذا الرفض جنبًا إىل جنب مع معارضة الحكومة يف السلطة.
ٍ
انتقامي فينظرون
موقف
السلفيني هذا السياق ليقولوا إنّه «عقاب من الله» ،وال يرت ّدد جهاديو الدولة اإلسالمية يف تب ّني
ٍّ
إىل الجائحة عىل أنّها «جندي الله»؛ ألنّه يستهدف أوالً ،الدول الغربية التي دمرتها بشكل مؤقت (الواليات املتحدة،
اململكة املتحدة ،فرنسا ،إيطاليا ،إلخ .).يسمح شهر رمضان برتكيز املواقف عىل التحليل فيام يتعلق بالوباء .ومن
خالل هذا املرشوع فإنّنا نركّز عىل االتجاهات الدينية الرسميّة (األزهر ،ديانات ،)...وعىل بعض املثقفني املسلمني
ريا ،سرنكز عىل مجموعات األخ ّوة؛ حيث سيكون هناك فرصة
املؤثرين ،وعىل بعض وسائل اإلعالم اإلسالمية .وأخ ً
لتسليط الضوء عىل املواقف املختلفة تجاه الصلوات الجامعية ،وزيارة مقابر املقدسني ،والحج عىل وجه الخصوص».
(1) ( https://www.gsrl-cnrs.fr/30-avril-2020-projet-de-recherche-gsrl-sur-les-enjeux-lies-a-lislam-face-au-coronavirus/
((( مجموعة علم االجتامع الديني والعلامنية هي مخترب أبحاث يقع تحت إرشاف املركز الوطني للبحث العلمي بباريس ( ،)CNRSواملدرسة
التطبيقية للدراسات العليا ( )EPHE-PSLفرنسا.
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والصوفية
اإلسالم الشيعي
ّ
وجهات نظر كالسيكية ومنظورات حديثة

Shi’i Islam and Sufism Classical Views and Modern Perspectives
عنوان الكتاب

Shi’i Islam and Sufism
Classical Views and Modern Perspectives

اإلسالم الشيعي والصوفية
وجهات نظر كالسيكية ومنظورات حديثة
تأليف:
دنيس هريمان ،مدير املعهد الفرنيس يف إيران( ،)IFRIوعضو مشارك يف مركز الدراسات
اإليرانية يف كلية الدراسات الرشقية واألفريقية
( )SOASبجامعة لندن.
ماتيو ترييه ،باحث يف املركز الوطني للبحثومتخصص يف
العلمي بباريس (،)CNRS
ّ
اإلسالم الشيعي.
لغة الكتاب
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يق ّدم هذا الكتاب وجهات نظر جديدة حول العالقة بني الشيعة والصوفية يف العرص الحديث وما قبل العرص الحديث،
ويتحدى الكتاب التعارض املفرتض بني هذين التقليدين الباطنيني يف اإلسالم من خالل استكشاف ما ميكن أن يُطلق
عليه «الصوفية الشيعية» و»املنحى الصويف للتشيع» يف مراحل مختلفة من التاريخ.
تستند فصول الكتاب عىل بحث جديد يف الدراسات النص ّية ،باإلضافة إىل العمل امليداين يف مناطق جغرافية
واسعة ،مبا يف ذلك شبه القارة الهندية واألناضول وإيران .كام يغطي هذا العمل فرتة طويلة متتد من الفرتة األوىل التي
تلت املغول ،وعىل طوال الحقبة الصفوية بأكملها (1134-906ه 1722-1501 /م) وما بعدها .ويُعنى هذا العمل ليس
فقط مبجال علامء الدين ولكن أيضً ا بطبقات مختلفة من املجتمع.
يتناول الجزء األول من املجلد تنوع الخطاب حول الصوفية بني «العلامء» الشيعة يف الفرتة التي سبقت الفرتة
الصفوية وخاللها .أما الجزء الثاين فريكز عىل التاريخ االجتامعي والفكري للنظام الشيعي الصويف األكرث شعبية يف
إيران ،نعمة اللهية (طريقة صوفية منسوبة للصويف نعمة اللّه ويل) .أما الجزء الثالث فيبحث العالقة بني الشيعة والصوفية
يف التقاليد األدبية التي مل يتم استكشافها إال ناد ًرا من خالل العلوية البكتاشية والصوفية الخاكسارية .ومبساهامت
من كبار العلامء يف الدراسات الشيعية والصوفية ،يعد هذا الكتاب أ ّول كتاب يكشف التأثريات املتبادلة والصالت بني
الشيعة والصوفية ،والتي مل يتم استكشافها حتى اآلن.
محتوى الكتاب

مقدمة
الفصل األول« :وجهات نظر كالسيكية ووجهات نظر جديدة حول العالقة بني الشيعة اإلمامية والصوفية يف الفرتات الزمنية
الحديثة وما قبل الحديثة ،دنيس هريمان ،املعهد الفرنيس يف إيران ،إيران؛ وماثيو تريييه ،املركز الوطني للبحث العلمي ،فرنسا.
الجزء األول

بديل الخطابات المناهضة للصوفية في األدب الشيعي في
الفترات الزمني�ة الحديث�ة وما قبل الحديث�ة.
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الفصل الثاين« :الدفاع عن التص ّوف بني املفكرين الشيعة اإلثني عرشيني يف العرص الحديث وما قبل الحديث:
املوضوعات والحجج» ،ماتيو تريييه ،املركز الوطني للبحث العلمي ،فرنسا.

الفصل الثالث« :حدود» األرثوذكسية؟ :مالحظات حول الجدل املناهض أليب مسلم يف أوائل القرن الحادي عرش
هجري /السابع عرش ميالدي يف إيران ،أندرو نيومان ،جامعة إدنربة ،اململكة املتحدة
ّ
الجزء الثاني التاريخ االجتماعي لألخوة الشيعة الصوفية :نعمة اللهية
املؤسيس ورعاية
الفصل الرابع :الطريقة الصوفية «نعمة اللهية» يف القرن الخامس عرش ميالدي :إضفاء الطابع
ّ
العامرة ،بيفاند فريوزه ،ويسنشافت كولغ ( ،)Wissenschaft Kolegأملانيا
الفصل الخامس‹ :املج ّدد واملجذوب .شاه عيل رضا (ت  ،)1801الروايات املختلفة لتجديد نعمة اللهية ،فابريزيو
سبيزيايل ،جامعة السوربون نوفيل  -املركز الوطني للبحث العلمي ،فرنسا

املؤسيس عىل الطريقة الصوفية نعمة اللهية خالل العرص البهلوي :دراسة حول
الفصل السادس« :إضفاء الطابع
ّ
تأسيس حسينية أمري سليامين كوقف يف طهران» ،دنيس هريمان ،املركز الوطني للبحث العلمي ،فرنسا؛ وأميد
رضايئ ،سازمان اوقاف و امور خرييه ،إيران
الخاصة» ،سيام جولستانه،
«رسي يف مرأى من الجميع :الرسية والغموض وتنمية املحفوظات
الفصل السابع:
ّ
ٌّ
جامعة إنديانا ،بلومنغتون ،الواليات املتحدة األمريكية

الجزء الثالث العالقات بي�ن الشيعة والصوفية في التقاليد األدبي�ة الصوفية األخرى

الفصل الثامن :الصوفية والشيعة يف جنوب آسيا :شهادات وأدلّة حول مرث ّية سيندي ( ،)sindhi marsiyaميشيل
بويفان ،املركز الوطني للبحث العلمي ،فرنسا
الفصل التاسع« :الكربيت األحمر ،والعالج العظيم ،واالسم األعظم :تصورات أهل البيت واألمئة االثني عرش يف
إميان البكتاشية العلوية» ،رضا يلدريم ،جامعة إميوري ،الواليات املتحدة األمريكية

الفصل العارش:الطريقة الصوفية الشيعية الخاسكارية :مقدمة مح ّدثة ،ألكسندر باباس ،املركز الوطني للبحث
العلمي ،فرنسا

الفصل الحادي عرش« :الصوفية العجم والروحانية الشيعية يف القرن التاسع عرش يف إيران» ،لويد ريدغون ،جامعة
غالسكو ،اململكة املتحدة
الفصل الثاين عرش :أطروحتان خاسكاريتان من القرن التاسع عرش (مرتجمة من الفارسية) :الرسالة الفقريية ،ترجمة
مهرداد أرابيستاين ،جامعة طهران ،إيران

قامئة املراجع

الفهرس

الجندرة

والخالفة في إسالم العصور الوسطى

وبداية العصر الحديث -النسب الثنائي -وإرث فاطمة

Gender and Succession in Medieval and Early Modern Islam
)Bilateral Descent and the Legacy of Fatima(1

عنوان الكتاب

Gender and Succession in Medieval and
Early Modern Islam
Bilateral Descent and the Legacy of Fatima

الجندرة والخالفة يف إسالم العصور الوسطى وبداية
العرص الحديث -النسب الثنايئ -وإرث فاطمة
تأليف :أليسا غاباي ،أستاذة مشاركة ،ومديرة الدراسات
الجامعية بقسم الدراسات الدينية يف جامعة نورث
كارولينا يف غرينسبورو ،وتشارك أيضً ا يف إدارة شبكة
أبحاث الدراسات اإلسالمية .وتشمل مجاالت أبحاثها
الثقافة الهندية الفارسية والشيعية واملرأة واإلسالم.

لغة الكتاب
السلسلة
شكل الكتاب
تاريخ النرش
عدد الصفحات

اإلنجليزية
العامل اإلسالمي املبكر والعصور الوسطى
ورقي-رقمي
2020-03-19
256

(1) https://www.bloomsbury.com/us/gender-and-succession-in-medieval-and-early-modern-islam-9781838602338/
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تبحث «أليسا غاباي» ( )Alyssa Gabbayيف كتابها «الجندرة والخالفة يف إسالم العصور الوسطى وبداية العرص
الحديث -النسب الثنايئ -وإرث فاطمة» ،تبحث حوادث كانت قد حصلت يف التاريخ اإلسالمي قبل الحديث ،الذي
لكل من الرجال والنساء .ويف هذا السياق ،ظهرت فاطمة،
ب ّ
كان يشهد عىل اعرتاف األفراد أو املجتمعات بال َن َس ِ
جا مدهشً ا لالعرتاف بثنائية النسب يف كل من
ابنة النبي محمد ،بشكل بارز يف هذه الدراسة ،حيث إنّها شكّلت منوذ ً
املجتمعات السنية والشيعية ،مع كل مالبسات تلك الثنائية مبا يخص مرياث اإلناث وخالفتهن وهويتهن.
من خالل تغطية نطاق جغرايف وزمني واسع ،يُق ّدم كتاب «الجندرة واإلرث يف إسالم العصور الوسطى وبداية العرص
الحديث» وجهات نظر بديلة عن الروايات الذكورية ،ويفتح آفاقًا جديد ًة يف تركيزها عىل كيفية تصور الناس للهياكل العائلية
والسالالت .وبذلك ،فإنه يبني عىل تقاليد الدراسات التي تسعى إىل تبديد أشكال الفهم األُحادية لإلسالم والجنس.
المحتويات:
قامئة بالشخصيات
املقدمة
الجزء األول :األمهات
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حا لوجود الشيعة يف منطقة فلسطني من التاريخ اإلسالمي
يف كتاب «الشيعة يف فلسطني» يق ّدم يارون فريدمان مس ً
املبكر حتى الفرتة املعارصة .وهو ما يجعله يسلّط الضوء عىل العديد من املعلومات والتط ّورات املثرية لالهتامم
وغري املعروفة عىل نطاق واسع ،باإلضافة إىل النقطة العامة التي تقول -خالفًا لالعتقاد السائد -إن مجتمع الشيعة لعب
دو ًرا ها ًّما يف تاريخ فلسطني .ويتضمن هذا املجلد دراسة ألرضحة الشيعة يف فلسطني ،باإلضافة إىل إظهار أهمية هذه
املواقع اإلسالمية واملدن املقدسة يف فلسطني يف اعتقاد الشيعة.
جاءت موضوعات الكتاب عىل النحو اآليت:
املقدمة

الفصل األول :من الهجرة إىل العرص الذهبي

الفصل الثاين :اختفاء مجتمع الشيعة يف فلسطني

الفصل الثالث :شيعة الجليل

الفصل الرابع :الفولكلور الشيعي والتقاليد الدينية حول فلسطني
الخامتة

الملحق
 -الطالبيون يف فلسطني

 صور ونقوش أرضحة الشيعة يف فلسطنيالنبي يوشع والست سكينة ورأس الحسني

 -فتاوى تقي الدين أحمد بن تيمية بخصوص

رأس الحسني يف عسقالن

 الوثائق اإلرسائيلية- H 1948nī�n 1948:الفرصة الضائعة

 -لقاءات مع شيخني فلسطينيني اعتنقا التشيّع

 -دعاء الشيعة يف صفحة «شيعة فلسطني» عىل الفيسبوك

 -مقابلة مع عضو يف داوودي بوهراس ()Dāwūdī� Bohrās

 -التسلسل الزمني لتاريخ الشيعة يف فلسطني

 -قاموس مصطلحات الشيعة يف السياق الفلسطيني

المقابر والقبور في العوالم اإلسالمية
تقاطع القضايا الدينية والسياسية والنصب التذكارية
مجلّة العالمين اإلسالمي والمتوسطي

(((

(((

صدر يف شهر أفريل من العام  2020العدد  146من «مجلّة العاملني اإلسالمي واملتوسطي» تحت عنوان « املقابر
متخصصني
والقبور يف العوامل اإلسالمية تقاطع القضايا الدينية والسياسية والنصب التذكارية» ،وجاء هذا العدد بإدارة
ّ
يف الدراسات الشيع ّية ،هام :ماتيو تريييه وسبيده بارساباجوه .وتأيت أهم ّية هذا املوضوع -بحسب ما أشار إليه مديرا
التحرير يف مقدمة العدد -باعتبار أن القبور واملقابر من املوضوعات البحث ّية املفضّ لة يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية
والتاريخيّة ،وباعتبار أ ّن عمليات الدفن تحشد األبعاد الثقافية للمجتمع (االقتصادية والتكنولوجية والسياسية والفنية
والدينية) ،وتضع األفراد يف مجموعات اجتامعية ،وتح ّدد وتعكس األشكال املتغرية لحياتهم اليومية وذكرياتهم
الجامعية ووعيهم الجامعي.
تض ّمن هذا العدد مثاين مساهامت وفقًا للمقاربات املتقاطعة لإلسالم واألنرثوبولوجيا والعلوم االجتامعية ،كام
تغطي دراسات الحالة املعارصة مجموعة جغرافية واسعة ،من الصني إىل الربازيل إىل لبنان .وفيام يتعلّق مبركزية
املقابر والقبور يف املذهب الشيعي فقد جاءت ثالث مساهامت نذكرها يف اآليت:
(1) https://journals.openedition.org/remmm/12590
العلمي
الوطني للبحث
واإلسالمي بفرنسا ،وهو وحدة بحث مختلطة ،تربط املركز
((( تصدر هذه املجلة عن معهد البحوث والدراسات حول العاملني العر ّب
ّ
ّ
ّ
تخصصات متعدّدة تُعنى بالشاطئ الجنو ّيب للبحر
يف
1958
منذ
تعمل
التي
القدمية
اكز
تأسس عام  ،1986ويُع ّد إرث ًا لعديد املر
ّ
( )CNRSبجامعة إيكس مارسيلياّ ،
األبيض املتوسط.
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المقالة األولى:
تع ّد مقالة ماتيو تريييه ( )Mathieu Terrierمن أبرز املقاالت الواردة يف العدد؛ إذ جاءت تحت عنوان «القرب بوصفه
برزخًا بني األحياء واألموات :وجهات نظر ُمتقاطعة بني املذهب الصويف واملذهب الشيعي اإلمامي (الغزايل والفيض
الكاشاين)» ،وفيها يركز الباحث عىل زيارة القبور والتفكّر يف حياة ما وراء القرب باعتبارها تشغل موق ًعا ها ًما يف الحياة
الدينية والفكر الالهويت اإلسالمي ،سواء يف املذهب الصويف الذي هو سني يف غالبيته أو يف املذهب الشيعي
ّ
(املتوف سنة  505ه  1111 /م) ،وكتاب
اإلمامي .وهذا ما تُظهره بعض فصول كتاب (إحياء علوم الدين) للغزايل
(املحجة البيضاء) للفيض الكاشاين (املتويف سنة  1091ه  1680 /م) الذي أعاد النظر يف طروحات الغزايل من وجهة

نظر شيعية .إ ّن القرب يظهر يف الكتابني املذكورين بوصفه داف ًعا للتفكّر والبناء األخالقي لدى األحياء ،وبوصفه الوضعية
األوىل للصريورة النهائية أو مكان «القيامة الصغرى» لألموات ،وهو بذلك نقطة التقاء اإلتيقا واألخرويّات :األوىل تعتمد
خطابًا معياريًا للحياة عىل األرض ،والثانية تعتمد خطابًا ي ّدعي الرؤى بالنسبة إىل الحياة اآلخرة .وهام مقاربتان لهام
معالجة خاصة يف املذهب الصويف واملذهب الشيعي والفلسفة اإلسالمية .إ ّن قضية القرب ،وهو الربزخ،
أي الح ّد الفاصل بني األحياء واألموات ،تظهر بوصفها ساحة لتقريب التيارات الروحية اإلسالمية.

منذ القرن الرابع الهجري (القرن العارش امليالدي) وازدهار األرضحة الشيعية ( )32-olesen, 1991: 31تُشكّل زيارة
القبور محور مناظرات فقه ّية والهوتية وفلسفية يف اإلسالم .إ ّن التيار الوهايب ،الذي ظهر يف القرن الثاين عرش الهجري
(القرن الثامن عرش امليالدي) يُح ّرم زيارة قبور األنبياء واألولياء ُمست ِن ًدا يف ذلك إىل فتاوى ابن تيمية (املتويف سنة 728
ه  1326 /م) الذي يقول عن هذه املامرسة امل ُنترشة عىل نحو واسع بني الشيعة والصوفية ،أنّها بدعة .ويرفض التيار
الخاصة بالحياة فيام وراء القرب ،كام يرفض أي تأويل فلسفي أو صويف لألمور الدينية ،غري أ ّن ما ينزع
الوهايب التأ ّمالت
ّ
أول تط ّرفًا عقائديًا يف حني أ ّن املامرسات واملعتقدات التي يُنظَر
جه يف اإلسالم َع ّده العلامء املسلمون ً
إليه هذا التو ّ
إليها بوصفها «بدعة» تحظى بوجود ورشعية أقدم .وهكذا ،فإ ّن إتيقا زيارة القبور والتفكّر يف الحياة فيام وراء القبور
عتف به ومشرتك عىل نطاق واسع بني الصوفية السنية واملذهب
ينتميان إىل الفكر الكالسييك اإلسالمي ،وإىل رأي ُم َ َ
الشيعي اإلمامي.
هذا ما ت ُب ّينه آثار أيب حامد الغزايل وآثار محسن الفيض الكاشاين :فاألول هو الهويت أشعري اشتغل يف نقد الفلسفة
قتبسا منها أفكا ًرا ع ّدة ،وعمل عىل ترسيخ الصوفية يف نظام العلوم الدينية الس ّنية .والثاين
الهلينية ( ُ )hellénistiqueم ً
ّ
(املتوف سنة
هو نصري التقليدية يف املسائل الدينية ( )traditionnisteوهو شيعي ويُع ّد أحد أتباع الفيلسوف مال صدرا
توصل إىل دمج العلم الروحاين التأ ّميل البن عريب بالعرفان الشيعي الذي ق ّدمه إىل رجال الدين
 1045ه 1635 /م) ،وقد ّ
اإلماميني املعارصين .إن كتاب (إحياء علوم الدين) الشهري للغزايل هو دراسة للحياة الروحية وحصيلة الهوتية تنتهي
مبقطع طويل عن «املوت وما بعده»؛ وفيه فصالن يتناوالن زيارة القبور وأحوال امل ّيت بعد الدفن .لقد وضع الفيض
خاصة
جة البيضاء يف تهذيب اإلحياء) الذي هو إعادة نظر كاملة يف كتاب (إحياء علوم الدين)،
ّ
الكاشاين كتاب (املح ّ
فيام يتعلّق باألحاديث النبوية التي نقلها الغزايل عن الصحابة الذين يُجلّهم الس ّنة ،بينام يع ّدها الشيعة ضعيفة من حيث
املعتقد ،واالستعاضة عنها بأحاديث منسوبة إىل أمئّة الشيعة.
نصوصا فقهية تُعالج دفن املوىت ،وأبعاد القرب وزيارته ،بل هام ُمص ّنفان يف الالهوت واألخالق
ال يع ّد هذان األثران
ً
يتناوالن املعتقدات واملامرسات الفردية .كام ال يتض ّمنان بحثًا باطنيًا يعرض العقائد األكرث تعقي ًدا ورسيّ ًة للمذهبني
الصويف والشيعي ،وإنّ ا هام مجموعة توليفات يف الالهوت ميكن أن يقال عنها أنها ُمعتدلة وتهدف إىل إبراز ما يتّفق
ريا،
عليه املؤمنون ،وذلك من خالل تلبية مطالب العالِم بالرجوع إىل السلطة املزدوجة للمنقول والربهنة املعقولة .أخ ً
تتمحور نصوص هذين الكتابني بصورة رئيسة حول وضع املؤمنني وغري املؤمنني العاديني ،أي ما يشرتك فيه امل ّيتون
النسكية
واألموات ،وبصورة عرضيّة حول قبور أشخاص استثنائيني كاألنبياء والقديسني واألمئة ،إضافة إىل املامرسات ْ
 dévotionnellesالتي ترتبط بهذه القبور.
المعطيات القرآني�ة حول القبر
يخص
تحت هذا العنوان يرى الباحث -فيام استشفّه من كتايب الغزايل والكاشاين -أن القرآن يتّسم باإلطناب فيام
ّ
يخص الجنة والنار األبديتني اللتني متثالن مصري الصالحني
القيامة العاملية (البعث) ،التي ت َيل نهاية األزمنة ،وفيام
ّ
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حا قويًا إىل الحوادث الواقعة بني املوت
(الجنة) والهالكني (النار) ( ،)El-Saleh, 1971ويف الوقت نفسه يُل ّمح تلمي ً
خاص عىل قدر كبري من األه ّمية .وأما بالنسبة للدفن (اللحد) فإنّه
والبعث .بيد أ ّن موضوع القرب يظهر عىل نحو
ّ
يظهر ً
خ َل َقهُ (ِ )18من نُّطْ َف ٍة َ
ش ٍء َ
خلَ َقهُ
أول بوصفه قانونًا عامل ًيا كون ًيا ،ويُستدل عىل ذلك بآيات سورة عبسِ ﴿ :م ْن أَ ِّ
ي َْ
ويثّل اللحد إمتام خلق اإلنسان واإلعداد «الفطري» للبعث،
السب َ
ْبهُ (ُ .﴾ )21
سهُ ( )20ثُ َّم أَ َماتَهُ َفأَق َ َ
َف َقدَّ َرهُ ( )19ثُ َّم َّ
ِيل يَ َّ َ
ل ك ُِّل
وهو ما دلّت عليه اآليتان السادسة والسابعة من سورة
ح ُّق َو َأنَّهُ ُي ْ
الحجَٰ ﴿ :ذ ِلكَ ِبأَنَّ اللَّهَ ُه َو الْ َ
حيِي الْ َم ْو َ ٰ
ّ
ت َو َأنَّهُ َع َ ٰ
ب ِفي َها َوأَنَّ اللَّهَ يَ ْب َع ُ
ف الْ ُق ُبور ِ (.﴾)7
ث َمن ِ
السا َع َة آتِ َي ٌة َّل َريْ َ
ش ٍء َق ِدي ٌر (َ )6وأَنَّ َّ
َْ
ويف حديث القرآن عن القرب يذهب الباحث إىل أ ّن القرب يأيت يف سياق األحداث املرتبطة بالقيامة ونهاية العامل ،التي
السَّم ُء
يُشكّل اإلعال ُن عنها عىل األرجح ما ّدة الرسالة األصلية للنبي محمد (ص) ،ويستدل عىل ذلك بقوله تعاىل﴿ :إِ َذا
َ
ت (( ﴾ )4سورة االنفطار) .ويعلّق عىل
ت (َ )3وإِ َذا الْ ُق ُبو ُر بُ ْع ِثَ ْ
ج َر ْ
ب انْ َت َثَ ْ
انْ َفطَ َر ْ
حا ُر ُف ِّ
ت (َ )2وإِ َذا الْ ِب َ
ت (َ )1وإِ َذا الْكَ َوا ِك ُ
هذه اآليات بأ ّن بني العالمات الفيزيائية (تناثر الكواكب ،وفيضان البحار) والعالمة النفسانية (تحصيل ما يف القلوب)،
يشهد انفتاح القبور ،الذي هو ظاهرة غري غريبة ،عىل ساعة الوفاة  ،heure finaleوبالتايل فإ ّن القرآن يُشري إىل أ ّن مكوث
األموات يف القبور هو قانون الخلق.

مجال إلدارة األمور
ً
األخروي يبتعد يف السور امل ُرتبطة بالحقبة املدنية؛ ليك يرتك
يستنتج الباحث بأ ّن هذا األفق
ّ
فعل اجتامع ًيا ت ُصبح عندئذ موضوع انشغال .يف اآليتني األوىل والثانية من
العادية ،حيث إ ّن العالقة بالقبور بوصفها ً
سورة التكاثر يجري الحديث عن زيارة القبور بصورة سلبية من أجل مهاجمة فكر املنافسة ال َق َبلية ﴿أَلْ َهاك ُُم ال َّتكَاثُ ُر ()1
َح َّتى ُز ْرت ُُم الْ َمقَا ِب َر ( .﴾ )2وتح ّرم اآلية التاسعة من سورة االنشقاق الزيارة والصالة عند قبور املنافقني والكافرين ،وهذا
يصب يف صالح رشعية وفعالية زيارة قبور املؤمنني.
األمر
ّ
حول البعث يرى ماتيو تريييه من خالل ما طرحه الغزايل والكاشاين أن القرآن يفرتض أ ّن البعث يسبقه شكل من
الوجود يف القرب ،حيث تقول اآلية  13من سورة املمتحنة ﴿ َيا أَ ُّي َها الَّ ِذي َن آ َم ُنوا َل تَ َت َولَّ ْوا َق ْو ًما غ ِ
ب اللَّهُ َعلَ ْيه ِْم َقدْ َي ِئ ُسوا
َض َ
اب الْ ُق ُبورِ﴾ .وأما عن إحساس امليّت فإ ّن القرآن ال يعطي سوى بعض اإلشارات،
ح ِ
س الْكُفَّا ُر ِم ْن أَ ْ
ص َ
ِم َن ْال ِخ َر ِة ك ََم يَ ِئ َ
ف الْ ُقبُورِ﴾ التي تستلزم
حيَا ُء َولَ ْ
من قبيل اآليةَ ﴿ :و َما يَ ْستَوِي ْ
الَ ْم َواتُ ۚ إِ َّن اللَّ َه يُ ْس ِم ُع َمن يَشَ ا ُء ۖ َو َما أَ َ
نت بِ ُ ْس ِمعٍ َّمن ِ
الَ ْ
أ ّن املكوث يف القرب يشتمل عىل حوادث سمعية يستحيل عىل البرش وحتى األنبياء أن يدركوها ،وإ ّن هذا الفصل بني
ل يَ ْو ِم يُ ْب َعثُو َن ﴾.
األموات واألحياء تتناوله اآلية  100من سورة املؤمنون ﴿ َو ِمن َو َرائِهِم بَ ْر َز ٌخ إِ َ ٰ
ميت�افيزيقا القبر
يتمحور هذا الفصل حول «حقيقة املوت وما يلقاه امل ّيت يف القرب إىل ساعة النفخ يف الصور» ،وتعني «الحقيقة» هنا
ستقل عن العامل املحسوس .وإ ّن إتيقا زيارة القبور قوا ُمها مواقف ميتافيزيقية جرت اإلشارة
ً
بع ًدا أنطولوج ًيا ُم
ُفس البقاء االنتقايل والفردي يف القرب وصولً إىل البعث الذي يُعلن عنه النفخ يف الصور.
إليها من قبل ،ت ّ
هنا يدخل الغزايل ساحة املناظرة العقائدية فيام يتب ّنى الكاشاين مواقفه بدون تحفّظ.

يؤكّد امللحدون أ ّن القرب هو عدم وأن ليس هناك أي شكل من البعث .وأما اآلخرون ،من بينهم بال شك املعتزلة
العقالنيون ،فريون أ ّن اإلنسان هالك باملوت وال يواجه أي عقاب كام ال يتلقّى أي ثواب قبل يوم البعث .وهناك أيضً ا
آخرون يقولون إن الروح تبقى وال يهلكها املوت ،وإن العقاب والثواب يطاالن فقط الروح ،وإن جسد امليّت ال ميكن أن
خصوصا
يُج َمع وال أن يُب َعث .نحن نقرأ الفالسفة ويف مق ّدمتهم ابن سينا الذي نقده الغزايل يف كتابه (تهافت الفالسفة)
ً
لجهة إنكاره الحقيقة الجسدية عند البعث .ويف مقابل كل هذه اآلراء يدعم الغزايل والكاشاين أنرتوبولوجيا روحانية
واحدة يرونها تتوافق مع عقيدة البعث والثواب
جة البيضاء يف تهذيب
يف ختام دراسته يقول الباحث إن الدراسة املتّصلة لل ُمص ّنفني (إحياء علوم الدين) و (املح ّ
اإلحياء) توضح جملة تص ّورات إتيقية وميتافيزيقية وأخروية تجمع بني االهتامم باألحياء والسؤال عن املوت ،وبني
الخطاب املعياري عن الحياة عىل األرض والخطاب الذي ي ّدعي الرؤى يف ما يتعلّق بالحياة يف اآلخرة .وإن قيمة
املامرسة الروحية املقرتنة بزيارة القبور ال تنفصل عن االعتقاد بحياة فيام وراء القرب أو داخل القرب .فامل ّيت يواجه يف
قربه العديد من املحن ،ولذلك يُفيد القرب يف البناء األخالقي لألحياء .وإ ّن التفكّر يف القرب يسمح للمرء باإلعداد عىل
حائل بل ِ
فاص ًل يسمح بالتفاعل وحتى التواصل
ً
نحو أفضل يك يواجه مصريه فيام وراء القرب .وبذلك ال يكون الربزخ
بني األحياء واألموات .وعليه فإ ّن جملة التص ّورات تلك يُجمع عليها املذهب الصويف واملذهب الشيعي والفلسفة
تقل أه ّمية لجهة
اإلسالمية االستهالنية .وإ ّن هذه التيارات الروحية التي ينظر إليها التيار الوهايب عىل أنّها «بدعة» ال ّ
دورها يف تشكيل الفكر الكالسييك اإلسالمي .ويف الختام ت ُشكّل قضية القرب الذي هو الح ّد الفاصل بني األحياء
واألموات مكانًا ُمم ّي ًزا؛ اللتقاء مختلف التيارات اإلسالمية والتقريب فيام بينها.
المقالة الثاني�ة:
كتبت سبيده بارساباجوه ( )Spideh Parsapajouhمقالً تحت عنوان «جنة الزهراء :مقربة طهران الكبرية بني
املامرسات الشعبية وعقلية الدولة» ،وفيه توصيف للمقربة التي متت ّد عىل مساحة  700هكتا ًرا جنوب طهران ،وهي أكرب
مقربة يف إيران ،وهي تشهد يوم ًيا  200عملية دفن ،وهناك إدارة فعلية ت ُرشف عىل تنظيمها .فمنذ الثورة اإلسالمية يف إيران
عام  1979والحرب العراقية – اإليرانية ( )1988-1980أصبحت هذه املقربة عنوانًا إشكال ًيا يف التاريخ املعارص إليران،
حيث بنت لنفسها هويّة دينية وسياسية ،هوية تقليدية وثورية يف آن واحد.
ترتكز هذه املقالة عىل معطيات إثنوغرافية ُج ِم َعت يف امليدان خالل السنوات األخرية ،وت ُق ّدم بعض التأ ّمالت يف
التظافر امل ُعقّد بني عقلية الدولة الحديثة امل َبن ّية عىل عقيدة دينية ،واملعايري الشعائرية التي ح ّددها علامء الدين .وتحظى
هذه املقربة باحرتام اإلدارة املركزية للجنائز رغم املامرسات التي تتّسم غالبًا باالنفعال أكرث من اتّسامها بالعقل ،والتي
يؤ ّديها مؤمنون ملتزمون حال تطبيق طقوس الدفن.
منذ أكرث من عرش سنوات ،امتألت مقربة «ج ّنة الزهراء» ما خلق إشكالية كبرية ،وأصبحت غري قادرة عىل استيعاب
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خاصة لألرس؛ وثانيًاُ ،ي َنع نبش القبور قبل انتهاء
أول ،القبور هي أمالك
جثامني املوىت الجدد ،ويرجع ذلك إىل سببنيً :
ّ
م ّدة التحلّل الكامل للجسد وهي ثالثون عا ًما ،بحسب القواعد الدينية التي يجب عىل الدولة احرتامها .ومن املعلوم أ ّن
حرق امليت ُمح ّرم يف الرشيعة اإلسالمية.

أشارت الباحثة إىل أنّه مث ّة مناقشات تجري بني خرباء تنظيم املدن ومراجع دينية وسلطات سياسية؛ بهدف معالجة
التخل عن مبدأ
ّ
مشكلة امتالء املقربة أو إيجاد مكان آخر لدفن املوىت الجدد .وأما الخيارات املطروحة جديًا فأولها
فصل «مدن األموات» عن «مدن األحياء» ،وهو مبدأ حدايث املنشأ ،وإعادة فتح املقابر القدمية يف العاصمة ،لك ّن
هذه الفكرة تتعارض مع الرشوط الصحية والسياسات االقتصادية ،عىل اعتبار أ ّن فتح مقابر جديدة يف املدن يؤ ّدي إىل
انخفاض القيمة العقارية لألرايض التي ت ُحيط بها .وثانيها تخصيص قطعة أرض خارج العاصمة تكون مقربة جديدة،
لك ّن خرباء تنظيم املدن والخرباء الجيولوجيني مل يفلحوا يف إيجاد مكان مالئم نظ ًرا أل ّن منطقة شامل البالد كلّها أرض
صخرية تقع عند منحدر الجبل ،واملدينة شهدت ات ّسا ًعا نحو الجهة الغربية والجهة الرشقية ،وهو ما أعاد طرح مشكلة
كيفية الوصول إليها .وبعي ًدا عن الضغوط السياسية واالقتصادية املتناقضة يجب أن تُلبّي املقربة حاجات شعائر الدفن
املؤسسايت عليها بل يتنازعانها.
التي يتّفق الدين الشعبي والدين
ّ
تظل أه ّمية هذا املكان نابعة من
مهام يكن مصري مقربة «ج ّنة الزهراء» والتط ّور الذي طرأ عىل شؤون دفن املوىتّ ،
كونه يشتمل عىل األبعاد األكرث غرابة للجمهورية اإلسالمية :أبعاد حديثة وباليةُ ،مطابقة للعقل وعاطفية،
حقيقية وطوباوية ،تافهة ومخالفة للأملوف ،بالغية وصامتة ،وافرة ومنعزلة .إنّها مكان منوذجي متغاير

يُشبه املرآة ،يعكس النقاط الثابتة للمشكل السوسيوسيايس يف العقود األربعة األخرية ،ونقرأ فيه حكاية جديدة للمجتمع
مؤس ًسا
الثوري الذي يبحث يف الوقت عينه عن قطيعة تاريخية قاسية مع املايض ،ويتّجه إىل إعادة كتابة تاريخ جديد ّ
ماضيًا جدي ًدا وأسالفًا جد ًدا.
المقالة الثالثة:
دراسة حالة حول مقربة يف جنوب لبنان كتبتها الباحثة كيندا شعيب ( ((()Kinda Chaibتحت عنوان «أموات غري
مرئيني يف مقابل أموات ُمعلنني» ،وفيها تشري الباحثة إىل محافظة يف جنوب لبنان ،تربز فيها صور وأسامء الشهداء الذين
كانوا سابقًا يقاتلون يف حركات وفصائل ت ُهيمن اليوم عىل الساحة السياسية ،ويف اآلن نفسه تغيب صور وأسامء شهداء
آخرين ينتمون إىل حركات وفصائل مل يعد لها وجود .وأشارت أيضً ا إىل أ ّن مقربة القرية هي املكان الذي تظهر فيه هذه
الذكريات امل ِ
َنسيّة عىل الرغم من مجانسة املامرسات امل ِ
خصوصا يف أوساط الطائفة الشيعية ،منذ الثامنينات.
ُنتشة،
ً
ومن خالل دراسة موضوع املقربة ،الذي يسمح مبشاهدة ما تختزنه فقط ذاكرة كبار الس ّن ،تسعى الباحثة إىل تقديم
بعض املفاتيح للتاريخ االجتامعي للريف اللبناين الذي أغرقته الذكريات؛ أل ّن تحليل املقربة يسمح بفحص «أوراق
وي ّهد لظهور آثار القصص امل ِ
َنس ّية.
الذكريات» ُ

اختارت الباحثة إحدى قرى قضاء النبطية يف جنوب لبنان؛ أل ّن هذه القرية ت ُ َع ّد ذات أغلبية شيعية ،فهي تسمح
باستجواب تط ّورات موضوع الدراسة «املقربة» من خالل السؤال عن اآلثار التي ترتّبت عىل تزامن وجود ذاكرة ُمهيمنة
اليوم –ذاكرة حزب الله -مع وجود ذكريات سابقة ،من خالل وجود شهداء للحزب أو لحركات اندثرت أو باتت أقلّية.
تأسس حزب الله عام  1982إبّان االجتياح اإلرسائييل للبنان ،وانطلق كحركة مقاومة عىل أساس العقيدة الشيعية،
املؤسسة للمذهب الشيعي ،وهي شهادة اإلمام الحسني حفيد
وتنبع خصوصية عالقتها بالشهداء من إحدى الوقائع
ّ
النبي محمد سنة  680للهجرة .إ ّن الفئة التي يك ّونها الشهداء والتي تبلورت ضمن تص ّورات حزب الله تستم ّد أه ّميتها
من اقرتان القيمة األسطورية للشهيد يف العقيدة الشيعية بسلسلة النزاعات التي شهدتها منطقة جنوب لبنان .وهذه الفئة
معنى ملا ليس له وجود ظاهر.
سمحت بإعطاء
ً
ً
ّ
المقبرة بوصفها تمثيلا للجماعة الموحدة

خصوصا يف حالة قبور الشهداء ،من خالل تنسيقها .تظهر
إ ّن الطابع الثابت نسب ًيا للمقربة يسمح بتحديد التط ّورات،
ً
املقربة بوصفها مرآة املجتمع ،بالنسبة إىل الكيفية التي يت ّم بها توزيع األموات فيها ،وأيضً ا بالنسبة إىل الطريقة التي يُدير
تتول شؤون املوىت ،بل هناك أيضً ا
ّ
بها األحياء املقربة .وليست فقط العوامل الجغرافية للمقربة وإقامة الجنائز هي التي
«املبادالت الثقافية» التي ترتافق معها .إ ّن األموات يطرحون قضية الفصل الصعبة «وألنّهم يدفعون إىل تخ ّيل الالمريئ،
((( باحثة ما بعد الدكتوراه يف معهد الدراسات السياسية بإكس أون بروفانس فرنسا.
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الحي» .إ ّن مكان املقربة ،إضافة إىل ما يجري فيها (إحياء ذكرى ،إقامة
فهم يساهمون يف خلق التجذّر الثقايف للمجتمع
ّ
طقوس) ،يسمح برسد ما تقوله وتعيشه املجتمعات يف عالقتها باملتوفّني.
إ ّن املقربة هي أيضً ا مكان لِمامرسات ُمتع ّددة ،بعضها له طابع بالغ الخصوصية ،يقوم بها الفرد ألجل ذاته ،بنية
التق ّرب من أقاربه املتوفّني .ومث ّة مامرسات أخرى ،مرئية أيضً ا ،تتعلّق بال ُعرف االجتامعي ،ومن هذه املامرسات إتيان
عي ،يف تواريخ معيّنة ،لها داللة اجتامعية (ميالد ،مناسبة سياسية ،مناسبات دينية)
املقربة ضمن مجموعة يف وقت ُم ّ
يئ ،فرزنامتهم تتشارك مع
مبا يتالءم مع الذكرى .وميكن للّذين يرغبون بإحياء ذكرى
ّ
تخصهم أن يقيموا ً
طقسا غري مر ّ
امل ّ
حميم .إ ّن الطقوس امل ُشرتكة ت ُح ّدد قوانني وقواعد ،وأوقات يجب أن تُحرتم كزيارة املقربة يوم الخميس
ُتوف تاريخًا
ً
بعد الظهر ،وأفعالً يجب إنجازها ،لك ّن كل فرد يناقش يف مامرسته اليومية .لقد أشار فيليب أرييس إىل أ ّن املقربة «ترمز
ربر أيضً ا النظر إىل املدفونني فيها
إىل االنتامء إىل الجامعة» .ويجب إدراجها وتحليلها بوصفها جز ًءا من ّ
كل ،وهذا ي ّ
بوصفهم «جز ًءا من املجتمع».
النص الجنائزي ،هي أحد عنارص املوضوع «القرب» الذي هو أحد
رأسا ،يف معنى
ّ
إ ّن املعلومة األوىل ،املفهومة ً
معنى عندما يُنظَر إليه بوصفه أحد مق ّومات القرية .إ ّن «قيمة املقابر بوصفها
عنارص املوضوع «املقربة» الذي يكون له
ً
أحد مصادر التاريخ االجتامعي» يفرض الذهاب أبعد من البيّنة التي يحملها مدلول النقش عىل الرضيح بهدف إدراك
ّ
املتوف ،فإ ّن هناك عنارص يجب أن
األساليب االجتامعية املعمول بها .فإذا كان النقش عىل الرضيح مي ّدنا مبعلومات عن
تؤخذ بالحسبان ،منها شكل القبور وترتيبها وتط ّور النصب التذكاري وما يُحيط به واسرتاتيجيات التمييز التي يتبعها األفراد
ربر النظر إىل املقربة بوصفها مصد ًرا غن ًّيا باملعلومات ،وإن
والجامعات ،كام أ ّن بعض أشكال حب االختالط باآلخرين ت ُ ّ
ناقصا ويصعب أحيانًا الوصول إليه .إ ّن هذه العنارص َمنظور إليها يف جملتها؛ إذ تسمح بعرض عدد من الشبكات
كان
ً
االجتامعية التي ال تظهر بشكل مختلف ،وينسحب ذلك عىل الشهداء الذين ُد ِفنوا يف املقابر التي شملتها الدراسة.
ّ
ّ
هل ثمة مجتمع موحد؟
إ ّن املقربة التي هي هذا «املكان السامي» ت ُق ّدم العون امللموس للوصف امل ُتعلّق مبجتمع األحياء .ههنا يت ّم «االنتقال
من ذاكرة األموات إىل الذاكرة الح ّية التي تنتج يف الحارض» ( .)Durand, 1993: 127إ ّن تقاطع اإلشارات اله ّوياتية بني
الفرد والجامعة يُنبئ عن مضمون الجامعة ( .)Pérès, 1989; 668ففي حالة الشهداء ميكن الحديث عن إخوة السالح
وعن عائلة امتهنت القتال .كام أ ّن اجتامع األفراد يفرض وجهة مشرتكة يكشفها االنتامء القومي .فامل ّيت هو فرد ومع
بطل
ذلك ال يت ّم تكريم موته الفردي .إ ّن أحد السيناريوهات املمكنة ،وهو املوت أثناء الرصاع الذي يكون فيه امليّت ً
حقيق ًيا لأل ّمة ،ويُصبح موضوع اهتامم يف إحياء ذكرى ،ويت ّم كتابة اسمه عىل نصب تذكاري ،وإشارات أخرى ،ما يجعله
معنى.
ملحقًا بكيانٍ أوسع يعطي ملوته
ً
وبخاصة مبجتمع ُم ِ
نتص.
صحيح أ ّن مجتمع جنوب لبنان يف حالة رصاع ،لكن يتعلّق األمر أيضً ا
ّ
حيث إن تحرير جنوب لبنان يف عام  ،2000وحرب متوز عام  ،2006شكّلت عنارص أساسية يف تبلور

يعب عن الضحية فقط ،وإنّ ا خطاب يُنشد
رؤية جديدة للمجتمع .وإ ّن هذه االنتصارات ترافقت مع خطاب جديد ال ّ
املجد ،وميثل الشهداء حلقة مه ّمة يف بناء الصورة الجديدة التي يصنعها املجتمع لنفسه :إنّهم ص ّناع االنتصار.
لقد شاهد كاتب املقالة يف املقابر صو ًرا تع ّرضت للتلف ،صغرية ج ًدا ،تعود لشهداء قضوا قبل الحرب األهلية يف
لبنان ،وقبل أن تنطلق املقاومة امل ُنظّمة ضمن أطر حزبية سياسية ،وهو ما يشري إىل أ ّن األبطال الذين يكتبون التاريخ
ب عليه اسم الحزب
ميحون الذاكرة السابقة ،وأ ّن هذا الخطاب ميحوا األسالف كام لو أنه أعيد طالء جدار كان قد كُ ِت َ
الذي قاتل.
دراسة المقابر بهدف تأسيس تاريخ اجتماعي للريف اللبن�اني
إذا كان التوثيق الذي تُ ثّله املقابر غري ٍ
كاف بذاته ،فهو «يُشكّل باملقابل ملصادر أخرى تَ ِت ّمة ذات جدوى كبرية وأحيانًا
رضورية» ( .)Vatin, 1991: 160يجب أن يؤخَذ بالحسبان «نسق السياقات» الذي ضمنه يكون للوقائع االجتامعية
معنى .بوجه ما ،تُح ّول املقابر الخطاب عن املوت واألموات إىل واقع ،وتسمح بفهم التط ّورات التي تحملها النصوص
(النقوش) والحجارة نفسها (األشكال وتنظيم املكان).
يكمن أحد اهتاممات دراسة املقابر يف أنّها ت ُساعد يف تحديد التط ّورات التي تسمح الخطابات واملشاهدات
بإدراكها .فالخطابات والرضوب التي تتخلّل اإلحياءات تتطور ،لك ّنها تنزع إىل محو االنزياحات التي تبقى محفورة يف
الحجارة .إ ّن خطاب املجتمع عىل املوت -بال ريب -هو خطاب هادف ،لك ّنه دراسة دقيقة للمقابر تُساعد يف الكشف
جزئ ًيا عن الخطابات التي ت ُغلّفها التطابقات يف املواقف أمام املوت ،و»التي ت ُحيل عىل مطابقات ثقافية واعية إىل ح ّد
أسي
مرتسخة يف تاريخ
ّ
ما» ( .)Vovelle, 1975: 20ويف هذا الخطاب تربز سلوكات ِّ
خاص ،لكنها ُمرتبطة أيضً ا بتاريخ َ
محل .وبهذا املعنى ،تكون املقربة مكانًا لالتصال بني األيديولوجيا امل ُعلنة واستعامالتها.
ّ
أو
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حص واسع للطرق التي تستم ّر فيها
يقدم املح ّررون بوجاين ودي رويج وبوهالندر يف كتاب «رؤى الرشيعة» أ ّول تف ّ
ربا للنقاشات النابضة بالحياة فيام يتعلق
النظرية الرشعية (أصول الفقه) ضمن الفكر الشيعي اإلثني عرشي ،باعتبارها من ً
بالفرضيات والفلسفة املعرفية والتفسريات التأويلية للرشيعة يف الفكر الشيعي املعارص .ومن خالل جمع أصوات
مرجعية موثوقة وعلامء ناشئني ،من املعاهد «التقليدية» واألكادمييات «الغربية» ،يعمل أصحاب الحسابات من أهل
هذا الفكر البارزين وأهل النقد املتقدم عىل تطوير سبيل جديد يف الدراسات الترشيعية اإلسالمية .وعليه ،يوضح هذا
املجلّد من خالل اإلشارة إىل تاريخ النظرية الشيعية الفقهية ،باإلضافة إىل املامرسة القانونية املعارصة ،واالعتبارات
االجتامعية والسياسية ،يوضح كيف أن أحد أكرث خطابات الفكر اإلسالمي حيويّ ًة وتطو ًرا فكريًا ال يزال ميثل منتدى
رئيس ًيا؛ الستكشاف رؤى الرشيعة.
جدول المحتويات
رؤى الرشيعة :مقدمة  -عيل رضا بهوجاين
الفصل  :1استقبال الوقائع (التصويب) ( )Taṣwī�bنظريات االجتهاد يف الفكر الشيعي األصويل الحديث  -بقلم سيد
مصطفى محقق داماد
الفصل  :2إعادة تقييم الدور املحوري لليقني يف الطريقة الفقهية الحديثة للشيعة األصوليني :قضية قبول نطاق أوسع
من األدلة يف استدالل مبادئ الرشيعة  -بقلم هاشم باتا
الفصل  :3دور القرآن يف التعليل الرشعي (اجتهاد) :منظور شيعي  -رحيم نوبهار
الفصل  :4من النظرية إىل املامرسة :قضية رشعية كأداة شمولية إضافية وشاهدة الشتقاق الترشيع وتشغيله يف أصول
الفقه الشيعي  -بقلم عمران عيل بنجواين
الفصل  :5اإللغاء الفقهي االسرتاتيجي ومثن دماء غري املسلم :دراسة يف الفقه الشيعي واملامرسة  -بقلم حيدر عالء
حمودي
الفصل  :6نحو التفسريات التأويلية للرشيعة لقراءة حول العدالة  -عيل رضا بهوجاين
الفصل  :7خطاب مقاصد الرشيعة يف الفقه الشيعي املعارص  -حسن بلويش
الخامتة  -روبرت غليف ()By Robert Gleave
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مجلة أرشيف العلوم االجتماعية لألديان
أديان في إيران
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(((

(((

أصدرت “مجلّة أرشيف العلوم االجتامعية لألديان”
عددها رقم  189لسنة  2020تحت عنوان “أديان يف

كل من صابرينا مريفن وسبيده
إيران” تحت إرشاف ّ
باراسبجوه .وقد انطلق هذا العدد من فكرة أ ّن الدين
الرسمي واأليديولوجية السياسية التي دعت إليها
جمهورية إيران اإلسالمية منذ ثورة  1979أنتجت
مجموعة واسعة من األفكار واملامرسات الدينية .ومع
ذلك ،وبرصف النظر عن التوحيد الظاهري للتمثيالت
املقدمة ،هناك مجموعة من الوقائع الدينية.
وعليه ،يقرتح هذا امللف “أديان يف إيران”،
استكشافًا لألفكار واملامرسات الدينية يف إيران عرب
استطالعات موزعة عىل جزئني :األ ّول يتعلّق باألغلب ّية
وسع
والدين الرسمي ،الشيعية االثني عرشية ،والثاين يُ ّ
املوضوع عىل هامش الشيعة إىل الطوائف األخرى،
الس َّنة واملاندانية.
ُ
جا للتبادالت واالجتامعات التي أُجريت لع ّدة سنوات مع الباحثني
ويع ّد موضوع العدد “أديان يف إيران” تتوي ً
اإليرانيني من أجل مقابلة وجهات النظر وإدخال الحوار يف املامرسات العلمية املختلفة .وترتبط مامرسات البحث
هذه بظروف إنتاج املعرفة من مختلف األطراف .وهي أيضً ا نتاج تقاليد فكرية منقوشة يف مجال العلوم اإلنسانية
((( تأسست عام  1956تحت إرشاف املركز الوطني للبحث العلمي بباريس ،وتنرش من قبل منشورات كلية الدراسات العليا للعلوم اإلجتامعية .وتتمثل
أهدافها يف 1- :تعزيز منظور مقارن ميتد إىل جميع األديان وإىل جميع املجاالت الثقافية 2- .تعزيز التعاون بني جميع العلوم االجتامعية من أجل
تسليط الضوء عىل الجوانب املتعددة للظاهرة الدينية 3- .نرحب بعرض االنعكاسات املنهجية والنظرية عىل أهداف البحث.
(2) https://journals.openedition.org/assr/

واالجتامعية ،واملحادثات التي تجري بينهام .الكل يشكل صورة مركبة للمامرسات داخل مجتمع مم ّزق بني التقليد
املفرط والحداثة املفرطة ،بني الدين الرسمي وفنون إعادة تجديد الدين.
وأما مواضيع العدد فقد جاءت عىل النحو اآليت:
املقدمة ،وهي مقالة بعنوان "العلوم االجتامعية الدينية يف إيران :تقاطع وجهاة النظر" ،وهي من إعداد صابرينا مريفن
وسبيده باراسبجوه ،وفيها قامت الباحثتان بعرض ثالثة محاور أساس ّية ،وهي:
ـ املحـور األول :وقائـع دينيـة يف إيـران مـن منظـور الغـرب ،وفيـه تتطـرق الباحثتـان إىل تاريـخ الدراسـات
اإليرانيـة يف فرنسـا ،خاصـة يف مجـال العلـوم االجتامعيـة والدينيـة ،وتـم ذكـر هرني كوربـان كرائد لدراسـة
الفلسـفة اإلسلامية والشـيعية بالخصـوص ،باعتبـاره مديـ ًرا للمعهـد الفرنسي اإليـراين ملـدة عرشيـن عا ًمـا.
ومتـت اإلشـارة أيضً ـا إىل مجموعـة مـن الدراسـات التـي جـاءت باألسـاس باللغـة االنجليزيـة ،وتع ّرضـت
لتطـور مكانـة رجـال الديـن وسـيطرتهم على السـلطة ،والتشـكيك يف نجـاح العالقـة بين الدين والسياسـة،
والدراسـات التـي تق ّدم يف الحـوزات ،وأعامل مايـكل فيترش وبيرت تشيلكوفسكي يف املـواد الدينية ومواكب
العـزاء والطقوس...
ـ املحـور الثـاين :العلـوم االجتامعيـة الدينيـة يف إيران ،وفيـه قامت الباحثتان بتسـليط الضوء على تطور العلوم
االجتامعيـة يف إيـران ،خاصـة فيما يتعلـق بقضيّـة أسـلمة العلـوم االجتامعيـة التـي تسـعى إليهـا الدولـة منـذ
الثامنينيـات ،وهـي مقاربـة اجتامعية-أنرثوبولوجيـة للوقائـع االجتامعيـة املرتبطـة بالديـن ،والتـي تعـ ّد حديثـة
نسـب ًيا ،وتطـ ّورت يف سـياق سلسـلة من األحـداث االجتامعية السياسـية يف املعتقـدات أو املامرسـات الدينية
لإلسلام الشـيعي :تأسـيس الجمهورية اإلسلامية ( ،)1980والثورة الثقافية ( ،)1983-1980واألحداث السياسـية
األخـرى منـذ نهايـة الحـرب ( )1988حتـى اليـوم .وقـد كان لـكل من هـذه السـياقات تأثري على الطريقـة التي
تـم بهـا فهـم الديـن يف املجتمـع ،كما هـو الحـال يف الدوائـر الفكريـة واألكادمييـة ،وعلى الفتـح البطـيء
للموضـوع الدينـي مـن قبـل العلوم االجتامعيـة .وقد خلصـت الباحثتـان من خالل هـذا املحـور إىل أ ّن نتائج
البحـث التجريبـي حـول املجتمـع ،حيث تكـون الحقيقـة الدينية بجميـع أبعادها حـارضة للغاية ،تشـكل اليوم
خاصة وأنهـم نهلوا من
مجـال شاسـ ًعا للبحـث والتفكير لعلماء االجتامع وعلماء األنرثوبولوجيـا اإليرانيين،
ً
ّ
النصـوص العظيمـة للعلـوم االجتامعية وتدربوا عىل أسـاليب املـدارس املختلفـة .وبالتايل ميكـن أن يصنعوا
الجـ ّو النظـري نفسـه الذي صنعـه الباحثـون يف العلـوم االجتامعيـة يف الغرب وأماكـن أخرى.
ـ املحور الثالث :وهو عبارة عن تقديم ملحتوى العدد
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تحت عنوان «التعدّ دية يف داخل الشيعة» جاءت مجموعة من املقاالت:
المقالة األولى اإلدارة السياسية للتقويم من قبل الجمهورية اإلسالمية في إيران
تعود هذه املقالة للباحثة اإليرانية زهره رسوشفار ،أستاذة يف جامعة طهران ،وفيها تشري إىل سعي القوة اإليرانية
الناتجة عن ثورة  1979إىل بناء «ذاكرة جامعية» تهدف إىل كسب والء السكان إليديولوجية الثورة وأخالقياتها ،وذلك
مؤسسة
من خالل كرثة املناسبات التي يتض ّمتها سلك التقويم اإليراين .وتنعكس أهمية هذه السياسة الزمنية يف وجود ّ
الخاصة .ويف كل عام ،ووفقًا ملواصفات ميليها التوجه اإليديولوجي للجمهورية
مخصصة لها ،وهي لجنة تعيينات األيام
ّ
ّ
اإلسالمية ،تختار هذه اللجنة أحداث ًا ذات طبيعة دينية ،سياسية ،دولية ،اجتامعية-ثقافية ،بحيث يجب أن يُقام لها ذكرى أو
احتفال .ومع ذلك ،يبدو أن تضخم هذه األيام الخاصة ،والتغيريات الدامئة يف التقويم املرتبطة بها ،تؤدي ،عىل عكس
الهدف املنشود ،إىل السخط والالمباالة من جانب السكان.

المقالة الثاني�ة طقوس عاشوراء وتأكيدات مجتمعية
مقالة للباحثة الفرنسية آن صويف فيفري موريسان ،وهي أستاذة مساعدة يف معهد العلوم والهوت األديان (،)ISTR
وباحثة يف الهوت الحوار باملعهد الكاثولييك يف باريس .ومن خالل هذه املقالة تسعى الباحثة إىل تظهري احتفاالت
عاشوراء ،التي تحيي ذكرى وفاة اإلمام الحسني يف كربالء (680م) ،وهي الطقوس الجامعية الرئيسية للمجتمعات
الشيعية .وعىل هذا النحو ،فهي متثل مكانًا أساسيًا لبناء وتأكيد مختلف املجموعات التي تقوم بتشكيل املجتمع
(مجتمعات قروية ،حرضية ،عاملة ،عرقية ،إلخ) .كام يتم استكشاف الوقائع عىل ضوء التحوالت التي أثرت يف املجتمع
اإليراين طيلة أربعة عقود .وبد ًءا من الدراسات التي تصف هذه العملية يف السنوات  ،1970-1960توضح الباحثة أن
طقوس عاشوراء تبنت إعادة تشكيل املجتمعات ،التي تم تعديل مخططها من خالل الهجرة الريفية والتحديث .وبشكل
أسايس تركز هذه املقالة عىل العامل الريفي ،بنا ًء عىل مسح ميداين يف منطقة كوهبنان (كرمان) ،وعىل العامل الحرضي
الذي يرحب بالوافدين الجدد ،خاصة يف طهران.
وقد عالجت الباحثة ثالثة محاور أساسية ،وهي:
ـ البعد االجتامعي الهيكيل لطقوس عاشوراء :حالة األمكنة
ـ طقوس عاشوراء يف مواجهة التطورات الريفية :مثال كوهبنان ()Kuhbanân
ـ طقوس عاشوراء بني الجاليات «املهاجرة» يف طهران

المقالة الثالثة اإلسالم واالستخارة :ممارسات معاصرة لالستخارة في إيران
مقالة للباحث التيتيا فرونفال ،كلية الدراسات العليا للعلوم االجتامعية ،وفيها يشري إىل موضوع االستخارة يف إيران،
ويرى بأ ّن من املعتاد عند الكثري من اإليرانيني فتح القرآن وطلب اختيار الله أو الحصول عىل نصيحة أو العثور عىل
محي ،وت ُعرف هذه املامرسة ،التي ميكن أن يقوم بها اإلنسان مبفرده أو من خالل رجل دين ،ت ُعرف باسم
إجابة لسؤال
ّ
االستخارة بالقرآن .وإذا كانت املامرسة مقبولة قانونيا من قبل رجال الدين الشيعة ،فإنهم مييّزونها عن التفاؤل .ومع
ذلك ،يف االستخدامات التي يستخدمها اإليرانيون ،من املألوف أن تنشأ الرغبة يف معرفة املستقبل.
يف ضوء املقابالت التي أجريت مع العديد من اإليرانيني ،وخاصة رجال الدين ،واملسح التاريخي ،تقدم هذه
املقالة وصفًا للدور الذي تلعبه االستخارة يف حياة عدد كبري من اإليرانيني ،ومدى قدرة تكيّف املجتمع ورجال الدين

مع التغيري (تكييف التقاليد مع التقنيات الجديدة عىل سبيل املثال) واتجاه األفراد نحو التغيري ،أي القدرة عىل االبتعاد
عن الخطاب املهيمن؛ إلعادة بناء مامرسة أو نص وفقًا الحتياجاتهم وتطلعاتهم.
وقد تناولت املقالة أربعة محاور أساسية ،وهي:
ـ املامرسات واإلمياءات والكلامت
ـ الزواج واألعامل والصحة :االستخارة اليومية
ـ االستخارة التي ميارسها رجال الدين
ـ تفاؤل أم نصيحة إلهية؟
المقالة الرابعة الحياة اليومية لطالب الحوزة في قم
هي مقالة للباحث اإليراين مهدي سليامين ،جامعة طهران ،وفيها يسلط الضوء عىل الطرق التي تعتمدها املدارس
تغيت منذ الثورة:
الدينية ،التي تشكل الحوزة يف مدينة قم املق ّدسة ،والتي تقوم بإعداد رجال الدين ،وأن هذه الطرق قد ّ
حيث إن سياسة البريوقراطية واملركزية وسيطرة الدولة عجلت بالتحديث.
يكشف مسح نوعي أجري مع الطالب واألساتذة عن دوافعهم لالنخراط يف هذا التكوين الديني ،ويصف إيقاع
حياتهم اليومية ،ويُظهر ظروف وتحديات املهنة التي ميارسونها بالفعل إىل جانب دراساتهم .وهكذا يتم االقرتاب من
طرق الوعظ الجديدة ،واستخدام اإلنرتنت والقنوات الفضائية .والنقطة األخرية يف املقالة تتعلق بسلوكهم يف حياتهم
الزوجية ،وهي نقطة تكمل رسم رؤية ذات اتجاهني :أحدهام تقليدي واآلخر إصالحي ،ورؤية ظهور نوع جديد من
رجال الدين البريوقراطيني.
50
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وجاءت املحاور األساسية للمقالة كاآليت:
ـ الحوزة اليوم
ـ املشاركون يف االستطالع
ـ أن تصبح طال ًبا :قرار صعب
ـ اإليقاع اليومي لحياة الطالب
ـ من املنرب إىل املدونة اإللكرتونية :الطالب يف بحث عن جمهور جديد
ـ نحو حوزة رقمية
ـ مشاهد من الحياة الزوجية
ـ الخالصة
ّ
المقالة الخامسة اآلثار النقدية ألفالم كمال التبريزي في الجمهورية اإلسالمية في إيران
تع ّد هذه املقالة خامتة الباب األول من العدد ،وهي من إعداد أغنيس ديفيكتور ،جامعة باريس  1بانتيون-الرسبون،
وفيها يعرض الباحث األعامل الفن ّية النقدية يف الجمهورية اإلسالمية يف إيران ،ويقول إن القليل فقط من األفالم تع ّرضت
غيت املعتقدات الشعبية العالقة
إىل طريقة املامرسات الدينية ،وتنظيم مامرسات الطقوس يف الحياة اليومية ،وكيف ّ
العقائدية بالدين .ومع ذلك ،هذا ما فعله كامل التربيزي باستخدام شخصيات هزلية يف فيلم ليىل معي ( ،)1996الذي
تجري أحداثه يف ساحة املعركة ،مع ظهور املساحة املقدسة التي متثلها الجبهة أثناء الحرب اإليرانية العراقية (-1980
 ،)1988وفيلم السحلية ( )2004الذي يظهر العالقة بني العقيدة وطرق عيش الدين يف الحياة اليومية اإليرانية.
وقد متحورت هذه املقالة حول نقطتني أساسيتني ،وهام:
ـ فيلم ليىل معي :كوميديا يف الفضاء املقدس لساحة املعركة
ـ فيلم السحلية كوميديا مسجد
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الجدد في سبيل اهلل»

Compte-rendu du livre: Les nouveaux martyrs d’Allah
نرش بيري رموند((( عىل موقع «  (((»Le Grand Contientعرضً ا لكتاب
«الشهداء الجدد يف سبيل الله»((( ملؤلّفه فرهاد خورسوخاور (Farhad
 ،((()Khosrokhavarوذلك بتاريخ  3كانون الثاين .2020
اتّخذ بيري رموند من حادثة اغتيال القائد قاسم
سليامين منطلقًا لعرض هذا الكتاب ،وجعل
هدفه من ذلك تسليط الضوء عىل جذور
الشهادة وق ّوتها التعبويّة يف املذهب الشيعي.
كام أشار إىل أ ّن هذا العرض يسمح للقارئ أن يفهم
كيف أصبح مذهب األمل ( )dolorismeالطُأمنيني
( )quiétisteالشيعي ق ّوة للتعبئة الشعبية ،التي ح ّولت
اإلخفاقات العسكرية إىل انتصارات روحية.

جدد يف سبيل الله» ،وهو دراسة سوسيولوجية وأنرتوبولوجية
يف عام  2002نرش فرهاد خرسوخاور كتابه «الشهداء ال ُ
حول مفهوم الشهادة يف البلدان اإلسالمية يف النصف الثاين من القرن العرشين .وتقوم فكرة الكاتب األساسية يف مؤلّفه هذا
عىل أنّ الشهيد واالستشهادي ليسا من نتاج الدين اإلسالمي الذي يُشكّل عامل متاسك للحضارة اإلسالمية ،ويدفع الناس
إىل العنف والتضحية بالنفس ،بل إنّهام –برأي الكاتب -نتيجة عملية تهجني النفعاالت معارصة (فردانية ،بحث عن أمجاد
الشهرة ،أزمة تخلّقية) ،وطموحات حديثة انتقلت عن طريق العرص االستعامري وتع ّرضت للك ْبت بفعل الهيمنة الغربية يف
القرن العرشين (الطموح إىل الدولة والرغبة بالسيادة) ،وتربيرات ُمزيّفة الهوتية ظهرت بوصفها آلة هائلة لِعقلنة األهواء.
((( كاتب عىل موقع « “ Le Grand Contient
(((  Le Grand Contientهو موقع يستكشف املخيالت السياسية والثقافية املعارصة ،من خالل التفكري يف املوضوعات الرئيسية للنقاش األورويب ،وهو تابع
ملجموعة الدراسات الجيوسياسية التابعة لـ  ، École normale supérieureوهي أول مركز تفكري متعدد التخصصات ومتعدد اللغات وعرب الوطني مخصص
للجغرافيا السياسية األوروبية.
(3) https://legrandcontinent.eu/fr/202003/01//les-nouveaux-martyrs-dallah/
((( عامل اجتامع ،ومدير الدراسات يف «معهد الدراسات العليا للعلوم االجتامعية» ،)EHESS( ومدير مرصد التط ّرفObservatoire de la( 
«مؤسسة بيت علوم اإلنسان» )Fondation de la Maison des sciences de l’homme( يف باريس.
  )radicalizationيف ّ

أول يُق ّدم دراسة لِصور الشهادة ضمن توليفة تأخذ بعني االعتبار األبحاث الجامعية حول
للكاتب أهداف ع ّدة ،فهو ً
إيران وفلسطني ولبنان وأفغانستان والجزائر ،وتسمح نظريته حول الشهادة باستخالص النتائج التطبيق ّية يف الرصاع ض ّد
خصصها الباحث لِصور الشهادة تفرتض أ ّن اإلرهاب ال ميكن أن يُحا َرب بوسائل عسكرية،
اإلرهاب .إ ّن الدراسة التي ّ
وإمنا فقط بتسهيل تشكيل وحدات سياسية يف الرشق األوسط أو بدمج الفئات امل ُهاجِرة يف البلدان التي يقطنونها ،عىل
حقل جدي ًدا من النقاشات الدائرة يف سوسيولوجيا اإلرهاب،
ً
ريا ،يفتح الكاتب
أ ّن الكاتب ال يصوغ أي تعليامت .أخ ً
تحليل للتمثيالت العقلية للشهداء.
ً
والتحليل النفساين ،وعلم السياسة ،والفلسفة وحتى علم الظواهر؛ ألنّه يضع
المسعى الفكري عند فرهاد خسروخاور
إن العالقة باملوت والعنف الديني ،التي ميكن أن ت ُعالَج من وجهة نظر الهوتية ،هي منذ بداية املق ّدمة ت ُعالَج بوصفها
مشكلة ُمتّصلة بالبناء السيايس« :إ ّن الصور اإلسالمية للرصاع التي ت ُفيض إىل الجهاد أو الشهادة ُمرتبطة بتشكيل أمم
جديدة يعرتض طريقَها بعض العقبات ،ويف الحالة اإليرانية تكون ُمرتبطة بتشكيل أمم تعيش حالة حرب مع بلد آخر»
(صُ .)9 .ييّز الكاتب بني صنفني من الشهداء :األول هو نتيجة عملية صعبة للتشكيل السيايس ،والثاين يُف َهم بالنظر
إىل عالقته بانهيار االتحاد السوفيايت.
عىل الرغم من أ ّن الكاتب يستعني بجملة حوارات أجراها مع فرنسيني ينتمون إىل تنظيم القاعدة ،إضافة إىل حوارات
مع مقاتلني إيرانيني يف الثامنينات ،فإ ّن الكتاب ال يتض ّمن بحثًا سوسيولوج ًيا جدي ًدا .إنّه يهت ّم بعلم الظواهر الجامعية
ري مفاهيم الشهادة ومصطلحاتها
للتمثيالت السياسية والدينية ،وبأسس البحث السوسيولوجي ،الذي ضمنه يؤ ّدي تفس ُ
دو ًرا أساسيًا .وميكن القول إ ّن فرهاد خرسوخاور حاول ببساطة أن يفهم بعض الذين عارصوه من خالل مفاهيمهم
وأطُ َرهم العقلية والكلامت التي استخدموها ،وذلك ضمن هدف منهجي؛ ألجل تفسري أفعالهم.
سأفسها تبا ًعا :التضحية بالذات
إن أق ّدم قراء ًة لتحليل فرهاد لِظاهرة الشهادة تقوم عىل ثالث أفكار رئيسية
يقول بيري رموند ّ
ّ
حص معنى التاريخ من جميع النواحي.
تسمح ببناء وحدة سياسية؛ الجهاد واقع ينتمي إىل العامل الغريب؛ الشهيد يسمح بتف ّ

ّ
بن�اء وحدة سياسية يمر من خالل التضحية بالذات

حص الكتاب الفكرة التي تقول بأ ّن تقديس الشهداء ُمرتبط ارتباطًا وثيقًا باالقتناع بأ ّن التضحية بالذات تسمح ببناء
يتَ َف ّ
وحدة سياسية .وقد عرض خرسوخاور ذلك من خالل التح ّوالت التاريخية والالهوتية الرضورية؛ إلعطاء الشهيد الصورة
يبي فرهاد أن هناك أنوا ًعا ع ّدة من الشهداء تختلف باختالف املجتمع الذي
التي نعرفها اليوم .ويف هذه النقطة أيضً ا ّ
يسعى الشهيد لتأسيسه بشهادته.
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ُ
التاريخ والالهوت من أجل إدخال الشهادة في دائرة الممكن
حص العامل
إ ّن تطور مفهوم الشهيد يف ّ
ظل التأثري اليوناين يُظهر الكلّية التوحيدية للتضحية ،وهو ما يستلزم تف ّ
اليوناين؛ لفهم ظهور مصطلح «الشهيد» باملعنى الحايل ،ففي القرن الثاين بعد امليالد ِ
أضيف معنى «التضحية» إىل
الشهداء املسيحيني الذين قُ ِتلوا وهم يحاولون منع التضحية بالحيوانات واتّخاذها ذبائح .وأما العالقة القامئة بني َمن
يُربهن عىل وجود الله ،و َمن ميوت يف سبيل إثبات وجوده ،فتُفيد أ ّن لفظة ( )MARTYRتأخذ هذه الداللة املزدوجة،
ولها تأثري سيئ عىل الكلمة العربية (شهيد) التي أخذت معنى األضحية يف ظل التأثري اليوناين .ونجد عند الشهداء
املسيحيني عبارة « ُمتعطّش إىل املوت» ،وهي عبارة ليست غريبة عن أدبيات الشهداء الشيعة .فإن إظهار هذه العالقة
سمح لِفرهاد خرسوخاور بإثبات أ ّن ظاهرة الرغبة باملوت ،والعالقة بني املوت ودليل الحقيقة ليستا محصورتني بالدين
اإلسالمي ،وإمنا هام إحدى امليزات امل ُشرتكة بني عدة أديان توحيدية.
ُجسدها فرقة الحشّ اشني الذين سكنوا قلعة املوت يف
يُحلّل خرسوخاور الصورة األوىل ﻠ «اإلرهاب امل ُنظّم» وت ّ
جد الحشّ اشون الشهادة من جهة أنهم يوقنون أنهم سيلقون حتوفهم عندما يُقتَلون عىل
القرن الثاين عرش .حيث ُي ّ
يد القادة السالجقة( ،تأسست الدولة السلجوقية وشملت بلدانًا عديدة بينها إيران) الذين يُنظَر إليهم بوصفهم حكا ًما
جائرين .لكن ،بحسب خرسوخاور ،تختلف صورة الشهادة هذه عن الجهاد الحديث يف أ ّن السفّاح ميلك نظرة ألفية
يحل محله.
للتاريخ ،يف حني أ ّن الجهاد املعارص يهدف قبل أي يشء إىل تدمري العامل بدون أن تكون له رغبة يف أن ّ
يف املذهب الشيعي ،املوت يف سبيل الله هو فكرة محورية يف اإلسالم ،وقد انبنى املذهب الشيعي حول شهادة
رسعت
اإلمام الحسني يف كربالء سنة  680هجري .وبنظر الشيعة فإن شهادة الحسني أسقطت الرشعية عن يزيد ،و ّ
سقوط حكم األمويني وصعود العباسيني .برغم كل يشء ،تقرأ السرية الشيعية الشهادة عىل طريقة مذهب الطُأمنينية
( )quiétismeباعتبار أ ّن الشهيد يرمز إىل الهزمية.
يت ّم نقض النموذج الطأمنيني للشهادة ضمن مرحلتني :األوىل هي عدم االكتفاء بالنظر إىل اإلمام الحسني بوصفه
إنسانًا معصو ًما ،والثانية هي النظر إليه ال عىل أنه إنسان عادي بل عىل أنّه إنسان ثوري.

عمل ُمث ِم ًرا؛ ألنّه يقود -انطالقًا من تحليل األطر العقلية التي
ً
ويف الختام يشري بيري رموند إىل أ ّن كتاب فرهاد يُ َع ّد
تساعد عىل بروز صور مختلفة للشهادة -إىل التفكري يف العوملة من وجهة نظر املصطلحات الالهوتية والسياسية.
ويبدو لنا أن املجال األه ّم ،ملتابعة األبحاث التي يشري الكتاب إليها ،هو مواصلة هذه الدراسة السوسيولوجية املقارنة
خاصة أن نفهم مدى قرب اإلرهابيني-
ريا .ومن املفيد بصورة
مع بلدان أخرى،
ّ
ّ
باألخص تركيا وروسيا ،والصني أخ ً
الشهداء ( )terroristes-martyrsمن العامل الغريب ،ومن املفيد أيضً ا إدراج فكرة توحيد املفاهيم السياسية (األمة،
العوملة ،العابِر للحدود القومية) ضمن عملية تغريب اإلنتاج املفاهيمي للوحدات السياسية .والسؤال الذي يُط َرح هنا
هو :هل الغرب هو املصدر الوحيد للمفاهيم السياسية ،وهل هذه املفاهيم هي املصادر الوحيدة للمعنى
يف التاريخ املعارص؟

الحركة المسيحية للمتقاعدين بفرنسا

ما االختالف بين السنة والشيعة؟
)Chiite, Sunnite quelle différence?(1

نرشت الحركة املسيحية للمتقاعدين(((() عىل موقعها مقال ًة تحت عنوان «ما االختالف بني السنة والشيعة؟ وذلك

ضمن الدراسات التي ينرشها املوقع تحت عنوان «الحوار املسيحي اإلسالمي» ،وقد كتب هذا املقال الباحث جان-
بيري روار» (.)Jean-Pierre ROUARD

ويف عرض روار لالختالف القائم بني السنة والشيعة يقول «علينا كمسيحيني وأعضاء يف (الحركة املسيحية
للمتقاعدين  )MCRأن نُدرك جيّ ًدا التباينات بني السنة والشيعة؛ يك نصل إىل فهم أفضل لألزمة الحالية ،وبالتايل ال نقع
يف تأويالت خاطئة ومريبة».
(1) https://mcr.asso.fr/religion/zoom-sur/dialogue-islamo-chretien/chiite-sunnite-quelle-difference/
((( حركة املسيحيني املتقاعدين يف فرنسا هي حركة تتكون من جميع الفئات االجتامعية ،من جميع األعامر ،الذين عاشوا الصعوبات نفسها والبهجة نفسها؛ ألجل
تأسيس حياة صاعدة تقوم عىل قوة الحب التي يضعها الله يف قلب كل إنسان.
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وليك ال يقع الكاتب ومن معه يف التأويالت الخاطئة واملريبة يف الفرق بني الس ّنة الشيعة ،رأى بأ ّن االختالف بينهام
يكمن يف اآليت:
يف إيران كام يف سورية ولبنان والعراق ت ُر ّدد األلسن هاتني اللفظتني :الس ّنة والشيعة .ويتعاظم صداهام عند التط ّرق
إىل الحرب يف سورية والتساؤالت بشأن سياسة إيران الخارجية .ما هي االختالفات بني املذهبني؟ وما هي النتائج
امل ُرتتّبة عليها؟
إىل ما قبل وفاة النبي محمد كان اإلسالم تيّا ًرا واح ًدا ،وبعد موته برز االختالف يف وجهات النظر .فاملسلمون
الذين اختاروا عل ًيا ،ابن ع ّم
النبيُ ،س ّموا بالشيعة ،واملسلمون الذين اختاروا أبا بكر ،أحد أصحاب النبي ،س ّموا
ّ
بالس ّنة .عىل أثر ذلك تشكّل ت ّيار إسالمي أكرثي فرض نفسه يف الساحة اإلسالمية وقام بر ّدات فعل عنيفة.
يقتدي الشيعة باثني عرش إما ًما ،وبالنسبة إليهم القرآن كتاب وضعه البرش .كام يعتقد الشيعة بأ ّن السلطة الدينية ال
ميكن فصلها عن السياسة ،بل هام متداخالن فيام بينهام البني (كام هي الحال يف إيران التي يحكمها رجال دين).
ويتمسكون بالسنة النبوية التي تشتمل عىل أفعال وسلوكات
باملقابل ينظر الس ّنة إىل القرآن بوصفه كتابًا سامويًا،
ّ
النبي ،داعني إىل تقليده يف كل ما يقوم به .وال يرى أهل الس ّنة مان ًعا يف أن ُيارس الحاكم السلطة الدينية والسلطة
السياسية م ًعا (كام هي الحال يف دولة املغرب حيث يُلقّب الرئيس هناك بأمري املؤمنني).
يُشكّل الس ّنة األكرثية يف العامل اإلسالمي ،وتزيد نسبتهم عن  .85%بينام يُشكّل الشيعة أكرثية يف العراق وإيران
ولبنان .ويف سورية يُشكّل العلويون الوجه البارز للطائفة الشيعية.
وينهي الباحث مقالته بالقول إ ّن النزاعات الدائرة يف منطقة الرشق األوسط والرشق األدىن زادت من ح ّدة التوت ّر بني
الس ّنة والشيعة ،وكانت سب ًبا يف إطالة أمد األزمة.

صابرينا مرفن
الجنسية :فرنس ّية
التاريخ :معارص
التخصص :تاريخ اإلسالم املعارص والشيعة
ّ

السيرة العملية:

Sabrina Mervin

باحث يف املركز الوطني للبحوث العلميّة ()CNRS

عضو املجلس العلمي للمعهد الفرنيس للرشق األدىن (( ،2017-2008وعضو مجلس اإلدارة (.)2017-2012

عضو لجنة جائزة ميشيل سورات ()2019
عضو اللجنة العلمية ملجلّة العاملني اإلسالمي واملتوسطي ( )REMMMمنذ عام .2004
عضو يف اللجنة العلمية إلصدارات  Diacritiquesمنذ عام  ،2015ومسؤول مشارك عن مجموعة «التاريخ املعارص»
مع كانديس رميون.
منشورات صابرين�ا مرفن Publications

	•تاريخ اإلسالم .األسس والعقائد .دار نرش ( Flammarionحقول) 311 ،2001-2000 ،صفحة .طبعة ثانية ُمنقّحة
ومزيدة  333 ،2010صفحة .طبعة ثالثة ُمنقّحة  381 ،2016صفحة .طبعة كتاب الشهر الكبري .2016 ،

Histoire de l’islam. Fondements et doctrines, Flammarion («Champs»), 2000, 2001, 311 p. Réédition
mise à jour et augmentée, 2010, 333 p. ; 2e réédition mise à jour, 2016, 381 p. Édition Le grand livre
du mois, 2016.

	•النجف بوابة الحكمة ،تراث وأه ّمية املدينة املق ّدسة لدى الشيعة ،تأليف ُمشرتك مع يارس طباع .انتخاب الصور
إيريك بونييه« ،تراث العامل» ،منشورات األونسكو  197 ،2014صفحة.
Najaf, The Gate of Wisdom. History, Heritage and Significance of the Holy City of the
Shi‘a, avec Yasser Tabbaa, photographies Erick Bonnier, « World Heritage », Unesco
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Publishing, 2014, 197 p
	•املذهب اإلصالحي الشيعي علامء وأدباء جبل عامل (لبنان الجنويب) من نهاية الدولة العثامنية حتى استقالل
لبنان ،دار  ،Karthala-CERMOC-IFEADباريس 520 ،2000 ،صفحة ،استحقّت الكاتبة عليه جائزة فرنسا-
لبنان  ،2002وجائزة وزارة الثقافة اإليرانية.2001 ،
�Un réformisme chiite. Ulémas et lettrés du Jabal ‘Âmil (actuel Liban-Sud) de la fin de l’Empire ottoman à l’indépendance du Liban, Karthala-CERMOC-IFEAD, Paris, 2000, 520 p. Prix France-Liban
2002 ; prix du ministère de la Culture iranien, 2001.
	•ت ُرجِم هذا الكتاب إىل العربية :حركات اإلصالح الشيعي علامء جبل عامل وأدباؤه من نهاية الدولة العثامنية إىل
بداية استقالل لبنان ،دار النهار ،بريوت 506 ،2003 ،صفحات .وتُرجم أيضً ا إىل الفارسية.
ترجمة ونشر نصوص

	•سرية حياة غالِم من جبل عامل ،محسن األمني ( IFEAD ،)1952-1867دمشق 217 ،1998 ،صفحة .وتُرجِم إىل
العربية باالشرتاك مع هيثم األمني؛ تقديم وتعليقات

Autobiographie d’un clerc chiite du Jabal ‘Âmil, par Muhsin al-Amîn (1867-1952), IFEAD, Damas, 1998,
217 p. Traduction de l’arabe en collaboration avec Haïtham al-Amin ; présentation et annotation du texte.
	•سرية السيد محسن األمني ،طبعة ثانية وتعليقات عىل السرية الذاتية للسيد محسن األمني ،باالشرتاك مع هيثم
األمني ،بريوت ،رشكة رياض الريس للكتب 221 ،1999 ،صفحة.
Sîrat al-sayyid Muhsin al-Amîn, réédition et annotation de l’autobiographie de Muhsin al-Amîn, en
collaboration avec H. al-Amin, Beyrouth, Riad el-Rayyis Books, 1999, 221 p.
مؤلفات أشرفت عليها
ُش بالتعاون مع  363 ،2008 )IFPOصفحة.
	•حزب الله ،دراسة تقييمية ،باريس ،منشورات ( Actes Sud-Sindbadن ِ َ
Le Hezbollah, état des lieux, Paris, Actes Sud-Sindbad (coédition IFPO), 2008, 363 p.

	•العوامل الشيعية وإيران ،باريس منشورات  484 ،2007 ،Karthala-IFPOصفحة.
Les mondes chiites et l’Iran, Paris, Karthala-IFPO, 2007, 484 p.
لهذا الكتاب ترجمة جزئية إىل اإلنكليزية ،منشورات الساقي ،بريوت-لندن2010 ،

ّ
مؤلفات شاركت باإلشراف عليها

	•مع روبري غالف و جريالدين شاتالر ،النجف ،صورة املدينة املق ّدسة ،دار  ،Garnet and Ithacaمنشورات
األونسكو 2017 ،العنوان باالنكليزيةNajaf: Portrait of a Holy City :
	•مع دينيس هرمان ،التيارات والديناميات الشيعية يف العرص الحديث (من القرن الثامن عرش حتى القرن العرشين)
 ،BTS 115 /املكتبة اإليرانية  ،72بريوت2010 ،OIB-IFRI-Ergon Verlag ،
)shiˋI trends and Dynamics in modern times (XVIIIth – XXth centuries

مقاالت منشورة ضمن مجالت

	•السنة والشيعة ،التباينات املذهبية والتوتّرات السياسية ،مركز الواحة  ،Oasisعدد متوز  ،2011ص30-26 .

sunnites et chiites: divergences doctrinales et tensions politiques

	•عن الهالل الشيعي وكتابني جديدين ،مجلة النقد الدويلُ ،ملحق العدد  ،34كانون الثاين – آذار 2007

«À propos du ‘croissant chiite’ et de deux ouvrages récents», Critique internationale, annexe au
n°34, janvmars 2007.

	•دموع الشيعة ودماؤهم :الجسد واملامرسات الطقسية خالل مراسم عاشوراء (لبنان ،سوريا)  ،مجلة العوامل
واملتوسط  REMMMعدد  .114-113الجسد وامل ُق ّدس يف املرشق اإلسالمي ،2006 ،ص-153 .
اإلسالمية
ّ
166

Les larmes et le sang des chiites: corps et pratiques rituelles lors des célébrations de Ashura (Liban,
)Syrie

	•السلطات الدينية يف املذهب الشيعي االثني عرشي املعارص ،مجلة أرشيف العلوم االجتامعية لألديان ،العدد
 ،125كانون الثاين – آذار  ،2004ص.77-63 .
Les autorité religieuses dans le chiisme duodécimain contemporain

	•شيعة العراق :الوالدة الجديدة يف النجف .طاولة مستديرة مع لورانس لوير  Laurence Loüerوصابرينا مرفن
وأوليفييه روا ،مجلة  Espritعدد  ،297 / 296متوز  ،2003ص.97- 82 .
	•السيدة زينب :ضاحية دمشقية أم مدينة شيعية مق ّدسة جديدة؟« CEMOTI, 22 ،العرب واإليرانيون»  ،1996ص.
162-149
?Sayyida Zaynab: banlieue de Damas ou nouvelle ville sainte chiite

إنّ لصابرينا مرفن أعامال ونشاطات كثرية ميكن تت ّبعها من خالل موقعها عىل أكادمييا:
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معهد الدراسات الشرقية

لآلباء الدومنيكان
المقدمة
مازالت العالقة بني الرشق والغرب يف تط ّور وتجاذب ،ومل يرس موضوعها عىل ميثاقٍ مح ّد ٍد ،بل إ ّن محمول
العالقة يرتاوح بني التقارب والتعايش من جهة والفرقة والعزلة والتصادم من جهة أخرى .وعىل الرغم مام كُشف يف علم
املؤسسات الغربية الناشطة يف الرشق مازالت تقول كلمتها يف تحديد طبيعة العالقة رشق-غرب.
االسترشاق ،إال أ ّن
ّ
تخصص ّية وأكادميية .ويف املقابل سعى
لقد تع ّددت مراكز االسترشاق واختلفت مناهجها ،وأنتجت مدارس فكرية
ّ
العديد من املفكرين والباحثني لدراسة هذه الظاهرة ّ
وفك رموزها وخباياها؛ ألجل تحديد أطر العالقة رشق-غرب .إال
أنه غالبًا ما تنحرص اآلراء بحسب امليول :إ ّما إىل االلتقاء وإ ّما إىل الرغبة بتوسيع اله ّوة بينهام.
إ ّن املراكز الغرب ّية املتواجدة عىل األرايض العرب ّية واإلسالم ّية لتوحي (مع حسن الظن) بصعود نزعة معرف ّية جديدة،
وهو ما يظهر من خالل نشاطاتها املختلفة :إصدارات (مجالت وكتب) ،وندوات ،ومؤمترات ،ومشاريع بحث ّية وغريها
من األمور .حيث إ ّن هذه املراكز -ومع تع ّدد اختصاصاتها -قامت بصناعة فرق بحثيّة متت ّد عىل طول الساحة اإلسالميّة،
وأنشأت شبكات وصلٍ بينها وبني مراكزها ،ودارت بحوثها حول شتّى العلوم اإلنسان ّية ّ
بأدق تفاصيلها ،وامتازت العلوم
وكل ما يتعلق بها من تيارات وجامعات بأنّها مادة البحث الرئيسية.
اإلسالمية ّ
رصا ف ّعالً يف هذه املراكز ،يساهم يف مشاريعها العلمية،
لكن ما يُلحظ اليوم ،هو أ ّن الباحث العريب واملسلم صار عن ً
يقل عن دور الباحث الغريب ،بل إنّه يف أماكن كثرية تقلّد مناصب مختلفة حتى
ولعل دوره ال ّ
ّ
ويبذل جه ًدا إلنجاحها،
ارتقى لرتبة املدير أحيانًا.
املؤسسات الغربية الفاعلة يف األوساط اإلسالمية ،وهو «معهد الدراسات
متثّل هذه الدراسة عرضً ا لنموذج من مناذج
ّ
الرشقية لآلباء الدومنيكان» يف القاهرة ،والذي ينشط يف مجاالت مختلفة نقوم بعرضها كام عرضها املعهد نفسه يف
موقعه الرسمي .ونرتك الدراسة التحليلية والنقديّة للباحثني واملفكرين؛ حتى تتبلور ولو جزئ ّيا طبيعة العالقة رشق-غرب
من خالل النشاط الغريب يف الرشق.

ً
أول :المعهد يعرف نفسه

(((

جاء يف الصفحة الرسمية للمعهد ،وتحت عنوان «تاريخ معهدنا» التعريف اآليت:
لبثت أن
الفرنيسّ ،
امليالدي قد شهد مولد الرهبنة الدومنيكيّة يف الجنوب
رغم أ ّن القرن الثالث عرش
إل أ ّن الرهبنة ما ْ
ّ
ّ
وضعت لنفسها أقدا ًما يف بالد الرشق ،هناك يف اسطنبول وتونس وبغداد والحقًا يف املوصل .ويُرجع أساتذة الالهوت
ْ
األكويني
كل من الق ّديسني ألبري العظيم وتوماس
الدومنيكان فضل معرفتهم بأرسطو إىل الفالسفة العرب .وقد كتب ّ
ّ
تعليقات عىل أعامل ابن رشد وابن سينا.
ويف عام  1982شهدتْ القاهرة تأسيس دير الدومنيكان عىل يد األخ  /أنطونني جوسان ( 1871ـ ـ  )1962وكان الهدف
آنذاك أن يكون الدير امتدا ًدا ملدرسة القدس للكتاب املقدس لدراسة اآلثار املرصيّة يف ضوء الدراسات الكتاب ّية.
ولسوء الح ّ
وقفت األحداث العامل ّية آنذاك عائقًا يف وجه املرشوع حتّى جاء عام  1937وجاء معه ثالثة رهبان
ظ
ْ
دومنيكان ق ّرروا تكريس حياتهم لدراسة اإلسالم ،وبدتْ القاهرة من وجهة نظرهم مق ًّرا منوذجيًّا ،فهنا جامع األزهر
كل العرب .وكان أن
الرشيف ناهيك عن املكانة املتميّزة للثقافة املرصيّة وسط ّ
ْ
التقت رغبة هؤالء الثالثة چورچ قنوايتّ
أي أهداف تنصرييّة،
وچاك چومييه ورسچ دي بوريك مع دعوة الڤاتيكان ألتباعه بأخذ اإلسالم عىل محمل الج ّد بعي ًدا عن ّ
وإنّ ا من أجل فهمٍ أفضل لإلسالم وتقدير أبعاده الدين ّية والروح ّية .وما لبث هؤالء الثالثة أن بدؤوا عملهم عقب نهاية
الحرب العامليّة الثانيّة يف مطلع خمسينيّات القرن العرشين .ويف يوم  7مارس  1953ت ّم تأسيس معهد اآلباء الدومنيكان
صا يف الدراسات الرتاثيّة العربيّة واإلسالميّة.
للدراسات الرشقيّة ( ،)IDEOوالّذي صار اليوم معه ًدا عامليًّا
متخص ً
ّ
ً
ثاني�ا :رسالة المعهد

تحت عنوان «رسالتنا» أدرج املعهد النقاط اآلتية:
	•يشارك أعضاء املعهد يف مرص ويف أنحاء العامل يف مشاريع بحث ّية مختلفة وذلك التزا ًما م ّنا مبرشوعنا وهو
وديني مثمر.
أكادميي
دراسة اإلسالم من خالل مصادره بهدف إقامة حوا ٍر
ّ
ّ
الخاصة بأعضاء املعهد والباحثني الّذين يشاركون يف البحث معنا يف مجلّة
	•ننرش نتائج األبحاث
ّ
املجلت واإلصدارات األخرى.
ّ
املعهد ،وكذلك يف
الخاصة باملعهد باإلضافة إىل
	•نقوم بشكلٍ منتظم بعقد محارضات وذلك يف إطار الحلقات الدراس ّية
ّ
مخصصة لدراسة العالقات بني
وكانت
الندوات .وقد ُعقدتْ الندوة األخرية يف باريس يف شهر أبريل السابق
ْ
ّ
الشيعة واملسيحيّة.
(1) https://www.ideo-cairo.org/ar/
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طلب الدراسات العليا .نستقبل يف بيت
اإلسالمي ومفتوح ٌة لجميع ّ
يب
	•لدينا مكتب ٌة
ّ
متخصصة يف الرتاث العر ّ
ّ
الباحثني الدارسني الّذين يريدون العمل عىل أبحاثهم يف إطا ٍر مالئم.
الدومنيكيي الشباب من بال ٍد مختلفة؛ وذلك
صا لإلخوة
جا م ّدته خمس سنوات
مخص ً
ّ
	•منذ عامني ،بدأنا برنام ً
ّ
بهدف تعليمهم اللّغة العربيّة والعلوم اإلسالميّة.

ً
ثالثا :مجلة معهد الدراسات الشرقية لآلباء الدومنيكان

(((

ست مجلّة املعهد عام  1954عىل يد أعضاء املعهد األوائل .وتقوم بشكلٍ أساس بنرش املساهامت األكادمييّة
تأس ْ
ّ
ألعضاء املعهد والباحثني الّذين يشاركون يف البحث معهم ،وذلك باللّغة الفرنسيّة واإلنجليزيّة والعربيّة .واستجاب ًة

ألهداف املعهد ،تنرش املجلّة أبحاث ًا حول اإلسالم وتراثه ،وتهت ّم بقضايا علم الكالم والفلسفة وتاريخ الفكر ،وتسعى
وتول
ّ
أيضً ا -من خالل الدارسات املع ّمقة -إىل التغلّب عىل سوء الفهم املتبادل بني الثقافات واألديان املختلفة،
خاصا بالتط ّورات املعارصة للبحوث حول هذا املوضوع.
اهتام ًما
ًّ
من خالل االطّالع عىل قامئة املقاالت املنشورة منذ عام  1954حتّى اليوم ميكن مالحظة تن ّوع املوضوعات
املتناولة ،مع عدم اإلغفال عن الدراسات املتعلّقة بالقضايا الراهنة .وت ُصدر املجلة منذ عام  2004سلسلة «ك ّراسات
مجلّة املعهد» والّتي ت ُكمل املجلّة .ومنذ صدور العدد الثالثني تحتوي مجلّة املعهد عىل مجموعة من املقاالت يف
معي ،مع تقديم تحقيقات ومن ّوعات .وقد تركزت هذه املوضوعات حول عدة قضايا مختلفة ،تركزت يف
موضوع ّ
العلوم اإلسالم ّية ،خاص ّة يف القرآن والسنة النبوية .وعليه نسعى ههنا إىل عرض هذه املوضوعات التي تم إصدارها منذ
سنة  ،2015مع اإلشارة إىل العناوين املندرجة تحتها.
العدد  :)2015( 31طرق جديدة لفهم القرآن

أ -مواضيع العدد:

	•جينيفيف جوبيلوت :التاريخ والجغرافيا املقدسة يف القرآن الكريم ،سدوم منوذجا.
	•ميشيل كويربز :التحليل البالغي والنقد التاريخي رد عىل غيليوم دي ( ،)Guillaume Dyeوقُ ّدم لهذه الدراسة
هذا امللخّص :يف كتاب حديث بعنوان جدل ّيات حول الكتابات القانون ّية لإلسالم (تجميع دانيال دي سمت
فصل كا ًمال من بحث مشيل كويربس حول موضوع نظم
ً
ومح ّمد عيل مع ّزي ،باريس ،)2014 ،يك ّرس غييوم دي
ين ،عنوان هذا الفصل « تأ ّمالت منهج ّية عن ’البالغة القرآن ّية‘» .بالرغم من أ ّن غيليوم دي يقبل بشكل
ّ
النص القرآ ّ
األقل تجاه بعض
ّ
البالغي كمنهج لتفسري القرآن ،إلّ أنّه يبدو متح ّفظًا عند التطبيق (أو عىل
حة التفسري
عا ّم ص ّ
ّ
التطبيقات) الّتي ق ّدمها ميشيل كويربس يف كتاباته .يف هذا املقال يجيب ميشيل كويربس نقطة
(1) https://www.ideo-cairo.org/ar/category/mideo-ar/

البالغي للقرآن الكريم،
بنقطة عىل انتقادات غيليوم دي ،ويغتنم هذه الفرصة لتوضيح بعض جوانب التحليل
ّ
ريا ،يقرتح بعض األفكار حول العالقات الّتي ال
باعتباره مفهوما ال يزال جدي ًدا يف مجال الدراسات القرآن ّية .وأخ ً
التاريخي.
البالغي والنقد
تزال غري واضحة بني التحليل
ّ
ّ
	•السيد محمد أمني :من رباط الخيل إىل الرؤوس الحربية ،إعادة النظر يف الق ّوة يف اآلية  60من سورة األنفال يف
التقاليد املرصية الكالسيكية والحديثة.
املفسة» قضية سورة األعراف.
	•جان لوي ديكليس« :الكتابة يف النصوص
ّ
	•محمد عيل أمري مع ّزي« :ليلة القدر» (القرآن الكريم ،سورة  )97يف املذهب الشيعي القديم (جوانب من اإلمام ّية
اإلثني عرشيّة).
	•مهدي عزيز :املرسل إليه األول يف القرآن واملرحلة األخرية من التنقيح القرآين بعض الترصيحات التمهيدية
	•فيليب فاالت :هل يستطيع اإلنسان تقييم صالح الله؟ جدل بني أيب بكر الرازي (تويف 925م) وعلامء الالهوت
املعتزيل.

ب -مراجعات الكتب
ّ
العدد  :)2017( 32ما هو الشرح في العلوم اإلسالمية؟
يك خالل أيام
مت يف ندوة املعهد الدومني ّ
يجمع هذا العدد معظم املداخالت الّتي قُ ّد ْ

أ .مواضيع العدد
	•(إريك) فان ليت :التعليقات والرشوح التقليدية ،الرشوط األساسية لفهم التاريخ الفكري اإلسالمي
	•فيليب بروكامير :ظاهرة رشح الحاشية يف جنوب رشق آسيا ،من السنويس يف أم الرباهني إىل أدب الصفات
العرشين املالويّة.
	•إيريك شامونت :سلطة النصوص داخل الشافعية القدمية
	•من مخترص املوزين ( )878/264إىل التنبيه للشريازي ( )1083/476ومن التنبيه للشريازي إىل منهاج الطالبني
للنووي (.)1277 / 676
	•د .نجاة زغار :مساهمة يف دراسة تقليد التعليق عىل قصيدة ابن سيناالروحية (القصيدة العينية)
	•نيكوال كاربنتريي :يف معنى «بريسام» و»رسسام» ،مسح للتعليقات العربية عىل األمثال اإليبوقراطية
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	•كامران إبراهيم كريم :تقييم التأثري الطبي البن سينا ( )d.428 / 1037يف التعليقات الطبية املا بعد الكالسيكية
( 1900-1100م) ،ابن أيب صادق (بعد  ،)1067/460عبد اللطيف البغدادي (تويف  ،)1231/629وفخر الدين
الرازي (تويف )1210/606
يك يف مؤلّفه «نهاية املرام»
	•جان تييل :االلتزام والعمل املشتق يف األدب األشعري ،مقارنة بني ضياء الدين امل ّ
وأيب القاسم األنصاري يف مؤلّفه «الغنية يف الكالم»
	•أ.د .عمر حمدان :املنظومة الرائية يف رسم املصحف للشاطبي ورشوحها ،قراءة املوروث املبكر املفقود من
خالل الالحق واملتأخر.

ب .املقاالت
	•رميي شينو :الشخصية اإللهية ،االختالفات غري القابلة لالختزال بني األديان
	•أدريان كانديارد :طريق مسدود لعقالنية عاملية ،نظرية املعرفة الالهوتية البن حزم القرطبي

ت .وثيقة
	•إميانويل بيساين :إعالن مراكش الصادر يف  27يناير  ،2016من الكياسة إىل واجب املواطنة يف اإلسالم

ث .مراجعات الكتب
العدد  :)2018( 33موقف اإلسالم من األديان
يك هذا املوضوع
اإلسالمي لألديان ،يتناول هذا العدد من مجلّة املعهد الدومني ّ
يف السياق املعارص لظهور علم الكالم
ّ
تاريخي؛ ليق ّوم املكانة املمنوحة لألديان من وجهة نظر إسالم ّية .انطالقًا من الردود عىل اليهود واملسيح ّيني
من منظو ٍر
ّ
ٍ
تعبريات أو مظاه َر
وصول إىل البدع اإلسالم ّية وحتّى الرؤية التقليديّة الّتي تنظُر إىل جميع األديان باعتبارها
ً
والزرادشت ّيني
الحقيقي الّذي هو اإلسالم .كام أ ّن هناك أيضً ا يف التاريخ تيّ ٍ
حة
انبثقت عن الدين
دينيّ ًة
ْ
ارات أو مفكّرين يذهبون إىل ص ّ
ّ
لكل دين حسب مشيئة الله .وكام
الديانات األخرى ،ومن ث َّم فاملسألة بالنسبة لهم هي تقدير املساهمة األصليّة والرضوريّة ّ
ري عىل موقف اإلسالم واملسلمني من غري املسلمني.
توضّ ح بعض املداخالت فإ ّن تجديد هذا املنظور له تأث ٌ

أ -امللف

جاءت مواضيع امللف عىل النحو اآليت:
	•آن سيلفي بويسليفو :الخطاب القرآين حول الكتاب املقدس ،الغموض والتعريف يف ضوء املرجع الذايت

	•الربوفيسور ديفيد توماس :املتكلمون واألديان غري اإلسالم ّية.
	•إميانويل بيساين :وضع ّية الذ ّمي عند الغزايل ،الشمول ّية األخالقية والقانونية؟
	•جريالدين جينفرين :الجرمية ضد اإلسالم يف تفسري القرطبي ( 671ه 1273/م) ،املسلمون وغري املسلمني يف
املنظور.
	•غيوم دي فولكس داريس« :لن يتم حفظ أي شخص إذا تم حفظ الكل”
	•التكاملية إلخوان الصفا ،املساهمة يف الهوت األديان.
	•ماثيو ترييار :دور اليهود واملسيحيني يف تاريخ الشيعة اإلمام ّية

ب .املقاالت

البلخي (ت
	•مينا رؤوف أمجد :أطروحة املسيحي العريب «ابن زرعة» (ت  398ه 1008/م) :دحض أيب القاسم
ّ
 319ه 931/م)

ت .مراجعات الكتب
ّ
ّ
العدد  )2019( 34الحديث النبوي كمرجعية علمية
ٍ
رصاعات دين ّية بني علامء القرآن وأهل الحديث وأهل
النبوي كمرجع ّية دون
يفرتض هذا العدد ،أنّه مل يت ّم تكريس الحديث
ّ
النبوي؟ وكيف انتقل علم
العقل .والسؤال املطروح دامئًا هو عن مصدر السلطة املعرفيّة؟ كيف نشأتْ مرجعيّة الحديث
ّ
الحديث من خالل املدارس الفقهيّة والتيارات املختلفة يف اإلسالم مثل علم الكالم والفلسفة إلخ…؟ وكيف أ ّدى -ليس
يف جديد؟ يهدف هذا العدد من مجلّة معهد الدراسات الرشقية لآلباء
إىل تع ّدديّ ٍة يف التفسري فقط -إىل صياغة إطا ٍر معر ّ
كـ«نص» (املنت)،
النبوي كسلط ٍة فكريّة ،وكذلك إىل فهم حقيقة سلطة الحديث
الدومينيكان إىل فهم مرجع ّية الحديث
ّ
ّ
ويهدف كذلك إىل التساؤل حول مساحة املجاالت املعرفيّة الّتي يعمل فيها الحديثُ
النبوي كسلط ٍة مرجعيّة.
ُّ

أ .امللف

ورد يف امللف ستة مواضيع جاءت كاآليت:
	•حسني بن خرية :هل العمل الطائش يفسد الصيام؟ حول النسيان والحاالت املامثلة
	•روجريو فيمركايت سانسيفرينو ( :)Ruggero Vimercati Sanseverinoاالنتقال واألخالق والسلطة يف منحة
الحديث ،قراءة لكتاب القايض عياض ( 544-476ه  1149-1083 /م) مرجع علوم الحديث «اإلملاع إىل معرفة
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أصول الرواية وتقييد السامع» .وميكن أن نشري ألهميّة هذه الدراسة عرب ملخّصها املذكور وهو« :يف وضعٍ
الهجري/الثاين
اإلسالمي يف القرن السادس
تاريخي مت ّيزتْ به الشخص ّيات املتباينة للسلطة الدين ّية يف الغرب
ّ
ّ
ّ
يب املؤث ّر القايض عياض ( ٥٤٤-٤٧٦ه  ١١٤٩-١٠٨٣ /م) بكتابة مق ّدم ٍة يف
عرش
ّ
امليالدي ،قام العامل املغر ّ
علوم الحديث «اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السامع» .هذا الكتاب هو واح ٌد من النصوص املرجعيّة
اإلسالمي ،إلّ أنّه مل يكن
كتاب من نوعه يف الغرب
يف علم الحديث عند أهل الس ّنة .وعىل الرغم من كونه أ ّول
ٍ
ّ
ج ّية الحديث من
استجوبت هذه الدراسة
موضوع دراس ٍة أكادمي ّية يف أيّة لغ ٍة أوروبّ ّية.
ْ
ّ
النص حول مفهومه لح ّ
أقسام موضوع ّية
النص بتمييز خمسة
أجل السامح بقراء ٍة تفسرييّة لرؤية القايض عياض عن نقل الحديث .يرشع
ٍ
ّ
الوظيفي للحديث ،وتقنيّات إثبات صالحيّته
تتعلّق بنظريّة القايض عياض املعرفيّة لنقل الحديث ،والغرض
ّ
جيّة الحديث وبعض آثاره ،يتمثّل
ورشوط هذه الصالحيّة وأه ّميّة آدابه .إىل جانب السعي إىل توضيح مسألة ح ّ
جانب مه َمل من أعامل القايض عياض.
يف من هذه الدراسة يف تقديم
ٍ
الغرض اإلضا ّ
	•أدريان كانديارد« :الحديث الضعيف خري من الرأي” :قوة وضعف الحديث يف الفكر الالهويت البن تيمية
(.)1328/728
	•عثامن غني :تربير دور الراوي النبوي يف الفقه الحنفي :حجة الزيلعي (ت 1361/762 .م) نصب الراية يف
ين (ت .)1197/593
تخريج حديث الهداية للمرغينا ّ
	•يعقوب فريد اإلمام :أحمد بن حنبل ( )855/241وإعدام املرتد (نظريًّا).
	•غيوم دي فولكس داريس :من ح ّدث حديث أيب الدرداء (ت  )652/31يف العلامء ورثة األنبياء ومن و ّرثه؟:
دراسة تأويلية.

ب .املقاالت
	•ماتيوس دومينجو دا سيلفا :امليتافيزيقيا عىل ضوء السهروردي ومسألة املعرفة اإللهية
	•أملوغ كوشري :املصطلحات الفنية يف التقاليد النحوية العربية ،ومعانيها اليومية ،قضية الحال املقدرة
	•وائل صالح :من الرشيعة اإلسالمية إىل حقوق اإلنسان باسم اإلسالم ،مساهامت سعد الدين الهاليل وعبد
الجواد ياسني.

ت .نرشة نقدية
غيوم دي فولكس داريس ،رسائل إخوان الصفاء التي ح ّررها معهد الدراسات اإلسامعيلية :عندما تكون
إعادة إصدار النص مبثابة تدمري له.

ث .يف الذاكرة
	•جيل جودلوفسيك وإميانويل بيساين :موريس بورمانز ( 22أكتوبر  1925إىل  26ديسمرب )2017
	•جان جاك بريينيس :الكاردينال جان لوي توران ( 5أبريل  5-1943يوليو )2018

ج .مراجعات الكتب
ً
رابعا :الندوات

 .1الندوة األوىل :علوم اإلسالم بني التكرار واإلبداع :ما موقع الرشوح والتعليقات من العلوم اإلسالم ّية؟

لقد تناولت هذه الندوة املوسومة ب»ندوة ميلون سوير» بجامعة كاليفورنيا يف بريكيل ،يف  14-12أكتوبر  ،2012مسألة
الرشوح والتعليقات يف العلوم اإلسالم ّية يف فرتة ما بعد الكالسيك ّية (القرون الـ6ـ ــ 13الهجرية/الـ 12ـ ــ 19امليالدية) ،حيث
املتخصصون يف العلوم اإلسالم ّية
هدف منظِّمو الندوة إىل استعادة مكانة الرشوح والتعليقات ،التي غال ًبا ما يتجاهلها
ِّ
الشميس ،ففي حني كانت الحداثة مولعة
إبداعي .وكام كتب
أي طابع
املختلفة ،بزعم أنها ﻻ تشتمل يف طبيعتها عىل ّ
ّ
ّ
الطبيعي
الشميس من ذلك أنه من
باألصالة ،كانت فرتة ما بعد الحداثة مولعة بدوائر التأويل واأللعاب اللغوية .ويستنتج
ّ
ّ
التقليدي اليوم.
أن يعاد تقييم الرشوح والتعليم
ّ
األسايس للنشاط الفكري،
ويف مداخلة وليد صالح أشار إىل أ ّن الرشح أصبح ،يف القرن الـ ،8/14هو املنهج
ّ
وهذه نتيجة طبيعيّة الحرتافيّة املعرفة .إذ يُ ِ
الرشح املفكرين عىل مواجهة أعامل املفكرين اآلخرين ،واإلصغاء إىل
جب
ُ
جتهم والر ّد عليهم .وت ُقصد هنا الرشوح مبعناها الواسع (التفسري ،والرشح ،والحاشية ،والتعليق ،وأيضا التحقيق،
ح ّ
ين متثل ذروة هذا النظام للتعليم ونقل
والتقرير ،والتحرير…) يختم صالح مقالته قائال :إن املدارس يف العرص العثام ّ
العلوم اإلسالميّة.
أما بالنسبة للنصوص الفلسف ّية ،فقد ح ّدد ويسنوفسيك يف مداخلته سبع وظائف للرشوح -1 :املقابلة العلم ّية
للمخطوطات -2 ،توثيق ما اشتمل عليه الرشح من أعامل ومؤلفني -3 ،إعادة صياغة النص والتعريف باملصطلحات
الغامضة -4 ،تقديم أدلة إضافية لبعض املسائل -5 ،إعادة ترتيب أدلة املنت أو إحالل غريها محلها -6 ،التوفيق بني
املسائل التي أوردها املؤلف يف املنت وبني ما أورده يف أعامل أخرى له أو تناوله مؤلفون آخرون من املسائل نفسها،
 -7دحض نظريات املنت واستبدال غريها بها.
وبشكل عام ،فإن الرشوح والتعليقات هي إحدى وسائل نقل العلوم وتط ّورها ،مبا يسمح يف الوقت نفسه بالحفاظ
ٍ
مباض غالبًا ما ت ُرسم له صورة مثاليّة.
عىل عالقة وثيقة
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توضح أعامل هذه الندوة املنشورة جزئ ّيا يف العدد )2013( 4-3 /41من مجلة أوريانس ،أن حجم نصوص رشوح ما
بعد الكالسيكيّة يف اإلسالم يفرض مواصلة البحث قبل فرض نتائج قاطعة ُمسبَقة .تناولت كل واحدة من املداخالت
نصا بعينه وتراثه من الرشوح والتعليقات ،وذلك يف مجاالت مختلفة :القرآن
اإلحدى عرش من املداخالت املنشورة؛ ًّ
الكريم ،والحديث الرشيف ،والفقه ،والفلسفة ،والطب ،والتص ّوف والشعر.
ضيوف الرشف :وليد صالح (جامعة تورونتو)؛ نجاة زگار ( باريس).

النبوي كمرجع ّية علم ّية
 .2الندوة الثانية :ظهور الحديث
ّ
ندوة دول ّية بالقاهرة بحضور وليد صالح (جامعة تورونتو) وعائشة جايسنجر (جامعة كارليتون) ،أيّام  12 ،11و13جانفي
 ،2018وبالتعاون مع املعهد الفرنيس مبرص.
تع ّد قض ّية االعتامد عىل املناهج املعرف ّية الحديثة -الّتي ال تستند بشكلٍ مبارش عىل أصول إسالم ّية -يف قراءة
الديني
خ ًرا ،سواء من قبل االت ّجاه
القرآن والس ّنة ونصوص الرتاث وإعادة تأويلها من أه ّم القضايا املطروحة للنقاش مؤ ّ
ّ
يث الداعم لها .هل للعلوم اإلنسان ّية ومناهج التأويل الحديثة دو ٌر يف تأويل
التقليدي الرافض لها أو من االت ّجاه الحدا ّ
ّ
القرآن وتفسريه؟ وهل هو أم ٌر مناسب ومسموح به أن يُعتمد عىل مناهج العلوم اإلنسانيّة يف جملة ما يُعتمد عليه يف
عمل ّية تفسري القرآن؟ أم أنه ينبغي االكتفاء مبناهج التأويل والتفسري التقليديّة بال إضافة يش ٍء جديد عليها؟
يك إىل املساهمة يف هذا الجدال املعارص من خالل دراسة قض ّية االعتامد عىل الحديث
يسعى املعهد الدومني ّ
النبوي كمرجعيّة علميّة يف العلوم اإلسالميّة ،وأحد أه ّم أدوات تفسري القرآن ،وذلك خالل الفرتة ما بني القرن الرابع
ّ
والقرن الثامن الهجريّني.
الرضوري
ربر أو تجعل من
ّ
وقد أجابت هذه الندوة عىل جملة من األسئلة تتلخص يف التايل :ما هي النظريّة الّتي ت ّ
يل» ذاته بحسب وصف وليد صالح ()2010؟
النبوي؟ وهل استخدم ّ
االعتامد عىل الحديث
ّ
كل العلامء «التأويل األصو ّ
يستقل بإدراك بعض
ّ
البرشي أن
أساسا؟ وهل ميكن للعقل
النبي هي مرجع العلوم اإلنسانيّة
ّ
ً
وملاذا يجب أن تكون أقوال ّ
النبوي؟
الحقائق دون الرجوع إىل الوحي
ّ

 .3الندوة الثالثة :التفاعالت بني الشيعة االثني عرش ّية واملسيح ّيني :تاريخ وعقيدة وأدب
املتخصصني
يك بالرشاكة مع معهد علوم األديان والهوتها يف باريس ومجموعة من الباحثني
نظّم املعهد الدومني ّ
ّ
يف تاريخ التبشري ندو ًة يف الفرتة من  ١١إىل  ١٣أفريل حول موضوع «التفاعالت بني الشيعة االثني عرشيّة واملسيح ّيني»
واملؤسسة الكاثوليك ّية الفرنس ّية «خدمة الرشق» .وقد شارك يف هذه
بدعم من «جمع ّية أصدقاء املعهد»
ّ
املتخصصني ،مبا يف ذلك األستاذ رودي مايت واألستاذ فرانسيس ريشار .كام
الندوة العديد من كبار
ّ
يئ .ومع تركيز االهتامم عىل
شارك وف ٌد من العلامء جاؤوا من العراق ومن دار العلم لإلمام الخو ّ

املبشين ،والنصوص الدين ّية ،وتقارير السفارات
هدفت هذه الندوة إىل استكشاف الرحاالت ،وكتابات
التفاعالت،
ّ
ْ
تناولت الندوة
واملخطوطات ،من أجل التساؤل حول طبيعة النظرة لآلخر وأنواع التبادل والعالقات بني الجامعات.
ْ
أيضً ا مسألة الكشف عن تطّور الهويّات بفضل هذه التفاعالت يف سياقات سياسيّة متع ّددة وفقًا للفرتات الزمنيّة.
ً
خامسا :المشاريع

 .1مرشوع املئتني (مارس  -3102أفريل )6102

يف أثر استدراج املشاريع من قبل املفوض ّية األوروبّ ّية ( ،)L/ACT/EG/617-EuropeAid 132ويف إطار املرشوع
األوروب يوم  19ديسمرب EIDHR( 2012
األوروب للدميوقراطيّة وحقوق اإلنسان ،ت ّم توقيع عقد بني املعهد واالتّحاد
ّّ
ّّ
اإلسالمي“.
التاريخي ملئتي مؤلّف من الرتاث
 )2012/ 308681مببلغ  155000يورو وهو بعنوان ”تحديد السياق
ّ
ّ
التاريخي لألعامل
الكندي ،إذ إنّه يفتح باب إثرائه بالسياق
وهو األمر الشديد األه ّم ّية بالنسبة لإلصدار الرابع لفهرس
ّ
ّ
كل اإلمكان ّيات الجديدة لهذا اإلصدار من الفهرس .ويقوم هذا املرشوع بالبحث
والعالقات بينها ،األمر الذي س ُيربز ّ
يب (٣٣٩هـ) وابن
يف أعامل مئتي مؤلّف من مؤلّفي الرتاث من بينهم ،عىل سبيل املثال ،الجاحظ (٢٥٥هـ) والفارا ّ
يب (٦٣٨هـ) وابن تيم ّية
يل (٥٠٥هـ) وابن رشد (٥٩٥هـ) وابن عر ّ
سينا (٤٢٨هـ) والبريو ّ
ين (٤٤٠هـ) وأبو حامد الغزا ّ
والسيوطي (٩١١هـ)
ين (٨٥٢هـ)
(٧٢٨هـ) وابن ق ّيم الجوزيّة (٧٥١هـ) وابن خلدون (٨٠٨هـ) وابن حجر العسقال ّ
ّ
عىل سبيل الذكر ال الحرص.
التاريخي لهؤالء املؤلّفني والعالقات بني أعاملهم
سيتيح هذا املرشوع الفرصة إلدخال املعلومات عن السياق
ّ
العلمي حيث يج ّنبنا سوء قراءة األعامل
السياقي من األه ّم ّية مبكان للبحث
داخل الفهرس الجديد .هذا التوضيح
ّ
ّ
يبي الجديد فيها وكذلك األفكار الرئيسة للمذاهب املختلفة.
الرتاث ّية ،كام أنّه ّ

 .2مرشوع أدوات :توفري أدوات للتفكري النقدي يف الدراسات اإلسالمية (أفريل  -8102مارس )2202

(((

وقّع املعهد مع املف ّوض ّية األوروب ّية يف مرص ات ّفاق متويل مرشوع عىل مدار أربع سنوات مببلغ قدره خمسمئة ألف
الفرنيس
يورو تُستخدم يف متويل األنشطة مع رشكاء ع ّدة :معهد املخطوطات العرب ّية وجامعة األزهر الرشيف واملعهد
ّ
الطلب والباحثني ومعلّمي
ّ
مبرص .وسيت ّم إنفاق هذه األموال عىل العديد من األنشطة الّتي تهدف جميعها إىل تزويد
الدراسات اإلسالميّة باألدوات الّتي تسمح لهم بدراسة اإلسالم بشكلٍ
موضوعي .ومتثلت هذه األنشطة يف األمور األتية:
ّ
الكندي مبعهد املخطوطات العرب ّية :ميتلك معهد املخطوطات العرب ّية مجموع ًة من امليكروفيلم
 .أتثبيت برنامج
ّ
يك فيمتلك مجموع ًة من املطبوعات
جل عليها مخطوطات عرب ّية من جميع أنحاء العامل ،أ ّما املعهد الدومني ّ
ُمس ّ
(1) https://www.ideo-cairo.org/ar/category/research-ar/
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اإلسالمي .من خالل دمج قاعدة البيانات
يب
مبا يف ذلك أكرث من عرشين ألف ّ
نص من نصوص الرتاث العر ّ
ّ
بكل منها سوف يتيح هذا الفهرس املشرتك للباحثني الوصول إىل معلومات عن نصوص بعينها وإىل
الخاصة ّ
ّ
قامئة املطبوعات الّتي ت ُوجد يف مكتبة املعهد الدومنييكّ ،باإلضافة إىل قامئة املخطوطات امل ُسجلة بواسطة
معهد املخطوطات العرب ّية .وبذلك نحن نرثي تاريخ إصدار هذه النصوص ونعمل عىل تيسري البحث يف
الدراسات اإلسالم ّية.
الفرنيس يف مرص بتوفري  ٢٠ساعة من الدورات
.ب دورات يف اللّغة الفرنسيّة يف األزهر الرشيف :سيقوم املعهد
ّ
بشكلٍ
أسبوعي مل ّدة ثالث سنوات يف ثالثة أماكن مختلفة يف األزهر وهم كلّ ّية الدراسات اإلنسان ّية (بنات)،
ّ
طلب
وكلّ ّية اللّغات والرتجمة (بنني) ،ومركز تعليم اللّغة الفرنس ّية التابع مبارش ًة للمشيخة والّذي يض ّم أفضل ّ
الكلّ ّيات الدين ّية  .سوف يت ّم اختتام هذه الدورات بالحصول عىل دبلوم الدراسات الفرنس ّية .هدفنا هو أن يصل
الطلب بسهولة إىل املصادر األكادمييّة باللّغة الفرنسيّة.
ّ

كل عام ومل ّدة أربعة أعوام بإرسال
الفرنيس يف مرص ّ
 .ج دورات تدريب ّية وتعليم ّية يف فرنسا :سوف يقوم املعهد
ّ
مثانية من املعيدين من الثالثة أماكن املذكورة أعاله وذلك بهدف حضور دور ٍة تعليم ّية م ّدتها شهر.
كل عام ومل ّدة ثالثة أعوام ،سوف نقوم بدعوة أستا ٍذ يف الدراسات
لطلب الدراسات العليا :يف ّ
 .د ورش عمل ّ
لطلب الدراسات العليا من الكلّ ّيتني
اإلسالم ّية وناطق باللّغة الفرنس ّية بهدف أن يدير ثالث جلسات بحث ّية ّ
طلب الدكتوراه يف األبحاث الدول ّية والسامح لهم بإجراء اتصا ٍل
املذكورتني أعاله .نسعى إىل توسيع آفاق ّ
طلب الدراسات العليا يف األبحاث الدول ّية
شخيص مع الباحثني الناطقني بالفرنسية .نتم ّنى توسيع آفاق ّ
ّ
الشخيص مع الباحثني الناطقني بالفرنسيّة.
والسامح لهم باالت ّصال
ّ
كل من الكلّ ّيتني
كل عام ومل ّدة ثالثة أعوام عىل سفر معلّمني من ّ
 .ه تسهيل إجراءات السفر :سوف ينفق املرشوع ّ
حتّى يتمكّنوا من املشاركة يف الندوات.
ريا ،سيقوم املعهد بتنظيم ندوتني يف القاهرة ،عىل مثال النموذجني األ ّولني،
 .و ندوات دوليّة يف القاهرة :وأخ ً
للطلب واملعيدين والباحثني
ّ
اللّذين ت ّم تنظيمهام يف عام  2016وعام  .2018سوف ت ُتيح هذه الندوات الفرصة
املرصيّني حتى يتمكنوا من تقديم أعاملهم وتبادلها مع باحثني من جميع أنحاء العامل.
األوروب -إىل املساهمة
 .زومن خالل هذه األنشطة يسعى املعهد ورشكاؤه يف مرص -عن طريق دعم االت ّحاد
ّّ
األكادميي
املتخصصني يف الدراسات اإلسالميّة ،الّذين عىل عالق ٍة وثيقة مع العامل
يف تشكيل جيلٍ جديد من
ّ
ّ
يل ،من خالل اللّغة الفرنس ّية ،باإلضافة إىل إتاحة قاعدة بيانات عىل اإلنرتنت لجميع الباحثني يف الدراسات
الدو ّ
اإلسالم ّية.

 .3مرشوع بلوريال
األكادميي املس ّمى بـ «بلوريال» (يعني التع ّدديّة بالفرنس ّية).
يك رشيك الربنامج
املعهد الدومني ّ
ّ
جامعي لألبحاث اإلسالم ّية يف أوروبّا ولبنان .بدأ مببادرة من اتّحاد الجامعات الكاثوليك ّية.
أكادميي
بلوريال هو برنامج
ّ
ّ
املسيحي
اإلسالمي
يسعى الربنامج إىل تحسني التواصل بني الباحثني يف مجال اإلسالميّات وبني املهت ّمني بالحوار
ّ
ّ
واملؤسسات االقتصاديّة .هدف
مسيحيي الرشق .أيضً ا يقوم بإثارة التفاعل بني الباحثني وممثّيل املجتمع
باالتّصال مع
ّ
ّ
التخصصات يف البحث يف اإلسالم ّيات وتطوير األدوات املنهج ّية املناسبة لتج ّنب
الربنامج هو بناء العالقات بني
ّ
املآزق الثقاف ّية.
ً
سادسا :السيمنارات

يق ّدم املعهد عدة سمينارات يف مجاالت مختلفة ،وهي كاآليت:

خصص للثقافة العرب ّية واإلسالم ّية
 .1سمينار عا ّم ُم ّ

يت ّم عقد ما يقرب من جلستني خالل الشهر سواء باللغة العرب ّية أو الفرنس ّية أو اإلنجليزيّة .ومن أبرز العناوين الواردة
تحت هذا الصنف نذكر ما ييل:
 .أاآلثار اإلسالم ّية املق ّدسة والجغرافيا الدين ّية للقاهرة ،ريتشارد ماكجريجور (أستاذ الدراسات اإلسالم ّية بجامعة
فاندربيلت) .وتتمحور هذه الدراسة املع ّمقة حول مسار ومآل اآلثار الدينيّة كرأس الحسني ومحمد بن أيب بكر
يل زين العابدين ،وسجاجيد الصالة ،وآثار األقدام والعامئم… إلخ ،ودورها يف إمكانيّة كتابة تاريخ العالقة
وع ّ
اإلسالمي وأالعيب السياسة.
بني التديّن
ّ
النبي مح ّمد من خالل املخطوطات ،نادرة منصور (طالبة دكتوراه بجامعة برينستون
.ب تاريخ الصلوات عىل
ّ
األمريك ّية) .وتتناول هذه األطروحة موضوع االنتقال من الكتاب املخطوط إىل الكتاب املطبوع ،باالعتامد
النبي املختار» والذي يع ّده البعض الكتاب
عىل كتاب «دالئل الخريات وشوارق األنوار يف ذكر الصالة عىل
ّ
ٍ
النبي مح ّمد (ص) ،قام
اإلسالمي ،والّذي يشمل بني ط ّياته
األكرث شعب ّية يف الرتاث
مختارات من الصلوات عىل ّ
ّ
يل.
بتجميعها الفقيه واملتص ّوف املغر ّ
يب مح ّمد بن سليامن الجزو ّ

النبي مح ّمد يف كتب املغازي ،أدريان دي چرمي (طالب دكتوراه يف جامعة السوربون الفرنس ّية
 .ج ظهور سلطة
ّ
الفرنيس لآلثار).
يك واملعهد
وحاصل عىل منحة دكتوراه مشرتكة بني املعهد الدومني ّ
ّ
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يب
يب والنقد األد ّ
 .دكلمة توضيح ّية حول لغة القرآن الكريم وإعرابه ،أ .د .عبد الحكيم رايض (أستاذ األدب العر ّ
والبالغة بكلّيّة اآلداب بجامعة القاهرة وعضو مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة) و د.چون درويل (مدير املعهد
يب).
الدومني ّ
يك وباحث يف تاريخ النحو العر ّ
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الشافعي (ت  ،)820/204عقدت هذه الندوة يف  24جوان  2019تحت إرشاف الدكتور أحمد
 .هقض ّية الس ّنة يف رسالة
ّ
وجيه (أستاذ بكلّ ّية دار العلوم ،جامعة القاهرة).

الفرنيس ،ومركز الدراسات االقتصاديّة
الشهري للندوات ،باالشرتاك مع املعهد
« .2ميدان املنرية» الربنامج
ّ
ّ
الفرنيس لآلثار ،ومعهد البحوث للتنم ّية .ومن املواضيع التي عالجتها هذه
والوثائق ّية والقانون ّية واالجتامع ّية ،واملعهد
ّ
الندوات نجد اآليت:
 .أرجال الدين يف اإلسالم املعارص ( ،)2010-1970دومينيك أڤون (مدير الدراسات يف املدرسة التطبيقيّة
اإلسالمي وعضو املعهد الدومنييكّ).
للدراسات العليا ،ونائب مدير معهد دراسات اإلسالم ومجتمعات العامل
ّ
رييا ،حلقة نقاش
يل وديني غريل وأومريو ما ُرنجو ب ّ
.ب وجهات نظر املسلمني حول الحوار بني األديان ،جامل جزو ّ
يديرها األخ  /أدريان كانديار ،عضو املعهد الدومنييكّ.
ً
سابعا :المنشورات
لقد قام املعهد بنرش العديد من الكتب ،ونذكر عىل سبيل املثال ال الحرص مجموعة من هذه العناوين:
يل
ـ نسخة كتاب سيبويه املف ّرقة بني ثالثة أماكن ،جون درويل ،ترجمه للعربيّة تامر الجبا ّ
اري
ـ كتاب سيبويه بني أيادي املسترشقني والعرب ،جون درويل ويوسف الس ّن ّ
ـ بيار ومح ّمد ،أدريان كانديار ،نقله إىل العربية األب صالح أبو جودة اليسوعي
ين وطارق منزو
ـ يف نظم القرآن ،تأليف ميشيل كويربس ،نقله إىل العربيّة عدنان املقرا ّ
ـ ما العلامن ّية؟ تأليف كاترين كنسلر ،ترجمة جيوم دڤو
ـ رسائل إخوان الصفا للمؤلف جيوم دڤو
البالغي ،ميشيل كويربس
ـ يف نظم سورة املائدة – نظم آي القرآن يف ضوء منهج التحليل
ّ
الديني ،جوزيبي سكاتولني
ـ تأ ّمالت يف التص ّوف والحوار
ّ
الديني ،إرشاف األب فادي ضو
ظل املواطنة الحاضنة للتن ّوع
ـ الرتبيّة عىل العيش املشرتك يف ّ
ّ
ـ الرحابة اإللهية :الهوت اآلخر يف املسيحية واإلسالم ،فادي ضو ونايلة ط ّبارة

