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املقدمة
ِّ

ضرورة التحرير العلمي والعالمي لواقعة

يصدر هذا العدد يف أجواء أربعين ّية اإلمام الحسني ،هذه املناسبة التي ال تزال تشغل العامل ،كأكرب تج ّم ٍع
الطف -ترى تلك
وديني يف القرن الحايل .فيام ال تزال األدبيات الصادرة عن الدوائر الغرب ّية -التي تتناول واقعة
روحي
ّ
ٍ
ٍّ
متحي ٍة أو متسائل ٍة أو بارد ٍة ،وتك ّرر األخطاء نفسها بالنسبة لدوافعها وأحداثها ونتائجها .فرغم أنّها كانت
ال ّنهضة بعيونٍ
ّ
قبل ظهور املذاهب باملعنى ال ّرسميّ ،
إل أنّ الدّ راسات الحديثة ال تزال تقحم الواقعة يف معادالت الفتنة املعارصة،
وتق ّزم أهداف اإلمام الحسني من ثورته ،من دون أي متييز واضح بني مفهوم اإلمامة ومفهوم الخالفة السياس ّية ...
كل عام بلفت األنظار إىل الشهادة التي تربّعت عىل عرش القلوب ،فح ّركت ثورات واستنارت
تتكفّل األربعين ّية يف ّ

بها أفكار ،كام يشري الحشد العاملي يف ثرائه وتن ّوعه إىل معنى أن تكون هناك ثورة عابرة للحدود القوم ّية واملذهب ّية
والطائف ّية .ولذلك تأيت املعالجات الغرب ّية الض ّيقة لواقعة كربالء كمحاول ٍة للحدّ من هذا التمدّ د الحسيني ،الذي أصبح
نه ًرا دفاقًا مبعاين التح ّرر الحقيقي للمسلمني والعامل.

ومن هنا ،ورغم الجهود املشكورة التي أبرزتها املوسوعات الحسين ّية ،فإنّنا بحاجة إىل املزيد من األبحاث األكادمي ّية

بكل اللغات الح ّية التي تح ّرر ال ّنهضة الحسين ّية من األطر الض ّيقة التي يحاول بعض الباحثني حبس أبعادها ،وذلك
ّ
بالتأكيد عىل ما ييل:
يتم نزعها «قام اإلمام
•التمييز الحاسم بني مفهوم اإلمامة ومفهوم الخالفة السياس ّية ،فمرتبة اإلمامة بحسب ال ّنص ال ّ
سيايس ،وبالتايل فإنّ دوافع ثورته تتعلّق بالدّ فاع عن اإلسالم
منصب
أي
ٍ
أم قعد» ،وموقع اإلمام املعصوم أعىل من ّ
ٍّ
يف حقيقته وجوهره ،وعن القيم اإلنسان ّية التي تع ّرضت لالنتهاك عىل يد الطغاة واملنافقني.

6

•كانت كربالء قبل املذاهب وظهورها الرسمي ،وبالتايل فإنّ مقاربتها كثور ٍة يجب أن تُربز التن ّوع املوجود يف
أنصار اإلمام الحسني ،وأنّ الجامع بينهم هو االستقامة والثبات عىل ّ
خط اإلسالم األصيل ،الذي متثّله
والية آل البيت....
•فرادة التضحية الحسين ّية والتي ال مثيل لها يف تاريخ الثوراة ،جعلت من هذه الثورة وقودًا روح ًّيا دامئًا لألجيال،
حكم
ففيها الشيخ والكهل والشاب والولد والزوجة واألخت واألم والبنت ،إنّها «مجتمع مصغر» يثور عىل
ٍ
ٍ
منحرف بقيادة إمام للجميع.
بكل لغات العامل مبا يليق مبقام شهادة اإلمام.
هذه مج ّرد بداية لورش ٍة تقدّ م الثّورة الحسين ّية ّ
في هذا العدد

 .1تـزداد املـادة املتوفّـرة عـن التّشـ ّيع والفرق املنسـوبة إليه ،والتـي تحتاج إىل تنقيـة ور ّد ٍ
ونقد على املواقع
كل البُعد عـن الواقع .فهـذا موقع imago
خصـص ،وتنشر مـا يالمئها من صـو ٍر ومفاهيـم بعيـد ٍة ّ
التـي ت ّدعـي التّ ّ
 Mundiالـذي يحمـل شـعار الـرؤى الكون ّيـة ( ،)Cosmovisionsويرتجـم محتواه إىل سـت لغـات عامل ّية ح ّية،
سر تحت عنوان اإلسلام الشـيعي ،ونالحظ عليه اختصـار تعريف
يتصـ ّدى لتعريـف الفرق الشـيع ّية
ٍ
بأسـلوب مبت ٍ
وسـع يف تعريف اإلسماعيل ّية والحرص على ربطها بتجربة حسـن الصبـاح والزندقة...
اإلمام ّيـة واختزالـه مـع التّ ّ
أ ّمـا يف تعريـف غلاة الشـيعة فترد ٌ
فـرق منقرضـ ٌة ال وجود لهـا يف عرصنا الحـارض؛ بسـبب اعتماد الكتّاب عىل
جب نسـبة إحـدى الفرق ،وهـي الكامليـة ،إىل غالة الشـيعة وهي
كتـب امللـل والنحـل القدميـة ،ومما يثير التع ّ
تكفّـر اإلمـام عيل عليه السلام بعـد محنـة الخوارج.
 .2كتاب :األقليات الشيعية يف العامل املعارص ،الهجرة ،والعبور بني القوميات والتع ّدديّة .يتابع موجة االهتامم
بالعقيدة العابرة للحدود عند الشيعة وكيف تحافظ األقليات الشيعيّة عىل عقيدتها ومنط حياتها يف بيئات آسيوية
وأمريكية وأوروبية مختلفة.
 .3دراسة طالب دراسات عليا من جامعة هارفارد« :اإلمام ّية الظاهريّة يف وقت هي باطن ّية منترشة يف التاريخ
باطني للتشيّع ال يعرفه حتى الشيعة ،ولك ّنها من ناحية أخرى ت ُربز
املق ّدس لدى الشيعة» .تذهب يف إرساء طابعٍ
ٍّ
تعلّق الشيعة باألمئّة والعالقة بني كربالء اإلمام الحسني عليه السالم واإلمام املهدي عجل الله تعاىل فرجه
الرشيف.
 .4دراسة مجلّة الواحة الفرنسيّة عن الحوزات الشيعيّة ترصد تط ّور املنهج يف هذه الحوزات ،كام تركّز عىل الطّابع
الشّ خيص يف العالقة بني األستاذ والطالب والحرية التي يتمتّع بها هذا األخري يف اختيار أساتذته.
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يؤسس للمصالحة
 .5نتع ّرف يف هذا العدد عىل الدكتور محمد فيصل موىس ،املفكّر املاليزي ،من خالل ٍّ
نص ّ

ِّ
المقدمة
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بالسلطة املال ّية الوهاب ّية يف أواخر التسعينيات من القرن املايض ،ومتثّل هذا
السن ّية  -الشيع ّية يف ماليزيا ،التي تأث ّرت ّ
والتعصب املذهبي إىل أن متّت اإلطاحة بالحكومة الفاسدة ،وعاد الصوت املعتدل
األثر بنرش الفساد الحكومي
ّ
خاصة عن ثقافة املاليو.
للرئيس مهاتري محمد .كام يؤكّد الدكتور موىس هذه الحقائق يف مقالة
ّ
مؤسسة هارتفورد ،تحاول فهم سياسة
 .6مقالة الباحث محمد كلنتاري يف مجلّة العامل اإلسالمي التي تصدر عن ّ

الفقهاء الشيعة املتمحورة حول حفظ بيضة اإلسالم ،والذي يالحظ أنّه مبدأ يح ّدد مدى ثوريّة التّح ّرك السيايس للفقيه أو
يدفعه إىل املهادنة والهدوء بحسب رؤيته ملدى الخطر عىل قلعة اإلسالم.
 .7يع ّرفنا محمد صاغا وهو باحث يف جامعة شيكاغوا عىل الفرقة البيكتاشيّة ،التي لها مق ّر يف ميتشيغان ،وما
مي ّيزها عن األغلبية الشيع ّية التي تعيش بالقرب منها يف ديربورن .وكيف يختلف نظام الرتتيب الصويف عن نظام التقليد
واملرجعية .ويؤدي يف النهاية إىل انغالق

الفرقة عىل نفسها .ويف كالمه عن حال
البيكتاشية يف فرتة الحكم العثامين بعض
األخطاء؛ ألنّنا نعرف من مصادر أخرى يف
التاريخ العثامين أ ّن البيكتاشية كانت منترشة
يف الجيش اإلنكشاري أيام محمد الفاتح،
وكان لها دور يف التنظيم الديني للجيش العثامين
ويف فتح القسطنطينية ،ولكن السلطان سليم األ ّول
اضطهدها فيام بعد ،وح ّد من سلطتها ونفاها إىل
األرياف البعيدة ألسباب مذهبية.

 .8أنيك باتيست من جامعة لوميري ليون  2يف فرنسا،
نرش سلسلة من األبحاث حول الطقوس العاشورائية يف
بعدها األنرثوبولوجي ،ويالحظ االهتامم ّ
بأدق تفاصيل إحياء

عم يس ّميه الكاتب «باراديغم» عاشوراء أو النموذج
املناسبة بحثًا ّ
اإلرشادي.

 .9مجموعــة مختــارة مــن أبحــاث املســترشق الصهيــوين
إتــان كولــرغ ( ،)Etan Kohlbergوهــي أبحــاث تتمحــور حــول
اإلســام الشــيعي قــام كولــرغ بتأليفهــا عــى مــدى خمســن ســنة،
تــ ّم جمعهــا وتحريرهــا يف كتــاب صــدر تحــت عنــوان :يف مــدح

القليــل .دراســات يف الفكــر الشــيعي والتاريــخ .ولكولــرغ مســاهامت كبــرة يف موســوعات تتعلّــق بالشــيعة ،وهــو
ويســتحق عمل ّيــة متابعــة ونقــد وتفنيــد مــن دوائــر علم ّيــة وأكادمي ّيــة
مــن املســترشقني املتف ّرغــن للموضــوع،
ّ
متخصصــة عندنــا.
ّ
 .10مقالة للكاتب الفرنيس بيري رويري ( ،)Pierre Royerوالتي نُرشت يف مجلّة ( )Conflitsبتاريخ  4مارس .2020
منوذج لنص حديث ال يزال يك ّرر رؤي ًة تحتاج إىل التصويب فيام يتعلّق بواقعة كربالء وما سبقها وما تالها ،ال نتوقّع من
علمي
فرنيس أن يرى األمور كام نراها ،ولكن مبا كتبه يكشف لنا حجم الجهد املطلوب منا لفرض حضو ٍر
مسترشق
ّ
ٍّ
موثّقٍ للرؤية الشيعيّة يف الفضاء الثقايف الغريب والعاملي.
 .11لقاءات مع اإلمام الغائب يف اإلسالم الشيعي اإلثني عرشي األ ّويل وما قبل الحديث ،كتاب أوميد غاماغامي،

أستاذ دراسات اللغة العربية والرشق األوسط يف جامعة والية نيويورك يف بينغهامتون ،الواليات املتحدة األمريكية.
إضاءة جديدة عىل عقيدة املهدويّة اعتربها بعض املعلقني من أفضل ما كتب يف املوضوع.

اللهوت
رص ملحتوى العدد الرابع من مجلّة الدراسات الشيعيّة ،وتعريف بكليّة ّ
هذا باإلضافة إىل تقديمٍ مخت ٍ
والدراسات الدين ّية يف جامعة «الفال» سويرسا ،وشخص ّية العدد وهي املسترشقة الفرنس ّية سبيدي باراساباجو.
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باطنية
الظاهرية في وقت هي
اإلمامية
ّ
ّ
ّ
المقدس لدى
منتشرة في التاريخ
ّ

الشيعة

The Exoteric Imamate as the Omnipresent
(((Esoteric in Shi’a Hiero-History

ما هو الدور الذي يلعبه «التاريخ املقدس») يف نظرة الشيعة للعامل؟ وكيف يؤث ّر ذلك عىل تفسريات الشيعة للتاريخ والعدالة؟
قام مرشوع الشيعة والشؤون العامل ّية((( التابع لجامعة هارفرد بنرش مقالة للباحث أميتاي أبوزغلو((( ،وفيها يستحرض
متسائل عن ال ّدور الّذي يلعبه التاريخ املق ّدس عند الشيعة يف نظرتهم إىل العامل.
ً
ال ُبعد الباطني لدى الشيعة اإلمام ّية
(1) https://shiablog.wcfia.harvard.edu/blog/exoteric-imamate-omnipresent-esoteric-shi%E299-%80%hiero-history%C2%A0
((( انظر :العدد األ ّول من هذه النرشة ،ص .43
((( أميتاي أبو زغلو طالب يف كلية هارفارد يسعى للحصول عىل درجة البكالوريوس يف دراسة الدين .تشمل مجاالت اهتاممه األكادميية الفكر
السيايس اليهودي واإلسالمي الحديث ،والرصاع اإلرسائييل الفلسطيني ،ودراسة التعددية الدينية.

يرى الباحث أنّه عىل عكس بعض التواريخ الكالسيكية للعامل اإلسالمي ،فإ ّن ال ّنظرة الشيعيّة للعامل ال تركّز عىل
العصور الذهب ّية من املايض ،بل تتمحور حول املشهد األخروي .بالنسبة للشيعة ،املايض غري عادل ،واملستقبل
يحتوي عىل عرص االنتقام .لذلك ،يجمع التاريخ الشيعي الهريوي -الحقيقة امليتافيزيق ّية التي تقود الدورات البرشيّة
التاريخ ّية الح ّية -نقاط الفضل يف املايض واملستقبل م ًعا .ولقد ت ّم تحديد حياة الشيعة من خالل فرص نفي ظلم
املايض ،وكذلك إعادة املؤمن إىل الكامل الكوين .وإ ّن حقائق املايض واملستقبل موجود ٌة له عىل اإلطالق ،لذلك ال
يوجد إحساس واضح بالخطيئة يف الزمن املق ّدس للشيعة .وذلك؛ أل ّن املفهوم الشيعي للتاريخ املق ّدس ينبثق من إعادة
متثيل اإلشارات واملالحظات البدائ ّية املرتبطة باألحداث امللموسة التي حدثت يف وقت واحد والتي ستحدث أيضً ا.

من الناحية الباطنية ،يف املفاهيم الشيعية للتاريخ ،فإ ّن هذه األحداث التي حدثت وتلك التي مل تحدث بعد ولك ّنها
ستُؤث ّر يف نهاية املطاف عىل التاريخ ،هي يف الواقع الروحي ،تتك ّرر باستمرار ،وهي تهدف إىل توجيه حياة املؤمنني
يف مسائل التغذية الروح ّية األساس ّية.

ّ
كربالء والتاريخ المقدس

توضّ ح الطقوس املرتبطة مبدينة

كربالء املق ّدسة الطبيعة الدوريّة
للتاريخ املق ّدس للشيعة ،وتأثريه
عىل الحياة الدين ّية .ويُعزى تصنيف
لحج الشيعة إىل
كربالء كموقع أعىل
ّ
الحدث الفردي الذي وقع هناك -قتل
اإلمام الحسني -وكذلك إىل األهميّة
الالهوت ّية عرب التاريخ ،التي اكتسبها
املوقع عند الشيعة منذ ذلك الحني.

يف كربالء ،كان اإلمام الحسني،
وبالتايل بيت محمد بأكمله،
محرومني من العدالة ،وهكذا يُع ّرف الشيعة عائلة محمد عىل أنّها بيت األحزان ،حيث ينظرون إىل أنفسهم عىل أنّهم
فس الحثّ عىل املشاركة يف زيارة كربالء الحال ّية بعد أن م ّر وقت
من أتباع عائلة النبي ،الذين ظلموا تاريخ ًّيا؛ وهو ما يُ ّ
وتجسد مرشوع إعادة العدالة .واملظلوم ّية والعدالة
تجسد الظّلم يف التاريخ
ّ
طويل من معركتها الفعل ّية .وأيضً ا أل ّن كربالء ّ
تتجسدان يف استشهاد اإلمام الحسني.
صفتان
ّ

ظلم
إ ّن استشهاد اإلمام الحسني ين ّم عن رضورة التضحية بالنفس من أجل إنقاذ اإلسالم من املغتصبني ،وإ ّن وفاته ً
ّ
ستظل حتّى ظهور املهدي.
ّ
خاصة ،والتي
تدل عىل حالة الظّلم التي تعيشها البرشيّة عا ّمة والشيعة
ّ
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تجسد املعركة الكونيّة
يُنظر إىل جميع املآيس
ّ
الخاصة عىل أنّها صو ٌر مصغّر ٌة للأمساة الكربى يف كربالء ،وكربالء ّ
كل فرتة خالل جميع مراحل التاريخ ،وهي من قبيل معارضة
الحق ض ّد الباطل« :هذه املعركة لها تداعيات يف ّ
من أجل
ّ
كل دين.
األنبياء واألمئة يف ّ
طقوس عاشوراء
طقوس عاشوراء يف ذكرى وفاة اإلمام الحسني متكّن الشيعة من توجيه حياتهم الدين ّية إىل حقيقة ما بعد التاريخ،
الحج إىل كربالء هي من أجل تجديد العهد مع اإلمام الحسني ،كام أ ّن
التي ال تزال موجودة بكربالء .وإ ّن تقاليد
ّ
املراسم العلن ّية املتمثّلة يف املرسحيات (التعزية) وإلقاء املرث ّيات من أجل إثارة البكاء والحزن للتعاطف مع معاناة
اإلمام تسمح -بحسب الشيعة -باالرتباط الشخيص مع اإلمام الحسني وبرسالته االستشهاديّة.
ّ
ّ
ّ
مؤسسة النبوة ومؤسسة اإلمامة
السري يف املسار الصحيح ،وأ ّما اإلمام فهو يقوم بقيادة املؤمنني من خالل هذا
مؤسسة النب ّوة بتعليم البرشية ّ
تقوم ّ
املسار األخروي املصمم إلهيًّا .وهنا يكمن الفارق بني النب ّوة واإلمامة.

مؤسسة النب ّوة تبلغ املؤمنني وغري
إ ّن والية اإلمام هي التي تولّد ّ
الصلة بني الواقع الظاهري والواقع الكوين ّ ...
املؤمنني عىل حد سواء بالطريق الصحيح ،يف حني أن التاريخ الشيعي املق ّدس يتك ّون من التفاعل بني األصول الظاهرية
الحي الذي يركز عىل اإلمام كنموذج.
والباطنية للعلوم الشيع ّية ،والتي يتشكّل مسارها من خالل تفسري التاريخ الشيعي
ّ
ين ذو أهم ّية يجد قد ًما يف الواقع وميكن تطبيقه هنا
إ ّن عبارة ّ
«كل يوم كربالء» مفهومة من خالل هذا التفاعل .ما هو كو ّ
حا فقط يف الباطن.
واآلن .ويصبح ما يت ّم إنشاؤه بشكلٍ طفيف واض ً

متأصلٍ يف تاريخ الشيعة :النب ّوة غري كافية مبفردها.
يل
ّ
تشري ّ
مؤسسة اإلمامة إىل –رمبا -ما هو أكرث ا ّدعاء راديكا ّ
ريا موثوقًا للكتاب املق ّدس والنصوص الرشع ّية .وتُ نح هذه األدوار املرتبطة بالنب ّوة إىل
يتطلب غياب النبي
الحي تفس ً
ّ
اإلمام ،وهو املك ّمل الوحيد الذي ال غنى عنه بعد النب ّوة وفق االزدواج ّية الشيع ّية الظاهر /الباطن ،الذي يعمل عىل
كل مستوى من الواقع .ميثل اإلمام الحسني الجانب الباطني لإلمام الشيعي .واملعاناة القصوى التي يتح ّملها اإلمام
ّ
الحسني ت ُؤكّد الفداء للبرشيّة جمعاء .وتكمن يف العالقة اإلنسانيّة-اإللهيّة التي من خاللها ترتبط املعاناة املأساويّة
لإلمام الحسني بشكل ال ينفصم بالخالص الشامل؛ لذلك يُنظر إىل األمئّة عند الشيعة عىل أنّهم نعمة إلهية ،وال ميكن
أي وقت.
لألرض أن تكون بدون إمام يف ّ

إ ّن املنظور الذي يع ّرف «اإلمام التاريخي» عىل أنّه إمام الكون يوازي بنية التاريخ الشيعي الباطني .ووفقًا لهذا
التوازي ،فإ ّن الحارض التاريخي (الذي ّ
أي لحظة
يدل عليه وجود التاريخ التاريخي وهو اإلمام) مرتبط مبا هو أبعد من ّ
تاريخيّة ّ
(يدل عىل ذلك الحضور عرب التاريخ لإلمام الكوين) .إن والية اإلمام هي التي تولّد الصلة بني الواقع الظاهري
والواقع الكوين.
إل أنّهم أكرث مركزيّة من األنبياء يف النظرة
نواب لألنبياءّ ،
عىل الرغم من أ ّن تعيني األمئّة عىل أنّهم
ٌ

الشيعية ،وهم يف الوقت نفسه وكالء الخلق وسببه؛ حاملو خطايا املتديّنني .الشهداء الذين ينقذون أتباعهم ويحاكمونهم؛
والقيادة التي ستكمل دور النب ّوة يف الحساب النهايئ.

إ ّن نظرة الشيعة للتاريخ املق ّدس تسمح للتاريخ مبواجهة اإلله من خالل اإلمام .وبعبارات غامضة« ،اإلمامة التاريخ ّية
هي يف األساس دين املح ّبة ،وهي وجه الله ،وهو ليس سوى اإلمام الكوين» .ويسعى الشيعة املتديّنون إىل زراعة
إمامهم الداخيل ،وبالتايل ات ّباع تعاليم األمئة طوال حياتهم .وهذا ال ّنضال يصل إىل ذروته يف الحداد عىل اإلمام الحسني
وإقامة بيت األحزان ،حيث أصبحت دموع املتديّنني «مصد ًرا للخالص».

يُركّز الشيعة اإلثنا عرشيّة تفانيهم حول اإلمام الخفي ،واملعروف أيضً ا باسم اإلمام املهدي ،الذي سيشري ظهوره إىل
ظهور العرص األخروي .ويع ّد ظهوره مجد ًدا بتقريب العامل من النور .ويع ّد اإلميان بسيادة اإلمام املهدي عىل الرغم
من غيابه الظاهر من األمور الحاسمة يف حياة الشيعة .واملهدي هو سليل اإلمام الحسني؛ حيث إ ّن مجيئه ينطوي عىل
االنتقام النهايئ لقتل اإلمام الحسني يف كربالء ،واالنتقام للمعاناة اإلنسان ّية العا ّمة املرتابطة .اإلمام املهدي «لن ينقذ
مظلومي هذه الفرتة فحسب ،بل سينتقم أيضً ا من جميع املظامل املرتاكمة عىل م ّر العصور».
املؤمنون ببعثة املهدي الذين سيساعدون يف انتصاره ميثلون جامهري املظلومني ،وهذا هو تص ّور الشيعة لذاتهم
ُلم يف تاريخ اإلسالم .وبالتايل فإن التاريخ الشيعي الشيعي متامسك بشكل خاص مع اإلميان
كحركة مضطهدة ظ ً
برتاجع التاريخ الذي يضمنه فقط الخالص املستقبيل ،الذي سيت ّم عىل يد اإلمام املهدي.

يشري الفداء األخروي الذي يكشف عنه ظهور اإلمام املهدي بالتساوي مع الخالص الجامعي إىل الخالص الفردي
الذي قد يُحقّقه أتباع اإلمام قبل ظهوره .ومتنع الحياة الشيع ّية التعبديّة من ادعاء االتصال باملهدي يف األماكن العامة،
عىل مبدأ انتظار عودته .كام أنّه هناك الكثري من الجدل داخل الشيعة حول اإلعداد الصحيح للظهور .ومع ذلك ،فإ ّن
الرتكيز عىل االنتظار ،مهام ت ّم تنفيذه ،يشمل الشيعة مبارشة يف وجهة نظر الشيعة التاريخ ّية .وإ ّن الحثّ عىل فهم «من أين
وإىل أين؟» يح ّول الطبيعة الدوريّة للوقت املقدس إىل يشء من االهتامم بالتع ّبد امللموس .وإذا مل يرغب الشيعة يف
األقل ،من خالل أساليبهم يف االنتظار ،يظلون عىل ات ّصال
ّ
املطالبة باالت ّصال باملهدي حتى عودته العلنيّة ،فإنّهم عىل
رصفون كام لو كانوا يخدمونه.
رسبة من األخرويات ،ويعيشون ويت ّ
بنطاق نظرتهم الدين ّية املت ّ

تتض ّمن مه ّمة اإلمام املهدي «بع ًدا جامعيًّا وعامليًّا وخارجيًّا يفرتض أن يحدث يف» التاريخ» من أجل تعطيله أو
تحطيمه ،وتتض ّمن أيضً ا بُع ًدا داخل ًّيا فرديًّا آخر متا ًما ،يحطم وجود املؤمنني» .وأ ّما عىل املستوى الفردي والعاملي،
فإ ّن اإلمام املهدي يعيد ترتيب الحياة إىل أجزاء أكرث اكتامالً .ولقد أكّدت القراءات الباطن ّية ملظاهر اإلمام املهدي أ ّن
«يؤسس دي ًنا باطن ًّيا عامل ًّيا»« ،يختم االنتصار النهايئ لقوى العقل عىل قوى الجهل؛» ويعيد بدء أصل
املهدي سوف
ّ
الخلق ،ويتخلّص مطلقًا من الظلم ويستعيد الحكم الرشعي ويطبّقه .ويرى الشيعة أ ّن التاريخ يجد أ ّن هذه التفسريات
ربرة ،إن مل تكن صحيحة متا ًما...
الجريئة مفيدة وم ّ
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شيعة البكتاشي في شيكاغو:

دية والمواالة التقليدية
ّ
التعد ّ

داخل الشيعة اإلثني عشرية

The Bektashi Shi’as of Michigan:
)Pluralism and Orthodoxy within Twelver Shi’ism(1

كتـب محمـد صاغـة((( ،املسـاعد يف «مشروع الشـيعة والشـؤون العامل ّيـة يف مركـز ويذرهيـد للشـؤون الدول ّيـة
يف جامعـة هارفـارد»((( مقـالً عـن املجتمـع الشـيعي البكتـايش ومقـ ّره ميتشـيغان ،وقـد جـاء هـذا املقـال يف «مد ّونة
الـرؤى» ( )The Visions Blogبتاريـخ  15شـباط 2020؛ حيـث يستكشـف الجـدل حـول عقيـدة املـواالة التقليديّـة،
والعقيـدة املخالفـة لإلجماع يف اإلسلام ،والحاجـة إىل دراسـة التنـ ّوع والتعدّ ديّـة داخل الشـيعة الحديثة ،التـي غال ًبا ما
يتـم تجاهلهـا يف النقاشـات األوسـع حـول اإلسلام والعامل اإلسلامي.
ّ
يبتدئ صاغة مقاله بالتط ّرق إىل تاريخ املجتمع البكتايش والظروق التي م ّر بها ،ويقول يف ذلك :إن تاريخ هذا
املتوسط ،متج ّذ ٌر يف ال ّنظام الصويف للشيعة
املجتمع ،النابع من البيئة املتن ّوعة والغنيّة دينيًّا لرشق البحر األبيض
ّ
املؤسس يف القرن الثالث عرش« ،الحاج بكتاش وايل» ،وهو رجل مسلم
البكتاشيني اإلثني عرشيني ،والذي يحمل اسم
ّ
صالح ذو شخص ّية ساحرة من القرن الثالث عرش ،وينحدر من ساللة النبي محمد ،وهو من خراسان (شامل غرب إيران
خاصة يف منطقة األناضول والبلقان ،التي ت ُعترب املركز
ريا من األتباع،
ّ
 /آسيا الوسطى) .وقد جذب الحاج بكتاش عد ًدا كب ً
التاريخي لإلمرباطورية العثامنية .كان نظام «دوشريمه» ( -(Devshirmeأي التجنيد اإلجباري لألوالد الصغار يف سلك
جنديّة العبيد يف اإلمرباطورية العثامنية – قد متحور بشكلٍ
مركزي من منطقة البلقان وأوروبا الرشق ّية .كان هذا ال ّنظام،
ٍّ
ُستوحي من املامرسة البيزنط ّية للتجنيد اإلجباري ،وهو  5/1من عدد األطفال يف املناطق السالف ّية
الذي قد يكون ا
َ
حاسم لتاريخ الفيلق اإلنكشاري الشهري ( )Janissary corpsالذي كان االنتامء الديني لنظام البكتايش
واأللبانية،
ً
الصويف هو املهيمن عىل أعضائه.
(1) https://shiablog.wcfia.harvard.edu/blog/bektashi-twelver-shi%E299-%80%and-diversity-shiism.
((( وهو مرشح دكتوراه يف التاريخ اإلسالمي والحضارة يف جامعة شيكاغو .وهو أيضً ا مدير مشارك ملجموعة الدراسات الشيعية يف جامعة شيكاغو.
عمل سابقًا كمشارك يف مرشوع إيران ومنسق مرشوع إيران يف «مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية يف مدرسة هارفارد كينيدي» ،باإلضافة إىل أنّه
مح ّرر يف «رشيعة سورس» (( SHARIAsourceيف برنامج الدراسات القانونية اإلسالمية يف كلية الحقوق بجامعة هارفارد.
((( انظر :تعريف املرشوع يف العدد األول من هذه النرشة.

كان الحاج بكتاش جز ًءا من الهجرة الرتك ّية األكرب لرجال صالحني متدينني أي الباباوات الذين هاجروا من أوطانهم
يف آسيا الوسطى ،بسبب ظروف سياس ّية بشكل أسايس ،ودخلوا بيئة عرق ّية ولغويّة ودين ّية متن ّوعة يف رشق البحر األبيض
املتوسط ،الذي كان مرتبطًا أيضً ا ارتباطًا وثيقًا باملناطق املحيطة من القوقاز واملرتفعات اإليرانية وبالد الرافدين .يف
ٍ
علمي ،والواضح هو امليول الكون ّية الباطن ّية ،والصوف ّية،
نقاش
حني أ ّن األصول الدقيقة لنظام البكتايش هي موضوع
ٍّ
واإلسالم ّية لحركة البكتايش ولنظرائها من الحركات «الصوفية» املامثلة التي ُيكن ربطها بشكل عام بإحياء الصوف ّية
األوسع يف العامل اإلسالمي يف هذا الوقت.

جه الباطني ،فإ ّن مسألة املواالة التقليديّة ومخالفة اإلجامع
كام هو الحال مع العديد من الحركات األخرى ذات التو ّ

تقفز إىل الواجهة عند مناقشة البكتاشيّة .وأل ّن البكتاشيني -املرتبطني مبظلّة «العلويني الشيعة» اإلثني عرشيني البارزين
يف تركيا والرشق -ال ميارسون الطقوس اإلسالمية نفسها وفقًا ملدرسة القانون الرشعي (املذهب) مثل الغالبية العظمى
من العامل اإلسالمي (التي تتبع الت ّيار الشيعي االثني عرشي والس ّني عىل ح ّد سواء) .تنشأ أسئلة غري مريحة تتعلّق
بهويّتهم املسلمة (أو عدم وجودها) داخل الهيئة السياسية املسلمة األكرب .نظ ًرا أل ّن العقيدة اإلسالمية امللتزمة متيل إىل
أن تكون مفهومة من خالل مامرسة الشعائر .متيل الديناميكيات الداخلية والخارجية إىل الظهور مع مجموعات مثل
البيكتاشيني الذين ال يُطلب من الغالبية العظمى من أعضائهم ات ّباع الرشيعة اإلسالمية .فقط نسبة صغرية من البيكتاشيني
يصعد يف التسلسل الهرمي للنظام الصويف ،ويتم تدريبهم يف البدء عىل املامرسات الشعائرية ملحبى الطريق .هناك
بالطبع أسباب تاريخ ّية وراء ذلك ترتبط جزئ ًّيا باملجموعات الغامضة ،مثل البكتاشيني ،والتي تهدف إىل حامية نرش
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معتقداتهم يف املجتمع اإلسالمي األوسع حولهم ،والتي ميكن أن تثري اضطها ًدا عنيفًا أو ر ّد فعل عنيف تجاه هذه األقلية
الدين ّية الضعيفة.
من أول األشياء التي سيالحظها الزائرون عند زيارة «تكة» البكتايش املزيّنة بشكل جميل ،هو ذو الفقار املعروض

سيف ذو رأسني لإلمام عيل بن أيب طالب .هذا الرمز -الذي ميثّل عدالة ونبل اإلمام عيل وق ّوته
يف وسط الغرفة ،وهو ٌ
ويكن رؤيته ممثّالً يف العديد من التشكيالت الف ّنيّة واملجوهرات والرسوم
األسطورية -يتغلغل يف العامل الشيعيُ ،
التصويريّة حيثام يتواجد الشيعة.
إ ّن ما يجعل اإلسالم البكتايش -إىل جانب أنواع أخرى من العلويني واإلسالم العلوي -أم ًرا رائ ًعا للغاية هو هويّته
ٍ
حديث مع رئيس
حا متا ًما من خالل
الحديثة الهجينة ،التي يصعب للغاية وضعها يف ّ
أي فئة مفردة .ما أصبح واض ً
الدراويش ملركز البكتايش هو املعتقدات الشيع ّية اإلثني عرشيّة ،التي كانت لدى البيكتاشني .إ ّن إخالصهم آلل النبي
وصول إىل املأساة يف كربالء وخ ّ
ط األمئّة اإلثني عرش
ً
(أهل البيت) ،ولإلمام عيل باعتباره ينبوع املعرفة الباطن ّية،
مل يكن فيه فرق مقارنة بغريهم من املسلمني الشيعة الجعفرية اإلثني عرشية يف أرجاء العامل .وكام يُوضّ ح موقعهم
اإللكرتوين ومنشوراتهم بوضوح شديد ،فإنّهم يلتزمون متا ًما باألمئة اإلثني عرش ،وتواريخ امليالد والوفاة املقبولة لدى
املوالني التقليديني ،واملصادر الشيع ّية الرئيس ّية فيام يتعلق بسريهم ،كام أنّهم يُؤمنون باملهدي «صاحب الزمان» وهو
محمد بن الحسن ابن اإلمام الحسن العسكري والس ّيدة نرجس.

ولكن أحد االختالفات الرئيسية املوجودة هو الهيكل التنظيمي األكادميي للبكتاشكيّة املتنوعة ،الذي يختلف عن

الهيكل التنظيمي الخاص بالشيعة اإلثني عرشيني اآلخرين؛ أل ّن التسلسل الهرمي البكتايش يقوم عىل نظام صويف
بدالً من النظام املعارص للمرجعية الدين ّية (آيات الله العظمى) ،التي يتبعها غالب ّية الشيعة االثني عرشيني اآلخرين .إ ّن
األسباب الكامنة وراء ذلك متجذّر ٌة يف كيف أ ّن الظروف التاريخ ّية قد أ ّدت إىل التن ّوع يف طرق مامرسة التش ّيع وكيف ّية
اختيار القادة الدينيني للشيعة العابر للقوميّات .معزولة عن قلب إيران ومرشوع الصفويني ،التي مورست مبوجبه أشكال
معيّنة من التشيّع املوايل التقليدي ،أي حكومة دينيّة بالتعاون مع النخبة الدينيّة التي متارس املذهب الرشعي الجعفري.
الس ّنة
كان البيكتاشيون يف ظرف محفوف باملخاطر للغاية حيث اعترب السلطان العثامين وحلفاؤه من رجال الدين ُ

رشي ٍر ُمؤطّر من حيث العداء الديني ض ّد
بعض أشكال الشيعة اإلثني عرشية عىل أنّها بدعةٌ ،وكانوا منخرطني يف رصا ٍع ّ
الصفويني .وكان هذا يعني أ ّن بعض أشكال الشيعة اإلثني عرشية التي كانت تُ ارس يف مناطق السلطة العثامنية كان
عليها أن تتك ّيف مع الظروف االجتامع ّية والسياس ّية والضغوط املفروضة عليها من الخارج .ولقد أث ّرت هذه الظروف
التاريخ ّية عىل مسار الشيعة الذين يعيشون يف األرايض العثامنية ،وأسفرت عن شعائر مختلفة ،وتط ّور عقيدة املواالة
التقلييديّة لدى الشيعة العلويني والشيعة البكتاشيني ،الذين مل يكن لديهم القدرة نفسها عىل الوصول إىل الرقابة الدين ّية
الرسميّة مثل إخوانهم الشيعة يف مناطق السلطة الصفويّة.

«الدرويش» (وهي مرتبة ضمن النظام البكتايش) الذي رت ّب لزيارتنا يف ميتشيغان -د .أليتون باساج (-)Eliton Pasaj
حا ج ًدا حول املامرسات والتح ّديات التي ت ُواجه مسلمي البكتايش يف الفرتة املعارصة .لقد
كان عىل دراية ورصي ً
تأث ّ ْرت بش ّدة بصدقه وانفتاحه فيام يتعلّق مبعتقدات ومامرسات مجتمعه .بسبب العلامنية الشاملة التي خضع لها األلبان
يف القرن العرشين تحت الدكتاتورية الشيوعية ،فقد كان يتعامل مع مجموعة معقّدة من القضايا التي ت ُواجه مجتمعه،
فيام يتعلّق مبفاهيم الشعائر اإلسالمية واملامرسات ومواالة التقليد .يف حني أن الدكتور باساج ،بصفته قائ ًدا أكادمي ًّيا
للمجتمع ،كان يو ّد أن يرى مامرسات مع ّينة طبيع ّية ،مثل االمتناع عن الكحول ،لك ّنه كان يواجه ص ًّدا من بعض أفراد
املجتمع الذين خلطوا هذه املعتقدات مع السلفية اإلسالمية الوهابيّة ومامرسات خاطئة يف متثّل اإللتزام باملعايري
اإلسالمية .بغض النظر ،فقد ذهب هو نفسه إىل الحج ،كام أن البكتاشني اآلخرين يقومون بالحج بانتظام إىل أرضحة
األمئة ،مبا يف ذلك يف كربالء ،يف العراق ،حيث يوجد رضيح اإلمام الحسني.

يف كثري من األحيان ،عند مناقشة املسلمني البكتاشيني والعلويني املسلمني ،يقال إنّهم ميارسون اإلسالم املخالف

لإلجامع ،والذي هو مزيج من «اإلسالم» واملامرسات الشامانيّة ،املانويّة ،الزرادشتيّة ،واملعتقدات األخرى «غري
اإلسالمية» .ومع ذلك ،فإ ّن هذا الفهم بشكل عام هو نوع من التصنيف العلمي للـبكتاشيني وللعلويني ،الذين من وجهة
الخاصة يف الواقع إنّ ا هم ميارسون اإلسالم املعياري -حيث يعتربهم ذلك الفهم غري متدينني أو «إسالميني» غري
نظرهم
ّ
أصليني ،وهي وجهة نظر من خارج مجتمعهم .تنبثق تصنيفات املواالة للتقليد  /واملخالفة لإلجامع من الديناميكيات
خارجي.
الداخلية والخارجية؛ أ ّما فهم البكتاشية فيكاد يكون حرصيًا من منظو ٍر
ٍّ
يقول الباحث :بينام وقفنا خارج قرب الباباوات السابقني ،املزيّن داخل ًّيا بآيات من القرآن الكريم ،والتي بناها املجتمع
18
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البكتايش يف ميتشيغان ،ناقشنا شعائر
الحج ،وتعبريات مختلفة عن الروحانيّة ،والضغوط التي يُواجهها املسلمون يف
ّ
يل وقال بثقة إنّه حتى إذا مل يعتربه املسلمون
جميع أنحاء العامل من السلفيني والوهابيني .نظر «إليتون» ( )Elitonإ ّ
عم يعتقده اآلخرون ،وأنّهم سيستم ّرون يف
اآلخرون أنّه مسلم ،فإنّه فخو ٌر بكونه واح ًدا من املسلمني،
ّ
وبغض ال ّنظر ّ
مامرسة اإلسالم والبقاء صادقني مع تراثهم ومعتقداتهم الحقيق ّية.
يف الختام يرى محمد صاغا أنّ هذا املجتمع من الشيعة البكتاشيّة اإلثني عرشيّة يف «تايلور» ( ،)Taylorميتشيغان -
عىل بعد  20دقيقة فقط بالسيارة من «ديربورن» ( )Dearbornالتي تستضيف أكرب تج ّمع من العرب املسلمني يف أمريكا
الشاملية ،ومعظمهم من الشيعة اإلثني عرشية  -مينحنا الكثري للتفكري كأمريكيني وكمسلمني يعيشون يف مجتمع تع ّددي
املؤسسية
مثل الواليات املتحدة .عىل الرغم من قربهم من مجتمع مسلم مزدهر عىل بعد دقائق فقط ،مل تكن الروابط
ّ
موجودة وكان هناك افتقار شبه كامل للتواصل بني املجتمعات ،مام يشري إىل عدم وجود حوار بني األديان بني املسلمني
األمريكيني الذين شاركوا عمل ًّيا يف املجتمع املدين األمرييك .وهذا مه ّم بشكل
خاص حيث متيل مجموعات األقلّيات
ّ
إىل أن تكون معزولة للغاية وتتطلّع إىل ال ّداخل .وستكون النزعات داخل هذه املجتمعات هي إبقاء املجتمعات متطلّعة
كل البُعد عن التعبريات املتن ّوعة األخرى عن اإلسالم .ومع ذلك ،كام أوضحت هذه الزيارة القصرية،
إىل الداخل وبعيدة ّ
حة وفهم مجتمعاتنا أن يكون لدينا منافذ عا ّمة تربط بني مجموعات إسالميّة متن ّوعة مع بعضها
من املفيد للغاية لص ّ
ويكن أن تثري محادثات حول التع ّدديّة والرسائل األساس ّية التي ميكن أن تربط بيننا جمي ًعا.
البعضُ ،
عرشي يساعدنا عىل فهم التن ّوع والوحدة يف اإلسالم
حقيقي للتش ّيع اإلثني
إ ّن النظر إىل البكتاشية كتعبري متن ّوع
ّ
ّ
وداخل الشيعة نفسها ،وهو األمر األكرث أهميّ ًة نظ ًرا أل ّن التن ّوع والتع ّدديّة داخل الشيعة غالبًا ما يت ّم تجاهله داخل
املجتمعات الشيع ّية العامل ّية .كأقليات داخل العامل اإلسالمي وكذلك داخل املجتمع األمرييك ،فإ ّن التن ّوع والوحدة يف
اإلسالم والشيعة يظهران بشكل كامل عند التفاعل مع الشيعة البكتاشيني – سنحسن العمل جي ًدا باالستامع إىل قصصهم
وبالتشارك برواياتنا الجامع ّية مع بعضنا البعض يف فهم كيف ميكن أن يتواجد التنوع ومامرسة الشعائر واملعتقد داخل
اإلسالم يف سياقات اجتامعيّة تع ّدديّة.

التشيع
من أجل فهم
ّ

اإليراني

(((pour comprendre l’Iran chiite

نرشت الصحيفة الفرنس ّية «الكروا» ( ((()La Croixمقال ًة للكاتبة آن-صويف فيفييه مريسان((( (Anne-Sophie Vivier-

عبت عليه الباحثة بأ ّن إيران تواجه خطر
 )Muresanتتمركز حول فهم التش ّيع يف إيران ،ويعود هذا االختيار إىل ما ّ
الفوىض بفعل التط ّرف الديني املتمظهر يف سياستها املتش ّددة تجاه إرسائيل والغرب ،وعليه سعت الباحثة يف دراستها
حص البعد الديني للمسألة ،من خالل إعداد صورة للثقافة الشيع ّية التي يتقاسمها غالب ّية الشعب اإليراين.
هذه إىل تف ّ

(1) https://croire.la-croix.com/Abonnes/Theologie/Les-autres-religions/Pour-comprendre-l-Iran-chiite.
تأسست يف عام  1883عىل يد جامعة املتدينني الكاثوليك (القساوسة واإلخوة) ،وهي صحيفة مسيحية كاثوليكية حتى وإن تغ ّيت
((( هي جريدة يومية فرنسيةّ ،
خيارات التحرير التي تنبثق عنها عىل مدار تاريخها .وهي مملوكة من قبل مجموعة  Bayard Presseمنذ تأسيسها .يف عام  ،2018كانت سادس صحيفة يومية
وطنية يف فرنسا من حيث التوزيع.
((( آن صويف فيفييه مريسان هي أستاذة مساعدة يف معهد العلم والهوت األديان ( ،)ISTRوباحثة يف املعهد الكاثولييك يف باريس.
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وألجل ذلك قامت بتسليط الضوء عىل الجوانب املجهولة يف التديّن اإليراين ،وش ّددت عىل التن ّوع يف الت ّيارات الفكريّة
التي تؤث ّر يف إيران منذ عقود ع ّدة .ومن خالل الغوص يف املك ّون الديني والثقايف لإليرانيني ،ترى صويف بأنّها ترفع
قليل الصورة املفاجئة التي يك ّونها هذا البلد عن نفسه .وقد جاءت أبرز أفكار املقالة عىل النحو التايل:
حح ً
ال ّنقاب وتص ّ
داخل المذهب الشيعي ،تقديس األئمة :الحب والمأتم والشهادة
إن اإلسالم ح ّ
ط رحاله يف إيران منذ بداية الفتوحات العربية يف القرن السابع ،لك ّن املذهب الشيعي أصبح الدين
ِض عىل عا ّمة الشعب .كانت الربوباغندا الشيع ّية
الرسمي يف إيران يف القرن السادس عرش أي يف عهد الصفويني ،وفُر َ
ّ
ف ّعالة ورسيعة .واليوم  % 94من اإليرانيني يعتنقون املذهب الشيعي ،أ ّما الس ّنة فهم من أقلّيات عرق ّية تعيش بالقرب من
الحدود (الكرد ،البلوش ،الرتكامن).
ّ
ّ
المكانة المحورية لألئمة
إنّنا نُغ ِفل غال ًبا التأكيد عىل خصوص ّية
املذهب الشيعي من خالل االكتفاء
بالبحث يف الرصاعات التاريخيّة
أسست لالختالف
السياس ّية ،التي
ّ
واالفرتاق بني املذهبني :الس ّنة والشيعة،
وهذه الرصاعات نشأت حول مسألة خالفة
محمد خالل القرون األوىل لإلسالم
(من القرن السابع إىل القرن التاسع
امليالديني) .دافع الشيعة عن حقوق
ذ ّرية النبي ،التي هي ذ ّرية ابنته فاطمة
يل ،يف وجه طموحات الخلفاء
وزوجها ع ّ

الثالثة واألمويني الذين جاؤوا عىل رأس
الدولة اإلسالمية .لك ّن املذهب الشيعي
النبي هم أمئة املسلمني وورثوا عن ج ّدهم النبي
شكّل عقيدة
ّ
خاصة متحورت حول صورة ذ ّرية النبي .وأحفا ُد ّ
العلوم اإللهيّة ،وهم وحدهم املؤ ّهلون لتفسري القرآن وتحديد الوجهة الدينية والسياسية واألخالقية لألمة اإلسالمية.
ينص عىل اثني عرش إما ًما ،اإلمام الثاين عرش
فرض
نفسه يف إيران يف القرن السادس عرش وهو ّ
املذهب االثنا عرشي َ
ُ
رش من العامل ويجعل األرض
منهم بدأت غيبته عندما كان ً
طفل وهو سيظهر يف آخر الزمان ليك يستأصل ال ّ
ج ّنة قبل البعث ويوم القيامة.
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إ ّن الوالء لألمئّة أم ٌر عظيم وهو ِقوام التديّن الشيعي الشعبي .بنظر الشيعي إذا كان للرشيعة اإلسالمية أه ّمية وتحظى

أول شفاعة األمئة يف يوم القيامة التي ستُج ّنب
باالحرتام فإنّها ال تُ ثّل الطريق الوحيد أو حتى الرئييس للخالص .هناك ً
أشياعهم لهب النار بالرغم من كرثة ذنوبهم .كام ُيثّل األمئة يف عامل الدنيا األدلّ ء والحامة غري املرئيني الذين يؤازرون
أتباعهم وسط الشقاء ويهت ّمون بحاجاتهم .لذلك يحظى اإلمام بالتقديس عىل املستوى الشعبي :الزيارات ،الصلوات،
الحصص الغذائية النذريّة كلّها تفاصيل من الحياة اليومية للشيعي اإليراين.
ّ
شهادة األئمة

عب عنه األتباع؛ ليك يستجلبوا
اتّسمت هذه العبادة برصيد من
الحب والعزاء .وأ ّما الحب فريتبط بحجم الوالء الذي يُ ّ
ّ
الحب ليس ُمتص َّن ًعاَ :من ميلك فرصة الزيارة واملشاركة يف املراسم الشيعية والتواصل مع أتباع
عطف اإلمام .وهذا
ّ
الحب الذي
املذهب س ُيدرك ج ّي ًدا مقدار الشغف وامل َ ْيل الذي يختزنه هؤالء تجاه أمئّتهم .إ ّن هذا الوالء العميق يولّد من
ّ
كل األمئّة هم بنظر شيعتهم شهداء وكلّهم عاىن االضطهاد
يعب األمئة عنه من خالل التضحية بحياتهم من أجل أمتهمّ .
ّ
وتج ّرع مرارة املوت .لذلك فإ ّن تقديس األمئّة هو أيضً ا من مندرجات العزاء :إ ّن آالم الشيعة هو شكل من االستجابة
ملعاناة أمئتهم من أجلهم .ويف الثقافة الشيعية ت ُشكّل املعاناة أرفع عنوان للحب .ولكن ينبغي أن ال ت ُف َهم مبعنى أملي
( )doloristeوسالب محض ،بل يت ّم إدراكها بوصفها ِهبة من الذات للّذين تُح ّبهم ،ويت ّم تجاوزها من خالل أمل ُمتّقد
بالرحمة اإللهية.
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االستجابة للشهادة :عزاء الموالين

عندما نُدرك أ ّن التديّن الشيعي اإليراين ُممتزج بهذه األخبار ،نفهم جي ًدا املكانة امله ّمة لشعائر العزاء يف املذهب

باألخص خالل شهر مح ّرم وسط ج ّو من العويل واألنني عىل أهل البيت .وترتافق مع
الشيعي .فهذه الشعائر تكون
ّ
[بالس ْوط] حيث يرضب الرجال صدورهم بسياط معدنية .لِ ُن ِ
ش يف هذا الصدد إىل أ ّن هذه املامرسات
جلْد
ّ
مواكب ال َ
استعرايض حتى نُربزه يف وسائل اإلعالم الغربية :فالرضب بالسوط مامرسة رمزيّة ال تؤ ّدي إىل
ليس لها عمو ًما طابع
ّ
الشعور باألمل .أ ّما املامرسات التي ت ُس ّبب مت ّزق الجلد والتي ظهرت يف املايض فقد ُم ِن َعت يف إيران بعد تأسيس
الجمهورية اإلسالمية ،والصور التي ت ُظهر مشاهد من هذا النوع تصلنا من العراق وليس من إيران .ال تقترص شعائر
شهر محرم عىل هذه الجوانب العزائية :فحالة االبتهاج الشعبي تتجاوز شعرية األمل وتُقام الوالئم الكبرية لإليفاء بال ُّنذُر
والتمثيالت املرسحية امل ُرتبطة بواقعة كربالء والتي ت ُع َرف باسم التعزية .وميكن مقارنة هذه األحداث باملهرجانات
الشعبية التي ت ُقام يف عيد الفصح ،والتي ما تزال تشهدها بعض البلدان األوروبية ،حيث يختلط العزاء باللهو.
إ ّن السلطة اإلسالمية أجادت توظيف اإلحساس الشعبي يف الحثّ عىل الشهادة –التي جعلت منها قيمة سامية-
خالل الحرب ض ّد العراق ،وسعت إىل تحريك الشعور امل ُتجذّر يف قلوب اإليرانيني ،والذي غذّته التهديدات التي
أطلقها املجتمع الدويل (الحرب مع العراق بني عامي  1988-1980والتدخّالت األمريكية يف منطقة الرشق األوسط)،
يئ؛ ليك تحيا وتنهض بالقيم التي
هذا الشعور الذي يُص ّور اإليرانيني أقلّية ُمضطهدة ومعزولة تقف بوجه عامل عدا ّ
تؤمن بها .بالرغم من شعور اإليرانيني بأنّهم جز ٌء من العامل اإلسالمي والوحدة اإلسالمية ،التي تطمح إىل نرش الرسالة
اإلسالمية يف العامل أجمع ،فإ ّن معظمهم يَعي متا ًما خصوصيّته الدينية ،ويضمر شعو ًرا بالحقد والتح ّدي تجاه السنة.
مذهب الطمأنيني�ة و"هجر العالم"
فاسد بالضرورة
عالم
ِ

إ ّن املصري الدراماتييك لألمئة ،ووضع الشيعة كأقلّية عانت من االضطهاد خالل قرون طويلة قبل أن يصبح املذهب

الشيعي الدين الرسمي للدولة يف إيران يف القرن السادس عرش ،يربزان من خالل مظاهر أخرى للثقافة الشيعية .يف
كل الصنف البرشي ،واملنبثقة
التمثيالت التقليدية ،يظهر العامل فاس ًدا وس ّيئًا .مل تستطع ذ ّرية النبي ،التي تف ّوقت عىل ّ
من النور اإللهي ،أن ت َبلغ باإلميان الحقيقي والعدالة والسالم ق ّم َة االنتصار ،فهذا العامل مكتوب عليه الشقاء حتى ظهور
يل من خالل فرض التطبيق التا ّم للقانون اإلسالمي هو أمر يجهله
املهدي .إ ّن اإلميان بإمكانيّة والدة مجتمع
إسالمي مثا ّ
ّ
كل سلطة سياسية تُد َرك بوصفها
الفكر اإليراين التقليدي ،وال يتناسب مع مقتضيات الجمهورية اإلسالمية .وبالعكسّ ،
أساسا القمع والعنف .بعد استشهاد الحسني ،انسحب أحفاده من الحياة السياسية ومل يعودوا
رش ،وبأنّها تعتمد
ً
قطب ال ّ
يرغبون بقيادة األمة اإلسالمية ،واكتفوا بقيادة روحية ودينية ضمن دائرة أتباعهم.
الفضاء العائلي بوصفه الملجأ األخير
الخاصة التي مينحها اإليراين للفضاء الخاص .وهذه القيمة
ضمن هذه التمثيالت ترسخ القيمة
ّ

تتأسس عىل طابع القداسة الذي يُشري إىل الفضاء
ليست بالتأكيد وقفًا عليه ،بل هي نتاج العامل الس ّني أيضً ا ،وهي ّ
العائيل .لِ ُنذكّر بأنّه يف اإلسالم ،يُنظَر إىل العامل األنثوي واملسكن الذي يرمز إليه عىل أ ّن لهام حرمة ،ومن امل ُق ّدسات.
إ ّن األهمية العظيمة املمنوحة للعفّة األنثوية ولصون األلفة العائلية تستم ّد جذورها مبارشة من هذا التمثيل .لك ّن ازدراء
الخاص.
الشيعة العميق للمجال السيايس واالجتامعي يُربز عىل نحو خاص االنطواء عىل العامل
ّ
إ ّن هذا املوقف األخري وفّر بال ريب ملجأ ها ًما للمجتمع اإليراين يف وجه النزعة الطهرية األخالقية والعديد من
املحظورات التي فرضتها الجمهورية اإلسالمية منذ عقود ع ّدة .وإ ّن اإليرانيني الذين يبتعدون عن الفضاء العام ،الذي
يسوده العنف والقمع ،يحافظون داخل منازلهم عىل أسلوب وقيم الحياة التي توجد لديهم قبل الثورة اإلسالمية .لذلك نجد
يف بعض أحياء العاصمة تناقضً ا بني الجانب امل ُتز ّمت واإلسالمي للفضاء املديني «املريئ» وبني الدواخل ،حيث ت ُخلَع
العبايات واألوشحة ويتحاذى الرجال والنساء بحريّة ،وحيث تكون املرشوبات الكحولية أم ًرا عاديًا .حتى يف األوساط
االجتامعية التقليدية ،تكون القواعد املقبولة يف الفضاء
الخاص غالبًا أكرث مرونة من القواعد التي تفرضها السلطة ،ويظهر
ّ
املنزل بوصفه امللجأ الذي يحمي منها .إ ّن التقيّة ،سخرية القدر ،هذه العقيدة الشيعية التي تُلزِم الشيعي بأن يعيش عقيدته
رس يف حال كان يُخ ّيم عىل حيات َه ج ّو من االضطهاد ،إنّها اليوم منهج يعتمده أغلب اإليرانيني يف إطار مجتمع يزعم أنّه
يف ال ّ
ِ
رسا قيمهم األساسية ،سواء
شيعي «بالكلّية» :يف مواجهة البذخ الطهري ( )puritainللحكومة ،يُدافع اإليرانيون
ويوصلون ًّ
الخاص والعا ّم
أكانت علامنيّة أو دينيّة .وحده االستبطان الدنيوي للتعارض الرضوري الذي ال يقبل االختزال للمجالني
ّ
فصامي يف حدوده القصوى.
يسمح للشعب اإليراين بأن يُحافظ عىل منط حياة هو ،بنظر املرا ِقب الغريب،
ّ
إ ّن احرتام املجال العائيل هو أيضً ا أحد املقاييس الرئيسية ،الذي من خالله يُحكَم عىل السلطة .واليوم يتعاظم
كل األوساط ،ليس فقط بسبب األزمة االقتصادية والفساد امل ُسترشي وخنق الحريات،
االستياء من الحكومة اإلسالمية يف ّ
الخاصة ورغبتها بالتحكّم بوعي األفراد.
وإمنا يؤخَذ عليها تدخّلها املتامدي يف الحياة العائلية
ّ
الدور المركزي لرجال الدين

مث ّة خصوصيّة أخرى للمذهب الشيعي ترتبط باملكانة التي يشغلها رجال الدين ،يف حني ال نجد يف العامل الس ّني

حدة .يتم ّيز رجال الدين الشيعة بدرجة عالية من التنظيم ،وميلكون سطوة وتأثري كبريين عىل وعي
هرم ّية إكلريكية مو ّ
املؤمنني .ليك نفهم هذه الخصوصية ،ينبغي أن ندرس صورة األمئّة وعقيدة اإلمامة التي ت ُح ّدد العقيدة الشيعية.
رجال الدين« ،أبدال األئمة»

إ ّن العلامء الشيعة ،بوصفهم ُمح ّدثني ينقلون تعاليم اإلمام ،يستم ّدون رشعيّتهم من سلطة األمئّة .وبعد غيبة اإلمام

ُفس األول للقرآن
الثاين عرش ،طرأ تغيري تدريجي عىل دورهم .أمام الفراغ الذي نتج عن وفاة النبي ،الذي هو امل ّ
يحتل احرتام القواعد اإلسالمية مكانة متنامية .وطوال القرون التي تلت الغيبة ازدهر
ّ
وهادي األمة إىل جا ّدة الحقيقة،
الفقه الشيعي بعد أن وضع أسس االجتهاد التي تحكم حياة املؤمنني .وتح ّول علامء الشيعة تدريج ًيا من نقلة أحاديث
بحق االشرتاع بدلً من اإلمام .وعىل عكس الس ّنة الذين رفضوا منذ القرن العارش االجتهاد كمصدر
إىل فقهاء ،واستأثروا ّ
للرشيعة ،يويل الشيعة االجتهاد أهميّة فائقة.
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عقيدة التقليد

بعد قرون عديدة من النزاع مع األخباريني الذين دافعوا عن رشع ّية األحاديث املرويّة عن األمئة بوصفها مصد ًرا

ح َس َم أنصار االجتهاد النزاع لصالحهم يف القرن الثامن عرش .تُ ثّل عقيدة االجتهاد املصدر الرئييس لسلطة
للرشيعةَ ،
جا جاه ًزا متا ًما ضمن بلورة مفاهيم التقليد واملرجعيّة .فهذه
رجال الدين .ففي القرن التاسع عرش أصبح االجتهاد منه ً
شيعي أن يستند يف ما يتعلّق بالدين إىل كالم املجتهد واالقتداء به ،فيكون
كل
املفاهيم ط ّورت فكرة أنه يجب عىل ّ
ّ
املجتهد مرجع التقليد .إ ّن االجتهاد مينح صاحبه سلطة كبرية عىل مقلّديه ،ليس لها نظري عند الس ّنة .بيد أنّه ينبغي
تخفيف أثر االجتهاد عىل الشعب اإليراين ،فقد تبلورت عقيدة االجتهاد يف الوسط العلمي يف املدن العراق ّية املق ّدسة،
يئ للسلطة الساحقة التي نجح آية الله
لك ّنها انترشت ببطء يف إيران ال سيّام يف املدن .سمح االجتهاد بتفسري جز ّ
الخميني يف االستئثار بها .وإضافة إىل الجاذبية التي ميّزت شخصيّة الخميني ،ارتكزت سلطته عىل كونه مرج ًعا ،ويُ َع ّد
اليوم مرج ًعا للتقليد لرشيحة كبرية من الشعب اإليراين.

عىل نحو أعمق ،ميكن أن نجد يف االجتهاد مق ّدمات أيديولوجيا والية الفقيه ،أو «حكومة رجال الدين» التي شكّلت أساس
تنص عىل أن تكون السلطة السياسية بيد رجال الدين ،مبا أنّهم هم وحدهم املؤ ّهلون لهداية
الجمهورية اإلسالمية ،والتي ّ
املجتمع من خالل التأويل الصحيح للقرآن والرشيعة .الكثري من اإليرانيني يعتقد أ ّن الخميني عىل اتّصال ُم ِ
باش باإلمام الثاين
عرش ،وأنّه يُس ّدده يف القيادة ،وهذا االعتقاد انسحب أيضً ا عىل خليفته آية الله الخامنئي ،الذي هو اليوم ِ
مرشد الثورة يف إيران.
رجال الدين والشريعة

لِ ُن ِ
ش إىل أ ّن االجتهاد والسلطة الترشيعية التي توكَل إىل رجال الدين ،يرتتّب عليهام البقاء عىل مسافة من الرشيعة.
كل زمان ومكان .إنّها عىل العكس ودامئًا موضوع لِتأويالت
فالرشيعة ال ت ُد َرك بوصفها معيا ًرا ثابتًا وتا ًما له قيمته يف ّ
وإعادة تأويالت بحسب الظروف التاريخية والسوسيولوجية .ذلك كان الدور الرئييس لألمئّة ،أ ّما رجال الدين فليسوا
خ ِف ّي
ُحصن هذا االعتقاد؛ ألنّها تستلزم أن يأيت القرآن
مبعنى َ
سوى «أبدال» لهم .إ ّن الثنائية الشيع ّية بني الباطن والظاهر ت ّ
ً
يكون فقط يف متناول أصحاب الخربة الذين يُخاطَبون عىل املستوى الشعبي بأنّهم آيات الله .وبفضل العلم الباطني
( )ésotériqueسمح آيات الله ألنفسهم أن يُ ِ
ريا يف بعض املعايري الظاهرة للرشيعة ،وذلك من أجل تكييفها
حدثوا تغي ً
عىل نحو أفضل ،بحسب املكان والزمان ،مع الحقيقة الروحيّة العميقة.

بيد أنّه يجب التأكيد عىل أ ّن االجتهاد والسلطة الترشيعية لرجال الدين ليسا كافيني لتربير والية الفقيه .ففي القرون
املاضية ،انحرصت سلطة رجال الدين يف الدائرة الدينية من دون التحالف مع السلطة السياسية .وظهر الدين والسياسة
بوصفهام مجالني ُمنفصلني متا ًما .إ ّن املوقف الشيعي األصيل هو موقف ال سيايس يف جوهره ،فإخفاق األمئّة كشف
عن عدم إمكانيّة قيام مجتمع مثايل ،وحتى إسالمي ،وعن فساد السلطة الذي ال ميكن السكوت عليه .لذلك ال ميكن أن
كامل األيديولوجيا امل ُطبّقة اليوم يف الجمهورية اإلسالمية من دون أن نأخذ بالحسبان االنقالبات التي شهدها
ً
فهم
نفهم ً
الفكر الشيعي خالل القرن العرشين تحت تأثري األفكار السياسية والثورية واإلسالمية ،التي اختمرت يف
أنحاء من العامل.

كربالء

( 10أكتوبر  .)680رفرفة جناحي الفراشة

(((Kerbala (10 oct. 680). Le battement d’ailes du papillon

ال تزال قراءة املذهب الشيعي عند الكتّاب الغربيني مضطربة ،وعىل الرغم مام وصلنا إليه من توافر للمعلومات إال
وخاصة القراءات املتعلّقة بواقعة كربالء .ومن هذه القراءات
أ ّن اختالفات جذريّة ات ّسمت بها القراءات الغرب ّية للشيعة،
ّ
نجد مقالة للكاتب الفرنيس بيري رويري ( ،((()Pierre Royerوالتي نُرشت يف مجلّة ( ((() Conflitsبتاريخ  4مارس .2020
افتتح رويري مقالته بسؤال عن تأثري الفراشة ،الصورة التي استخدمها إي .لورنز :هل ميكن أن يؤ ّدي رفرفة أجنحة

الفراشة يف الربازيل إىل حدوث إعصار يف تكساس؟ ويجيب عىل ذلك بالقول :تاريخ ًّيا ،هناك أحداث قليلة توضّ ح هذا
التأثري بشكلٍ أفضل ،ومنها «معركة» كربالء .هذا يف الواقع ليس حدث ًا ،بل مجزرة أكرث من معركة ،تنطوي عىل ق ّوة عاملة
غري مه ّمة تقريبًا ،يبدو أ ّن نتيجتها قد ت ّم تحديدها مسبقًا ،ومع ذلك فهي مصدر زلزال جيوسيايس كبري.

(1) https://www.revueconflits.com/abonne-kerbala-moyen-orient-islam-pierre-royer/
خاصة يف القرن العرشين ،والجغرافيا السياسية
((( أستاذ
متخصص يف التاريخ ،يد ّرس يف معهد كلود مونييه ،مجاالت اهتاممه هي تاريخ الرصاعات ّ
ّ
للمحيطات.
((( مجلّة يت ّم نرشها من قبل رشكة  ANTEIOSللنرش والصحافة ،وهي رشكة ذات مسؤولية محدودة نشطة منذ  6سنوات ،مق ّرها يف باريس،
متخصصة يف صناعة الصحف ونرشها.
وهي
ّ
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ال تزال توابع كربالء محسوسة حتى اليوم منذ أن أوضحت االنقسام داخل اإلسالم («الفتنة» باللغة العربية) بني الشيعة
وخاصة يف العراق .وكأ ّن خ ّ
والسنة الذي نراه مستم ًّرا يف الرشق األوسط،
ط التص ّدع مل يتح ّرك منذ سنة .1335
ّ
نزاع حول الخالفة ال نهاية له
تقع كربالء عىل مقربة من بغداد .هناك تم اعرتاض الحسني ،حفيد الرسول ،مع  72من مؤيّديه وأفراد أرسته ،أثناء ذهابه
إىل الكوفة ،العاصمة السابقة لوالده عيل أثناء خالفته ( ،)661-656لقد وعده السكان بأن يخضعوا ألوامره .يرغب الحسني
يف االستفادة من وفاة معاوية؛ للتشكيك يف انتقال الخالفة وراث ًة من معاوية إىل ابنه يزيد .لكن يزيد وجيشه قطعوا وصول
الحسني إىل نهر الفرات .الق ّوات الصغرية ال تحظى بفرص ٍة وتتح ّول املواجهة إىل مذبح ٍة رصيح ٍة للحسني وعائلته.
وهكذا يبدو أنه وضع ح ًّدا لنزاع نصف قرن حول خالفة النبي محمد الذي غادر مكّة عام ( 622هجري) من أجل

الهروب من العداء الذي أثارته دعوته إىل التوحيد املتصلّب ،بينام بقيت هناك القبائل العربية متارس الرشك بشكل
رصا ،وحشد خصومه السابقني مبا يف ذلك قبيلة قريش العظيمة ،التي كانت
رئييس .وبعد مثاين سنوات ،عاد محمد منت ً
ت ُسيطر بالفعل عىل مكّة .ودخلت معظم قريش إىل اإلسالم ،مبا يف ذلك معاوية ،الذي أصبح هو نفسه خليفة للرسول.
ٍ
أي ابن؛ من سيكون «خليفته»؟ نشأ صدام بني مدرستني :املدرسة
أي
تعليامت أو ّ
تويف محمد عام 632م ،ومل يرتك ّ
التي تفضّ ل الرتاث الروحي تريد أن يت ّم اختيار الخليفة من آل بيت النبي ،حيث الذكر الوحيد الباقي هو عيل ،ابن عم
محمد ،أحد األوائل الذين اعتنقوا الدين الجديد ،وزوج ابنة محمد املفضّ لة فاطمة ،التي أنجبت منه ولدين هام الحسن
والحسني ،والشخص الذي يفكّر يف العبء السيايس والعسكري إلدارة إمرباطورية تنمو بشكل كبري ،واملدرسة الثانية
تريد اختبار الشخص األنسب من بني املجتمع ويكون عض ًوا يف عشرية قويّة .يسود هذا املنطق األخري ،والخلفاء الثالثة
األوائل هم من قريش من العشرية األمويّة ،لكن عثامن الخليفة الثالث ا ُغتيل عام  656م خالل ثورة ينسبها األمويون إىل
العلويني ،أنصار عيل (الذي سوف ندعوهم فيام بعد بالشيعة).
ريا خليفة ،لكن واجه األمويني خالل معركة صفني (657م) ،واضط ّر إىل التحكيم يف النهاية ،األمر الذي
أصبح عيل أخ ً

جعل بعض مؤيّديه يثور عليه :وهكذا أضيف إىل الفتنة األوىل فتنة أخرى متثّلت يف الخوارج ،الذين يعتقدون بأ ّن عليًّا
ريا عىل يد أحد الخوارج
مهرطقًا؛ ألنّه يدافع عن خالفة انتقائ ّية دميقراط ّية .عيل يقمع برضاوة هذا التم ّرد ،لكن ت ّم اغتياله أخ ً
خاصة وأ ّن
وتخل ابنا عيل عن الطعن يف ترشيحه،
ّ
عام 661م ،بعد قرار التحكيم أعلن معاوية نفسه خليفة يف عام 660م.
ّ
والدهام فق َد العديد من أنصاره يف صفّني .لقد تطلّب موت معاوية إيقاظ طموحات الحسني  ...عبثا كام رأينا.
حا
ثم جاء العنوان الثاين يف املقالة تحت عنوان :من عهد األمويني إىل «القرن الشيعي» .غري أ ّن تت ّمة املقالة ليس متا ً

حال ًّيا.
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صدر كتاب «األقليات الشيعية يف العامل املعارص الهجرة والعبور بني القوميات والتعدديّة» يف جوان  ،2020بتحرير
كتاب ذو أهميّة بالغة تظهر من خالل ما يقوم بعرضه من وجهات نظر مقارنة
كل من أوليفر شاربرودت ويافا شانيك ،وهو
ّ
ٌ
خاصة مع ظهور الجاليات املسلمة واألقليات يف أوروبا وأمريكا
جديدة بشأن األقليات الشيعية خارج العامل اإلسالمي،
ّ
الشاملية وأجزاء أخرى من العامل عقيب تدفقات الهجرة العاملية يف القرن العرشين .ويق ّدم هذا الكتاب مجموعة من
وجهات النظر املقارنة الجديدة حول تجارب األقليات الشيعية خارج ما يُس ّمى «قلعة حضارة املسلمني» (الرشق
األوسط وشامل أفريقيا ووسط وجنوب آسيا) .ويتناول أيضً ا مجتمعات األقليات الشيعية يف أوروبا وأمريكا الشاملية
الخاصة التي تواجهها هذه املجتمعات
والجنوبية وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى ورشق آسيا ،كام أنّه يناقش التح ّديات
ّ
باعتبارها «أقلية داخل أقلية».
وتتمثّل املالمح الرئيس ّية للكتاب يف النقاط اآلتية:
• يق ّدم ر ًؤى مقارنة للمجتمعات الشيعية يف جميع أنحاء العامل ،مح ّددة يف سياقات األقلية املسلمة.
• يق ّدم مساهمة مه ّمة يف فهم الديناميات العاملية لإلسالم الشيعي املعارص.

• يوضّ ح كيف تعمل شبكات الشيعة العابرة للقوميات يف سياقات األقليات املسلمة.
• يناقش تأثري األحداث يف الرشق األوسط عىل األقليات الشيعية يف جميع أنحاء العامل.
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• تشمل دراسات الحاالت دراسة إثنوغرافية متع ّمقة للطائفة الشيعية يف بوينس آيرس؛ نظرة متعمقة يف
التحديات الفريدة للمسلمني الشيعة يف رسيالنكا؛ اتصاالت الشيعة يف كمبوديا بإيران؛ وحدود
الخالفات املذهبية بني املسلمني الشيعة يف أملانيا.
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وقد توزّعت دراسات الكتاب عىل املنوال اآليت:
المقدمة
« .1وطني هو حسني» :عبور القوميات وتع ّدديّة التواجد يف سياقات الشيعة( ،أوليفر شاربرودت ويافا شانيك)
أ .تحديد أماكن تواجد األقليات الشيعية عامل ًّيا

 .1أداء الشيعة بني جاوة وقم :الرتبية والطقوس( ،كيارا فورميتيش)
 .2قلبي الراحل حسني الشهيد :الهوية والسياسة والدين يف املجتمع الشيعي يف بوينس آيرس( ،ماري سول
غارسيا سوموزا ومايرا سوليداد فالكارسيل)
 .4البكتاشية ( )Bektashismكنموذج واستعارة لـ «إسالم البلقان»( ،بريو ركسهبي)
 .5عيش النجف يف لندن :الشتات وموضوع مذهبة الشيعة العراقيني( ،إميانويل ديغيل إسبوستي)
ب .مسارات الشيعة العابرة للقوميات
 .6الشبكات العاملية ،االهتاممات املحلية :التحقيق يف تأثري التقنيات الناشئة عىل الزعامء الدينيني والتابعني
لهم( ،روبرت ج رجز)
« .7ال زلنا نشتاق لزينب» :الشيعة يف جنوب آسيا واألوطان العابرة للقوميات تتعرض لالعتداءات( ،نور زهرة
الزيدي)
مؤسسة املصلحة العامة التي دعمتها الحكومة يف باريس :مالحظات
 .8من مجتمع ديني مه ّمش يف إيران إىل ّ
«مؤسسة إستاد إالهي»( ،روسويثا بدري)
حول
ّ
ج .تقوى العلويني وإنسيابية الحدود املذهبية

 .9أفكار متح ّركة :نقل املعرفة الشيعية يف رسيالنكا – (هارون راسيا)

 .10حدود املذهبية :الشيعة وأهل البيت بني الجاليات الرتكية املهاجرة يف أملانيا( ،بنجامني وينك)
« .11أل ّن عيل هو سلفنا» :مسارات س ّياد شيعة الشام من كمبوديا إىل إيران( ،أميكو ستوك)
الخاتمة
 .12الشيعة العاملية والتح ّوالت( ،مارا أ .ليتشتامن)

الشيعية
الدينية
المدارس
ّ
ّ
في الماضي والحاضر

(((Passé et présent des écoles religieuses chiites

صدر العدد الجديد من مجلّة الواحة ( ((()Oasisالصادر يف
 ،2020/07/14واملعنون ب«تعلّم اإلسالم :أثار التهديد
الجهادي اهتام ًما متج ّد ًدا مبحتوى التعليم الديني.
كيف وأين يتشكّل املسلمون؟ وقد تض ّمن مقال ًة
للكاتب أليساندرو كانسيان (Alessandro
 ((()Cancianجاءت تحت عنوان« :املدارس
الدين ّية الشيع ّية يف املايض والحارض» .وقد
قسم الباحث دراسته إىل أربعة عناوين أساس ّية،
ّ
وهي :الشيعة ونقل املعرفة؛ من مدرسة القرون
الوسطى إىل الحوزة املعارصة؛ النظام التعليمي للحوزة العلميّة؛
الحوزة العلميّة اليوم.
يرى الباحث أ ّن املعرفة يف الشيعة يت ّم نقلها بشكلٍ
املؤسسة عىل
رئييس من خالل الحوزة .وقد تركّزت هذه
ّ
ٍّ
العالقة الشخص ّية بني املعلّم والتلميذ ،ومن ث ّم تح ّولت ،عىل مدى عرشة قرون من الوجود ،بشكلٍ كبريٍ؛ لتصبح
التخصص .إذا بقيت النجف يف العراق قطبًا أساسيًا للدراسات الدينيّة ،وإذا استفادت قم يف
مركز تدريب عايل
ّ
ج ٌه نحو تدويل مح ّدد.
إيران من املوارد التي أتاحتها الجمهورية اإلسالمية ،فإ ّن التعليم الشيعي اليوم يبدو أنّه مو ّ
(1) https://www.oasiscenter.eu/fr/passe-et-present-des-ecoles-religieuses-chiites
((( مجلّة نصف سنويّة تصدر منذ سنة  ،2005تكمن مه ّمتها يف تعزيز املعرفة املتبادلة واللقاء بني املسيحيني واملسلمني ،مع إيالء اهتامم خاص لواقع األقليات
املسيحيّة يف البلدان ذات األغلبية املسلمة ،وتصدر يف إيطاليا.
((( أليساندرو كانسيان باحث أول مشارك يف وحدة الدراسات القرآنية يف معهد الدراسات اإلسامعيلية بلندن .حصل عىل الدكتوراه من
جامعة سيينا يف األنرثوبولوجيا  ،مع الرتكيز عىل األنرثوبولوجيا الثقافية للمجتمعات اإلسالمية وأنرثوبولوجيا الدين.
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كل
ويف تعريف الحوزة يقول الباحث :يف العامل الديني لإلسالم الشيعي ،يشري تعبري «الحوزة العلمية» اليوم إىل ّ
من
املؤسسة املسؤولة عن تنظيم وإدارة املراكز التعليم ّية الدين ّية ،وت ُرتجم أحيانًا مبصطلح «مدرسة الالهوت» أو
ّ
حا متا ًما :من ناحية ،ال ميكن مقارنة
«الكلية الالهوتيّة» ،بالقياس إىل العامل الكاثولييكّ ،
إل أ ّن هذا التعبري ليس صحي ً
ٍ
املؤسستان بشكلٍ
مختلف عىل
أساسا ،ومن ناحية أخرى ،تركز
الكهنوت املسيحي بالسلطة التعليم ّية التي ت ُعلِّم العلامء
ّ
ً
املوضوعني الرئيسيني لتدريسهام ،وهام عىل التوايل الالهوت والفقه.
ويضيف الباحث يف الصدد نفسه إىل أ ّن ترجمة «املدرسة القرآنية» ،التي تشري بشكلٍ
خاص يف وسائل اإلعالم
ٍّ
مؤسسات التكوين الديني يف العامل اإلسالمي ،وبالتايل أيضً ا ،إىل الشيعة ،تبدو غري مالمئة؛ ألنّه إذا كان
الغربية إىل ّ
حا أ ّن املدارس القرآن ّية ،املك ّرسة يف املقام األ ّول للمعرفة األساس ّية وتحفيظ القرآن ،موجودة يف جميع أنحاء
صحي ً
كمؤسسة للتعليم العايل توفّر مجموعة متن ّوعة من املوضوعات ،وتشكّل
العامل اإلسالمي ،فال ب ّد من اعتبار املدرسة
ّ
تحتل املجموعة التقليدية
ّ
العلوم القرآنيّة جز ًءا منها .وهذا صحيح بشكل خاص يف حالة املدرسة الشيعيّة ،حيث
لألقوال املوثوقة -الحديث والرويات -موق ًعا مهمًّ مثل الكتاب ،إن مل يكن يف بعض األحيان أكرث.
الشيعة ونقل المعرفة

متيل املصادر الشيع ّية املعارصة ،مع استثناءات قليلة ،إىل تت ّبع فكرة الحوزة يف أصول اإلسالم ،بطريقة مغلوطة
املتخصص
مؤسسة حقيقيّة للتعليم العايل
ّ
تاريخيًّا ،والتي ،عىل العكس من ذلك ،قد تح ّولت مبرور الوقت لتصبح ّ
واملتن ّوع للغاية .ومع ذلك ،إذا كان التأكيد املتك ّرر يف املصادر السابقة عىل أ ّن «الحوزة األوىل كانت املسجد النبوي
باملدينة املن ّورة» ،يبدو سطح ًّيا إىل ح ّد ما من وجهة نظر تاريخ ّية ،فهذا ال مينع حقيقة أ ّن منوذج نقل املعرفة
مثال منوذج ًّيا خالل تاريخ تط ّور املدرسة.
الذي ميثله محمد (واألمئة االثني عرش للمذهب الشيعي) يبقى ً

مؤتمرات وندوات

وبهذا املعنى ،فإ ّن املدرسة شخص ّية :أي إنّها تتض ّمن النقل املبارش من املعلّم إىل التلميذ؛ لتشكيل سلسل ٍة كامل ٍة
قدر اإلمكان من «إجازاة نقل» العلوم الدين ّية املختلفة .مبا يف ذلك يف الحوزة العلمية املعارصة :عىل الرغم من أ ّن
مؤسس ّية وتخضع لرقابة رسم ّية وبريوقراطية من قبل املعهد (امتحانات أو
املستويات التمهيديّة متيل إىل أن تكون ّ
تظل املستويات العليا تركز عىل التدريس وعمليّة التدريس الفردي من ِقبل عالِم مجتهد.
شهادات)ّ ،
إن حجر الزاوية يف عقيدة الشيعة
اإلثني عرشية ،هو الوجود املستمر
لإلمام ،الذي يعيّنه الله مبارشة ،ويت ّم
اختياره من ساللة النبي محمد من
خالل صهره وابن عمه عيل بن أيب
طالب وابنته فاطمة :هو شخص ّية

ليس لديها التوجيه الرسمي للمجتمع
فحسب ،بل هي أيضً ا مستودع املعرفة
لكل املخلوقات...
ّ
بالواقع النهايئ
مثل اإلمام الثاين عرش واألخري ،الذي
تزعم العقيدة الشيعيّة أنه دخل يف
«الغيبة» يف العام 883م ،ويُعترب عىل قيد الحياة ومق ّدر له العودة «يف آخر الزمان» .يف الشيعة ،يقوم نقل املعرفة عىل
حضور اإلمام الغائب ،الذي يضمن الوعد املنصوص عليه يف الحديث« :العلامء ورثة األنبياء».
رصفهم
ولذلك فإ ّن املعرفة املنقولة يف الحوزة هي معرفة مق ّدسة بقدر ما يضمنها اإلمام .وبالتايل ،فإ ّن العلامء ،أثناء ت ّ
ج ٍه رسميًّا نحو اكتساب معرفة قانونيّة دقيقة للغاية ،يت ّم استثامرهم يف الوقت نفسه مع سلطة دينيّة مق ّدسة:
يف سياقٍ مو ّ

هدف الفقيه هو أن يصبح «عامل ًا إله ًّيا» (العامل الرباين) .يجب أيضً ا أن يُؤخذ يف االعتبار أ ّن الوظيفة الباطن ّية األساس ّية
باطني .ويرتت ّب
ظاهري ،وجانب
جانب
فلكل معرفة
ّ
لإلمام يف التش ّيع ال تنفصل عن الطبيعة املزدوجة للمعرفة الدينية:
ٌّ
ٌ
ّ
عىل ذلك أنّه حتى العلم الخارجي والشكيل والظاهري مثل الفقه ،وهو املوضوع الرئييس للدراسات يف الحوزة ،يؤث ّر
يف التح ّول الروحي للمؤمن ،وبالتايل له جانب باطني .إن تأويل املصادر القانونيّة يتغلغل يف نقل املعرفة ليس فقط يف
حا فيها ،مثل التفسري القرآين ،ولكن عىل جميع املستويات .إن مجموعة أقوال األمئة ،وهي
األمور التي تبدو أكرث وضو ً
من أهم مصادر الفقه ،هي احتياطي ال ينضب من التعاليم الباطنية والعقيدة الروح ّية.
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من مدرسة القرون الوسطى إلى الحوزة المعاصرة
تحت هذا العنوان يتع ّرض الباحث إىل تط ّور الحوزة العلم ّية؛ حيث إ ّن منوذج نقل املعرفة عند الشيعة يت ّم توفريه
بشكلٍ
جسدوا -طاملا كانوا فاعلني وميكن بلوغهم-
أسايس من خالل األساليب التقليديّة املنسوبة إىل األمئة ،الذين ّ
ٍّ
السلطة النهائيّة يف املسائل القانونيّة ،أي ميكن
للمؤمن الوصول إىل اإلمام يف ذلك الوقت.
أ ّما بعد غيبة اإلمام الثاين عرش ،نشأ السؤال
حول املعايري القانونيّة وتحديدها؛ إذ واجهت
الجامعة ظروفًا جديد ًة مل تكن موجودة حتى
نهاية القرن التاسع ميالدي .وعليه ،تشكّلت
طبقة من الفقهاء الالهوتيني حول اإلمامني
محمد الباقر وجعفر الصادق (القرن الثامن
ميالدي) ،ومن املدينة املن ّورة ،أرشق العلم

يف املراكز التي تعيش فيها الطوائف الشيع ّية
التخصص
الرئيس ّية ،مبا يف ذلك قم يف بالد فارس وبغداد والكوفة والحلّة يف العراق .تشري املصادر إىل أنّه مع بدء
ّ
املخصصة لها ،مبا يف ذلك سكن الطالب ،ال تختلف
مؤسسة حقيقيّة ،مع املساحات واملباين
ّ
يف املدرسة يف ّ
نسختها الشيعيّة عن تلك التي تنترش عند األغلبيّة السنيّة .يُعتقد تقليديًّا أ ّن املدرسة الشيعيّة األوىل باملعنى الدقيق
أسسها يف النجف الفقيه العظيم ورجل الدين الشيخ الطويس (ت  :)1067كان يعمل ،وليس
للكلمة هي تلك التي ّ
من قبيل املصادفة ،يف السياق العاملي للخالفة العباسية يف الوقت الذي كانت فيه تحت وصاية ساللة بويه الشيعية،
جلت تح ّولً عقالنيًّا يف الفقه والالهوت الشيعيني .ويف هذا الوقت كُتبت معظم الرسائل القانونيّة الكالسيكية
والتي س ّ
للشيعة ،وتوطّدت العقيدة الشيعيّة حول تكوين طبقة منظمة من فقهاء الالهوت ،والتي كانت متيل بطبيعة الحال إىل
االحرتاف .ويف وقت الحقٍ  ،وقبل تثبيت الساللة الصفويّة يف بالد فارس يف بداية القرن السادس عرش ميالدي ،أصبح
القطبان الرئيسيان للفقه الشيعي -وبالتايل مراكز تعليم ّية مه ّمة -الحلّة يف العراق وجبل عامل يف لبنان اليوم .سيقوم هذان
القطبان ،مع مدارس البحرين ،بتشكيل الخ ّزان األسايس للفقهاء ،الذين سيدعوهم الحكام الصفويون عندما يحتاجون
إىل إضفاء الرشعيّة الدينيّة واألساس القانوين لحكمهم.
مع تشيع بالد فارس بسبب الحكم الصفوي ،تح ّولت العديد من املدن اإليران ّية خالل معظم القرن السابع عرش إىل

مراكز مه ّمة إلنتاج املعرفة الشي ّعية ونقلها ونرشها ،وأصبحت تنافس املدن العراق ّية املق ّدسة .وهكذا فإ ّن الطبيعة «املرنة
والشاملة والشخصيّة» ألسلوب التدريس الشيعي الخصائص التي ال تزال تحتفظ بها حتى اليوم -ضمنت إعادة إنتاج
املعرفة ونقلها يف بالد فارس.

خالل هذه الفرتة ،كانت مدن أصفهان ،عاصمة اململكة ،ومدينة مشهد ،مكان الحج بسبب وجود مرقد عيل الرضا،
اإلمام الثامن للشيعة املدينة التي ر ّوج لها الحكام الصفويون بشكلٍ
رئييس كمرك ٍز للحج الشيعي يف بالد فارس ،عىل
ٍّ
وجه الخصوص؛ ليكون مبثابة ثقل مواز للحج الرشعي إىل مكّة واملدينة ،اللتني كانتا تحت سيطرة املنافسني العثامنيني.
تغيت التوازنات يف املنطقة ألسباب سياسيّة ،مثل الغزو
وبقيت هيبة النجف وكربالء يف العراق عىل حالها حتى عندما ّ
األفغاين لبالد فارس وسقوط الصفويني يف بداية القرن الثامن عرش ،مع الفوىض التي أعقبت ذلك والتي أ ّدت إىل
هجرة فكريّة من إيران إىل العراق .ويف القرن التاسع عرش عادت قم إىل الريادة الفكرية ،بعد أن أعاد الشيخ عبد الكريم
الحائري اليزدي إحياء الدرس الديني هناك ،وارتفع عدد الطالب و ق ّرر العديد من العلامء البارزين االنتقال إىل هناك.
ومنت مركزيّة قم يف العامل الشيعي بشكل أكرث ق ّوة خالل القرن العرشين؛ لسببني رئيسيني :وجود وقيادة أهم سلطة دينية
اثني عرشية يف ذلك الوقت ،وهو آية الله السيد حسني الربوجوردي ،من عام  1945إىل عام  .1961والدور الذي لعبته

ثورة  :1979زعيمها الكاريزمي روح الله الخميني ،الذي كان طال ًبا يف قم .وقد ت ّم التأكيد عىل هذه املركزية بشكل أكرب
بعد الثورة ،عندما جعلت جمهورية إيران اإلسالمية قم بطريق ٍة ما العاصمة الفكريّة/الدين ّية للدولة.
النظام التعلييم للحوزة العلمية
يف قلب املثل األعىل الرتبوي للحوزة تكمن العالقة
الشخص ّية بني املعلم والطالب .وأ ّدى هذا املفهوم
معي من اإلبداع والتاميز بني األمناط
إىل والدة مع ّدل ّ
املؤسسات التعليم ّية للشيعة اإلثني
والحريّة .لك ّن
ّ
عرشيّة تشرتك يف بعض السامت التعليم ّية العا ّمة التي
جا لتقليد يعود إىل أكرث من عرشة قرون.
تشكّل تتوي ً
الطالب ،يف معظم الحاالت ،يتقاضون راتبًا وإقامة

من مرجع التقليد املسؤول عن مدرسة واحدة .عىل
الرغم من التبعية التي يشكلها الراتب ،والتي تربط بطريقة مع ّينة الطالب باملدرسة ،فإ ّن هذا األخري ح ّر يف اختيار معلّميه
واملعهد الذي يريد الدراسة فيه .ومع ذلك ،ميكن القول إ ّن البريوقراطيّة املتزايدة لنظام الحوزة جعلت هذه الحريّة نظريّة
إىل ح ّد ما.
كل
ومن ثم يقوم الباحث بتفصيل املراحل الدراسية يف الحوزة وطريقة التدريس واملواد التي تق ّدم للطالب خالل ّ

مرحلة (املقدمات والسطوح والبحث الخارج).
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الحوزة العلمية اليوم
ٍ
يرى الباحث أ ّن التعليم الديني الشيعي اليوم يتّجه نحو التدويل املق ّرر ،ومنظمة تتّجه بشكلٍ
متزايد نحو االندماج مع
العامل األكادميي .إذا بقي ال ّنجف قط ًبا أساس ًّيا للدراسات الدين ّية الشيع ّية ،فإن املوارد التي أتاحتها جمهورية إيران اإلسالمية،
تحتل كوادرها املد ّربة يف قم أدوا ًرا رئيسيّة يف هياكل الدولة ،تلعب دو ًرا مركزياً بال شك يف تعزيز النظام بأكمله وتطويره.
التي ّ
اليوم ،يف إيران ،تتمركز إدارة نظام التدريب الديني يف جميع أنحاء البالد ،وتحت سيطرة منظمة تسمى «مركز إدارة
الحوزات الدينية» ،ومق ّرها مدينة قم .من خالل مكاتب ع ّدة ،تتعامل مع أمور ترتاوح من تعريف الربامج إىل اختيار
املؤسسات األخرى ،إىل األسئلة األخالقية والروحية،
الطالب والبحث والنرش وتنظيم العالقات مع الجمهور ومع
ّ
وصوالً إىل نرش الثقافة الدينية والعالقات الدوليّة .ال ّ
شك يف أ ّن النظام التقليدي يستم ّر يف جانبه غري الرسمي ،ولكن
االت ّجاه الذي بدأه التعليم هو زيادة التوحيد القيايس حول هيكل يوفّر عرشة مستويات.
الثالثة األوىل تشمل مق ّدمات النظام التقليدي ،وتشمل األدب العريب واملنطق والعقيدة واألخالق والتفسري وتاريخ

وكل
كل مستوى ّ
أصول اإلسالم؛ من السنة الرابعة إىل العارشة ،والتي تتوافق مع املستويات األربعة من النظام التقليديّ ،
ين
عام
درايس يتوافق معه ،مك ّرس لتعميق ّ
نص قانو ّ
ّ
معي ،مع زيادة التعقيد والصعوبة؛ وبعد االنتهاء
ّ
من املستويات العرشة ،من املتوقّع املشاركة عىل
مستوى البحث الخارج مل ّدة أربع سنوات ،مع
كتابة أطروحة .أيضً ا يف إيران ،ويف قم عىل وجه
الخصوص ،هناك سلسلة كاملة من املعاهد التابعة
للحوزة والتي تهت ّم بنرش املعرفة.
فيتجل
ّ
أ ّما الدعوة إىل تدويل الحوزة املعارصة،
يف اتّفاقيات التعاون بني العديد من املعاهد مع
جامعات العامل اإلسالمي والعامل الغريب ،وتأسيس
حوزة حقيق ّية خالل العقود املاضية يف البلدان غري
اإلسالمية ،مثل برنامج الدراسات الدينيّة الذي تق ّدمه
حوزة املعهد اإلسالمي بلندن ،ومعهد املهدي يف
برمنغهام ،ومدرسة أهل البيت اإلسالمية التي تخدم
يف منطقة شيكاغو وأمريكا الشاملية بشكل عام.

المصالحة السنية-الشيعية
في ماليزيا

(((Sunni-Shia Reconciliation in Malaysia

يف مقال للكاتب املاليزي محمد فيصل موىس((( ضمن كتاب «أصوات بديلة يف جنوب رشق آسيا املسلمة:

الخطابات والرصاعات» ،يتط ّرق الكاتب إىل الفتوى التي جعلت من اإلسالم الس ّني الدّ ين الرسمي ملاليزيا ،وارتدادات
هذه الفتوى عىل الوضع الشيعي هناك ،مقدّ ًما بذلك مجموعة من العالجات والتحدّ يات املمكنة.
وجاء يف مقاله ،أ ّن الفتوى التي صدرت
يف ماليزيا عام  ،1996وجعلت من اإلسالم
السني دي ًنا رسميًّا ملاليزيا ،شكّلت نقطة
تح ّول محوريّة م ّهدت الطريق أمام الجهود
الالحقة يف «تغريب الشيعة واعتبارهم أقلية
بل مجموعة أخرى» ،ومن خالل ذلك وقع
جه إىل تشويه سمعة حقوقهم اإلنسانية
التو ّ
وحرمانهم منها .إ ّن الفتوى كانت مبادرة
فيدرال ّية  -وليست دولة -كان يجب أن تُرفع
أجراس التحذير بشأن تجاوز الحكومة
املركزيّة لحدودها والتع ّدي عىل الوالية القضائية التي متتلكها حكومات الواليات بشأن اإلسالم .تط ّرق الجدل إىل
االختالفات التاريخية بني السنة والشيعة ،أو «تعامل الطوائف كظاهرة دينيّة» ،وأسفر عن انحيا ٍز هائلٍ ض ّد الشيعة.
يعرض الكاتب محمد فيصل موىس للمذهب الشيعي وتن ّوعه من زيديّة وإسامعيلية وإمام ّية إثني عرشية يف مختلف
البالد ،من إيران ،والعراق ،والعربية السعودية ،ولبنان ،وباكستان الهنديّة ،وجنوب رشق آسيا .ويبني أساس العدل والعقل
واإلعتقاد بخالفة عيل بن أيب طالب بُعيد وفاة النبي محمد .ويوضح بأ ّن املذهبني يتفقان عىل التوحيد والنبوة واملعاد.
(1)https//:shiism.wcfia.harvard.edu/publications/sunni-shia-reconciliation-malaysia.
((( د .محمد فيصل موىس املعروف باسم “فيصل طهراين” ،باحث ماليزي سمي بـ «مؤلف ماليزيا الثائر» تخرج من كلية الرشيعة يف جامعة مااليا عام 1998
ونال درجة املاجستري يف األدب املقارن عام  2000ومن ثم نال الدكتوراه يف األدب املقارن عام .2010
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حا من خالل اإلحصاءات
كام يشري الباحث إىل النقطة الزمن ّية املفصل ّية يف الثورة اإليرانية عام  ،1979حيث بدى واض ً
انتشار الفكر الثوري بني املثقّفني أ ّوال ،ويف املناطق الحرضية ثانيًا بشكلٍ
حا التح ّول إىل املذهب
ّ
حرصي ،بل بدا واض ً

الشيعي بني الشبيبة الس ّنة من ناشطني سياسيني وأكادمييني ومن املعجبني باألخوان املسلمني ال سيّام الشبيبة الذين
ولدوا بعد عام 1979؛ ذلك أل ّن فكر اإلمام الخميني دعى إىل العمل ،وأن يأخذ رجال الدين األمر بأيديهم عىل أن تكون
الحكومة عىل منط النبي محمد.
ومن أجل تصحيح ما ارتكبته حكومة نجيب من أخطاء ،شكّل مهاتري محمد مجلس أعيان من النخبةThe Council“ :

 )CEP( ”of Eminent Personsملساعدة الحكومة الجديدة يف وضع السياسات والربامج خالل املئة يوم األوىل .ثم
انبثق عنها لجنتان ،األوىل )IRC( »The Institutional Reforms Committee« :والتي كانت تتألف من خرباء يف
الدستور وقضاة متقاعدين وأسامء أخرى مل تعلن للمأل.
إ ّن الفتوى التي ج ّرمت املذهب الشيعي يف عام  1996كان لها جذور امت ّدت إىل عام  1984عندما أعلن عدم
اإلعرتاف باملذهبني الزيدي والجعفري ،وأنّه كان عىل جميع املسلمني اإللتزام بعقيدة أهل السنة والجامعة ،وأ ّن دستور
الدولة واملحافظات كان يجب أن يعكسا هذا القرار.
ويأيت الكاتب عىل ذكر تجربته الشخصية حيث كان له  4كتب محظورة ،ولكن بتاريخ  10كانون الثاين من عام
أي دليل عىل أ ّن كتبه كانت مثرية للتحريض .فت ّم إلغاء الحظر؛ ولك ّنه يُضيف
 2018ألغى القضاء قرار الحظر ،ومل يجد ّ
بأ ّن سبعة مؤلّفات من كتبه ال زالت محظورة حتى اليوم .بل إ ّن فتوى  1969تج ّرم املخالف للفتوى بدفع  5000رنجت
ماليزي (أي ما يقارب  1172دوالر أمرييك) إضافة لثالث سنوات من السجن.
املخاوف املتأت ّية من املذهب الشيعي نتجت بشكلٍ
رئييس من تح ّول املاليزيني ال سيّام أولئك الذين
ٍّ
ولدوا بعد عام  1979أي زمن الثورة اإليرانية ،وليس فقط من جانب الشيعة املولودين من أبوين شيعيني.

ويؤكّد الكاتب عىل أ ّن الس ّنة والشيعة يف ماليزيا عاشا بسالم ،وميكن اقتفاء أثر الشيعة يف األدب املاليزي من حيث
األغاين ،مثل أغنية تذكري بفاطمة ،وقصص اإلمامني الحسن والحسني ،واملفاهيم مثل مفهوم اإلمام املهدي ،واملدائح
مثل مديح اإلمام عيل.
يشري الكاتب إىل الجدليّة التي حدثت يف الربملان يف عام  ،1982التي أثارها عبد الرزاق حسني ،وهو عضو يف
الربملان ،حيث ات ّهم الشيعة بالتسبّب يف عدم االستقرار والتط ّرف؛ وكذلك فعل إبراهيم عزمي حسن الذي ا ّدعى بأ ّن
ٍ
متزايد وسأل إن كانت الحكومة ستضع ح ًّدا لتعاليمهم .ووقع محمد يوسف تحت ضغط
الشيعة يكسبون أتبا ًعا بشكل
تبي أنّهم يقومون
الربملان فوعد بأنّه سرياقب الشيعة من أصول شيع ّية ،وأنّه سوف يأخذ إجراءات ّ
بحق الشيعة يف حال ّ
بتشكيالت حركيّة .ويف عام  1993جرى ربط بني الشيعة والثورة عىل لسان وزير الخارجية عبدالله فاضل ،ولك ّنه
يف الوقت نفسه الحظ السلوك اإليراين اإليجايب الذي يسعى إىل تخفيف الفروقات بني السنة والشيعة ويعمل عىل
توحيدهم .ويف عام  1997دعى عضو الربملان محمد ذيك كامل الدين إىل سجن الشيعة ،وحدث أن ت ّم سجن  10من
الشيعة عىل ضوء قانون األمن الداخيل « »The Internal Security Actوجرى مثله يف عام  1998وعام  2000وعام
 2001با ّدعاء تشويه اإلسالم ونرش االنحراف عن تعاليم اإلسالم.
يكمل الكاتب بأنّه خالل فرتة حكم عبدالله بدوي بني عامي  2003و 2009كان الوضع هادئًا وسلم ًيا .ويشري إىل أ ّن
عمن واملؤمتر الرابع والثالثني اإلسالمي لوزراء الخارجية وإعالن أسالم آباد ،كانت تؤكّد عىل عدم التمييز بني
مؤمتر ّ
الس ّنة والشيعة ،وهو ما أقدمت عىل تأكيده حكومة عبدالله خالل مشاركتها.
وعندما اعتىل نجيب عبد الرزاق الحكم بني عامي  2009و 2018نُسيت تلك اإلعالنات ،وهنا يشري الكاتب إىل
الئحة مؤرخة لثامنية محافظات قامت بني  2011و 2016بإصدار فتوى تعلن فيها انحراف الشيعة عن تعاليم الس ّنة .هذا
باإلضافة إىل اعتبار ماليزيا حليفًا للعربية السعودية التي ق ّدمت مبلغًا من املال بلغ  8,15مليون دوالر ،ما جعل ماليزيا
تقف إىل جانب مجلس التعاون الخليجي يف ثورة البحرين وتتهم الث ّوار بأنّهم «إرهابيون».
العالجات والتحديات الممكنة:
يق ّدم الكاتب بعض التوصيات وهي كام ييل:
.1ينبغي عىل البالد العودة إىل العلامنيّة؛ أل ّن اإلسالم ميكن أن يزدهر أكرث يف بيئة علامنيّة حيث جميع
حب بها.
املعتقدات تكون مر ّ

رشع قانون وأن الفتوى
.2ينبغي عىل املجتمع تب ّني مبدأ «فتواك ال تنطبق هنا» حيث إ ّن املفتي ليس م ّ
شخيص وال ميكنها تجريم من ال يعمل بها أفرا ًدا أم جامعات.
هي رأي
ّ
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للمؤسسات اإلسالمية ورشع حقوق اإلنسان
.3ينبغي عىل ماليزيا أن تتب ّنى منهج الحقوق اإلنسانية
ّ
عبت الحكومة الجديدة عن رغبتها باملوافقة عن مسؤول ّيتها يف تحسني 6
الدولية الصادرة عام  .1948وقد ّ
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خصوصا تجاه الشيعة .وينبغي عىل
حقوق إنسانية موجودة يف امليثاق ،وإ ّن موافقة الربملان ستؤ ّدي إىل تغريات
ً
ماليزيا تنفيذ ما ورد يف «خطة الرباط التنفيذية حول منع الكراهية العنرصية أو القومية أو الدينية التي تحرض
عىل التمييز والعدوانية والعنف» تجاه اآلخر؛ والذي نرش بعد العديد من ورش العمل يف جنيف ،سويرسا بتاريخ
حمل وسائل
 13شباط  .2013وقد وضعت الخطة  6عوامل تح ّدد أي تعابري ميكن منعها جرم ًّيا .كام أ ّن الخطّة ت ّ
اإلعالم ال سيّام الصحافة املسؤوليّة يف التشجيع عىل التسامح .وهنا يشري الكاتب إىل قضيّة األم إنديرا غاندي،
والتي هي من الهندوس كسبت قضية ترفض فيها تسجيل زوجها السابق املسلم ألبنائه يف سجل املسلمني
أي جهة لها األولوية.
بحيث إ ّن حكم املحكمة قد ألغى حكم الرشع ،وهو يعترب أن ذلك الحكم قد أكّد عىل ّ
ويف نهاية املقال يذكّر محمد فيصل موىس أنّه عىل املاليزيني:
.1أن يحتضنوا اإلسالم اإلصالحي ،فريفضوا التمييز القائم عىل الدين والجندرة والعرق واأليديولوجيا،
وأن ال يف ّرقوا بني املدارس املذهبية اإلسالمية أو بني املسلمني وغري املسلمني.
.2أن يكون لدى الجميع حريّة املعتقد والدين ،وأن ال يكون هناك إكراه يف الدين.

.3من حيث املجتمع ،أن ال يت ّم نرش الدين واإللتزام سوى مبوافقة اآلخرين وإقناعهم بتفضيل حلول
دينية عىل أخرى غري دينية
.4أن تبقى املبادئ الدينية مفتوحة عىل النقاشات والنقد والتساؤل

.5أن تتصف األحكام الدينية بثالث صفات :العدل ،واملنطق املعقول أي انفتاحها عىل النقاشات ،وأن
تكون أسمى من الحلول البديلة.
مجال للتجربة اإلنسانيّة
ً
.6أن يعتقد اإلسالم اإلصالحي بأ ّن اإلسالم يُوفّر املبادئ العا ّمة التي تفتح
والحكمة اإلنسانية الجامعية واملبادرات.

ويف الختام يقول الباحث بأنّه يف حال رغبة املاليزيني بتب ّني التصالح ،فإ ّن تصالحهم سينجح ،وعىل السنة أن يتق ّبلوا
جه إىل الشيعة ليقرتح أن يتخلّوا عن
الشيعة مبا فيهم الذين تح ّولوا إىل املذهب الشيعي أو الذين هم شيعة باملولد .ويتو ّ
هاجسهم بوالية الفقيه ،التي أفرزت الخوف حتى صدرت فتوى عام  .1996ولك ّنه يف الوقت نفسه ال يرت ّدد بوصف شكل
ديني يف حني أ ّن السنة والشيعة يف ماليزيا قد عاشوا بسالم ألزمن ٍة مديد ٍة ،وأ ّن
عنرصي
النظام بأنّه نظام متييز
ّ
مذهبي ّ
ّ
التغي قد حصل بعد عام  1979عام الثورة اإليرانية حني تح ّول بعض املاليزيني إىل التش ّيع ،ورافق ذلك عمل ّية تحويل
ّ
املؤسسات اإلسالمية إىل الوهابية.
ّ
ويحذّر محمد فيصل موىس من أ ّن التصالح هو يف أيدي الحكومة ،وإن مل يحصل تب ّني للحقوق اإلنسانية ولإلصالح

املؤسسات اإلسالمية لوضع كال الفئتني سويّة ،فإ ّن املتش ّددين املسلمني سيخطفون املو ّدة االجتامعية
يف
ّ
ثانية.

تأثير علم القيم الشيعي

في ثقافة ماليو

)Shia Influence in the Axiology of Malay Culture(1

صدر العدد السابع عرش من «املجلّة الدول ّية
لفلسفة الثقافة وعلم القيم»((( لسنة  ،2020وقد
تض ّمن مقالً للباحث املاليزي محمد فيصل

موىس((( جاء تحت عنوان «تأثري علم القيم الشيعي
يف ثقافة ماليو».
ييضء الباحث من خالل هذه املقالة عىل
الرتكيبة االجتامع ّية والثقاف ّية املختلفة يف مدينة
املاليو املاليزيّة ،ومدى التأثريات الخارج ّية يف
هذه الرتكيبة .وقد جاء يف ملخص املقال :عىل
م ّر السنني ،هناك العديد من البحوث حول التنمية
تاريخي .ويع ّد اإلسالم يف منطقة املاليو فري ًدا من نوعه؛ ألنّه متن ّوع ومنفتح عىل
اجتامعي
الثقافية يُنظر إليها من منظو ٍر
ٍّ
ٍّ
ريا عن «اإلسالم» الذي ُيارس يف الرشق األوسط.
التأثريات الخارج ّية ،ومن امله ّم النظر إليه؛ ألنّه يختلف اختالفًا كب ً
وبنا ًء عىل املناقشات ،فإ ّن العلامء أو رجال الدين املسلمني يف هذه املنطقة واملاليزيني أنفسهم مارسوا بالفعل منوذج
املذاهب كام اقرتحه العديد من العلامء املعارصين .وباستخدام التأثريات الشيعيّة يف ثقافة املاليو ،تحاول هذه املقالة
إظهار كيف مل يسقط املسلمون يف هذه املنطقة يف الطائف ّية .يف الواقع ،كان الشيعة جز ًءا ال يتج ّزأ من ثقافة املاليو،
إل أ ّن معظم املذاهب واألركان الشيع ّية ت ّم قبولها عىل نطاق واسع واحتضانها .وبالتايل
وعىل الرغم من األغلب ّية السن ّية ّ
انعكس علم التشيّع يف ثقافة املاليو يف العديد من النصوص الدينيّة واألدب الكالسييك واألحداث الثقافيّة .ومع ذلك،
مع تصاعد الطائفيّة يف هذه املنطقة ،تآكل النفوذ الشيعي وأبحاثه ببطء وكانوا ضحيّة تدخّالت أجنبيّة غري رضوريّة.
(1) https://www.pdcnet.org/cultura/content/cultura_2020_0017_0001_0099_0119

مخصصة لفلسفة الثقافة ودراسة القيم؛ إذ تش ّجع عىل استكشاف القيم والظواهر الثقافية املختلفة يف
تأسست يف عام  ،2004وهي مجلّة نصف سنويّة ّ
((( ّ
السياقات اإلقليمية والدولية .ويتم نرشها يف املقام األول باللّغة اإلنجليزية ،كام ينرش أحيانًا مقاالت باللغات األملانية والفرنسية واإليطالية .تصدر عن مركز توثيق
الفلسفة ( )Philosophy Documentation Centerمن قبل بيرت النغ ( .)Peter Langورئيس التحرير نيكوالي رامبو ()Nicolae Râmbu
((( باحث يف الجامعة املاليزية ،وباحث يف مرشوع الشيعة والشؤون العامل ّية يف مركز ويذرهيد للشؤون الدول ّية يف جامعة هارفارد.
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حماية قلعة اإلسالم في العصر الحديث:

حالة المجتهدين الشيعة

وحوزة النجف

في أوائل القرن العشرين بالعراق

:Protecting the Citadel of Islam in the Modern Era
A Case of Shiʿi Mujtahids and the Najaf Seminary in
(((Early Twentieth‐Century Iraq

صدر العدد  110من مجلّة «العامل اإلسالمي»((( جوان  ،2020وفيه
مجموعة من الدراسات متحورت يف الغالب حول مواقف بعض
علامء الشيعة املعارصين ...
لقد اخرتنا من املواضيع املطروحة يف هذا
العدد مقالة الباحث محمد ر .كلنتاري((( ،التي

جاءت تحت عنوان« :حامية قلعة اإلسالم يف
العرص الحديث :حالة املجتهدين الشيعة وحوزة
النجف يف أوائل القرن العرشين بالعراق» ،وفيها
يتع ّرض الباحث إىل مفهوم «حفظ بيضة اإلسالم» ،وهو مفهوم
شائع يف معاجم الفقه السيايس الشيعي؛ حيث إنه يشري إىل تلك املبادئ
اإلسالمية وأسسها ،التي بدونها يكون وجود اإلسالم واملجتمع اإلسالمي يف خطر .خالل
عرص الغيبة ،يُعتقد أ ّن املجتهدين الشيعة ،بصفتهم ن ّوابًا عامني لإلمام الغائب ،إنّ ا هم يبذلون قصارى جهدهم للوفاء
(1) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/muwo.12340
تأسست مجلّة «العامل اإلسالمي» عام  ،1911وح ّررها معهد هارتفورد منذ عام  ،1938وهي مجلّة مكرسة لتعزيز البحوث العلمية ونرشها حول اإلسالم
((( ّ
واملجتمعات اإلسالمية والجوانب التاريخية والحالية للعالقات بني املسلمني واملسيحيني .تتضمن املجلة مقاالت بحثية ومراجعات كتب وإشعارات واستطالعات
للدوريات.
متحصل عىل الليسانس من جامعة الشهيد بهيش ،وعىل املاجستري من جامعة النكسرت ،وعىل الدكتوراه من جامعة هولواي امللكية بلندن .وهو زميل
(((
ّ
باحث يف العالقات الدولية للرشق األوسط ،ونائب مدير مركز الدراسات اإلسالمية وغرب آسيا يف قسم السياسة والعالقات الدولية .يكمن اهتاممه
البحثي يفالعالقات الدولية للرشق األوسط مع الرتكيز بشكل خاص عىل التفاعل بني املذاهب اإلقليمية ،وإيديولوجيات النخبة ،واإلسالم السيايس.

بهذه املسؤولية الجد مق ّدسة .ولقد ت ّم تطوير معنى املفهوم وتطبيقاته عرب التاريخ الشيعي .هناك حالة جديرة باملالحظة
لحامية قلعة اإلسالم ،وهي موقف السيد أبو الحسن األصفهاين ( )1946-1867واملريزا محمد حسني النائيني (-1862
تأسست حديثًا يف أوائل القرن العرشين .تهدف هذه الورقة إىل
 ،)1937يف مقابل حوزة النجف والساللة الهاشمية التي ّ
إلقاء مزيد من الضوء عىل مفهوم قلعة اإلسالم ،وانعكاساتها عىل الفكر السيايس الشيعي ،والتطبيقات املعارصة.
المقدمة
يف إحدى خطاباته التي ألقاها يف عام  ،1980خاطب «آية الله الخميني» مجموعة من علامء املعاهد الدينية ،وحثّهم
فيها عىل أن كونهم علامء فهم من يحافظ عىل اإلسالم وهم حامة قلعة اإلسالم (بيضة اإلسالم) .إن «قلعة اإلسالم»
هي مصطلح متع ّدد القيم يف الفقه السيايس الشيعي ،حيث يشمل معاين «التكوين» و«الكيان» و«املجتمع اإلسالمي
األسايس» .يظهر يف مبدأ استثنايئ يُعرف باسم وجوه حفظ منعة (بيضة) اإلسالم الذي شكل حتى اليوم املنطق الفقهي
جعهم إ ّما عىل أن يصبحوا ناشطني سياسيًّا و/أو أن
(اجتهاد) لفقهاء الشيعة املؤ ّهلني (املجتهدين) عرب التاريخ ،وش ّ
يظلّوا مهادنني ساكنني ،كام تتطلب الظروف :عىل ضوء واجب حامية قلعة اإلسالم .كام توضح هذه الورقة ،فإ ّن العقيدة
سيايس يجب أن يكون ثانويًّا لهذا املبدأ الذي ال ميكن تعريضه
اجتامعي
أي هدف
الشيع ّية السائدة ّ
تنص عىل أ ّن ّ
ّ
ّ
لزعزعة.
عىل النقيض من نظرائهم الس ّنة ،عىل األقل حتى العقود األخرية ،كان املجتهدون الشيعة السائدون مستقلني عن
حرصي عىل أتباعهم
بحق
الدولة ،واعتمدوا إىل ح ّد كبري عىل قدراتهم الفرديّة والتنظيمية؛ لتعبئة الجمهور واملطالبة ٍّ
ّ
املتجسد يف هويّة املجتهدين الشيعة ،لهو متجذّر يف كاريزما األمئة اإلثني عرش
من العا ّمة .إ ّن مبدأ الوصاية (الوالية)
ّ
املعصومني ،ويف ما يسمى بنوابهم العامني ،ويف املجتهدين ،ويف والء وتفاين أتباعهم .كام أ ّن املواقف السياسية
لألمئة واملجتهدين الشيعة كانت وال زالت تنبع من قدرتهم عىل ترسيخ قاعدة شعبية .هذه هي الطريقة التي يقرأ بها
دعم
علامء االجتهاد األصويل التاريخ السيايس لألمئة الشيعة وأتباعهم .ففي كلامتهم ،كلّام رأى األمئة املعصومون ً
وإل يبقون مهادنني ساكنني .ونتيجة لذلك ،ومبثابة أنّهم النواب العامني لألمئة
من املجتمع خاضوا يف السياسة بنشاطّ ،
الحق ألنفسهم من مسؤوليات ومواقف
خالل زمن الغيبة ،احتفظ املجتهدون الشيعة ببعض صالحياتهم ،وأكّدوا عىل
ّ
سياسية مامثلة .بالنسبة للمجتهدين ،ميكن اعتبار جميع أعامل األمئة املعصومني خالل حياتهم من وفاة النبي محمد،
عام  632م ،إىل بداية غيبة اإلمام الثاين عرش ،عام  873م ،عىل أنّها أفعال «الرجل الكامل» .من وجهة نظرهم التقليدية،
يرى املجتهدون الشيعة أن هدوء «عيل بن أيب طالب» ،اإلمام األ ّول ،حول مسألة خالفة الرسول وخالفة «أيب بكر» إىل
ح ّد ما كان نتيجة إىل أن أنصار «عيل» ما كانوا األغلبية املسلمة يف ذلك الوقت .لقد بقي مهادناً وامتنع عن الشؤون
العامة عىل مدى العقدين التاليني .فقط عندما تجمع عرشات من املسلمني خارج منزله وطلبوا منه قبول الخالفة حينها
وافق «عيل» أن يصبح نشطًا سياس ًّيا م ّرة أخرى .وقد ب ّرر هذا االنتقال من املهاداة إىل النشاط:
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َب
اص َو َما أَ َ
خ َذ اللَّهُ َع َل الْ ُعل ََم ِء أَ َّل ُيقَا ُّروا َع َل ِكظَّ ِة ظَالِ ٍم َو َل َسغ ِ
جو ِد ال َّن ِ ِ
ح ِ ِ
ج ِة ِب ُو ُ
ح َّ
اض َو ِق َيا ُم الْ ُ
«لَ ْو َل ُحضُ و ُر الْ َ
ت َح ْبلَ َها َع َل غَا ِر ِب َها».
ُوم َلَلْ َق ْي ُ
َمظْل ٍ
إ ّن نشاط ابنه األصغر اإلمام الشيعي الثالث حسني بن عيل ،ومت ّرده عىل الخليفة األموي آنذاك يزيد بن معاوية انتهى
مبأساة كربالء .وتس ّبب الحدث وما أعقبه يف أن يحافظ األمئة الشيعة ممن جاؤوا الحقًا عىل موقف سيايس ُمهادنٍ .
رئييس عىل تعليم عقيدة اإلميان ملن هم يف دائرتهم من الصحابة املق ّربني وأفراد
يف القرنني التاليني ،ركز األمئة بشكل
ّ
أرسهم .ومع تزايد جمهور املريدين لألمئة ،الذي أ ّدى أيضً ا إىل حصولهم عىل االستقالل املايل من خالل تربع أتباعهم
بعطاءات الزكاة والخمس ،أجرب الخليفة العبايس املأمون ( )833-786اإلمام الشيعي الثامن عىل الهجرة من املدينة
املنورة إىل طوس؛ بهدف إبقائه تحت املراقبة املبارشة للخليفة .الخلفاء الالحقون ،وبسبب خوفهم من شعبية األمئة
الشيعة ،جعلوا هذه املامرسة أم ًرا دائم التكرار .لذلك ،حسب املعتقد الشيعي السائد ،ولد اإلمام الثاين عرش يف الحامية

العسكرية للخليفة؛ يف وقت الحق ،وبسبب الخوف عىل حياته ،أقدم عىل الغيبة .تؤكد املعتقدات املخلصية الشيعية
عىل الفكرة بأن اإلمام الثاين عرش عىل قيد الحياة ،وأ ّن إقامة «النظام اإلسالمي العادل» بانتظار ظهوره يف املستقبل .مع
عدم متكن وصول املجتمع مبارشة إىل األمئة ،فاألمر مرتوك للشيعة املجتهدين للوفاء باملسؤوليات ذات الصلة خالل
هذه املرحلة االنتقالية.
كل تربير
تنبع جذور سلطة املجتهدين الشيعة خالل عرص الغيبة من هذه السرية لوجود األمئة من 632م إىل  873مّ .
لألدوار االجتامعية والسياسية املتميزة التي يدعيها املجتهدون الشيعة ألنفسهم كلّها مستم ّدة من كيف ّية ربط سلطتهم
بسلطة أنشطة ومسؤوليات األمئّة ،ويُعرف هذا بتفويض اإلنابة العامة.

ووفقًا للعقيدة الشيعية السائدة ،كانت املسؤوليات الرئيسية لألمئة خالل فرتة الـ  250عام هذه هي نرش الرسالة

رص عىل أنّه من واجب املجتهدين الشيعة تويل
«الحقيقية» للنبي ،وحامية املجتمع املسلم ،وحامية قلعة اإلسالم .وت ّ
هذه املسؤولية خالل الغياب لإلمام األخري .نقل الجامع البارز للتقاليد الشيعية ،الكليني (املتوىف 941م) ،عن اإلمام
الشيعي السابع قوله:
ال ِْس َل ِم كَ ِ
ِ
صونُ ْ
صنِ ُسو ِر الْ َم ِدي َن ِة لَ َها».
«لَنَّ الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
ح ْ
ني الْ ُف َق َها َء ُح ُ
لذلك يجب دراسة املعرفة واألنشطة واملواقف السياسية للمجاهدين الشيعة خالل زمن الغيبة فيام يتعلق بهذه
املسؤولية األساسية :أي حامية قلعة اإلسالم .وهذا ميثل أحد املبادئ القليلة ج ًدا التي تم إنابة تنفيذها بدون رشوط.

كل نشاط وواجب ومسؤولية أخرى للمجتهدين يأيت يف املرتبة الثانية لحامية قلعة اإلسالم .يف املراحل
وبالتايل ،فإ ّن ّ
املبكرة من زمن الغيبة ،اعتقد املجتهدون يف غالبيتهم أ ّن الوفاء بهذه املسؤولية يتطلّب منهم السعي نحو تجميع تعاليم
األمئة ،وإنشاء دوائر تعلّم ومعاهد ،واالنخراط يف نقاشات مع علامء من طوائف إسالمية أخرى.
يف وقت الحق من التاريخ الحديث  -أثناء صعود الساللة الصفوية ( -)1722-1501اعترب بعض

املجتهدين أنّهم قد أوفوا بهذه املسؤولية من خالل إضفاء الرشعيّة عىل امللوك الشيعة ،وإسداء املشورة إليهم.
وباملثل ،يف القرنني التاسع عرش والعرشين امليالديني ،استغلّوا سلطتهم املتم ّيزة من خالل تعبئة أتباعهم للقتال يف
ريا ،يف
الحروب الروسية الفارسية ( ،)1828-1804وثورة التبغ ( ،)1891والثورة الدستورية الفارسية ( .)1911-1905وأخ ً
الزمن املعارص ،خلصت مجموعة من املجتهدين بزعامة «آية الله الخميني» إىل أنّه يجب عليهم إقامة حكومة إسالمية
لحامية قلعة اإلسالم .وبالطبع ،كان هناك العديد من املجتهدين اآلخرين الذين اعتقدوا خالل تلك الفرتة أنّه من أجل
حامية قلعة اإلسالم ،كان عليهم الرتكيز عىل األنشطة العلمية واالمتناع عن االنخراط املبارش يف السياسة.
تناقش هذه الورقة بأن السبب الرئيس وراء تب ّني املجتهدين الشيعة مواقف سياس ّية مختلفة يف هذا الصدد هو أ ّن
تص ّورهم ملا تنطوي عليه حامية قلعة اإلسالم يختلف مع تغري الظروف .وبعبارة أخرى ،إذا أدرك املجتهد أ ّن انخراطه يف
بأي شكل قلعة اإلسالم ،فإنّه سيتّخذ موقفًا مهادنا .تحاول هذه الورقة إلقاء املزيد من الضوء عىل مبدأ
السياسة سيه ّدد ّ

كل من املواقف السياسية الناشطة
حامية قلعة اإلسالم يف الفقه السيايس الشيعي ،وتط ّورها التاريخي ،وكيف شكّلت ّ
والهادئة للمجتهدين الشيعة يف العرص الحايل .مبراجعة املصادر الشيعية األولية ،يرشح القسم األ ّول من الورقة املفهوم
ومعانيه وحاالته وتداعياته .ويف القسم الثاين ،تحاول الورقة أن ترشح كيف شكّل تص ّور املجتهدين الشيعة -املرشدين
أي وقت من األوقات -مواقفهم السياسية يف أوائل القرن العرشين يف العراق .لقد
ملا يُشكّل حامية قلعة اإلسالم يف ّ
أصبحوا ناشطني سياس ًيا بني عامي  1914و  ،1924وابتعدوا عن الشؤون السياسية ،وظلّوا هادئني ،من عام  1924إىل
عام  .1958وتختتم الورقة مبناقشة اآلثار الناشئة للمبدأ يف الفقه السيايس الشيعي يف أعقاب قيام الحكومة اإلسالمية
يف إيران.
حماية قلعة اإلسالم :مسؤولية ال غىن عنها في الفقه الشيعي
وقد لوحظ أ ّن املبدأ املؤث ّر الذي شكّل املوقف السيايس للمجاهدين الشيعة هو مسألة حامية قلعة اإلسالم.
يوجد القليل يف اللغة اإلنجليزية حول معنى هذا املفهوم وحاالته وآثاره .يذكر «سعيد أمري أرجوماند» ((Saïd Amir
 ،Arjomandالذي يرتجم بيضة اإلسالم عىل أنها «قلعة اإلسالم» ،بإيجاز يف دراسته لدور املجتهدين الشيعة خالل
مهم
الثورة الدستورية الفارسية .ومع ذلك ،فإ ّن املفهوم وتطبيقاته يف سياقات اجتامعية وسياسية مختلفة لعب دو ًرا ًّ
يف الفقه الشيعي منذ العصور األوىل .تعترب حامية بيضة اإلسالم مسؤولية إلهية ال جدال فيها من األمئة املعصومني
واملجتهدين الشيعة خالل زمن الغيبة .أهميته يف الفقه الشيعي هي أ ّن جميع املجتهدين يعتقدون باإلجامع أنه ،يف
الحالة املحتملة التي يأيت فيها فعل إجباري آخر يتعارض مع حامية قلعة اإلسالم ،فإ ّن األخري له األسبق ّية.
معاني وحاالت

يشري املعنى املعجمى لبيضة اإلسالم إىل صميم اإلسالم وجوهره ،وهو صفة إسالمية يفقد اإلسالم هويّته بدونها.
ويع ّرف اللغويون العرب بيضة اإلسالم ببساطة عىل أنها «املجتمع اإلسالمي ومبادئه» .يقول الفقيه الشيعي البارز
48

إصدارات

49

«كاشف ال ِغطاء» (املتوىف 1812م) أ ّن بيضة اإلسالم تشري إىل تلك األسس الحاسمة لإلسالم التي بدونها اإلسالم
واملجتمع املسلم يف خطر .عند معالجة سؤال حول معنى هذا املفهوم ،يقول مجتهد آخر ،وهو «املريزا القمي»
(1738م1815-م):
خامسا،
«إ ّن مصطلح «بيضة» له معاين مختلفة :أ ّوال ،البيض .الثانية ،الخصيتني .الثالثة ،خوذة .راب ًعا ،محيط يشء ما.
ً

يقولون «بيضة البلد» التي تشري إىل رئيس بلدة يجتمع املجتمع حوله ويتبع أوامره .قد تشري بيضة اإلسالم مجازًا إىل
اإلسالم ،الذي يشبه املحارب الذي يرتدي خوذة عىل رأسه .وكام أن الرأس هو قائد الجسد ومن دون رأس ال يبقى أحد
عىل قيد الحياة ،فبالتايل حامية الرأس هي حامية حياة املرء .كام تحمي الخوذة رأس املحارب وتحافظ عليه ،كذلك
هي حامية بيضة اإلسالم ض ّد األعداء فهي تبقي اإلسالم واملجتمع اإلسالمي عىل قيد الحياة .وكام يوضح «القمي»،
فإ ّن حامية بيضة اإلسالم تنطوي عىل عمل يحافظ عىل أرض اإلسالم وجوهره .إ ّن التهديد لقلعة اإلسالم سيع ّرض وجود
خاصة عندما يفرضه الغرباء .يف الفقه الشيعي ،الذي يحمي قلعة اإلسالم من تهديد متص ّور ،مسؤول ّي ٌة
الدين للخطر،
ّ
تقع عىل عاتق األمئة املعصومني ،وخالل زمن الغيبة ،هي عىل عاتق ن ّوابهم العامني أو املجتهدين الشيعة املؤهلني.

باإلضافة إىل هذا التعريف العام ،يشري بعض األدب الشيعي أيضً ا إىل مواقع معينة ،مثل املدن ذات األهمية الدينية
يف املدينة املنورة والنجف ،باعتبارها قلعة اإلسالم (الشيعي) .يف عام  630م بعد شائعات عن الغزو البيزنطي للمدينة،
دعا النبي محمد املجتمع اإلسالمي لالستعداد للحرب .قبل اإلنطالق يف الحملة التي تلت ذلك ،طلب من ابن عمه
ربر علامء الشيعة قرار النبي بأنّه يف ذلك الوقت ،كانت
«عيل» عدم مرافقة الجيش اإلسالمي ،بل البقاء يف املدينة .يُ ّ
ُتخفي املعروفني بـاملنافقني.
املدينة املنورة وهي مركز دار اإلسالم ،تحت تهديد مستم ّر من مجموعة الخصوم امل
ّ
ويقولون بأ ّن النبي طلب من «عيل» حامية ما يُعتقد أنّها قلعة اإلسالم .لو مل يبق لحراسه املدينة حني كان جيش اإلسالم
كل جهود النبي عىل مدى اثنني وعرشين
بعي ًدا ،لكانت قد سقطت يف أيدي الكفار واملنافقني ،وبعد ذلك لكانت ذهبت ّ
عا ًما ُس ًدى .عىل غرار املدينة املنورة ،تعترب مدينة النجف أيضً ا قلعة لإلسالم ،كام يقول بعض املجتهدين الشيعة
البارزين .عىل سبيل املثال ،كتب «السيد جواد العاميل» (ت  ،)1811يف وسط نهب الوهابية لكربالء والنجف يف أوائل
القرن التاسع عرش ،كتب «رسالة يف وجوب الذب عن النجف األرشف» ألنّه بيضة اإلسالم ،وهي تدور حول التشجيع
جع أتباعه عىل الدفاع عن املدينة ،وأوضح ملاذا يجب عىل
عىل وجوب الخوف عىل النجف؛ ألنّه قلعة اإلسالم ،فش ّ
شيعي قاد ٍر أن يهرع لحامية النجف ومعاهده الدينية.
كل
ّ
ٍّ
ماذا تعين حماية قلعة اإلسالم؟
يشري الكُليني إىل تقليد حديث رواه اإلمام الشيعي الثامن عيل بن موىس الرضا (ت 819م) الذي يح ِّرم فيه عىل أتباعه
مساعدة الجيش الظامل ،أي الخليفة العبايس .يف مناقشة هذا ،يسأل األتباع من العامة اإلمام التايل« :هل
تقول إنّه إذا دخل الرومان أرايض املسلمني ،فيجب أال يوقفهم [الشيعة]؟»

يجيب اإلمام :إ ّن أتباعه يجب فقط أن «يدافعوا عن أنفسهم ويجب أال يشاركوا يف القتال ،إال إذا كانت بيضة اإلسالم
يف خطر».
حا أنّه يف هذه الحالة« ،الشيعة يقاتلون من أجل حامية بيضة اإلسالم وليس الخليفة ،فإ ّن يف»دروس
ويتابع اإلمام موض ً

دروس لدين محمد».
بيضة اإلسالم
ٌ

أساسا ألحكام
هذا هو الحديث الوحيد الذي يشري رصاحة إىل مصطلح بيضة اإلسالم يف اإلسالم الشيعي ،وأصبح
ً

ربره يف اإلسالم
املجتهدين .أوالً وقبل ّ
كل يشء ،يقوم هذا الجدل عىل أ ّن الجهاد الدفاعي خالل زمن الغيبة له ما ي ّ
الشيعي .كام كتب الشيخ الطويس (ت :)1067
«املشاركة يف الجهاد تحت راية حاكم ظامل أمر خاطئ وأولئك الذين يتجاهلون هذا يرتكبون خطيئة .وأولئك الذين

يصابون يف مثل هذه الحروب ال يكافؤن [عند الله]  ...إال إذا كان هناك خوف عىل قلعة اإلسالم [ ...يف هذه الحالة]
يصبح الجهاد للدفاع عن اإلسالم واجبًا».
استخدمت العديد من فتاوى الجهاد يف العصور الوسطى والحديثة النهج نفسه ،وأصبحت حامية قلعة اإلسالم
مفهو ًما بارزًا يف الفقه السيايس الشيعي .باإلضافة إىل الجهاد الدفاعي ،ومشاهدة الحدود اإلسالمية وحراستها ،استخدم

شيعي هذا املبدأ يف اآلونة األخرية؛ لتربير إنشاء الحكومة اإلسالمية ،واستعادة النظام الداخيل وإصالح الشؤون
مجتهد
ّ
الداخلية للمسلم .إن املشاركة البارزة للزعيم املتص ّوف الهادىء كام هو معروف يف معهد النجف «آية الله الخويئ»
(تويف عام  ،)1992خالل االنتفاضة العراقية عام  1991هي مثال عىل ذلك .فمع اندالع القتال يف شوارع النجف بني
جهة إىل «أبنائه األحباء والشعب املؤمن»:
املتمردين والقوات العراقية ،أصدر «الخويئ» دعوة مفتوحة مو ّ
لكل مسلم  ...أحثّكم عىل أن تكونوا قدوة
«ال شكّ أنّ حامية قلعة اإلسالم والعناية مبقدّ ساتها واجب ال غنى عنه ّ
حسنة باتّباع املبادئ اإلسالمية والعناية بسلوككم .أحثكم عىل أن تراعوا حرمة الله عندما يتعلّق األمر بحرمة الناس
وممتلكاتهم وكذلك األماكن العامة».
ومع ذلك ،فإ ّن حامية قلعة اإلسالم ال تنطوي بالرضورة عىل النزاع والنشاط .بالطبع ،يف معظم الحاالت ،تم استخدامه
وخاصة للدفاع عن مبادئ العقيدة ،وللدفاع عن املجتمع من تهديد الغرباء ،ولكن يف
لتربير النشاط السيايس الشيعي،
ّ
بعض الحاالت ،كانت الحاجة إىل الوفاء بهذه املسؤولية أيضً ا تق ّدم مرب ًرا للمهادنة السياسية .الجدير بالذكر هو أ ّن
حق الخالفة ،يكشف عن املهادنة السياسيّة من أجل حامية
السؤال الوجودي عن اإلسالم الشيعي ،أي الخالف حول ّ
قلعة اإلسالم يف املعتقدات الشيعية السائدة .املجتهد الشيعي اللبناين»،عبد الحسني رشف الدين» (تويف عام ،)1957
ربر مهادنة «عيل» بشأن خالفة «أيب بكر» عندما يكتب:
ي ّ
تخل فقط
«كان من الطبيعي أن يتنازل عن حقّه يف الخالفة ملصلحة اإلسالم وملصلحة املجتمع املسلم  ...لذلكّ ،
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عن نزاعه مع أيب بكر لحامية قلعة اإلسالم  ...هو وأفراد عائلته ،وصحابته تبعوه واختاروا املهادنة بينام كان األمر يشبه
الوخز يف أعينهم واختناقهم يف حناجرهم».
تحقيقًا لهذه الغاية ،ال يعني ات ّخاذ مواقف سياسيّة مختلفة  -ناشط أو ُمهادن  -بالرضورة تفاوتًا اسرتاتيجيًا بني
املجتهدين الشيعة .إنها ليست قضية أساسية بحد ذاتها .ما هو أسايس وال جدال فيه هو حامية قلعة اإلسالم ،والسياقات
املختلفة التي واجهها املجتهدون هي التي كانت تح ّدد أن يصبحوا ناشطني سياسياً أم ُمهادنني  1914إىل .1924
المجتهدون الشيعة وحماية قلعة اإلسالم في العراق في أوائل القرن العشرين
واحدة من الروايات الحديثة الجديرة باملالحظة التي استخدم فيها املجتهدون الشيعة مبدأ حامية قلعة اإلسالم؛
لتربير نشاطهم السيايس أ ّوالً ث ّم هدوئهم ،حدثت يف أوائل القرن العرشين يف العراق .من عام  1914إىل عام ،1924
أ ّدى التص ّور الذي يحمله املجتهدون ملا كان يُشكّل «حامية قلعة اإلسالم» إىل ات ّخاذ موقفني سياسيني مختلفني عىل ما
يبدو .عىل الرغم من أ ّن العديد من املجتهدين الشيعة البارزين يف النجف وكربالء وسامراء ،كانوا بشكل عام ،مشاركني
بنشاط يف سياسة إيران خالل الحروب الروسية-الفارسية ،وثورة التبغ ،والثورة الدستورية الفارسية ،إلّ أنّهم ظلّوا ُمهادنني
نسب ًّيا فيام يتعلق بالسياسة العثامنية العراقية خالل القرن التاسع عرش .ولكن مع اندالع الحرب العاملية األوىل ،ات ّخذ
جعوا أتباعهم عىل الدفاع عن العراق ض ّد الغزاة
املجتهدون يف العراق موقفًا أكرث نشاطًا :فدعموا الق ّوات العثامنية وش ّ
عراقي-
سني وغري
ّ
الربيطانيني .يف عام  ،1921تولّت بريطانيا االنتداب عىل العراق ،وتم تتويج فيصل بن الحسني -وهو ّ
كأ ّول ملك للعراق .ولكن يف وقت الحق ،يف عام  ،1924بخيبة أمل من نتيجة نشاطهم ،تع ّهد املجتهدون الشيعة
القياديون يف ذلك الوقت« ،السيد أبو الحسن األصفهاين» و»املريزا محمد حسني النائيني» ،للملك باإلنكفاء عن
السياسة الوطنية العراقية ،والرتكيز فقط عىل النشاط العلمي .يحاول هذا القسم رشح كيف كان واجبهم يف كلتا الحالتني
حامية قلعة اإلسالم هو السلوك الذي شكّل املواقف السياسية للمجتهدين املعنيني.
مع اندالع الحرب العاملية األوىل يف أوروبا والتحالف العثامين مع أملانيا ،انطلقت حملة بالد الرافدين ،ويف شهر

شامل إىل العراق .أصدر رئيس حوزة
ً
ترشين الثاين من عام  ،1914استولت القوات الربيطانية عىل البرصة وسارت
النجف يف ذلك الوقت ،السيد محمد كاظم اليزدي ( ،)1919-1831الذي كان عىل ما يبدو يقود املعسكر املهادن
خالل الثورة الدستورية الفارسية ،أصدر فتوى جهادية .ولحامية قلعة اإلسالم ،أقدم عىل حثّ املسلمني جميعهم
عىل االنضامم إىل الق ّوات ض ّد الربيطانيني «غري املؤمنني» .ويف رسالته التي بعث بها إىل العرشات من زعامء القبائل
العراقية ،كتب:
«وال غنى لجميع القبائل ،وسكان الحدود ،وغريهم من املسلمني القادرين ،عن حامية حدودهم وحامية قلعة اإلسالم
إىل أقىص حدّ يستطيعونه».
بالنسبة لرئيس النجف يف ذلك الوقت ،فرضت حامية قلعة اإلسالم حربًا دفاعيّة ض ّد الدخالء

«حاكم ظامل ًا».
عم إذا كان الخليفة العثامين ،بنا ًء عىل الفقه الشيعي ،والذي كان بشكل قاطع
ً
الربيطانيني ،بغض النظر ّ
كانت إشارة «السيد كاظم اليزدي» إىل قلعة اإلسالم لتربير الجهاد الدفاعي ض ّد الق ّوات الربيطانية ،كام نوقش أعاله،
تطبيقًا روتين ًّيا لهذا املبدأ الفقهي.
انض ّم آالف الشيعة ،مبن فيهم نجل «اليزدي» ،إىل الجيوش العثامنية للدفاع عن الحدود .لكن ما أثار فزعهم هو
أ ّن القوات الربيطانية استولت عىل بغداد يف شهر آذار من عام  1917وأنهت الحكم العثامين يف العراق إىل األبد .يف
أعقاب الحرب ،سعت بريطانيا إىل تعزيز سيطرتها عىل املنطقة .وسط هذه التطورات ،تويف «اليزدي» يف شهر نيسان
من عام  ،1919وخلفه «محمد تقي الشريازي» ( )1920-1840يف كربالء عىل الرئاسة الشيعية العراقية ،والذي لعب بعد
ذلك دو ًرا محوريًّا يف تعبئة السكان طوال الثورة العراقية عام  1920ض ّد االحتالل الربيطاين .تشكّل الثورة ،وهي رصاع
يف عموم أرجاء الوطن من أجل الحرية واالستقالل ،األساس ملا يعرف اليوم بالعراق .بالنسبة للمجتمع الشيعي ،الذي
لعب دو ًرا رئيس ًّيا يف الثورة ،فإنّه ميثل أه ّم مساهمة للوحدة الوطنية ،عىل الرغم من أ ّن النتيجة مل تف ْدهم قط كام توقعوا
هم وقادتهم الدينيون.
يف شهر أيار من عام  ،1920اجتمعت مجموعة من املجتهدين الشيعة ،وشخصيات بارزة ،وشيوخ القبائل يف كربالء

مع «الشريازي» الت ّخاذ قرار مشرتك حول كيفيّة ال ّرد عىل االحتالل الربيطاين .وأصدر «الشريازي» ،عند االتفاقية ،إعالنًا
ينص عىل ما ييل:
ّ
توصلوا إىل قرار
«كونوا يقظني؛ أل ّن إخوانكم يف بغداد ،ويف الكاظمية ويف النجف ويف كربالء ويف مناطق أخرى ّ
مشرتك بالتظاهر سلميًّا واملطالبة بحقوقهم املدنية .إنّهم يطالبون بحق باستقالل العراق وبإقامة حكم إسالمي عادل.
يل.
ومن ثم ،فهو من واجبكم إرسال ممثلني لكم إىل بغداد ،والحفاظ عىل السالم والنظام ،ومحاولة منع ّ
أي انقسام داخ ّ
كام أنصحكم باحرتام اآلراء جميعها خالل هذا الجهاد الكبري».
دفع تط ّور األحداث والسياسات الربيطانية ض ّد دعوة املجتهدين إىل تنظيم انتفاضة شعبية ،وبعد ذلك أصدر
حا متبو ًعا بدعوة إىل الجهاد ض ّد املحتلني األجانب .نص رسالته ،جزئيًا ،عىل النحو التايل:
«الشريازي» خطابًا مفتو ً
أل يبقوا
«ال يخفى عىل أحد أن وضع املجتمع املسلم اليوم مرهق وحرج للغاية ،ويتطلّب من العلامء املوقّرين ّ
مهادنني  ...واليوم ،يجب عىل جميع أفراد الجالية املسلمة الوفاء بواجب الدفاع عن قلعة الدين وحامية املق ّدسات

من الكفّار.

تشري الرسالة بوضوح إىل أ ّن أساس الجهاد الدفاعي لـ«الشريازي» كان أيضً ا اجتهاده حول ما كان يشكل حامية قلعة
اإلسالم يف ذلك الوقت .يف هذا القرار ،حصل عىل الدعم الكامل من املجتهدين الشيعة البارزين اآلخرين مبا يف ذلك
مهدي الخاليص (ت  )1925يف الكاظمية وشيخ الرشيعة األصفهاين (ت )1920 .يف النجف ،حيث إنّه مل ينجح فقط يف
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جع أيضً ا مقاتيل القبائل الشيعية يف جميع أنحاء الفرات األوسط .بحلول شهر متوز من عام
تعبئة سكان الحرض بل ش ّ
 ،1920ت ّم تحرير مناطق شاسعة من الفرات األوسط والسفيل تحت قيادة هؤالء املجتهدين الشيعة «املقاتلني» .ولكن
ارتبك الثوار ،فقد تويف «الشريازي» فجأة ،وانتقلت الرئاسة من كربالء إىل النجف .هدأت الثورة واتّفق املتحاربون عىل
وقف إطالق النار بحلول شهر ترشين األول من ذلك العام.
إن انخراط الشيعة يف ثورة  1920مل يجلب لهم سوى اليأس .كانت وفاة املجتهدين الشيعة البارزين ،الذين قادوا
املجتمع يف االستقالل عن بريطانيا ،رضبة قاسية للنشاط السيايس للمجتمع .عندما استقر غبار االنتفاضة ،ولتعزيز
أسس الربيطانيون امللكية الهاشمية.
وجودهم يف العراقّ ،
كان املجتمع بعد ذلك تحت القيادة الجامعية لثالثة مجتهدين« :مهدي الخاليص» ،و«أبو حسن األصفهاين»،

و«النائيني» يف النجف .وتع ّهد هؤالء يف نهاية املطاف بالوالء لـ«فيصل» ،وإن كان مرشوطًا .أكد «الخاليص» عل ًنا
أ ّن املجتهدين سوف يدعمون «فيصل» طاملا أنه كان يحرتم سيادة العراق ،وأنه كان سيقطع الروابط مع بريطانيا ،وأنه
سيوافق عىل أن سلطته ستكون ملزمة من قبل مجلس نواب منتخب.
من أجل ضامن تفويضهم يف العراق ،وضع الربيطانيون رشوط املعاهدة األنجلو-عراقية؛ وللمصادقة عىل املعاهدة
رسم ًّيا ،كانت هناك حاجة للجمعية التأسيسية .يف  13ترشين األ ّول من عام  ،1922نرشت صحيفة «العراق» اليومية دعوة
فيصل للجمهور للمشاركة يف انتخاب الجمعية .يف نظر املجتهدين ،وكام ت ّم الكشف عنه الحقًا ،أ ّن املعاهدة كانت
«تدخالً صارخًا من قبل الربيطانيني يف الشؤون العراقية» .كان ينظر إليها عىل أنّها تهديد لقلعة اإلسالم .لذلك ،فإن كانت
ومبخالفة رصاحة لسلطة امللك يف شهر ترشين الثاين من عام  ،1922أصدر «الخاليص» و«األصفهاين» و«النائيني»
سلسلة من الفتاوى التي اعرتضت عىل املشاركة يف االنتخابات التالية.
عىل سبيل املثال ،ر ًّدا عىل استفسارات متابعيهم الذين يطلبون توجيهات بشأن االنتخابات ،ذكر املجتهدون الثالثة:
«لقد أمرنا بحظر االنتخابات واملشاركة فيها من قبل األمة العراقية كلّها .ذلك أن من يشارك فيها أو يق ّدم أدىن مساعدة
سوف يعيص الله ورسوله واألمئة».
عالوة عىل ذلك ،تواصل «الخاليص» مع وجهاء السنة وشيوخ القبائل لدعمهم ألحكام مامثلة ،مام أثار مخاوف
حكومية كبرية.

أ ّدى تصعيد املعارضة لالنتخابات إىل جعل حكومة «عبد املحسن سعدون» (الذي كان يف السلطة من عام 1922

إىل عام  )1929القيام بتنظيم حملة تطالب برتحيل املجتهدين الذين كانوا «رعايا فارسيني» والذين مل يكونوا ليمتنعوا
عن التدخل يف السياسة الوطنية للعراق .يف هذا ،حصلت الحكومة عىل موافقة امللك أيضً ا .كان يف شهر
كانون األول من عام  ،1921يف مناقشة مع السري «برييس لورين» ( ،)Sir Percy Loraineالسفري الربيطاين

رصح «فيصل» بوضوح أنّه إن مل يتم كرس تأثري املجتهدين« ،فال ميكن إحراز تق ّدم
الذي كان قد ُع ّي حديثًا يف إيرانّ ،
ٍ
مرض يف الشؤون الفارسية» ،ناهيك عن الشؤون العراقية من جانبه.
بعد دعوة الحكومة ،طُرد الخاليص من العراق يف  24حزيران من عام  .1923ويف محاولة الحتواء أي اضطراب

أي مصلحة يف
محتمل ،ب ّررت الحكومة موقفها وأعلنت أنّه من غري املقبول أ ّن مجموعة من الغرباء ،الذين ليس لديهم ّ
استقالل اململكة العربية ،افتعال كلامتهم املروعة باسم اإلسالم ونرشها عىل الجدران .ولكن للر ّد عىل ما كان يُنظر إليه
مناهض لإلسالم ،هاجر مجتهدان بارزان من النجف« ،األصفهاين» و«النائيني» برفقة حاشيتهام
حكومي
عمل
عىل أنّه ٌ
ٌ
ٌّ
إىل كربالء -حيث كان غالبية السكان فارسيني -بهدف تنظيم حركة شعبيّة ض ّد الحكومة.
عىل الرغم من هذا الجهد ،كانت حملة الحكومة ض ّد املجتهدين ف ّعالة ،وفشلوا يف كسب دائرة ذات مغزى .وأكّد
أحد تالمذة «النائيني» ،الذي كان موجو ًدا يف كربالء يف ذلك الوقت ،هذه املحاولة العقيمة:
«مل يقف أحد خلف «النائيني» و«األصفهاين» ،ومل يتم إغالق أي متجر يف دعمهم ،ومل يُرفع صوت ض ّد الحكومة.

لذا ،أمر املحافظ السيارات بحمل االثنني ورفاقهام العلامء إىل حدود إيران  ...شهد الناس غري املخلصني هذا ولوحوا
لهم كلفتة وداع.
جا .يف حديث مع ضابط إيراين يف
بعد فوات األوان ،أدرك املجتهدون أنّه كان يجب ّ
أل يغادروا النجف أب ًدا احتجا ً
مدينة كرمانشاه الحدودية ،قال «األصفهاين» و«النائيني» ما ييل:
أي خالف بني حكومتي العراق وإيران .ولكن النجف –التي هي قلعة اإلسالم ومركز العلوم-
«لسنا مستعدين إلحداث ّ

يجب أن ال ت ُهجر ،فمن املناسب للحكومة اإلسالمية املحرتمة يف إيران أن تتخذ ترتيبات لعودة السيد «الخاليص» إىل
منزله [يف العراق] ،وأيضً ا لتدبري عودة الئقة لنا إىل النجف ،بعد زيارة األماكن املقدسة يف إيران ،بطريقة تستحق مكانة
رجال الدين املسلمني».
يف نهاية املطاف ،غادر «األصفهاين» و«النائيني» ،إىل جانب عدد قليل من املجتهدين الشيعة اآلخرين ،الحدود إىل

قم .عىل الرغم من الرتحيب مبجموعة املهاجرين املجتهدين من قبل زمالئهم يف قم ،فإن إيران نفسها كانت غارقة يف
الفوىض يف األشهر األخرية من حكم «ساللة قاجار» .ولكن بدأ املجتهدان املهاجران حلقاتهام التدريسية يف مدرسة
قم التي كانت تبلغ من العمر عا ًما واح ًدا .كان هذا مبثابة نهاية املرشوع اإلسالمي السيايس للمجتهدين الشيعة يف أوائل
القرن العرشين يف العراق.
أثارت شائعات طرد املجتهدين من العراق عاصفة من السخط بني الجمهور اإليراين .انزعجت الحكومتان مع

املسؤولني الربيطانيني يف إيران والعراق بشأن إقامتهم يف قم .ور ًّدا عىل مخاوف «أحمد شاه قاجار» بشأن نزوح
املجتهدين من العراق ،أعلن «فيصل» رصاحة أ ّن حكومة العراق ستحرتم املواقف الدينية للعاملني وسيكونان عىل
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استعداد إلعادة النظر يف عودتهام ،ولكن هذا ال ميكن تحقيقه إال بعد إنشاء الجمعية التأسيسية وشؤونها ذات الصلة».
يف حني مل يكن هناك احتامل لعودة املجتهدين إىل العراق يف ذلك الوقت ،أطلقت حكومة العراق االنتخابات وعقد
الجمعية ،التي ص ّدقت فيام بعد عىل املعاهدة األنجلو-عراقية يف شهر حزيران من عام .1924
حا لهام أنهام شاركا
كان تح ّول األحداث ظاهريًّا مصدر ارتباك للمجتهدين املهاجرين .ورسعان ما أصبح واض ً
بشكلٍ غري مقصود يف معارضة املعاهدة ،وهو إجراء مل تدعمهم فيه النخب العراقية .عىل النقيض ،واأله ّم من
ذلك ،الحوزة يف النجف واملجتمع الشيعي يف العراق ،وهي حاالت واضحة عىل أنّها قلعة اإلسالم ،كانت مه ّددة
بينام املجته َدين الرئيسيني كانا عىل بعد أميال يف قم .فبدونهم أصبحت إدارة الشؤون الروتينية للحوزة وتخصيص
الرضائب الدينية للطالب موضع شك .عالوة عىل ذلك ،بدأت مجموعات من الطالب املتدينني يف مغادرة النجف
لحضور محارضات «األصفهاين» و«النائيني» يف قم .هذا االت ّجاه للهجرة الجامعية من النجف إىل قم سيؤ ّدي
ريا لقلعة اإلسالم كام كان يراها
يف النهاية إىل تفكيك أبرز مركز تعليمي شيعي يف ذلك الوقت ،ويشكل تهدي ًدا كب ً
املجتهدان املنفيان ذاتيًا.

ونتيجة لذلك ،بعد التصديق عىل املعاهدة يف العراق ،سعى
«األصفهاين» و«النائيني» إىل طريقة للعودة إىل العراق .باإلضافة إىل
يتوصل إىل ات ّفاق
يتحل فيصل وحكمه بالق ّوة ،كان عليه أن
ّ
ذلك ،حتى
ّ
مع املجتهدين الشيعيني ،اللذين ما زاال يسيطران عىل دائرة شعبية كبرية
تشمل الكثري من سكان العراق ،وتخفيف التوتر مع إيران املجاورة .أ ّدى
اله ّم املشرتك إىل سلسلة من املفاوضات الرسية بني مبعوث فيصل
واملجتهدين .يف نهاية املطاف ،ويف شهر آذار من عام  ،1924أرسل
«األصفهاين» و«النائيني» رسائل بعنوان «جاللة ملك العراق ،أعان الله
حكمه وحكومته» ووعدا بتقاعدهام من السياسة إذا سمح لهم امللك
بالعودة إىل النجف .وفيام ييل مقتطف من رسالة «األصفهاين» إىل
«فيصل»:
«وبأننا نعد بعدم التدخل يف السياسة الداخلية واالمتناع عن تلك األمور

ذات الصلة بالعراقيني  ...نحن لسنا مسؤولني عن هذه ،التي هي فقط عىل
جاللتك واألمة العراقية  ...ولكننا مطالبني دينيًا ،مع ذلك ،بدعم امللكية
الهاشمية.

املحقق محمد حسني النائيني الغروي

وقـد أمثـرت املفاوضـات وااللتزام الالحق لــ «األصفهـاين» و«النائيني» باالمتنـاع عن الخوض يف
األمـور السياسـية ،وعـاد املجتهـدان إىل العـراق يف أواخـر شـهر نيسـان من عـام  1924ليقيما ثانية

يف حـوزة النجـف .سـلك املجتهـدان وضعين سياسـيني لحامية الوجود الشـيعي يف العـراق ،لحامية الحـوزة ،يف ما
اعتبروه حالة قلعة اإلسلام.
إ ّن العقد من  1914إىل  1924يف العراق هو واحد من أكرث الوقائع استثنائية يف التاريخ الحديث للمجتهدين الشيعيني
فيام يتعلق بتصورهام ملا يشكّل قلعة اإلسالم ،واإلجراءات التي اتخذاها لحاميتها .يف البداية ،انخرط املجتهدون
الشيعة يف العراق بنشاط يف السياسة من خالل فتوى «اليزدي» عىل أساس حامية قلعة اإلسالم .وبعد عرش سنوات،
أعطى «األصفهاين» و«النائيني» وع ًدا مكتوبًا بأنّهام لن يتدخّال يف األمور السياسية ،وق ّررا الحفاظ عىل موقف ُمهادن
لحامية حوزة النجف التي كانت آنذاك ،يف نظرهام ،حالة واضحة لقلعة اإلسالم .لذلك ،يبدو أ ّن حامية قلعة اإلسالم
معي إ ّما أن يصبح نشطًا
مبدأ استثنايئ يف الفقه السيايس الشيعي ميكن أن يشكّل تص ّور مجتهد للحاجة يف سياق ّ
سياسيًّا أو يبقى ُمهادنا.
خاتمة
عىل الرغم من وجود تلميحات يف األدب الشيعي املبكر إىل مفهوم «قلعة اإلسالم» ،إلّ أنّها لعبت منذ القرن التاسع
عرش دو ًرا بارزًا بشكل متزايد يف تشكيل خوض املجتهدين الشيعة يف الشؤون االجتامعية السياسية .كام هو موضح
أي مجتهد يف سياق معني ليست سوى خطوات تكتيكية تجاه
هنا ،فإ ّن املواقف املهادنة و /أو الناشطة التي يضطلع بها ّ
أي عمل آخر
يحل ّ
ما يعتربه أكرث مالءمة لحامية قلعة اإلسالم .يقول املجتهدون الشيعة بأ ّن الوفاء بهذه املسؤولية ّ
محل ّ
من أفعالهم كح ّراس للدين ومجتمع املوالني .ومن ثم ،فإ ّن النشاط السيايس للـيزدي واملهادنة من قبل «األصفهاين»
و»النائيني» كانا موقفان مناسبان مفرتضان ر ًّدا عىل التهديدات املتص ّورة لقلعة اإلسالم يف سياقات مختلفة .ولحاميتها،
أصدر األ ّول فتوى تجيز الجهاد ،وهي أقىص حالة من النشاط السيايس من جانب املجتهدين الشيعة ،يف حني ق ّرر
املجتهدان الالحقان االمتناع عن السياسة.
يستتبع العقيدة الشيعية السائدة أنّه يف إرث النبي ،األمئة املعصومون ،كمرشدين صالحني للمجتمع اإلسالمي ،هم

مسؤولون عن حامية قلعة اإلسالم وحامية املجتمع .ولكن مثل العديد من املسؤوليات األخرى ،مع الغياب لإلمام
األخري ،تم نقل هذه املسؤولية إىل ن ّوابهم العامني ،املعروفني باملجتهدين .رضورة وأولوية هذه املسؤولية استثنائية يف
الفقه السيايس الشيعي وتلغي أي أحكام متضاربة أخرى.
يف الواقع ،طاملا أ ّن املجتهدين ي ّدعون التفويض العام لألمئة املعصومني ،فإ ّن السلطة الدينية الشيعية ،ككيان يف

ح ّد ذاته ،تعترب حالة أخرى لقلعة اإلسالم .ومبا أ ّن املجتمع يواجه غياب إمامه املعصوم ،فإ ّن ن ّوابه يكتسبون هذه السلطة
أي محاولة إلضعاف السلطة الدينية وإلحاق الرضر بات ّساقها سوف
ّ
الخاصة ويتبعهم وضعهم أيضً ا .يف هذه الحالة ،فإ ّن ّ
ينظر إليها املجتهدون عىل أنّها تهدي ٌد لسالمة قلعة اإلسالم ويجب تجنبها.
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النتيجة املنطقية لهذا يف الزمن املعارص هي حامية الدولة التي أنشأها املجتهدون ،الدولة اإلسالمية الشيعية.
بقدر ما تتشابك مكانة السلطة الدينية الشيعية مع ما يسمى بالدولة ،فإ ّن حاميتها من التهديدات املحتملة التي يفرضها
األجانب تصبح مساوية لحامية اإلسالم واملجتمع .بصفتهم حامة قلعة اإلسالم حتى ظهور اإلمام الثاين عرش ،كان
املجتهدون الشيعة يستخدمون مواردهم لحامية الدولة الشيعية .يف حني أ ّن إقامة دولة إسالمية شيع ّية ليس بالرضورة
عمل سياسيًّا لحامية قلعة اإلسالم ،مبجرد إنشاء الدولة ،يصبح املجتهدون الشيعة يقظني ومتوافقني باإلجامع لجهة
ً
أمنها وتنميتها ،حيث يستجيب هذا ملبدأ حامية قلعة اإلسالم.
خالل العقود األربعة املاضية ،بعد إنشاء جمهورية إيران اإلسالمية تحت قيادة «آية الله الخميني» ،وصف تيّار من

املذهب الشيعي الدولة الشيعية بأنّها حالة قلعة اإلسالم ،ما جعلها ملزِمة لجميع الشيعة بحاميتها من تهديدات الغرباء؛
أل ّن حاميتها هي حامية اإلسالم الشيعي .مبعنى آخر ،بعد قيام دولة إسالمية شيعية ،ت ُحقّق الدولة مكانة أنّها قلعة لإلسالم.
خاطب «الخميني» مجموعات من املسؤولني التنفيذيني يف الجمهورية اإلسالمية ُمح ِّذ ًرا يف عام  ،1982لرضورة حامية
الجمهورية اإلسالمية؛ ألنّه بتدمريها« ،سيت ّم عزل اإلسالم بطريقة ال ُيكنها رفع صوتها حتى نهاية الزمان».

في مدح القليل:

دراسات في الفكر الشيعي

والتاريخ

(((In Praise of the Few. Studies in Shiʿi Thought and History

عنوان الكتاب :يف مدح القليل.

دراسات يف الفكر الشيعي والتاريخ

Thought and History In Praise of the Few. Studies in Shiʿi

املؤلّف:
إتان كولربغ أستاذ فخري للدراسات

العربية واإلسالمية يف الجامعة العربية
يف القدس ،يركز بحثه بشكل أسايس

عىل العقيدة والتاريخ واألدب الشيعي.
املح ّرر :أمني احتشامي هو زميل

ما بعد الدكتوراه يف جامعة إكسرت.

مجاالت بحثه الرئيسية هي التفسري
والالهوت والفقه .حصل عىل درجة

الدكتوراه يف الدراسات اإلسالمية من

جامعة كاليفورنيا يف بريكيل.
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صدر حديثًا كتاب «يف مدح القليل :دراسات يف الفكر الشيعي والتاريخ» وهو عبارة عن مجموعة مختارة من أبحاث
املتخصص يف الدراسات العربية واإلسالم ّية إتان كولربغ ( ،)Etan Kohlbergوهي أبحاث تتمحور حول اإلسالم
ّ
الشيعي قام كولربغ بتأليفها عىل مدى خمسني سنة .ويتض ّمن هذا الكتاب مقاالت منشورة سابقًا ،وفصول أطروحة
منقّحة ،وببليوغرافيا كاملة لعمل املؤلّف .وينقسم الكتاب إىل قسمني :يحتوي القسم األ ّول عىل فصول من أطروحة
كولربغ يف الدكتوراه بأكسفورد ( ،)1971ومقاالت ذات صلة تحقّق يف وجهات النظر السن ّية والشيع ّية حول الصحابة
والنقاشات املتعلّقة مبدى سلطتهم كمصادر للمعرفة الدين ّية .ويتت ّبع القسم الثاين التط ّورات العقائديّة والتاريخ ّية
املتعلّقة بأبعا ٍد مختلف ٍة من التقاليد الفكريّة للشيعة اإلمامية ،مثل الالهوت والحديث والقانون والفقه والتفسري.
محتوى الكتاب:
 مقدمة ،بقلم أمني احتشامي القسم األ ّول :وجهات نظر الشيعة حول الصحابة: -مق ّدمة (الصفحات)5-3 :

 -آراء سن ّية حول الصحابة (الصفحات)34–7 :

 -آراء املعتزلة حول الصحابة (الصفحات)50-35 :

 -بعض آراء الشيعة اإلماميني حول الصحابة (الصفحات)84-51 :

 آراء اإلمام الشيعي حول املشاركني يف معارك البعري وشيفون (الصفحات)109-85 : الصحابة املقبولون (الصفحات)132–110 : -الصحابة كسلطات (الصفحات)149-133 :

 -بعض آراء الزيديني حول الصحابة (الصفحات)159-150 :

 -مصطلح «رافضة» يف استعامل الشيعة اإلمامية (الصفحات)165-160 :

 -القسم الثاين :التط ّورات العقائدية للشيعة اإلمامية:

 -تط ّور الشيعة (الصفحات)186-169 :

 -اإلمام واملجتمع يف فرتة ما قبل الغيبة (الصفحات)212-187 :

 -من اإلماميّة إىل االثني عرشيّة (الصفحات)228–213 :

 -التوثيق املبكر ملصطلح «اثنا عرشية” (الصفحات)241-229 :

 -مصطلح «مح ّدث» يف الشيعة اإلثني عرشية (الصفحات)249-242 :

 -يف مدح القليل (الصفحات)265–250 :

 -التق ّية يف الالهوت والدين الشيعيني (الصفحات)299-266 :

 عيل بن موىس بن طاووس وجدله ض ّد السنة (الصفحات)326–300 : -بعض وجهات النظر الشيعية للعامل القديم (الصفحات)348–327 :

 الكتابات الرسمية يف الشيعة اإلمامية املبكرة (الصفحات)364–349 : -الرؤية واألمئة (الصفحات)393–365 :

 إسناد شيعي غري عادي (الصفحات)402-394 : -األصول األربعمئة (الصفحات)438-403 :

 -تقليد أبو بصري :آيات قرآنية عىل مزايا الشيعة (الصفحات)457–439 :

 تط ّور الجهاد يف العقيدة الشيعية اإلمامية (الصفحات)479-458 : -مكانة ولد الزنا عند الشيعة اإلمامية (الصفحات)521-480 :

 جوانب الفكر األخباري يف القرنني السابع عرش والثامن عرش (الصفحات)546-522 :الملحق
 شكر وتقدير ،حقوق النرش (الصفحات)548-547 : قامئة منشورات إيتان كولربغ (الصفحات)559-549 : قراءات أخرى (الصفحات)569-560 : بيبليوغرافيا فهرس املراجع القرآنية فهرس60
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لقاءات مع اإلمام الغائب في اإلسالم الشيعي
األولي وما قبل الحديث
اإلثني عشري ّ

Encounters With the Hidden Imam in Early and Pre)modern Twelver Shii Islam(1

عنوان الكتاب:
لقاءات مع اإلمام الغائب يف اإلسالم الشيعي اإلثني
عرشي األ ّويل وما قبل الحديث

Encounters With the Hidden
Imam in Early and Pre-modern
Twelver Shii Islam

الكاتب :أوميد غا ّماغامي ((�Omid Ghaemmagha
 :miأستاذ دراسات اللغة العربية والرشق األوسط يف
جامعة والية نيويورك يف بينغهامتون ،الواليات املتحدة
األمريكية

(1) https://www.amazon.in/Encounters-Pre-modern-Twelver-Islamic-Civilization/dp/9004340483
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كان موضوع اإلمام الغائب من أكرث املواضيع إثارة لالهتامم بني بعض مراكز البحث الغربية يف العقود األخرية .وقد
ت ّم نرش كتب يف هذا املجال ،مثل كتاب «اإلرشاد اإللهي يف التشيع األول» للدكتور محمد عيل أمري معزي ،وكتاب
«املدرسة يف طور التط ّور» للدكتور مودرييس طباطبايئ ،ونظرت فيها الجمعيات العلمية الغربية .ويف املجال نفسه جاء

كتاب «لقاءات مع اإلمام الغائب يف اإلسالم الشيعي اإلثني عرشي األ ّويل وما قبل الحديث» ألستاذ الدراسات العرب ّية
يف جامعة نيويورك أوميد غا ّماغامي .وقد ت ّم نرش الكتاب مبطبعة بريل ،التي لها تاريخ طويل يف نرش أعامل الدراسات
اإلسالمية الغربية ،من بينها كتب مه ّمة يف مجال الشيعة.
علّق وليام ف .تاكر((( ( )William F. Tuckerعىل الكتاب فقال« :يف الوقت الذي يُعترب فيه اإلسالم الشيعي ق ّوة دين ّية
وأيديولوجيّة رئيسيّة يف الرشق األوسط ،يُشكّل هذا الكتاب إضافة مه ّمة ج ًّدا لألدبيات العلميّة حول هذا املوضوع.
[إنه] رائع يف عرضه وتحليله ملجموعة واسعة النطاق من املصادر األوليّة والثانويّة ،وهو قوي بشكل خاص يف عدد
املصادر العربية والفارسية وطبيعتها ،التي تض ّم أطروحات دين ّية ومجموعات الحديث وقواميس السرية الذاتية (كتب
خ ًرا أو
علم الرجال) ما قبل الحديثة والحديثة .إ ّن الكتاب هو واحد من أفضل الكتب حول الفكر الشيعي التي قرأتها مؤ ّ
يف هذا الصدد ،هو من أفضل الكتب يف أي وقت».
((( أستاذ يف جامعة أركنساو ،ومؤلف كتاب «املهدويون ونبوءة عودة املسيح :املتطرفون الشيعة يف بدايات العراق املسلم» ،مطبعة جامعة كامربيدج.2008 ،
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وقد توزّع الكتاب عىل العناوين اآلتية:
المقدمة
 املجهول ،غري املريئ وغري املعرتف بهالخاصة لألحاديث الثالثة
 الخفي عن الجميع ،ولكن هل رآه البعض؟ الحالةّ
 «م ّد ٍع ُم ْنتظر» من الشباب والحجر إىل انتشار الرواياتخامتة
الملحق:
 قامئة دليل وصفية لبعض املصادر الرئيسية التي ت ُعنى مبوضوع مقابالت مع اإلمام الغائب تعليق املجليس حول «امل ّدعي املنتظر» مرور التوقيع األخري لإلمام الغائب البيبليوغرافيا -الفهارس
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الشيعية
مجلة الدراسات
ّ
(((Shii Studies Review

صدر العدد الرابع من «مجلّة دراسات شيع ّية»((( يف جوان  ،2020وقد
شارك فيه باحثون ومفكرون من أوروبا وأمريكا والعاملني العريب واإلسالمي.
وتض ّمن العدد مجموعة مختلفة من الدراسات أضاءت عىل الشيعة من
جوانب مختلفة ،من قبيل تأويل القرآن عند الشيعة ،والخطابات الزيدية
واإلمامية ،وتقرير حول مؤمتر «االقرتاب من اإلسالم الشيعي يف
األكادميية» املنعقد يف مركز جامعة ليدن لإلسالم واملجتمع ،وغريها
من املواضيع.
يف ما ييل نعرض إىل مضامني مخترصة لألبحاث والدراسات
الواردة تب ًعا يف املجلّة مع مراعاة عرض املادة املشفّرة بالح ّد
املتوفّر ،ومن ث ّم تقديم تفصيل أكرب يف املادة التي متك ّنا من
الحصول عليها تا ّمة أو مجتزأةً:
بداية ،نعرض لعناوين الدراسات التي مل تتوفّر مادتها عندنا،

وهي كاآليت:

 إبراهيم والبحث عن الكاريزما والرشعية يف الخطابات الزيدية واإلماميةبقلم :ماهر جرار
 آيات يف غري محلها :تأويل قرآين ملقاربة شيع ّية مبكرةبقلم :جوزيف ويتسم
 من أجل اإلمام الرضيع :تطور تقاليد امل َالك الضال(1) https://brill.com/view/journals/ssr/42-1//ssr.4.issue-12-.xml
املتخصصني يف جميع مجاالت الدراسات الشيع ّية .راجع العدد األ ّول
منتدى علم ًّيا للباحثني
((( هي مجلّة محكمة تض ّم هيئة تحريريّة واستشاريّة دول ّية ،وتوفّر
ّ
ً
من هذه النرشة ،ص .36
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بقلم :دميا أحمد املعلم
 الالهوت اإلسالمي يف ثالثني موضوع :تقليد زيدي ميني محفوظ يف مكتبة أمربوسيانابقلم :سكوت لوكاس
 ومل يكن بذاك :ر ّد عىل مراجعة ويلفرد ماديلينغ حول اإلمامة والغيب وفقًا لإلمام ّيةبقلم :حسن أنصاري
 تقرير ورشة العمل« ،جذور الحوثيني يف اليمن :التاريخ والذاكرة واالستمرارية والتمزق» ،معهد األنرثوبولوجيااالجتامعية يف األكادميية النمساوية للعلوم يف فيينا 5 ،سبتمرب .2019
بقلم :ماريك براندت
 للبيع ألعىل مزايد :مخطوطة شيعية مثينة من أوائل القرن الحادي عرشبقلم :سابني شميدتك
قراءات في كتب:
 آيات الله الوطنيون :القومية يف عراق ما بعد صدام ،تأليف كارولني مرجي صايج ،بقلم :كريستوفر أنزالون رشكاء زينب :منظور جندري للعقيدة الشيعية ،تأليف ديان دسوزا ،بقلم :سيد أكرب حيدر إثبات الله :التص ّوف الشيعي من خالل عمل الكليني يف القرنني التاسع والعارش امليالديني ،تأليف محمد عيلأمري معزي ،بقلم :عيل رضا رزق

وتحصلنا عىل ما ّدته كاملة أو مجتزأة:
يل لِ َم ورد يف هذا العدد
ّ
ونقوم يف ما ييل بعرض تفصي ّ
 أهل بيت النبي :تعابري شعريية وفن ّية لإلسالم الشيعيتق ّدم فوشسيا هارت ( )Fuchsia Hartقراءة لكتاب «أهل بيت النبي :تعابري شعريية وفنية لإلسالم الشيعي» الذي قامت
بتحريره فهميدة سليامن ،وطبع يف لندن :طبعات آذميوس ( )Azimuthبالتعاون مع «معهد الدراسات اإلسامعيلية»
وقسم الرشق األوسط باملتحف الربيطاين ،سنة .2015
ميثّل هذا الكتاب نتاج مؤمتر استم ّر ثالثة أيّام بعنوان «أهل البيت النبي :الفن والعامرة والشيعة يف العامل

اإلسالمي» ،والذي ُعقد يف املتحف الربيطاين يف شهر آذار  ،2009برعاية من معهد الدراسات
اإلسامعيلية .ويتألّف الكتاب من اثنني وعرشين مقالة ،ويستفيد من مجموعة واسعة من املقاربات،

مبساهامت من الفن والتاريخ املعامري ،واألنرثوبولوجيا ،والدراسات اإلسالمية ،واملسكوكات ،ودراسات األفالم،
والف ّن املعارص .كام يُغطّي الكتاب نظرة واسعة من حيث الجغرافيا والفرتة الزمنية ،تض ّم سالالت مثل البويهية ،والباوندیة
( ،)Bavandidsواإلدريسية ،والفاطمية ،والصفويّة ،والقاجاريّة ،وجمهورية إيران اإلسالمية .وقد ت ّم تجميع املقاالت
حسب املوضوعات الرئيسية :الحج والرعاية ،النقوش ،األيقونات ،التعابري الشعائرية.
يف املقدمة ،سلّطت «فهميدا سليامن» و»شينول جيوا» ( )Shainool Jiwaالضوء عىل املواضيع الرئيسية من قبيل
استخدام اآليات القرآنية والحديث كنصوص للربهان ،وانتشار معركة كربالء ،والفن والعامرة املرتبطة باألمئة وذريتهم،
والطريقة التي يتخطّى بها الحب ألهل البيت االنقسام السني الشيعي.
يف مقال متهيدي ثانٍ  ،يطرح «أوليغ جرابار» ( )Oleg Grabarالسؤال الذي يرت ّدد يف كامل الكتاب :هل هناك أشكال

شيع ّية للفن؟ ويتابع ليضع أربعة «مبادئ عريضة أو فرض ّيات أو أسس بناء» أمام القارئ .يقرتح «جرابار» أ ّن الف ّن ميكن
أن يكون عىل وجه التحديد شيعي من خالل وضع العالمات ،أي النقوش ،أو ميكن أن يكون شيعي فطري بطريقة ما،
مثل حجر الرتبة للصالة الذي يستخدمه املسلمون الشيعة فقط .ثم يواصل دراسة ما إذا كانت األشكال والسامت الفنية
املح ّددة ميكن أن تكون رصاحة أو بطبيعتها شيعية ،أي قباب املدافن وزخرفة السطح الهنديس .يف حني أ ّن االقرتاحني
األولني – أي ما له عالقة بشأن وضع العالمات والوظائف – فهام معقوالن ،ذلك ألن حجج «غرابار» فيام يتعلق
بالشخصية الشيعية لقبب املدافن والديكور الهنديس فهام أقل إقنا ًعا.

كل من «جيمس
يتألف القسم األ ّول من الكتاب من مجموعة مقاالت تتموضع حول الحج والرعاية ،وهي مقاالت ّ

أالن» ( ،)James Allanو«يارس طبع» ( ،)Yasser Tabaaو»جوناثان بلوم» ( ،Jonathan (Bloomو«روبرت هيلينرباند»
( ،)Robert Hillenbrandوالراحلة «ميالين ميخليديز» (.)Melanie Michailidis
يتناول عد ٌد من هذه املقاالت الطرق التي تتح ّدى بها األشكال املعامرية والسامت والرعاية ،وكذلك مامرسات

الحج ،التعريف السهل عىل أنّها شيع ّية .وتركّز مقالة «أالن» ( )Allanعىل أكرث املواقع الشيعية عىل ما يبدو ،واألرضحة
الرئيسية يف النجف ،وكربالء ،والكاظمية ،وسامراء ،ولكن يظهر مقاله أن الحكام الس ّنة كانوا أيضً ا رعاة رئيسيني لهذه
املواقع.
تستجيب دراسة «يارس طباع» ( )Yasser Tabaaبشأن أرضحة بشبشأنأرضحة الشيعة يف سوريا عىل األسئلة املطروحة
يف الكتاب من خالل إثباتها عىل أنّه من دون اإلرصار عىل األشكال املعامرية والسامت الشيعية بطبيعتها ،من املمكن
مقاربة هذه املباين من خالل دراسة عالقتها املنطقية الجدلية غري املبارشة مع الفكر الشيعي .يجادل «الطباع» بأ ّن علينا
أقل رصامة ،وبدالً من ذلك ينبغي أن نأخذ معتقدات الشيعة بعني االعتبار.
يل ّ
أن ننظر إىل هذه املباين من منظو ٍر شك ٍّ
يف القسم الثاين ،تتناول «شيال كانبي» ( )Sheila Canbyو«شيال بلري» ( Sheila (Blairو«حسني كيشاين» (Hussein

 )Keshaniو«لوك تريدويل» ( ،)Luke Treadwellمناقشة موضوع كتابات النقوش .فتتساءل «كانبي» ( )Canbyيف
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مقالها عن وجود أساليب خطوط شيعية مم ّيزة حول نسخ من القرآن تحمل توقيعات «إمامية» ،يف حني أنّها رسعان ما

تشري إىل أن نسخ القرآن يف القرنني التاسع والعارش امليالديني ال ت ُظهر أي ميول مذهب ّية يف أمناطها ،ولكن ن َُسخ القرآن
التي يحمل التوقيعات املفرتضة لألمئة هي أشياء مه ّمة للمسلمني الشيعة .تواصل «بلري» ()Blairالرتكيز عىل القرآن
ولكن يف سياق النقوش .فرتكّز إىل ح ّد كبري عىل املباين من القرن العارش إىل القرن السادس عرش يف إيران ،وتناقش
حصا لالستخدام الشيعي .ترفض االدعاءات القائلة بأ ّن البالط
مسألة ما إذا كانت بعض األشكال وامليزات محفوظة ْ ً
الالمع يف القرنني الثالث عرش والرابع عرش كان له دالالت شيعية عىل وجه التحديد من خالل النظر يف حالة مرقد
الشيخ السهراوردي والشيخ نور الدين عبد الصمد يف «نطنز» ( )Natanzيف وسط إيران .من املحتمل أن يكون قد تابع
املدرسة الشافعية ولكن أيضً ا كان يحتفظ بتقدير كبري بالخصوص لإلمام عيل وذريته.

القسم الثالث ،عن األيقونات ،يتض ّمن مقاالت كتبها «معصومة فرهاد» (« ،)Massumeh Farhadمريم اختيار»
(« ،)Maryam Ekhtiarفينيسيا بورتر» (« ،)Venetia Porterزينب يوركيل» ( ،)Zeynep Yürekliو»فهميدا سليامن»
( .)Fahmida Sulemanتدرس «يوريكيل» أهمية «ذو الفقار» كرمز ليس يف السياق الشيعي فقط ،بل يف السياق السني
أيضً ا ،والعثامين عىل وجه التحديد .توضّ ح «يوركيل» كيف اختار العثامنيون السنة هذا الرمز ألهل البيت ،ويص ّوروه
بشكلٍ متك ّر ٍر أكرث من نظرائهم الشيعة الصفويني طوال القرن السادس عرش.
تركز املجموعة األخرية من املقاالت ،بقلم «بيرت تشيلكوسيك» ( ،Peter (Chelkowskiو«إنجفيلد فالسكريود»

( ،)Ingvild Flaskerudو«نسيم باك شرياز» (( ،Nacim Pak-Shirazو»ترينا ليونز» ( ،)Tryna Lyonsو»أمري سعدالله»
(( ،Amier Saidulaو«مارا ليختامن» ( ،)Mara Leichtmanعىل التعبري األديب والشعائري للشيعة .تقدم «إنجفيلد
فالسكريود» ( )Ingvild Flaskerudدراسة تضيئ عىل األداء الشعائري لـ»عرس القاسم» .هذا التعبري املرسحي عن
التقوى هو جزء من نوع التعزية ،ولك ّنه يص ّور الرواية غري املعروفة من زواج ابن اإلمام الحسن ،القاسم ،من ابنة ع ّمه
فاطمة.
إجامالً ،الكتاب أكرث شموالً بكثري من الف ّن والثقافة املاديّة للشيعة اإليرانية ،الذي ح ّرره «بيدرام خرسونجاد»
((( Pedram Khosronejadلندن ،)2012 ،ويبني عىل كتاب «جيمس أالن» ( )James Allanالسابق بعنوان «فن العامرة
الشيعية اإلثني عرشية» (( )The Art and Architecture of Twelver Shiʿismلندن .)2012 ،املقاالت مصحوبة
بقاموس كامل ،باإلضافة إىل خرائط مفيدة وجداول أنساب .املساهامت موضّ حة بأكرث من مئتي صورة مل ّونة عالية
الجودة.
أي مدى يقرتب بنا املجلّد من اإلجابة عىل سؤال «غرابار» ( )Grabarفيام يتعلق بوجود أشكال فنيّة
ولكن إىل ّ

شيع ّية عىل وجه التحديد؟ يوضّ ح أنّه عىل الرغم من أن دراسات األشياء أو املباين التي يحتمل أن تكون شيع ّية قابلة
أي شكل
للحياة ،وميكن أن تكون مثمرة للغاية ،إال أنه يصعب يف كثري من األحيان القول بشكل قاطع أ ّن ّ
متأصلة شيع ًيا .يف الواقع ،توضّ ح املساهامت يف هذا املجلد أ ّن سؤال
أو ميزة فن ّية مع ّينة تكون مميزة أو
ّ

«غرابار» ( )Grabarقد ال يكون الطريقة املثىل للوصول إىل نتيجة للتعامل مع املواد التي متت دراستها هنا .العديد من
األشياء أو املباين التي هي موضع السؤال ،أو كان لها ،معنى وأهمية للمسلمني السنة أيضً ا ،تعطي دراستها من خالل
النظرة الشيعية رؤى مثرية لالهتامم ،إما عن األشياء نفسها أو عىل العكس ،حول بيئة شيع ّية ت ّم إنتاجها فيها أو استخدامها.
كام يُظهر «الطباع» أ ّن غال ًبا ما يكون البحث عن أدلّة عىل الشيعة يف الدراسات الشكلية عبثًا .ولكن عند االقرتاب من
مبني عىل اعتقاد أو قانون أو مامرسة ،ميكن وصف العديد من األشياء واملباين التي متّت مناقشتها يف هذا
إطار عمل ّ
ح.
املجلد بأنّها شيعية بشكلٍ واض ٍ
مثلام أن دراسات الشيعة هي مجال ناشئ ،كذلك هي دراسة الفنون والثقافة املاديّة للشيعة .بشكل عام ،يوفّر هذا

ثقل موازنًا مطلوبًا بش ّدة النتشار املنح الدراسية حول ف ّن وهندسة السالالت
املجلّد الواسع النطاق واملنتَج جي ًدا ً
والسياقات السنيّة .يجب أن يكون هذا املجلّد ذا فائدة كبرية واهتام ًما ألولئك الذين يبحثون يف مجال التشيّع وتاريخه،
أقل دراية بالثقافة املاديّة التي غال ًبا ما ت ُس ّهل أو ت ُساعد الجوانب الرئيسية للفكر واملامرسة.
ولك ّنهم ّ
 األمئة والغالة تأ ّمالت جديدة حول العالقة بني املذهب اإلمامي «املعتدل» واملذهب الشيعي «الغايل»مقالة للباحث الفرنيس ذي األصول اإليرانيّة محمد عيل أمري مع ّزي ،وفيها ينظر يف التعقيد والخلط الذين ُي ّيزان
كل الروايات
ُبي الدراسة أ ّن ّ
مفهوم الغل ّو ،من خالل دراسة الكتب امل ّ
ُتخصصة يف ال ِب َدع والعقائد امل ُنحرفة عىل أنواعها .ت ّ
ُوصف بأنّها من «الغل ّو» يت ّم إدخالها بطريقة أو بأخرى يف متون النصوص العقدية الشيع ّية «املعتدلة»؛ كلّها عدا
التي ت َ
أساسا هو اإلباحة؟ يتعلّق
موضوع واحد( antinomisme((( :إباحة) .يف العرص الذي تال حكم البويضيني ،كان الغل ّو
ً
األمر بإشكالية جديدة ت ُضاف إىل ملف فرضية الكاتب ،التي جرى بحثها يف ع ّدة دراسات سابقة ،والتي تقول بأ ّن مث ّة
جه أيديولوج ًيا.
متييز واضح بني املذهب الشيعي «املعتدل» واملذهب الشيعي «الغايل» ،متييز يبدو متأخ ًرأ و ُمو ّ
يف السنوات األخرية نشأ اهتامم جديد بالغل ّو الشيعي .وظهرت ع ّدة دراسات أث ْ َرت البحث حول التيار الديني البارز

الذي يُس ّمى «الغل ّو» ،وأتباعه «الغالة» ،ويقال له املذهب الشيعي وأتباعه الشيعة الذين يُز َعم أنّهم ُمتط ّرفون أو «غالة».
الخاصة بحركات متن ّوعة ت ُشكّل قضية ضبابية
مث ّة عدد كبري من العنارص التاريخية والعقدية واألنرتوبولوجية أو الطقوسية
ّ
هي «التط ّرف الشيعي» ،وهذه العنارص جرى بحثها يف تلك الدراسات .باالعتامد عىل هذه األبحاث ،وعىل األبحاث
التي سبقتها ،سنسعى إىل وضع تأ ّمالت جديدة حول العالقات بني هذه القضية الضبابية ،التي يُشار إليها بشكل اعتباطي
إجامل
ً
يوصف اعتباطًا بأنّه «معتدل» (نجده
بوصفها « ُمتط ّرفة» أو «غالية» ،وبني املذهب الشيعي االثني عرشي الذي َ
يف النصوص التي ت ُص ّنف ضمن فئة الحديث اإلمامي) ،وخلقت تلك العالقات إشكالية كنا قد أخضعناها للبحث يف
بعض جوانبها.
((( ( :)antinomism, antinomianismإسقاط التكاليف أو تعطيل الفرائض ،مصطلح أوجده مارتن لوثر يف حقبة اإلصالح الربوتستانتي يُرا ُد باملصطلح أنّه ال
تنص عليها التوراة .انظر:
رضورة تقتيض بالقيام بالفرائض (الواجبات) الدينيّة التي ّ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antinomisme
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ّ
ّ
ميدان يتسم بالخلط واللبس
مث ّة تناقضات كبرية م ّيزت العالقات املرتبطة باملوضوعات الرئيسية والشخصيات التي ُع ِرفَت بالغل ّو .إ ّن دوافع

املؤلّفني املرتبطة بهذه العالقات هي بالتأكيد ُمتن ّوعة بحسب انتامءاتهم املذهبية أو الالهوتية السياسية ،لك ّننا نجدهم
دامئًا يسوقون االت ّهامات نفسها بوجه «امل ُتط ّرفني» واعتقاداتهم .عالوة عىل ما ينجم عن التحريفات القصدية والجارحة
لِمو ّرخي الهرطقة ،كام هي الحال يف بعض األديان ،نذكر جملة أمور من بني العقائد امل ُج َّرمة أو الشائنة ،ال سيام يف
ُتخصصة يف ال ِب َدع الس ّنية :االعتقاد ومامرسة التأويل الرمزي أو الباطني للقرآن ،بخاصة عندما يرتت ّب عىل
الكتب امل ّ
بخاصة الخلفاء الثالثة ،والتق ّمص وتناسخ الروح ،ومفهوم
النبي والرباءة منهم،
سب صحابة
ّ
هذا التأويل اإلباحة ،أي ّ
ّ
كل هذه العقائد،
املسخ ،والقول بتحريف القرآن ،واالعتقاد بالقدرات اإللهية لإلمام (مفهوم التفويض ومندرجاته) .لك ّن ّ
أو لِنقل كلّها تقريبًا كام سرنى يف ما بعد ،حارضة بق ّوة يف أحاديث األمئة كام روتها كتب الحديث «املعتدل» .هذا
هو أحد األسباب التي تقف وراء اللَّ ْبس يف تقديم األطروحات التي رمبا هي جزء من أطروحات «امل ُغالني» .يف هذا
الصدد ،إ ّن اعتقادات ابن بابويه (امل ّ
ُتوف سنة  381هجرية  991 /م ).وهو آخر امل ُمثّلني األساسيني للمذهب الشيعي

اإلمامي األصيل ويف الوقت نفسه أحد امل ُم ّهدين األوائل للتيار العقالين الجديد ،إ ّن اعتقاداته شديدة الداللة بصورة
خاصة .وبالنسبة للشيخ الصدوق ،الغل ّو والتفويض هام ُمرتادفان و»امل ُغايل» هو الذي يعتقد بأ ّن الله ف ّوض إىل اإلمام
ّ
شؤون العامل والبرش ،ويُف َّوض إىل اإلمام «أمر الخلق» ال فقط «أمر الدين» .وبرأي الصدوق ،مث ّة ميزة أخرى للغالة،
هي نتيجة اعتقادهم ﺑ «التفويض اإللهي» لألمئة ،وهي أنّهم يتّهمون العلامء الشيعة يف ق ّم ﺑ «التقصري» ،أي حرص سلطة
اإلمام بالشؤون الدينية بقصد التقليل من مكانته .يف كتابيه (كامل الدين) و(عيون أخبار الرضا) يُق ّدم الشيخ الصدوق
عرضً ا ُمط ّو ًل للرصاعات املحتدمة بني الشيعة حول موضوع «الغل ّو» ،قبل وبعد غيبة اإلمام الثاين عرش .ويدخل يف
نقاش بني شخصيات شيعية لها نزعات ُمختلفة ،وقطب النقاش هو مقولة وردت عن أكرث من إمام مفادها« :ن ّزلونا عن
يل الله) ّ
تدل أيضً ا عىل الغل ّو .لكن
الربوبية وقولوا فينا ما شئتم» .ويرى أ ّن الشهادة الثالثة يف اآلذان (شهادة أ ّن عل ًّيا و ّ
مقبول بدونها.
ً
معلوم أ ّن هذه الشهادة هي إما من املستحبّات ،أو واجبة بحيث ال يعود اآلذان

ّ
(املتوف سنة  413هجرية  1022 /م) الذي يع ّده الكثريون من تالمذة ابن بابويه ،ال يوافق عىل آراء
إ ّن الشيخ املفيد
أستاذه .يف كتابه (تصويب العقائد) يرفض الشيخ املفيد رفضً ا قاط ًعا القول بأ ّن نسبة التقصري إىل مشايخ وعلامء ق ّم هي
عالمة غل ّو هؤالء القوم .برأي الشيخ املفيد ،املعيار الوحيد الذي يُشري إىل الغل ّو الشيعي هو تقديس األمئة (الربوبية
واأللوهية) ،لك ّنه ال يح ّدد بوضوح الداللة التي يعطيها ملصطلح (التقديس) الذي يُع ّرفه ُمستعي ًنا مبفهومني :األزلية
والقدرة عىل الخلق.
هل يعني ذلك أ ّن مشايخ بغداد الثالثة الكبار يف فرتة الحكم البويهي كانوا يوافقون عىل الصفات الخارقة لألمئّة
خصوصا الذين عاشوا يف الفرتة التي تلت حكم البويهيني :والدة وخصائص
التي ذكرها كبار رواة الحديث
ً
جسامنية عجيبة ،قدرات فوق برشية عىل اختالفها من ضمنها القدرة عىل االرتقاء ال ُعلْوي أو إحياء

املوىت ،امتالك معارف باطنية سحرية ال ت ُحىص من ضمنها معرفة العامل غري املريئ ،وإتقان مختلف اللغات من بينها
لغة الحيوانات ،وامتالك علوم السحر والتنجيم ،وحضور اإلمام يف عامل الذ ّر؟
الري ومدرسة ق ّم بالغلو؛ّ إذ تعتقد
يف هذا السياق ،ات ّهم القائلون باالت ّجاه العقالين يف مدرسة بغداد مشاي َ
خ مدرسة ّ

هاتان املدرستان بوجود اإلمام يف عامل الذر ّ،وأ ّن هذا الوجود فصل مه ّم ضمن العقائد اإلمامية .إ ّن الرجعة ،التي هي
ينص عىل أنّه يف آخر الزمان وقبل البعث يُب َعث بعض الشيعة الشهداء
مفهوم أخروي ( ،)eschatologiqueاعتقاد شيعي ّ
جلدوهم فينتقم هؤالء الشهداء من جالديهم .وهذا االعتقاد الذي أصبح شائ ًعا يف املذهب
ظلم ومعهم ّ
الذين قُ ِتلوا ً
اإلمامي «املعتدل» ع ّدته بعض املصادر من أوجه الغل ّو.
مث ّة لَ ْبس ها ّم ُي ّيز املصادر امل ُتعلّقة بجامعة كبرية من تالمذة األمئّة بعضهم كان ُمق ّربًا من اإلمام .وبحسب فئة
ي بِهؤالء إ ّما علامء رشعيني يُحاربون الغل ّو ،وإما
املصادر ،وبالتأكيد بحسب النزعات الالهوتية السياسية للمؤلّفني ،نُو ِد َ
عىل العكس مغالني بإطالق .منهم عىل سبيل املثال ال الحرص ،محمد بن أرومة (أحد تالمذة اإلمام عيل الهادي)،
وعيل بن الحسن الهاشمي ،وعبد الرحمن ابن كثري الهاشمي (وهو من تالمذة اإلمام محمد الجواد) .هؤالء الثالثة كانوا
من رواة الحديث التفسريي الباطني.
التوضيح الشديد الداللة لهذا الل ْبس يقع بال ّ
شك يف ُمص ّنف الشيخ الطويس (كتاب الرجال) .ومعروف عن الشيخ

الطويس دقّته يف التصنيف وآراؤه التي تتّسم بالعقالنية ،وقد رت ّب فصول كتابه حسب ترتيب تالمذة األمئة ورواة الحديث
وصول إىل اإلمام الحسن العسكري .هناك العديد من املالحظات التي تنتهي بعبارة
ً
يل بن أيب طالب
عنهم ،بد ًءا بع ّ
(ف َُيمى بالغل ّو) أو عبارة (غا ٍل ملعون) .يجب أن نُن ّوه إىل أنّه يف حاالت ع ّدة يقع أن أحد أصحاب اإلمام أو رواة الحديث

يظل مواظ ًبا عىل
يُرمى بالغل ّو ويلعنه اإلمام (قد يطاله اللّعن ألسباب أخرى لك ّن هذا ليس موضوع بحثنا هنا) ولك ّنه ّ
حضور مجالس اإلمام وتلقّي دروسه.
لنذكر أسامء بعض التالمذة الذين اتّهِموا بالغل ّو ورماهم األمئّة باللعن .فمن أصحاب اإلمام الحسني :فرات بن

األحنف العبدي؛ ومن أصحاب اإلمام موىس الكاظم :محمد بن سليامن البرصي الديلمي؛ ومن أصحاب اإلمام عيل
بن موىس الرضا :سعيد بن صفوان بن يحيى ،وطاهر بن حاتم ،وعمر بن فرات الكاتب البغدادي ،ومحمد بن جمهور
األ ّمي ،ومحمد بن الفضَ يل األزدي الصرييف؛ ومن تالمذة اإلمام محمد الجواد :الحسن بن عيل بن أيب عثامن (وهو
أيضً ا من تالمذة اإلمام عيل الهادي)؛ ومن أصحاب اإلمام عيل الهادي :أحمد بن هالل البغدادي ،واسحاق بن محمد
البرصي ،والحسني بن عبيد الله الق ّمي ،والحسن بن محمد ابن بابا الق ّمي (أيضً ا من تالمذة اإلمام العسكري) ،وعيل بن
يحيى الدهقان ،وعروة النخاس الدهقان ...إلخ؛ ومن تالمذة اإلمام العسكري :محمد بن موىس الصرييف.
إ ّن اللّعن ال يُثبِت إذًا بالرضورة وجود تباين عىل مستوى العقيدة ،وتُشري بعض األحاديث إىل أ ّن األمئّة مل يلعنوا بعض
األصحاب والتالمذة بسبب ما قالوه ،وإنّ ا ألنّهم قالوه؛ مبعنى أنّهم مل يتق ّيدوا مببدأ التق ّية والكتامن .وهناك حديث بهذا
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روي عن اإلمام جعفر الصادق حيث قال :إين ألحدث الرجل الحديث فينطلق فيحدث به عني كام سمعه،
املضمون َم ّ
رسية صونًا للدين وحفاظًا عىل أرواحهم.
فأستحل به لعنه والرباءة منه .وقد يُش ّدد اإلمام عىل أصحابه بالتزام الكتامن وال ّ
وطلب اإلمام جعفر الصادق من أحد أصحابه أن ال يُح ّدث الغالة مبا ُيليه عليه اإلمام من علوم باطنيّة ،وقال له:
أُلْ ُه عنها فإنّها إذا أل ِقيَت إىل السفلة أذاعوها.
ما املقصود إذًا من «الغل ّو الشيعي»؟ َمن هم «الغالة»؟ يُط َرح السؤال عىل نحو رشعي؛ أل ّن هناك روايات كثرية متواترة
ربأون منهم .يف امليدان الذي ال يأمن املرء فيه من اللّ ْبس ،وحيث يكون للروايات
عن أهل البيت يلعنون فيها الغالة ويت ّ
محل استنكار اإلمام .باملقابل،
اختياري ضمن كالم اإلمام ،من الصعب معرفة ما هو ّ
التي قد تتض ّمن بذور الغل ّو موقع
ّ
األقل بالنسبة
ّ
ما ميكن معاينته بسهولة هو أ ّن امليزة التي رافقت غال ًبا أطروحات «الغالة» تتعلّق بطابعها الصادم ،عىل
إىل غري املُطّلعني عىل عقائد الشيعة ،سواء الشيعة الذين يعرفون القليل عن مذهبهم وضعاف اإلميان ،أو غري الشيعة.
لك ّن هناك ع ّدة روايات ت ُفيد أ ّن أمئة أهل البيت طلبوا من شيعتهم عدم ر ّد أو نفْي األحاديث التي تبدو للسامع ُمنفّرة.
ويورِد الشيخ الصفار الق ّمي يف أحد أبواب كتابه (بصائر الدرجات) حديثًا عن اإلمام جعفر الصادق يَ ِ
صف فيه «أمر
أهل البيت» بأنّه «صعب مستصعب» و«ال يحتمله» فرد عادي .ويقول اإلمام الباقر :إ ّن حديثكم هذا لتشمئ ّز منه قلوب
كل بطانة ووليجة حتى يسقط فيها
الرجال ،فمن أق ّر به فزيدوه ،ومن أنكره فذروه ،إنّه ال ب ّد من أن يكون فتنة يسقط فيها ّ
رس املسترس،
من ّ
رس ،و ّ
رس ال ّ
رس ،و ّ
يشق الشعر بشعرتني ،حتى ال يبقى إال نحن وشيعتنا .ويف رواية أخرى :إ ّن أمرنا هو ال ّ
رس .ويف رواية عن اإلمام عيل بن أيب طالب« :إ ّن حديثنا صعب مستصعب ،خشن مخشوش ،فانبذوا إىل
رس ُمق ّنع بال ّ
و ّ
نبي مرسل ،أو عبد مؤمن امتحن
الناس نبذا ً ،فمن عرف فزيدوه ومن أنكر فأمسكوا ،ال يحتمله إالّ ثالثة :ملك مق ّرب ،أو ّ
الله قلبه لالميان».
رسية الباطنية ،والتي يصعب فهمها أحيانًا للعقائد اإلمامية .وهذه
إ ّن الخصائص الصادمة ترتبط إذًا باملضامني ال ّ

ربأوا ولعنوا الذين يُذيعون تلك العقائد.
العقائد يت ّم التعامل معها مبنهج التقيّة ،وقد رأينا أ ّن أمئّة أهل البيت ت ّ

خاصا ،وخلقت تباينات بني مؤلّفي كتب الفرق وامللل اإلسالمية من جهة،
من الروايات التي اهت ّم بها الغالة اهتام ًما
ًّ

النبي؛ مسخ أعداء أهل البيت
واملجادلني :الهرمينوطيقا الروحية والباطنية يف القرآن؛ الت ّ
ربؤ امل ُتط ّرف من بعض أصحاب ّ
بخاصة.
وتح ّولهم إىل حيوانات؛ دعوى تحريف القرآن؛ القول بوجود قدرات فوق برشية عند األمئة عمو ًما واإلمام عيل
ّ
 تقرير مؤمتر« ،االقرتاب من اإلسالم الشيعي يف األكادميية» ،مركز جامعة ليدن لإلسالم واملجتمع ،األربعاء 14نوفمرب  - 2018الخميس  15نوفمرب .2018
بقلم :إدموند هايز
ُعقد املؤمتر السنوي لعام  2018ملركز جامعة ليدن لإلسالم واملجتمع ( )LUCISتحت عنوان

«االقرتاب من اإلسالم الشيعي يف األكادميية» .رمبا كان هذا هو املؤمتر األ ّول من نوعه يف هولندا،

مؤسسيًّا
حيث مل تقدم جامعاتها ،رغم امتالكها تقاليد قويّة يف الدراسات اإلسالمية والدراسات الفارسية ،حتى اآلن ً
دعم ّ
قويًّا للدراسات الشيع ّية.
ق ّدم املساهمون تأ ّمالت يف حالة حقولهم الفرع ّية ،وأظهروا كيف ميكن لألمثلة املستم ّدة من دراسة الشيعة أن تعقّد

والتخصصات األوسع .قدم  Matthijs van den Bosملحة عا ّمة عن الرتاث الشيعي
وترثي املناقشات يف املجاالت
ّ
الحديث (يف املقام األول) يف أوروبا .وأعطت إديث سانتو سياقًا ثريًّا لدوريات اإلثنوغرافيا للنساء الشيعيات عىل
غوردوفريد

مدى العقود العديدة املاضية .وقام إدموند هايز مبسح حالة مجال االقرتاب من جسم شيعي حديث .وق ّدم
مسكينزودا تحليالً رسديًّا لكتاب اإلرشاد للشيخ املفيد ،وكذلك وجهة نظر عين ّية ملجال دراسات الشيعة عىل أساس
تجربتها يف املعهد املحوري للدراسات اإلسامعيلية يف لندن .وق ّدمت مرييام كونكلر ملح ًة عا ّم ًة عن مجلّد جديد
الخاصة عن بنت الهدى .وركّزت طاهرة قطب الدين عىل
ت ّم تحريره حول السلطة الدينيّة النسائيّة ،مع بعض التفاصيل
ّ
العالقة بني التقوى والفضيلة كام هو موضّ ح يف نهج البالغة ،ودفعت ضد التصنيف الحرصي لنصوص مثل «الشيعة»
عندما تكون وظيفتها األساسية ،عىل سبيل املثال ،عرض اإلتقان البالغي بدالً من تقديم ادعاءات طائف ّية .وق ّدم أبو
دي جونغ نق ًدا السرتاتيجيات العلامء الغربيني من أجل «تدجني الشيعة» يف أطر تتوافق مع وجهات النظر العاملية
لجمهورهم ،أي العرق والفلسفة والباطن والسياسة .واستهدف دي جونغ باتريس ،عىل وجه الخصوص ،تجاهل العديد
للفهم املحتمل ملا ميكن أن يكون التوحيد اعتام ًدا عىل مفهوم واحد فقط :توحيد اإلله العادل ،املنفصل عن البرشية
كحكم محايد ،وجادل بأ ّن هذا االمتياز يف الفهم الواحد «الصحيح» للتوحيد ،له تأثري يف وضع اإلسالم الشيعي عىل
املتعصبني .ودفعت ديبورا تور إىل أهميّة فهم اإلسالم
أنّه هرطقة يف جوهره ،وهي خطوة يجب تج ّنبها من قبل العلامء
ّ
هاميش ،كام جادلت تور ،لعب الشيعة دو ًرا رئيسيًّا يف فقدان
الشيعي عىل أنّه مرتكز يف التاريخ اإلسالمي املبكر ال أنّه
ّ
رشع ّية الخليفة تحت حكم العباسيني ،ما أ ّدى إىل ظهور هياكل سلطة اإلسالم السني كام نعرفها .وناقش روبرت غليف،
يف عرضه الرئييس ،تحديد موقف املنح الدراسية عىل الشيعة ،وحذّر من رضورة التوجيه بني خطرين محتملني :خطر
عكيس من أ ّن منو دراسات
تجاهل املجاالت األخرى ملوضوعات الشيعة (كام يفعلون غالبًا) ،من ناحية ،وخطر
ّ
جع عىل
ّ
الشيعة يف مجال
مستقل ّ
قوي قد يفصلها عن الدراسات اإلسالمية والتاريخ اإلسالمي عىل نطاق أوسع ،ويش ّ
إنتاج منح دراسية يف صومعة قامئة بذاتها.

باإلضافة إىل األوراق األكادميية ،استمع املشاركون يف املؤمتر إىل حلقة نقاش حول القضايا التي تواجه املسلمني
الشيعة يف هولندا ،والتي شاركت فيها ماغريت فان إيس من جامعة رادبود نيميغن ،وآن ديجيك مديرة معهد فاهم (Fahm
 ،)Instituteومساعدها آريني بويتيالر ،الذين ينسقون األحداث بشكل مشرتك .مثل اإلفطار السني -الشيعي ،وأنشطة
أخرى للحوار بني األديان «سو يش” (“.)”Su-Shi
كل من غابرييل فان دن بريغ ،وأهاب بديوي ،وراديكا غوبتا ،وإدموند هايز ،وروتجر فيلتامن.
نظّم املؤمتر ّ
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من الجزئي إلى الكلي السلطة الفقهية

عند الشيعة

اإلثني عشرية

From Partial to Complete:

)Juristic Authority in Twelver Shi‘ism(1

صدر العدد  4-43صيف  2020من مجلّة
دراسات جنوب آسيا والرشق األوسط((( ،وفيها
ق ّدم الباحث «لياقات تاكيم»((( مقالة بعنوان« :من
الجزيئ إىل الكيل السلطة الفقهية عند الشيعة
اإلثني عرشية».
يعتقد الباحث من خالل مقاله هذا أ ّن من أبرز

مالمح الشيعة اإلثني عرشية هو إدعاء الفقهاء
السيطرة عىل السلطة خالل غيبة اإلمام .وعليه
يسعى إىل إظهار أصول هذا النوع من السلطة
وتط ّورها ،عارضً ا االختالفات بني فقهاء الشيعة
حول طبيعة سلطة العلامء وسعة نطاقها .كام يظهر
التغيات االجتامعية–االقتصادية والسياسية .فرعاية الدولة واالستئثار
املقال كيف أ ّن سلطة العلامء قد تع ّززت نتيجة
ّ
رسع ببعث أشكال متباينة من السلطة الفقه ّية.
أللقاب ع ّدة ّ
التغيات االجتامعيّة والسياسيّة التي م ّر بها املجتمع اإلسالمي :مع غيبة اإلمام الثاين عرش يف
بي الباحث
ّ
بداية ،يُ ّ
تحسنت البيئة االجتامع ّية والسياس ّية يف بغداد إىل ح ٍّد كبريٍ
عام 940م ،ومع وصول البويهيني إىل السلطة يف عام 945مّ ،
بحيث مكّنت الفقهاء من التفكّر حول نوع السلطة ومداها ،التي كان ميكن لهم أن يسيطروا عليها؛ يف حني أ ّن الصفويني
( )1736- 1501والقاجاريني ( )1925 – 1794كانوا قادرين عىل توسعة نطاق سلطتهم إىل درجة أكرب بكثري من البويهيني.
(1) https://www.jstor.org/stable/10.33428/jsoutasiamiddeas.43.4.0006#metadata_info_tab_contents
((( هي مجلّة فصل ّية توفر منتدى للعلامء املشاركني يف دراسة املجتمعات اإلسالمية وغري اإلسالمية الحديثة يف جنوب آسيا والرشق األوسط وشامل أفريقيا ،تصدر
عن جامعة فيالنوفا بأمريكا.
عمال علم ًيا
((( أستاذ كريس الشارقة يف «اإلسالم العاملي» بجامعة ماكامسرت يف كندا .إنه كاتب ومتحدث غزير اإلنتاج ،ألّف أكرث من مئة وثالثني ً
تم نرشها يف مختلف املجالت والكتب واملوسوعات .كتب يف مجموعة واسعة من املوضوعات مثل اإلصالح يف اإلسالم ،ودور التقليد يف تشكيل
الرشيعة اإلسالمية ،واإلسالم يف الشتات الغريب ،واألصولية اإلسالمية ،والتقاليد الصوفية اإلسالمية ،وعقدة الخوف من اإلسالم ،وغريها الكثري.

ّ
السلطة المعرفية للعلماء
ت ُق ّر ُر سلطة الفقهاء الشيعة عىل أسس مختلفة ،وأه ّمها هو سعة العلم والكفاءة؛ حيث متنحهم السلطة املعرف ّية
خاصة ورشفًا وسلطة يف املجتمع .وازداد تأثري السلطة عندما قُبل فتح باب االجتهاد كوسيلة
وقدرتهم عىل التفسري درجة
ّ
الستنباط األحكام الرشعية من قبل علامء «الحلّة» ،يف القرنني الثالث عرش والرابع عرش امليالديني ،ال سيّام بعد أن وضع
الحل املتوىف عام 1325م مبادئ «االجتهاد» ،حيث بدأ الفقهاء باستخدام تلك املبادئ املنصوص
ّ
العلمة ابن املطهر
ّ
حل
عنها يف «نظريّة الرشع اإلسالمي» ،فأصبحت السلطة مبن ّية عىل املعرفة ونقل املعرفة وعىل تطبيقهم لالجتهاد يف ّ
القضايا غري املذكورة يف النصوص املوحى بها .ومع تعاظم مامرسة الفقهاء االجتهاد ،ازدادت سلطتهم وأصبحت
أساسا معياريًّا لألجيال التالية من العلامء؛ وعندما تكون قضيّة غري مذكورة يف النص املق ّدس ،كان الفقيه
أحكامهم
ً
يعود إىل اإلجامع .ويف هذه الحال ،فإ ّن السلطة التي كانت ُمقترصة عىل القرآن والس ّنة ومحصورة بهام جرى توسيعها؛
لتشمل فتاوى الفقهاء.
العلماء ورثة النبي
جعل العلامء من مقولة الرسول بأن «العلامء ورثة األنبياء»
ترسخت الفكرة
ً
أساسا ملا لديهم من قدرة معرف ّية ،بحيث ّ
الحل» املتوىف عام (1277م) ،و»حسني بن
ّ
يف عقول الشعوب ،فكان منهم «نجم الدين جعفر» املدعو ب «الـمحقّق
ّ
خ ًرا زعم آية الله الخميني
حسن الكريك» الفقيه الذي عاش يف القرن السادس عرش
واملتوف عام (1593 – 1592م) ،ومؤ ّ
أ ّن العلامء الفقهاء هم ورثة األنبياء الحقيقيون ال األمئّة .ويف عهد الصفويني ،كان العلامء يص ّورون عىل أنّهم مركب
النجاة وأبواب السامء ،وأ ّن التقليل من مقامهم ينتج عنه عقاب الله وغضبه؛ حتى إ ّن بعضهم كان ينظر لهم عىل أ ّن لهم
«كرامات» ،وأنّهم وسطاء مع األمئّة والنبي وأبواب الفردوس ،وأنّهم الطريق للوصول إىل اإلمئّة.
السلطة القائمة على رعاية الدولة
بعد تأسيس الدولة الشيع ّية يف إيران عام 1501م ،جيء بالعلامء من البحرين ومن لبنان؛ ليك يساعدوا يف تشييع
الشعب ،فكان هناك اندماج بني العلامء والنظام
خاصة يف الجانب السيايس .فكان امللوك الصفويون يستشريونهم
ّ
ويفسون قوانني الله وينفذونها ،ال سيّام وأ ّن املجتمع كان يقوم عىل
ويصغون إليهم؛ ألنّهم كانوا هم من ينقلون العلم
ّ
أسس القانون اإلسالمي .وزعم «محمد باقر املجليس» أ ّن السلطة الدينيّة أعىل من السلطة السياسية التي عليها أن
تنصاع لألحكام الرشع ّية .كان عىل «العلامء» الذين انخرطوا يف الساحة السياسية أداء واجبات مختلفة .وعليه ت ّم تعيني
الصلة بامللوك ،ت ّم تعيينه «شيخ اإلسالم» يف عام  ،1687وهو أعىل سلطة دين ّية ع ّينها الشاه،
املجليس ،والذي كان وثيق ّ
وقد شغل املجليس هذا املنصب مل ّدة  11عا ًما ،وكانت من واجباته رئاسة تتويج امللك ،كام حصل مع الشاه سلطان
ّ
املتوف (1722م) ،وتك ّرر ذلك مع «املري داماد» الذي أرشف عىل تتويج «شاه صايف» يف عام 1629م .ولقد
حسني
استم ّر انخراط العلامء يف السياسة خالل عهد «القاجار» ،فكان هناك الشيخ جعفر كاشف الغطاء املتوىف عام (1812
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– 1813م) الذي كان يرى بالنيابة العامة لإلمام ،والذي أعطى الصالحيات للملك «فتح عيل شاه»؛ ليك يش ّن حربًا عىل
الهيمنة الروس ّية والعدوان عىل األرايض اإليرانية .كام شملت أعامل العلامء شؤون العا ّمة من الناس مثل «االستخارة»
وكتابة «التعويذات».
النائب العام لإلمام
عي اإلمام جعفر الصادق -اإلمام
إ ّن مدى التأثري كان مستشع ًرا به من خالل خدمات العلامء للمجتمع ،وقد سبق أن ّ
السادس املتوىف عام (765م) -قضاةً؛ ليك يكونوا ن ّوابًا له .وأن يكون القايض نائبًا لإلمام فهذا ّ
يدل عىل عظمة مكانة
العلامء واعتبارهم ،فهم مل يعودوا مج ّرد علامء دين .إ ّن أ ّول مرة استعمل فيها لقب النائب العام كان من قبل العامل شمس
مك العاميل ،املتوىف عام (1384م) ،وهو الذي يُدعى بالشهيد األ ّول .والحقًا من قبل العامل زين
الدين محمد بن ّ
ّ
املتوف عام (1558م) ،والذي يُدعى بالشهيد الثاين .ولكن تطبيقه جاء يف تط ّور الحق يف تاريخ القضاء
الدين العاميل
الشيعي الرشعي .وبعد ذلك جاء العامل عيل بن الحسني الكريك املتوىف عام (1534 – 1533م) ،بحيث كان مييّز بني
الخاصة .وبهذا ث ّبت فكرة النيابة التي وردت يف رواية اإلمام الصادق ،والتي تدعى ب»املقبولة»
النيابة العا ّمة والنيابة
ّ
والتي قال فيها« :لقد جعلته قاض ًيا عليكم» .كام أ ّن الكريك كان من املق ّربني ج ًدا لـ «شاه طاهامسب» يف املحكمة
الصفوية ،وكان يتمتّع مبقام مرموق بدون منازع ،وسلطة واسعة ج ًدا عىل شؤون الدولة مبا فيها الرضائب واألتعاب
ّ
املتوف عام (1543م) .ومع ازدياد أعداد املجتهدين
املالية ،األمر الذي كان موضع انتقاد العامل إبراهيم القطيفي
بُعيد انتصار األصوليني يف القرن الثامن عرش والتاسع عرش شوهد انتشار األلقاب الدين ّية ،التي كانت متنح؛ ليك يت ّم
جة اإلسالم واملسلمني عند الشيعة ،كام كان يف حالة محمد باقر الشفتي
جة الله وح ّ
التمييز بينهم ،فكان هناك لقب ح ّ
ّ
املتوف عام (1844م) .ومع نهاية القرن التاسع عرش كان جميع العلامء املجتهدين يف العتبات قد حصلوا عىل لقب

مأسسة مقام «مرجع التقليد» ظهور ألقاب أخرى يف الهرميّة القضائيّة الرشعيّة مثل «شيخ الفقهاء»
جة اإلسالم .رافق ّ
ح ّ
(محمد الحسن النجفي املتوىف عام (1849م) ،ومثل مرتىض األنصاري امللقّب ب»الشيخ األعظم» .وأكّد السيد كاظم
ّ
أي عمل بدون الرجوع إىل التقليد هو فارغ .ويف
الطبطبايئ اليزدي
املتوف عام (1919م) يف كتابه «العروة الوثقى» أ ّن ّ
القرن العرشين أصبح لقب آية الله شائ ًعا ،وبهدف التمييز بني العلامء ظهر لقب «آية الله العظمى» يف الستينيات من
ّ
املتوف عام (1961م) ،ويف إيران بعد الثورة أصبح
القرن العرشين ،وقد لقّب بهذا اللّقب العامل «حسني الربوجردي»
لقب اإلمام الذي يُشري إىل األمئة اإلثني عرش هو لقب الخميني.
ّ
الدور القضائي الشرعي للمشرعين
يبدأ الشيخ محمد بن يعقوب الكليني املتوىف عام (941- 940م) كتابه «فروع الكايف» حول القضاء باالستشهاد
حصا.
باألحاديث النبويّة؛ ليك يظهر بأ ّن السلطة القضائ ّية الرشع ّية إنّ ا هي تنبثق عن النبي وعن األمئة ْ ً
بحل النزاعات ،ولعب دور
وخالل فرتة غياب اإلمام الثاين عرش كان عىل العلامء ملء الفراغ والقيام ّ

القص واملعوقني ،واإلرشاف عىل إقامة الح ّد حيث
القضاء ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،والعناية بأمالك
ّ
عم يجب فعله يف حال اختلف اثنان بشأن َديْن ما أو
تدعو الحاجة .وقد سأل عمر بن حنظلة اإلمام جعفر الصادق ّ
مرياث ،فكان جواب اإلمام أنّه « :ينظران إىل من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر يف حاللنا وحرامنا وعرف أحكامنا
حاكم» .وهذا ُمفاده أ ّن عىل القايض امتالك اإلميان والعدالة والعلم بأحاديث
فإن قد جعلته عليكم
فلريضوا به حكام ّ
ً
ّ
املتوف عام (1067م) عىل أ ّن القضاء هو «واجب كفايئ» ،ويجب
رص محمد بن جعفر الطويس
األمئة عند تعيينه .ويُ ّ
ّ
املتوف عام (1022م) ليؤكّد عىل دور
عىل املجتمع بأكمله الرجوع إليه .وجاء «املفيد» محمد بن النعامن املفيد
العلامء وحقّهم يف سلطة القضاء خالل الغيبة وصولً إىل إقامة الحدود؛ وقد استشهد عىل ذلك مبقبولة عمر بن حنظلة.
ّ
الني�ابة الشرعية على إمامة صالة الجمعة
سلطة اإلمام كانت موضع تساؤل من حيث مدى شمول ّيتها مبا فيها إمامة صالة يوم الجمعة ،بحيث كان هناك 90
دراسة حول املوضوع خالل حكم الصفويني 80 ،منها متّت كتابتها يف القرن السابع عرش.
يستعرض الكاتب مواقف متباينة بد ًءا من العهد البويهي؛ حيث إ ّن ما من فقيه كان يرى وجوب إمامة الجمعة يف

وسلر الديلمي الذين كانا مينعان إقامة الفقيه لصالة الجمعة ،وباملقابل ج ّوزا
ّ
عرص الغيبة ،ثم مع الرشيف املرتىض
إقامة صالة العيد .ولك ّن الطويس يف كتابه «الخالف» الذي منع فيه إمامة الفقيه لصالة الجمعة ،ويف كتابه «النهاية»

جعل إمامة صالة الجمعة محصورة يف اإلمام أو من ينتدبه اإلمام للقيام بذلك .ومن ث ّم جعل الشيخ الطويس إقامة صالة
الجمعة اختياريّة .وجرى البويهيّون عىل ات ّباع هذا االختيار بني «الرخصة» وبني «الواجب» من قبل الفقهاء .وقد رأى ابن
«الحل» يف كتابه «التحرير» رأى أ ّن عىل اإلمام أن يقيم
ّ
إدريس منع إمامة صالة الجمعة من قبل الفقهاء .ولكن العالمة
صالة الجمعة انسجا ًما مع واجباته األخرى من األمر باملعروف والنهي عن املنكر وإقامة الحد؛ وهذا ينسجم مع ما
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سبق وق ّدمه الشهيد األ ّول ،وما نقله «زرارة بن أعني» املتوىف عام (767م) .وهذا ما أكّد عليه الشهيد الثاين يف مقالة يف
كل فرد ،وهي ليست اختياريّة .وأخذ
عام ( )1555يقول فيها إ ّن املشاركة يف صالة الجمعة إنّ ا هي «فرض عني» عىل ّ
ّ
املتوف عام (1680م) املوقف نفسه .وكذلك أخذ الصفويون املوقف نفسه عىل أ ّن صالة الجمعة واجبة ال
«الكاشاين»
ّ
املتوف عام (1812م) إىل ح ّد التكفري
نص عليها .ووصل املوقف مع «الشيخ جعفر كاشف الغطاء»
س ّيام وأ ّن القرآن قد ّ
ملن ال يرى بوجوب صالة الجمعة .وهكذا نرى أ ّن ما كان ممنو ًعا عند «ابن إدريس» أصبح واج ًبا عند «كاشف الغطاء».
ّ
ّ
الخمس والسلطة القضائي�ة الشرعية

ينص عليه القرآن ،سورة
حا مع قض ّية جمع «الخمس» وتوزيعه ،الذي ّ
لقد كان من ّو سلطة القضاء الرشعي أكرث وضو ً
رقم  8ــ آية رقم  .41ولكن عندما يصل األمر إىل توزيع األسهم بني املسكني وذي قرىب وعابر سبيل واإلمام ،تقاطعت
فتاوى «املفيد» و»املرتىض» و»الطويس» وابن إدريس» مبا
نص رصيح لجهة استالم
ّ
يخص سهم اإلمام؛ ذلك أنّه ما من ّ
رباج» و»ابن إدريس» كان املوقف أن سهم اإلمام الغائب يبقى له
القايض الرشعي للخمس أو لجهة توزيعه .ومع «ابن ال ّ
رصف به بطريقة مناسبة،
وليس للفقيه ّ
حق فيه ،حتى جاء «املحقّق» الذي رأى بأ ّن الخمس ميكن أن يُعطى للفقيه؛ ليك يت ّ
ذلك ألنّه ميلك «والية الحكم» .وهكذا نرى أ ّن الشهيد األ ّول والشهيد الثاين كانا يفتيان بأ ّن الخمس والزكاة يجب
إعطاؤهام إىل الفقيه الرشعي .وهذا كان يع ّزز سلطة رجال الدين ،أ ّما سهم اإلمام فلم يفتيا بتوزيعه بل كانا يفتيان بحفظه
عىل أن يُعطى لإلمام عند ظهوره ،ويف الوقت نفسه سمحا باستعامل األسهم؛ لتمويل الزيجات والتجارة واملساكن.
كذلك كان الشيخ البهايئ يرى بوجوب إعطاء أسهم اإلمام للفقيه .وعليه يرى الكاتب الفرق الكبري الذي منح رجال
الدين سلطة مال ّية وقضائ ّية مستقلّة ،تعاظمت مع تق ّمص رجال الدين مجاالت عديدة يف حكومات إيران .ولكن الحر
نص حول إعطاء الخمس للمجتهد .كام أ ّن «محسن فيض الكاشاين»
العاميل كان يرى يف «وسائل الشيعة» أنه ما من ّ
ذهب أبعد من ذلك ليقول أن أسهم اإلمام الثالث ليس مطلوب دفعها البتة خالل الغيبة ،يف حني أن «املجليس» عارض
هذا ،وكانت نظرته اإلرصار عىل أن يُعطى الخمس بأكمله للفقيه ال أسهم اإلمام فقط .ويف عهد «القاجار» تع ّززت
كل من «جعفر كاشف الغطاء» و»النجفي» ،يف حني أ ّن «مرتىض
عب عنها ّ
هذه الصورة مع وصول األصوليني ،وقد ّ
ّ
املتوف عام (1864م) كان حكمه بعدم رضورة دفع الخمس للفقيه يف حال طلبه لذلك.
األنصاري»
هكذا نرى أنّه خالل حكم «القاجار» ت ّم تثبيت مكانة الفقيه الرشعي وسلطته املستقلّة عن الدولة ،والتي أصبحت
تغطي الشؤون الدين ّية والشؤون املال ّية .ولكن «مطهري» كان يرى بأ ّن العلامء قد أصبحوا فاسدين باعتامدهم عىل
العا ّمة.

الزكاة والفقهاء
مع مرور الوقت ،تب ّدل موقف الفقهاء من الرت ّدد بقبول ذلك املوقع ،الذي كانوا يرونه من حق اإلمام
الغائب فقط ،إىل موقف أصبحوا يص ّدرون فيه فتاوى يف مسألة جمع الرضائب والهبات التي اختلطت

باملعامالت غري الرشع ّية .وكان ينظر إىل من ال يعطي الزكاة والخمس عىل أنّه كان يتم ّرد عىل اإلمام الغائب .كام كان
إعطاء الخمس مرشوطًا بحيازة املرجع إلجازة لجمع الخمس ،ومن يعطي ملن ليس لديه إجازة كان عليه أن يعطي
الخمس م ّرة ثانية .وهكذا كان امتياز جمع األسهم وتوزيعها محصو ًرا بالعلامء املجتهدين.
ّ
الوالية العامة

أ ّدت الوظائف املتزايدة لـ «العلامء» يف املجتمع ببعض الفقهاء مثل النجفي إىل تقديم مطالبات بوالية األ ّمة
ّ
(املتوف  )1829يجادل بق ّوة بأ ّن الفقيه هو
املطلقة ،التي كانت لدى األمئة .وباملثل ،فإ ّن معارصه املال أحمد الرناقي
حة ا ّدعاءاته استند
أفضل مخلوق لله بعد النبي واألمئة ،وأ ّن سلطته يف طول سلطة الله وسلطة النبي واألمئة .وإلثبات ص ّ
عىل الوالية العامة لإلمام مبقبولة ابن حنظلة وغريها من الروايات املامثلة .بالنسبة للرناقي السلطة ليست محصورة
يف املايض أو النصوص ،بل هي مفوضة بالكامل إىل الفقيه من قبل اإلمام نفسه .بعبارة أخرى ،ميتلك الفقيه اآلن
السلطة الشاملة التي يتمتع بها اإلمام .أما الفيض الكاشاين (ت  ،)1680عامل إخباري ،فهو «يؤكّد عىل أ ّن سلطة الفقهاء
حق الوكالة
املوثوقني هي سلطة اإلمام إال يف الدعوة إىل الجهاد الهجومي ،وهذه السلطة لهم ،حسب قوله ،عىل أساس ّ
(حق النيابة).
ولكن «األنصاري» خرج عن هذا املوقف حيث كان يرى استحالة «الوالية العامة» للفقهاء .ولكن يف الوقت املعارص

أسس الدولة اإلسالمية يف إيران .أ ّما آية الله أبو القاسم الخويئ
أكّد «الخميني» عىل والية الفقيه والوالية العا ّمة عندما ّ
خاصة باألنبياء واألمئّة من جهة ،ومن جهة أخرى فإ ّن الشكل الوحيد للسلطة
فلم يأخذ بها ،وقال بأ ّن الوالية العا ّمة
ّ
الفقه ّية الذي كان الخويئ يعرتف به كان يف املجالني الفقهي واالجتامعي «األمور الحسب ّية».
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(((

كلية الالهوت والدراسات الدينية لوزان-سويسرا
()FTSR

faculte de theologie et de sciences religieuses
اللهوت ،والدراسات الدين ّية .األ ّول
تقدم كلية الالهوت والدراسات الدينية يف جامعة لوزان مسارين تدريبيني ،هامّ :
التخصصات مع كليات اآلداب
يت ّم تجربته بالتّعاون بني جامعتي جنيف ولوزان ،والثاين يت ّم إدارته من منظور متع ّدد
ّ
والعلوم االجتامعية والسياسية بجامعة لوزان.
تهدف الكلية من خالل مق ّرراتها إىل تطوير املعرفة الدقيقة والنقديّة يف مجالني أساسيني:
 الالهوت :النصوص التأسيسية للمسيحية ،والتقاليد املسيحية ،فضالً عن مختلف االتجاهات التاريخية والفلسفيةوالالهوتية واألخالقية والتعبريات املعارصة للمسيحية.
 علوم األديان :الظاهرة الدينية بشكل عام ،والتقاليد الدينية الرئيسية عىل وجه الخصوص (الهندوسية واليهوديةأساسا تلك العلوم اإلنسانية واالجتامعية مثل التاريخ
واملسيحية واإلسالم ،وما إىل ذلك) .األساليب املستخدمة هي
ً
املقارن ،واألنرثوبولوجيا ،وعلم االجتامع.
(1)https://www.unil.ch/ftsr/files/live/sites/ftsr/files/shared/Enseignements/catalogue%20cours%20FTSR%20201920-.
pdf, P 1328-27-

لقد حرضت الدراسات الشيع ّية يف مق ّررات الكل ّية ،وهو ما رصدناه يف مق ّررها لسنة  ،2020-2019من خالل ثالثة
مواد ،وهي :صياغة وتط ّور القانون اإلسالمي (الفقه)؛ مق ّدمة يف تاريخ اإلسالم  :1السلطات واملوازين يف القرون األوىل
لإلسالم (القرن الثامن عرش ميالدي  -القرن العارش هجري)؛ مقدمة يف تاريخ اإلسالم  :2السلطات اإلقليمية والتط ّورات
االجتامع ّية يف العامل اإلسالمي خالل القرنني الحادي عرش والخامس عرش امليالديني .ويت ّم تقديم هذه املق ّررات من
طرف أستاذ الدراسات اإلسالم ّية يف جامعة لوزان ،وسام حالوي .وهي عىل الشكل اآليت:
 - 1صياغة وتط ّور القانون اإلسالمي (الفقه)
يطلب لحضور هذا املق ّرر أن يكون الطالب مكتس ًبا معرفة ج ّيدة بتاريخ القرآن الكريم والحديث الرشيف ،لذلك

يجب أن يكون قد تابع واجتاز إحدى الدورات املتق ّدمة حول اإلسالم التي تم تدريسها يف سنة  2019-2018يف
حصل مقدمة يف تاريخ اإلسالم باإلضافة إىل دورة تعميق مستوى
الكليّة أو ما يعادلها ،أي أن يكون الطالب قد ّ

.BA2

من خالل هذا املق ّرر يقع االهتامم ،عىل مدى فصل كامل ،بتأريخ الرشيعة اإلسالمية وجغرافيتها يف العصور
الوسطى وما قبل العرص الحديث .ويت ّم ذلك عرب دراسة تطور الفقه ومامرسة العدل يف اإلسالم بعد الفرتة التكوينية
للمخطوطات القرآنية واملجموعات األوىل من األحاديث السنية والشيعية؛ أل ّن هذه الفرتة الزالت موضع نظر
مؤسيس املدارس
عند السلطات الدينية اإلسالمية الحالية ،وال يزال الترشيع قامئًا عىل األعامل املنسوبة إىل ّ
القانونية (الفقه ّية) الكربى .وباإلضافة إىل ذلك يت ّم دراسة تاريخ تشكيل املدارس الفقه ّية السنية والشيعية األوىل
عرب معالجة تط ّور وتجانس النظريات الفقهية ملؤيديهم ،والتي تحتوي عىل اختالفات تعكس املخاوف السياسية
واالجتامعية والتأثريات الثقافية املختلفة .يتم تحليل ما يسمى بالفرتة الحديثة من خالل نهج مقارن طوال الفصل
الدرايس ،مبشاركة نشطة من الطالب .كام ت ُناقش مجموعات الفتاوى وعقود البيع واملذاهب الفقهية األصلية
من أجل إبراز تعدديّة القانون يف أرض اإلسالم ،وأهمية املنطق الشخيص للفقهاء يف املدينة أو يف املناطق
الريفية.
 -2مقدمة يف تاريخ اإلسالم  :1السلطات واملوازين يف القرون األوىل لإلسالم (القرن الثامن عرش ميالدي  -القرن
العارش هجري)
يف هذا املق ّرر يت ّم تقديم والدة الدين اإلسالمي يف شبه الجزيرة العربية ،وتشكيل الحضارة اإلسالمية ،مع تحليل

ظهور القوة اإلسالمية (الخالفة) بعد وفاة النبي محمد ،والتشكيك يف رشعيتها يف القرون األوىل لإلسالم .ويع ّد
الهدف من هذا املستوى املنهجي هو تعريف الطالب عىل القراءة النقدية للدراسات التقليدية للتاريخ اإلسالمي.
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الخالفة يف املدينة املنورة ،ثم يف دمشق ( ،)750-661وبغداد (بعد  .)750ويتم إيالء اهتامم خاص لتشكيل
اإلمرباطورية اإلسالمية يف استمرار الفتوحات األوىل خارج شبه الجزيرة العربية ،وحركات االحتجاجات
االجتامعية والروحية ،وال سيام الشيعة .ويت ّم دراسة مامرسة السلطة؛ من أجل دراسة كيف حكم القادة األولون يف

اإلسالم وث ّبتوا سلطتهم ،ويت ّم ذلك عرب تحليل مفهوم السلطة الدينية والسياسية داخل املجتمع املسلم الشاب،
كام يتم فحص تطور اإلسالم من خالل املجتمع وتنظيامته (القبلية والتيارات الدينية والنخب واملؤسسات).
 -3مقدمة يف تاريخ اإلسالم  :2السلطات اإلقليم ّية والتط ّورات االجتامع ّية يف العامل اإلسالمي خالل القرنني
الحادي عرش والخامس عرش امليالديني
وخاصة املنافسة بني الخالفة واإلمامة الشيع ّية يف الرشق
يقارب هذا املق ّرر التط ّور الحاصل يف سلطة الخالفة،
ّ
اإلسالمي .ثم دراسة السالالت األمريية غري العربية يف الواليات التي يتم جلب أعضائها لتحكم اإلسالم فتأخذ
لقب األمراء أو السالطني.
يركز هذا املق ّرر عىل التطورات االجتامعية التي حدثت أوالً يف سياق قوى الخالفة املتنافسة (وال سيام العباسيني
الس ّنة والفاطميني الشيعة) ،ثم سياق إضعاف السلطة املركزية يف بغداد والقاهرة ،وهو ما أفسح املجال أمام
العديد من السالالت األمريية (البويهيون ،السالجقة ،األيوبيون ،املاماليك) ،ومن ث ّم دراسة وهكذا نقرتب من
ظهور اإلمارة واإلمارة وأخريا ً السلطنة  ،فضالً عن عسكرة السلطة والسيطرة عىل مساحة التهديدات الخارجية
(الحروب الصليبية واملنغولية) ،وإعادة تعريف السلطة السياسية والدينية يف اإلسالم ومكان التيارات الدينية
لألقليات (اإلمامية واإلسامعيلية والصوفية).

اإلسالم الشيعي
(((l’islam chiite

نرش موقع ( ((()Imago Mundiمقالة يسلّط فيها الضوء عىل اإلسالم الشيعي من خالل األقسام التي يتض ّمنها،
كل فرع يُنسب إىل الشيعة بحسب نظر كاتبي املقال
لكل القارئني باللّغة الفرنس ّية عن ّ
وهو بالتايل يق ّدم رؤية شاملة ّ
لكل ما يت ّم عرضه إىل ع ّدة لغات ،وهي :االنجليزية ،اإلسبانيّة،
( .)O. Depont / X. Coppolaniكام يوفّر املوقع ترجمة ّ
الروس ّية ،اإليطال ّية ،الربتغال ّية ،واألملان ّية.
أ ّما فيام يتعلّق مبحتوى املقال والتقسيم الذي اعتمده الكاتبان لإلسالم الشيعي فنورده يف اآليت:
أسسوا جمهورية إسالمية يف إيران)؛
ينقسم الشيعة إىل أربع فرق :اإلمامية أو الشيعة االثني عرشيّة (وهم الغالبية وقد ّ

أساسا الفرقة النزاريّة ويتز ّعمها أغا خان؛ والغالة ومنهم العلويّون
الزيديّة (شامل غرب اليمن)؛ اإلسامعيلية التي تتض ّمن
ً
الذين يُشكّلون األقل ّية الحاكمة يف سوريا.

ّ
 .1الزيدية

ُس ّموا كذلك ألنهم ثاروا بقيادة زيد بن عيل بن الحسني بن عيل بن أيب طالب .ويف عقيدتهم يُق ّدسون ويُعظّمون أبناء
نصبونهم أمئّة .وينقسم الزيديّة إىل ثالث فرق:
فاطمة بنت النبي ويُ ّ
نصوا عىل عيل باإلمامة بالصفة ال باالسم ،وطعنوا يف إسالم أتباع النبي
 .أالجاروديّة :هم أتباع أيب الجارود الذين ّ
؛ ألنّهم مل يُبايعوا عليًّا بعد وفاة الرسول.
(1) http://www.cosmovisions.com/$Chiites.htm
(((  Imago Mundiهو موقع إلكرتوين عام ومجاين ،وميكن الوصول إليه من جميع املوسوعات ،مبني عىل ثالثة محاور:
• عامل املادة :الفلك ،علوم األرض ،الفيزياء ،الكيمياء.
• عامل علم األحياء ،علم النبات.
• عامل البرش التاريخ السيايس وتاريخ العلم والفكر واألدب والفنون
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 .بالسليامن ّية :هم أصحاب سليامن بن جرير ،ويزعمون أ ّن اإلمامة شورى ،وأنّها تصلح بعقد رجلني من خيار
يل خطأ ال يوجِب الكفر.
املسلمني .ويُ ِق ّر هؤالء بإمامة أيب بكر وعمر ،لك ّنهم اعتربوا أ ّن إعراض املسلمني عن بيعة ع ّ
كل حال .كام أنّهم كفروا عثامن وعائشة وطلحة
وترى السليامنيّة أنّه يجوز إمامة املفضول ،وإن كان الفاضل أفضل يف ّ
والزبري.
 .ج البرت ّية :ال ُيكفّرون عثامن عىل عكس السليامن ّية.
 .2اإلمامية
عي عل ّيا خليفة له .فهم
هم الطائفة التي تحاول من خالل الحقائق إظهار الفكرة
ّ
األساسية للرشيعة ،أي أ ّن محم ًدا ّ
بالتايل يبنون عقائدهم عىل النصوص الصادرة عن محمد عندما بدأ التبشري .حيث وافق عيل -كام نعلم -عىل أن يكون
نائبًا له ،ويف ظروف أخرى ،أشار محمد إىل حكم عيل من بعده باعتبار أنّه املتف ّوق عىل اآلخرين .ويرى الباحثان أ ّن
هذا املفهوم جعل أكرث من  12ألف مسلم ينفصل عليه حال قبوله بالتحكيم ،وهم الخوارج.
 .3اإلسماعيلية
هم فرقة شيعيّة كبرية لها دور ها ّم ،وعقائدها معروفة ج ًدا لدى
عا ّمة املسلمني .من بني مبادئ هذه الفرقة ارتحال «العقل
الكوين» والروح امل ُنبثقان عن الله الذي ال يدركه العقل
مم يصفه القرآن
البرشي؛ حيث إ ّن الله أكرب وأقوى ّ
به .كام يعتقدون –بنظر الباحثني -بأ ّن األنبياء
واألمئّة هم وحدهم القادرون عىل اإلفادة من
هذا التجسيد ،الذي ينتج عنه ظهور املخلّص
الذي يُدعى املهدي ،والذي يُ ِ
نصف ذ ّرية عيل
وأتباعه ،وذلك باالنتقام م ّمن غصب حقّهم.
وهذا املهدي يجمع بني الرباهام امل ُِبدع،
أسس
وفيشنو الحافظ واملنقذ ،وشيفا الذي ّ
الدين الهندويس ود ّمره.
أيضً ا ،تُوايل الفرقة االسامعيلية عليًّاً وأهل بيته،
لك ّنها تقف عند إسامعيل سابع األمئّة الذين برأيها ورثوا
السلطة الرشع ّية والروح ّية عن النبي .
ّ
لك ّن اسامعيل ،وهو أحد أبناء جعفر

الصادق ،مات من دون أن يُويص باإلمامة من بعده .الكثري من أنصاره يرى أنّه مل ميت« :هو فقط توارى عن األنظار
تأسست الفرقة اإلسامعيلية التي ه ّزت عقول
وسيعود ال محالة» .يُستَشَ ّف من ذلك أنّه امل ُخلّص املنتظر ،وبذلك ّ
ال ّناس وانترشت العقيدة اإلسامعيلية يف بالد فارس ،والشام ،وبالد ما بني النهرين ،ومكة ،واملدينة ،وأثارت الذّعر يف
بالط الخلفاءِ .
أدخلَت ع ّدة إصالحات عليها وأخذت طاب ًعا دينيًا وفلسفيًا وسياسيًا واجتامعيًا خالل حكم عبد الله بن
مؤسس الخالفة الفاطميّة ،الذي يُدعى سعيد ،ويُع َرف باسم
املأمون .وات ّصفت بصبغة إنسانيّة ليرباليّة يف عهد أحفاد ّ
قاتل يف أيّام الخليفة
حا ً
عبيد ،ويُع َرف أكرث باسم عبيد الله ،وهو أحد أحفاد عبد الله بن املأمون .عاش عبيد الله سفّا ً
حسن الصباح ،وكان غريب األطوار مالز ًما للزنديق رشيد الدين.
 .4الغالة:
يل أنّه الله ،ويعتقدون بأ ّن روح الله حلّت يف أوالد عيل .بال ّ
شك ساهمت
يقول الغالة بألوه ّية األمئّة ،ويقولون عن ع ّ
الزيديّة واإلمام ّية يف إبراز افرتاق الشيعة عن عا ّمة املسلمني ،لك ّنهم مل يُص ّوبوا إال عىل السلطة الزمن ّية للخلفاء ،بينام
تخل آراؤهم امل ُتعلّقة بالحلول من توجيه الس ّنة اتهامات مضا ّدة لهم ،وذهب الغالة
طعن الغالة يف جوهر اإلسالم .ومل ُ
إىل استنباطات نظريّة تتض ّمن أفكا ًرا فلسفية ُم ْست َم ّدة من مصادر خارج العامل اإلسالمي .بحسب كتاب املواقف تتش ّعب
فرقة الغالة إىل الفرق التالية:
أ .الكيسانية :افرتقت إىل ثالث فرق ،وهي الرزامية ،والهاشمية ،والبنانيةُ .يدرِج كتاب املواقف هذه الفرق تحت
عنوان غالة الشيعة نظ ًرا للسجاالت التي أثارتها املدرسة الكيسانية بني أوساط املؤلّفني املسلمني.
ب .الرزامية :نسبة إىل رزام بن سياق ،وقالت هذه الفرقة بالتناسخ ،وذهبت إىل ترشيع ما ح ّرمه القرآن .يرى الشهرستاين
واملسعودي أنّ الرزامية هي فرع من الكيسانية التي هي فرقة شيع ّية .يقول املسعودي يف كتابه (مروج الذهب) :للملّة
ّب بأيب عمرة .ويُقال
ُنسب إىل املختار بن أيب عبيدة الثقفي وكان اسمه كيسان ولُق َ
الكيسانية عدّ ة آراء متضاربة .وت َ
أنّ عيل بن أيب طالب ناداه ً
قائل« :كيس كيس» فلزمه هذا االسم.
ُفس القرآن من خالل االستعارات وتقبل
ت .الهشامية :هم أصحاب الهشامني :هشام بن الحكم ،وهشام بن سليم .ت ّ
الخاصة بامليكروكوسم.
النظرية العبثية
ّ
ثم يف ابنه محمد بن
يل ّ
ث .البيانية :هم أتباع بنان بن سمعان وقيل بيان بن سمعان ،قالوا بأنّ روح الله حلّت يف ع ّ
خاصية حلول الذات اإللهية يف عيل جعلت
ثم يف بنان بن سمعان .برأي البيانية فإنّ
ّ
ثم يف ابنه أيب هاشمّ ،
الحنفيةّ ،
يل التع ّرف إىل العامل املريئ والالمريئ ،واالنتصار عىل أعدائه وتغليب الحقيقة عىل الكذب .صوت
مبقدور ع ّ
الرعد هو صوته.
ج .السبائ ّية :نسبة إىل عبد الله بن سبأ الذي خاطب عل ًّيا بالقول :أنت الله حقًا؛ فنفاه إىل املدائن .يعتقد عبد الله
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بن سبأ أنّ عل ًيا مل ميت ،فابن ملجم رضب شيطانًا يُشبِه عل ًيا .وأنّ عل ًيا يسكن يف السحاب وأنّ الرعد صوته ،والربق
متسك أتباع عبد الله بن سبأ بهذا
هو الرشارة التي تخرج من سوطه .وأنّه ينزل إىل األرض بعد حني وينرش العدلّ .
االعتقاد وراحوا يستنجدون بعيل كلّام سمعوا صوت الصاعقة.
ح .الكاملية :نسبة إىل أيب كامل ،ال يعرتفون بالصحابة الذين يُن ِكرون إمامة عيل ،ويُكفّرون عل ًّيا؛ ألنّه تنازل عن حقّه
بالخالفة.
خ .املغَرييّة :أتباع مغرية بن سعيد األجيل ،يتص ّورون الله ً
كل
رجل من نور ،عىل رأسه تاج من نور ،وقلبه هو مصدر ّ
صنوف الحكمة.
كتسبة .يرى هؤالء أنّ
د .الجناحية :أتباع جناح بن صفوان ،ينفون ّ
كل قدرة لإلنسان ،سواء أكانت ُمالزمة لطبيعته أم ُم َ
الج ّنة وال ّنار تختفيان عندما تدخلهام األرواح ،وأنّ الله هو الباقي.
رجل فرض الله
ذ .املنصوريّة :أتباع أيب منصور اآلجيل ،يعتقدون بأنّ األرض ال تخلو من ال ّرسل ،وزعموا أنّ الج ّنة ٌ
رجل أمر الله بأن نبغضه ومنقته .فال ّنار هي العد ّو اللّدود
مح ّبته واحرتامه؛ ألنّه اإلمام األسمى .كذلك زعموا أنّ ال ّنار ٌ
لإلمام ،كام أنّ أبا بكر وعمر هام خصامن لإلمام عيل الذي هو اإلمام الحقيقي عىل وجه األرض.
ر .الخطّاب ّية :هم أتباع أبو الخطاب األسدي ،وبقطع ال ّنظر عن العقائد الشيعية املُتعلّقة باإلمامة ،وباإلضافة إىل
الصفات الروح ّية التي تتوفّر يف ذ ّرية عيل ،تُربز الخطّاب ّية صفة النب ّوة لهم .والج ّنة بنظرهم مكان يحوي املل ّذات
ّ
التي تُشبِه املل ّذات الدنيو ّية .ونتيجة نزعتهم الشكوك ّية يف ما ي ّتصل بالقواعد واملبادئ القرآن ّية« ،أحلّوا رشب الخمر
وسامع املوسيقى وبعض املل ّذات األخرى التي ح ّرمها النبي .
يل.
ز .الزراريّة :أتباع زرارة بن أعني ،يُثبِتون صفات الله تعاىل من دون أن يُسلّموا بطابعها األز ّ

كل جانب.
س .اليونس ّية :أتباع يونس بن عبد الرحمن ،قالوا بأن الله جالس عىل عرش إلهي واملالئكة ُمحيطة به من ّ
ش .املُف ّوضة :يعتقدون أنّ الله تعاىل بعث محمدً ا ليك ُيصلح العامل.

ص .البدائية :يخضعون ألوامر الله تعاىل ،لك ّنهم يزعمون أنّه يعلم األشياء بعد حدوثها؛ بذلك ينفون الصفات
مم أدّى إىل سجاالت طويلة بني الفالسفة.
اإلله ّيةّ ،

ض .الذ ّمية أو الغراب ّية :قالوا محمد أشبه بعيل من الغراب بالغراب ،فأخطأ جربائيل يف إعطاء الرسالة من عيل إىل
محمد.
صريية :يُوالون عل ًّيا واألمئّة األحد عرش من بعده .ويأخذون عقائدهم من اإلمام الحسن العسكري الذي أقام
ط .ال ّن َ
يف سامراء بالقرب من بغداد.

طقوس عاشوراء ومراسمها:

عودة في التاريخ إلى بناء الذاكرة
الجماعية الشيعية

أنتروبولوجيا الممارسات الطقوسية
Rituels et célébrations de la Ashura: retours historiques sur la construction d’une mémoire communau)taire chiite. Anthropologie des pratiques rituelles.(1

نرش موقع مفاتيح الرشق األوسط ( )Les clés du Moyen-Orientسلسلة دراسات متركزت حول البحث التاريخي
يف بناء الذاكرة الجامع ّية الشيع ّية ،وتوزّعت هذه السلسلة عىل أربعة أجزاء تناولت مجموعة رؤى تاريخ ّية من جوانب
مختلفة :علم الشهادة الشيعي وبناء الذاكرة الجامعية ،أنرتوبولوجيا املامرسات الطقوسية ،التنمية والحركات اإلصالحية
واملقاومة الشعبية) .وقد جاءت هذه السلسلة من إعداد طالب الدكتوراه يف جامعة لوميري ليون  2بفرنسا «إنيك بابتيست
( .)Enki Baptisteت ّم نرش األجزاء األربعة من السلسلة عىل امتداد سنة  ،2018ومن ث ّم قام الباحث بتعديل يف الجزء
الثاين بتاريخ  .2020/04/22وعليه جاءت هذه البطاقة التعريف ّية لتسليط الضوء عىل أنرتوبولوجيا املامرسات الطقوس ّية
كام يراها الباحث.
يرى الباحث أنّه من خالل االهتامم بالبعد الوسيط للظاهرة وسريورة بناء الهويّة املذهب ّية الشيع ّية ،استطعنا أن نُدرك

األقل باراديغم كربالء ،أي القالب األيديولوجي الذي يحكم هذه املامرسات الدين ّية.
ّ
بطريقة توليف ّية عىل
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أ ّما ما
يختص بإحياء املراسم العاشورائية ،فقد ُمنعت اإلحياءات لفرتة طويلة ،يف العراق ،من قبل السلطة السنيّة،
ّ
التي متثّلت بالحكم العثامين والحكم البعثي ،وعادت لتزدهر يف نهاية القرن العرشين بعد سقوط حكم صدام حسني
يف العراق ( .)2003و َع َرف نقل وبثّ املراسم العاشورائ ّية ازديا ًدا ملحوظًا بسبب اإلقبال الشعبي الكبري عىل اقتناء أجهزة
التلفاز ،وظهور القنوات الفضائ ّية العرب ّية ودمقرطة شبكات التواصل االجتامعي .ومل يقترص ذلك عىل الجمهور العريب،
فالجمهور الغريب تابَ َع مشاهد املراسم العاشورائيّة عرب شاشات التلفاز.
املذهب الشيعي غال ًبا ما يقرتن بإيران ،التي ت ُ َع ّد أ ّول دولة بُ ِن َيت وفق املذهب
يف امل ُخ ّيلة الغربية -يرى الباحث -أ ّن
ُ

الشيعي ،وت ُط ّبق فيها الفتاوى التي تصدر عن رجال ال ّدين هناك .ومع ذلك مل يتمكّن كبا ُر رجال ال ّدين يف إيران من
تأطري ذكرى شهادة اإلمام الحسني ،وانعكس ذلك من خالل دراسة التن ّوع يف العبادات التي ترتافق مع ذكرى عاشوراء.
ّ
التمثيلات المسرحية العاشورائي�ة (الشبي�ه)
تحت هذا العنوان يقول الباحث« :بادئ ذي بدء يجب
الصور امل ُرتبطة باإلحياء الجامهريي
أن نستحرض أوىل ّ
يئ،
لِذكرى معركة كربالء .إنّه التمثيل
املرسحي العاشورا ّ
ّ
الذي هو ظاهرة إيران ّية باألساس ،عىل الرغم من وجوده
يف بلدان أخرى غري إيران ،كالعراق وسورية ولبنان .ت ُس ّمى
هذه العروض املرسحية (تعزية) بالفارسيّة التي تُحيل عىل
الجذر العريب (عزاء) .لقد جرى مأسسة التمثيل املرسحي
ومزاولته يف العهد الصفوي ( .)1736-1501ويعود التعبري
الشعبي عن العزاء يف ذكرى شهادة اإلمام الحسني إىل
الحقبة الوسيطة .ويف القرن الثامن ،حيث ساد الحكم
الشيعي يف العراق ( ،)1056-932أَ َمر الخليفة
البويهي
ّ
ّ
ُمع ّز الدولة (حكم بني عامي  )949-936للم ّرة األوىل
املحلت الّتي تتعاطى ال ّنقش وبيع ألبسة العزاء
ّ
بإقفال
خالل األيّام العرشة األوىل من شهر مح ّرم .أ ّما يف العرص
القاجاري فقد جرى تأييد اإلحياءات العاشورائيّة مبصادر
رصا ذهب ًّيا خالل حكم نارص
ثابتة .وعرفت إقامة العزاء ع ً
الدين شاه (حكم بني عامي  1848و .)1896
يف القرن التاسع عرش كانت ت ُقام العروض التمثيليّة يف مكان يُس ّمى (التكيّة) ،وهي إ ّما باحة املسجد

أو ساحة كبرية .وقد يجري فيها إخراج أحد العروض .وتستلزم التمثيل ّية أحيانًا مشاركة املئات من

امل ُمثّلني .ويف بداية العرض يستمع الحارضون إىل موعظة ،ث ّم يأيت موكب الخ ّدام امل ُكلّفني بإحالل ال ّنظام ،والفرسان،
ٍ
بصوت خفيض يف
بعض األناشيد التي يت ّم تأديتها
وتُع َزف األلحان العسكريّة ،ثم يأيت دور امل ُمثّلني .تتخلّل اإلحيا َء
ُ
البداية ،ثم بصوت ُمرتف ،وهذا االرتفاع يف أصوات امل ُمثّلني يرتبط بازدياد ح ّدة وحامس الجمهور .ومن امل ُالحظ أيضً ا
الزي األسود ويتّسم كالمهم بنربة فظّة
أ ّن امل ُمثّلني الذين يؤ ّدون دور أعداء اإلمام –وهم بالنتيجة أعداء اإلسالم -يرتدون ّ
أي إعجاب بهم أو تعاطف معهم.
يك ال يُعرب الجمهور عن ّ
ّ
المجالس الحسيني�ة والمواكب
تراجعت العروض التمثيل ّية العاشورائ ّية أمام املجالس واملواكب الحسين ّية ،أصبحت ت ُقام غال ًبا يف الحسين ّيات
كل يوم مقطع من سرية استشهاد اإلمام الحسني بأسلوب
واملنازل يف األيّام العرشة األوائل من شهر مح ّرم .ويُق َرأ يف ّ
ٍ
فعل أ ّن التعبري عن لوعة فقد اإلمام الحسني ِ
يوصل صاحبه
حشد من املوالني للحسني .ويعتقد الشيعة ً
يئ أمام
رثا ّ
إىل ال ّنجاة والخالص ،وأ ّن الحسني يشفع للّذين يوالونه
ويؤمنون بإمامته .كام تُسلّط هذه املجالس الضّ وء عىل
فضائل البكاء عىل الحسني.
حا إلقامة
يصبح الفضا ُء العا ّم خالل شهر مح ّرم مرس ً
املراسم العاشورائ ّية ،بحيث تكت ّ
بالصور
ظ الطرقات
ّ
وتعج مبجالس العزاء وامل ُصلّني.
واأليقونات الدينيّة،
ّ
وبفضل التقنيات الحديثة بات مبقدور املساجد نرش
األناشيد واملجالس من خالل أقراص ( )CD-Romأو
أرشطة كاسيت ،ما سمح لل ُمنشدين وق ّراء العزاء بإيصال
صوتهم خارج حدود بلدانهم ،ومن هؤالء الرادود
مجالس اللّطم يف
العراقي باسم الكرباليئ الذي يرأس
َ
حسين ّية الحاج داوود عاشور ،والذي حازت فيديواته
املنشورة عىل يوتيوب عىل أكرث من خمسني مليون
مشاهدة .إ ّن شعرية اللّطم ت َع ِكس بالدرجة األوىل شعور
ال ّندم والتوبة لدى امل ُوايل لإلمام الحسني .وأ ّما اللّطم
ف ُيشارك فيه النساء كام الرجال ،فيلطمون عىل صدورهم
بإيقاع واحد يكون تار ًة بطيئًا وتار ًة أخرى رسي ًعا .وكلّام
اقرتبنا من اليوم العارش من مح ّرم تصاعدت ح ّدة اللّطم وتسارعت وتريته وتعالت الصيحات .وترى صابرينا مرفن أ ّن
مثل تخرج ال ّنساء يف املواكب،
ريا من بلد إىل آخر .ففي العراق ً
الشعائر الحسينيّة –ومن بينها اللّطم -تختلف اختالفًا كب ً
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وت ُشارك يف اللّطم بينام ال نجد ذلك يف سوريّة ولبنان .وهذا االختالف نابع من التوظيف السيايس للمراسم العاشورائ ّية
من قبل القادة السياسيني يف تلك البلدان .أ ّما الرجال فهم أكرث ح ّدة خالل املشاركة يف مواكب اللّطم؛ ألنّهم يلطمون
صدورهم بق ّوة للداللة عىل بأسهم وق ّوتهم .ويجب أن يكون اللّطم عىل الصدور قويًّا بحيث يكون مسمو ًعا ويُثري
ِ
متواص ًل وعىل إيقاع واحد .ت ُقام مجالس اللّطم يف األمكنة العا ّمة وترتافق مع أناشيد دين ّية
اإلعجاب والذهول وأن يكون
يت ّم إلقاؤها وفق إيقاع مدروس.
تطهير الجسد باإلماتة
ال ّ
شك أ ّن األمر يتعلّق بالنقطة األكرث حساس ّية يف نظر رجال الدين الشيعة الذين ينظرون إىل بعض هذه املامرسات
بوصفها ِب َد ًعا ت ُيسء إىل اإلسالم وصورته .ويف سعيهم إىل منع تلك املامرسات باسم الحفاظ عىل طهارة اإلسالم
وصورته الناصعة اصطدموا مبعارضة محل ّية.
جلْد .تجري هذه املامرسة يف الفضاء العام
إ ّن املامرسة األكرث شيو ًعا التي تندرج تحت هذا العنوان هي ال َ
وتشمل الرجال –دون النساء -الذين يجلدون ظهورهم العارية لدقائق طويلة .يف العراق والضاحية الجنوبية لبريوت
مم يُس ّبب الجروح
السوط ّ
جلد باستخدام السالسل املعدن ّية أو َّ
ويف بعض بلدان آسيا الوسطى والرشقية يكون ال َ
ونزف ال ّدم.
يُضاف إىل الجلْد التطبري الذي أثار استنكار علامء الدين الشيعةُ .يارس الرجال التطبري يف صباح اليوم العارش من
مح ّرم وذلك بإحداث جرح يف جباههم .يقوم أحد
بشق جبهة املشارك يف املراسم بواسطة
األشخاص ّ
سيف أو موس بحيث يؤ ّدي إىل خروج بعض ال ّدم
بالسري حايف القدمني يف
الذي يُبلّل ثوبه ثم يبدأ ّ
الجا ّدة املؤ ّدية إىل أحد املشاهد املق ّدسة ،لكن ال
يُس َمح له بالدخول باعتبار أ ّن ال ّدم هو من النجاسات.
إ ّن إراقة ال ّدم من أجل الحسني يف مناسبة استشهاده
وطلب الشفاعة منه هو عبادة يريد صاحبها بها تطهري
ذاته ،ويُشكّل خامتة املراسم العاشورائية.
الزيارة
الخاصة
الحج إىل األرضحة الشيع ّية املق ّدسة أم ٌر شائ ٌع ج ًّدا يف الرشق األوسط ،حيث بدأت زيارة األرضحة
إ ّن
ّ
ّ
فس ذلك من خالل
بكبار رموز الشيعة يف القرن العارش ،ومنت وازدهرت بعد انتشار املذهب الشيعي .ويُ ّ
تشكّل العقيدة الشيع ّية يف ال ّنصف األ ّول من الحقبة الوسيطة والتي تذهب إىل أ ّن أمئّة الشيعة معصومون،

خاص يتمتّع بقدرات وقائ ّية ( )prophylactiqueأوصلته إىل مرتبة (سيد الشهداء) ،وأ ّن زيارة
وترى أ ّن الحسني بشكل
ّ
كل شيعي موا ٍل.
مرقده يف كربالء واجب عىل ّ
وأل ّن زيارة رضيح الحسني يف كربالء
تستوجب قطع مسافات طويلة انربى
الشيعة إىل تشييد وإقامة أرضحة وأماكن
أخرى للعبادة .وقبل اندالع الحرب السوريّة
كانت الشام وجهة ُمفضّ لة للزائرين الشيعة،
أينام يقع فيها املسجد األموي حيث جرى
االحتفاظ برأس اإلمام الحسني لوقت قصري.
ومث ّة مقربة باسم (باب الصغري) ُد ِفن فيها

شهداء كربالء .وأ ّما املكان األبرز الذي فيه
تُقام مراسم عاشوراء فهو مرقد السيدة زينب ،التي تنبع عظمتها من كونها أخت اإلمام الحسني ،وهي كانت حارضة يف
كربالء .مل ت ُقتَل يف املعركة ،وإنّ ا وقعت يف األرس وجِيئ بها إىل قرص يزيد يف الشام وهناك وقفت أمامه باعتزاز .وت ُ َع ّد
(حج الفقراء) .ويف حلب (شامل سورية) ،شُ ّي َد بدعم إيراين مزار يض ّم الصخرة املق ّدسة التي
زيارة مرقدها يف الشام
ّ
ِ
وض َع عليها رأس اإلمام الحسني والتي سالت عليها قطرة دم منه.
مع ازدهار ف ّن صناعة األيقونات يف إيران ،ترافقت هذه الزيارات غال ًبا مع متثيالت تتناول اإلمام الحسني –مبا يف

بخاصة ،مرشوع ّية هذه التمثيالت املجازيّة ،مع العلم
ذلك خالل التمثيليات العاشورائية .ولكن ت ُط َرح يف العامل العريب
ّ
أ ّن رجال الدين يف إيران مل يقفوا بوجهها ،ومنذ العرص القاجاري ارتبطت اللطميات باملجال الف ّني .ويف بعض البلدان،
من بينها بلدان جنوب آسيا ،ات ّجه االهتامم نحو الذخائر.
أجرت األستاذة صابرينا مرفن دراسة ميدانية يف مقاطعة (حيدراباد) يف الهند كشفت خاللها أه ّمية هذه الذخائر

خالل إقامة املراسم العاشورائية .يت ّم تصنيع هذه الذخائر التي تُ ثّل أهل البيت -الحسني ،وعيل األكرب ،وعيل األصغر،
وابن أخيه القاسم ،وابنته سكينة ،وأخته زينب ،وفاطمة -من الربونز أو الفضّ ة ،وتُحفَظ بداخل صناديق خشبيّة .طوال
األيام العرشة األوائل من شهر محرم يت ّم عرضها يف مدارس تعليم وحفظ القرآن؛ ليك يُتاح للموالني مشاهدتها .وكام
ُخصص بعض األيّام لتناول سرية بعض الشخص ّيات الكربالئية وتأدية األناشيد الرثائ ّية ،التي
يف العراق وسورية ولبنان ،ت ّ
خصص لشهادة القاسم وبعد
تحيك وقائع من كربالء ،بحيث يت ّم الرتكيز عىل شخص ّية من أهل البيت .فاليوم السابع ُم ّ
االنتهاء من تالوة العزاء يقوم امل ُنظّمون بتنفيذ متثيلية تحيك تفاصيل زواجه من فاطمة ابنة الحسني واستشهاده ودفنه.
خصص للعباس .واليوم العارش هو ق ّمة اللوعة والرثاء حيث يتناول العزاء فاطمة ويخرج الرجال يف
اليوم التاسع ُم ّ
مواكب التطبري ُمعلنني استشهاد الحسني.
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المعهد الفرنسي للشرق األدنى
المقدمة
تع ّددت الدراسات واالتجاهات ملعرفة شعوب العامل العريب واإلسالمي ،وشملت
تخصصات ومجاالت مختلفة
ّ
تخصصت يف تط ّورات
من قبيل الدراسات اللغوية ،والتاريخية ،واالجتامعية ،والسياسية ،وغريها .ومل تكتف بذلك ،بل
ّ
وتغياتها ،ما جعلها تكتسب معايري دقيقة يف فهم حركة املجتمعات ومعرفة أسباب نجاحها وفشلها .بل أكرث
هذه العلوم
ّ
من ذلك معرفة وسائل تغيري هذه املجتمعات وتوجيهها.
مؤسسات خاصة ت ُعنى بدراسة العامل العريب واإلسالمي ،ومن هذه املؤسسات نقدم املعهد الفرنيس
لقد نشأت ّ

للرشق األدىن كأمنوذج فاعل يف عدة دول عربية (العراق ،األردن ،لبنان ،سوريا ،فلسطني) .إذ يقوم هذا املعهد بنشاط
علمي واسع ومتع ّدد املجاالت .وتظهر أهمية املعهد يف ارتباطه املبارش بوزارة الخارجية الفرنسية من جهة وانتشاره
ّ
عىل عدة دول مهمة يف الرشق األدىن من جهة أخرى.
نقوم يف هذه الدراسة بعرض املعهد من خالل التعريف به ،وعرض مناذج من األنشطة التي يقوم بها من مؤمترات
ومحارضات وندوات ،وأيضً ا من خالل إصداراته ( كتب ومجالت) .ولقد اعتمدنا يف هذا العمل عىل موقع املعهد عىل
اإلنرتنت كمصدر أسايس للمعلومات.
ً
أول :التعريف بالمعهد

يع ّد املعهد الفرنيس للرشق األدىن جز ًءا من وزارة الخارجية الفرنسية واملركز الوطني للبحوث العلمية ،وميسح نشاطه
العلمي كل من العراق واألردن ولبنان وسوريا واألرايض الفلسطينية يف جميع ميادين العلوم اإلنسانية واالجتامعية من
مؤسسات
التخصصات يف ّ
مؤسسيه تطوير التآزرات الدولية املتع ّددة
ّ
ظل ّ
العصور القدمية إىل أيامنا هذه .وكان هدف ّ
مؤسسات البحث الفرنسية املوجودة يف
ذات خربة طويلة يف مجال البحث والتأهيل والتعاون ،فدمجوا يف عام ّ 2003
الرشق األدىن منذ  .1922ومنذ ذلك الوقت ،يسعى املعهد إىل بناء معارف علميّة مشرتكة مع املجتمعات التي تستضيف
باحثيه ومراكز األبحاث الفرنسية والعاملية .يعمل املعهد يف ثالثة أقسام علمية :علم اآلثار وتاريخ العصور القدمية،
الدراسات العربية ،الدراسات املعارصة .ويكرس موارد مهمة لنرش الكتب واملجالت العلمية املرتبطة
بربامجه وأنشطته العلمية.

 .1قسم الدراسات العربية والعصور الوسطى والحديثة:
تتمثل السياسة العلمية لهذا القسم يف تشجيع البحث يف مجاالت تاريخ الرشق األوسط من بدايات اإلسالم (القرن
السابع) إىل نهاية اإلمرباطورية العثامنية (الربع األول من القرن العرشين) ،األدب العريب الكالسييك والحديث،
واللغويات العربية ،وتاريخ الفكر الديني اإلسالمي ،وكذلك اللغة العربية املسيحية واليهودية .وتدخل مجاالت الفلسفة
العربية يف القرون الوسطى وتاريخ العلوم والتكنولوجيا أيضً ا يف مجاله .كام يعزز هذا القسم خربته يف علم اآلثار والخط
العريب وتاريخ الفن اإلسالمي يف الرشق األوسط .يتم تنظيم األنشطة العلمية لهذا القسم حول برامج فردية أو جامعية
تستفيد من التمويل الفرنيس أو الدويل ،وهي مقسمة حال ًّيا إىل أربعة مجاالت للبحث:
 علم اآلثار ،الخط العريب والثقافة املادية -الفلسفة اإلسالمية وتاريخ األفكار

 -علم اللغة التفاعيل يف العربية

 -التاريخ الحرضي واالجتامعي للعرص العثامين.

 - 2قسم اآلثار وتاريخ العصور القدمية

هذا القسم مسؤول عن تطوير البحث العلمي ،والتعاون ،وأنشطة التدريب ونرش املعرفة ،يف مجال التاريخ وعلم
اآلثار يف الرشق األوسط ،من عصور ما قبل التاريخ إىل ظهور اإلسالم .متتد خربة املعهد الجغرافية يف هذا املجال إىل
العراق واألرايض الفلسطينية .وأهم املحاور التي يعمل عليها هذا القسم هي:
 التشجيع والتنسيق وتطوير نرش البحوث -تدريب باحثي وفنيي املستقبل

املؤسسات املحليّة وال ّدعم العلمي واللوجستي والف ّني للفرق األثريّة العاملة يف املنطقة.
 الخربة والتعاون معّ

 3-قسم الدراسات املعارصة

يتمثل نشاط هذا القسم يف هدف ثاليث :تطوير التميز البحثي والرشاكة مع مراكز البحوث األجنبية واملحلية ،وتدريب
املتخصصني من الرشق األوسط ،وتكثيف البحوث التطبيقية حول الديناميات املعارصة لهذه املجتمعات .يوجد يف
القسم أيضً ا مرصد حرضي للرشق األدىن وعدة حلقات دراسية تجري يف فضاءات مختلفة .وينشط هذا القسم يف أربعة
محاور أساسية وهي:
التغيات االجتامع ّية واالقتصاديّة والرتكيبات السياسية
ّ
 املدن والبيئة والطفرات املكانية96
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 الهجرة والرصاع والالجئني اإلنتاجات الثقافية واألرشيف واملذكراتالمجلس العليم
رئيس املجلس العلمي :السيدة سيلفي دينوكس ،مدير األبحاث  - CNRS -الرشق & البحر املتوسط()UMR 8167
أعضاء املجلس العلمي:
السيد جوزيف بهوت ،أستاذ العلوم السياسية  CERI /مستشار دائم يف  CAPS / ETI75باريس
السيد فيليب بورموود ،أستاذ مشارك  -كلية اآلداب والحضارات  -جامعة ليون 3
السيدة كورين كاستل نوغريت ،مدير األبحاث  - CNRS -بيت الرشق والبحر املتوسط()UMR 5133
السيد أبو بكر الرشايب ،أستاذ األدب العريب  / INALCO -قسم الدراسات العربية
السيدة سيلفي دينوكس ،مدير األبحاث  - CNRS -الرشق & البحر املتوسط()UMR 8167
السيد ستيفان الكروا ،أستاذ مشارك يف كلية الشؤون الدولية للباحث يف العلوم السياسية يف CERI
السيد فريديريك الغرانج ،مدير اتحاد الدراسات العربية والعربية يف جامعة باريس السوربون (باريس )4
السيدة بريجيت مارينو ،باحث CNRS / IREMAM -
السيدة فالريي ماتويان ،باحث يف الكوليدج دي فرانس / CNRS
السيدة ماري أوديل رووسيت ،باحث  / CNRS -مجموعة البحوث والدراسات حول البحر املتوسط والرشق
األوسط ()GREMMO
السيد كيفن تروديك ،محارض يف التاريخ القديم  -جامعة باريس  -مؤسسة كريتيل فال دو مارن
السيد إريك فريديل ،أستاذ العلوم السياسية CERI /
السيدة مرسيدس فوليت ،مدير األبحاث  / CNRS -مدير مخترب((CNRS / INHA
يتعاون املعهد الفرنيس للرشق األدىن مع مجموعة من
املؤسسات العلمية واألكادميية ومنها :جامعة باريس الرابعة
ّ
السوربون – باريس؛ الجامعة األمريكية يف بريوت – لبنان؛ مركز جاك بريك – الرباط؛ مركز الدراسات باإلسكندرية
( – )Cealexاإلسكندرية؛ مركز الدراسات االقتصادية والقانونية واالجتامعية والتوثيق ( – )Cedejالقاهرة؛ مركز
املؤسسات.
النرش اإللكرتوين املفتوح ( – )Cléoمرسيليا ،وغريها الكثري من
ّ

ً
ثاني�ا :المؤتمرات واألنشطة العلمية
يقوم املعهد الفرنيس بنشاطات ع ّدة ،متت ّد عىل ع ّدة دول من قبيل العراق ولبنان وسوريا واألردن وفلسطني ،وتتمثل
هذه النشاطات يف مؤمترات وندوات وحلقات نقاش .ويف التايل نقوم بعرض مناذج من هذه األنشطة حتى نقف عىل
أبرز اهتاممات املعهد العلمية التي يسعى إىل تحصيلها منذ عرشات السنني:
 مؤمتر :الفلسفة والعلوم والالهوت يف العامل اإلسالمي يف القرن التاسع ()2019/10 / 22-21وجاء برنامج املداخالت كالتايل:
 -التفاعالت الثقافية والفلسفية بني بيزنطة واإلمرباطورية العباسية يف القرن التاسع :مناقشة لبعض األمثلة التي

تنطوي عىل املنطق األرسطي ،كريستوف إريسامن (قسم الدراسات البيزنطية واليونانية الحديثة ،جامعة فيينا)

 نهاية العصور القدمية املتأخرة ،بداية الفلسفة العربية ،إلفريا واكيلنيج (قسم دراسات الرشق األدىن ،جامعةفيينا)
 -الجاحظ وأرسطو ،باسم مسلّم (كلية امللك ،جامعة كامربيدج)

 -الجاحظ وتهجني الحيوانات ،جورج صليبا (مركز فاروق جرب  /قسم التاريخ ،الجامعة األمريكية يف بريوت)

 سؤال التسخري ( :)taskhī�rبني الفلسفة وعلم الحيوان والالهوت ،غيوم دي فولكس داريس (املعهد الفرنيسللدراسات الرشقية)

 مكان وطبيعة دراسة الروح يف تصنيف الفارايب للعلوم الطبيعية وعالقته باإلنتاج الفلسفي يف القرن التاسع،جودة جبور (املركز الوطني للبحث العلمي باريس)

 اإلبستملوجيا يف نظرية اآليات :بني الطب وعلم الكالم ،غريغور شوارب (معهد الدراسات اإلسالمية ،جامعةفراي برلني)

 -شظايا جديدة من كتاب سني يف أوائل القرن العارش :مقاالت املقريزي ،زياد بو عقل ( ،CNRS / ENSباريس)

 -نقاش حيوي حول الجسد واملادة قبل (وبعد) ابن سينا ،أندرياس المري (فلسفة ،جامعة ترير)

 مؤمتر :سوريا اليوم :التغريات االجتامعية والسياسية واالقتصادية يف الواجهة بني األرايض الوطنية ومساحاتالهجرة ()2019/09 / 30-29
وردت فيه املداخالت التالية:
 الخطاب الرئييس :إعادة التشكيل املحيل وعرب الوطني للمجتمع السوري .ليىل فيجنال (رين  / 2أوكسفورد)لوحة  .1التحوالت االجتامعية
98
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 من السيايس إىل االجتامعي :رسعة وعمق التحوالت الثورية .شارلوت لوريز-روديونوف (كلية لندن الجامعية) تحول مجال األرسة بني السوريني يف األردن .فالنتينا نابوليتانو ()Ifpo السوريون يف ظل نظام الكفالة :وجهات نظر أنرثوبولوجية عىل التفتت االجتامعي .ليىل دريف ()EHESSلوحة  .2الديناميات االقتصادية واملساعدة اإلنسانية يف سياق إعادة اإلعامر غري املؤكد
 التغيريات الهيكلية واالقتصادية والجغرافية ملجتمع األعامل السوري .بولني خوري (املعهد الفرنيس للجغرافياالسياسية)
 آثار االقتصاد السيايس للحكومة السورية عىل الهياكل االجتامعية واالقتصادية واملجتمعية يف سوريا .جوزيفظاهر (معهد الجامعة األوروبية)
 تحديات الرقة يف الحكم وإعادة اإلعامر .مرييام عبابسة (.)Ifpo الهجرة طويلة األجل واملرونة الزراعية الرعوية :الرعاة السوريون يف األردن .ماثيلد جينجر(باحث مشارك،مرشوع )PASTRES
 املائدة املستديرة العامة حول الكتب :سجالت الثورة السورية بقلم سناء يازجي (الذاكرة اإلبداعية) ،وسوريابعد االنتفاضة بقلـم جوزيف ظاهر (معهد الجامعة األوروبية)

لوحة  .3القوى السياسية والجهات الفاعلة  #سوريا
 صعود الدولة اإلسالمية بعد الخالفة :كيف تغذي أمناط الحكم املناهضة للتمرد عودة داعش يف دير الزور.أحمد مهيدي (مركز الحوار اإلنساين)
 عودة أمن الدولة إىل سوريا األسد .أنيس فافيري (معهد الجامعة األوروبية) عمليات االختطاف الجامعي ألعضاء األقليات يف سوريا :إعادة النظر يف الطوائف السياسية يف زمن الحرب.آنا بوجو ()EHESS
 مناطق التمرد والقتال واللجوء .جغرافية األزمة السورية يف التاريخ الطويل األجل .ماثيو ري (ورشة عمل حولتاريخ )IFAS-Research / Wits
 إعادة النظر يف الحوكمة من األسفل :تجارب ومناذج الحكم الذايت ،املجتمع املدين الشمولوالالمركزية يف الرصاع وما بعد الرصاع سوريا .أورورا سوتيامنو (مركز الدراسات السورية يف

جامعة سانت أندروز) لوحة  .4القوى السياسية والجهات الفاعلة  #سوريا  /املنطقة
املؤسيس والحوكمة أمناط «الحركة الكردية» يف سوريا :ثورة يف الداخل
 اإلنتاجّ
مؤمتر :مصادر وطرق دراسة الظاهرة التبشريية يف الرشق األوسط من نهاية القرن التاسع عرش إىل يومنا هذا (12-08
:)2019/09 /
املؤسسات.
احتوى هذا املؤمتر عىل عدة نشاطات مختلفة متثلت يف نقاشات علمية وزيارات ميدانية لبعض
ّ
ونذكر بعض عناوين هذه النشاطات يف التايل:
 املائدة املستديرة :ج .دو روي ،س .جابري  -ثينبونت وس .مايور-جاون ،اإلثنوغرافيا والحقيقة التبشريية:ردود الفعل
 املائدة املستديرة :س .غابري ثينبون ،ن .نيفو ،ن .بويغ ،التباين الديني واألنرثوبولوجيا الحسيّة املائدة املستديرة :ن .بويغ و ج .دي جونزاغو ،الفيلم الوثائقي املريئ والصويت يف األنرثوبولوجيا. محارضة ش .فرداي ( ،)Ch. Verdeilاملهام واملبرشون يف الرشق األوسط (القرن  ،)21 - 19أساليب جديدة. أنرثوبولوجيا املدارس واملستشفيات التبشريية :زيارة إىل شربا .مينا إبراهيم زيارة عامة ملدرسة الكرمليت زيارة املدرسة املهنية دون بوسكو زيارة مدرسة الراعي الصالح زيارة مستشفى /أبرشية ش .ترييزااستنتاجات وتأمالت يف مركز شربا لألبحاث
مؤمتر :دراسات نقدية يف املخطوطات واملحفوظات والنقوش العربية من  4إىل  8فيفري  ،2019بريوت-الكلسك
والبلموند
عاين هذا املؤمتر مجموعة من املخطوطات ،وقد جاءت املداخالت كالنحو التايل:
 «النصوص القدمية واملخطوطات العربية» ماري جينيف غيسدون ()BnF Paris مدينة املعاجز للسيد هاشم البحراين ( 1290ه) :دراسة لنص املخطوطة100
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لنص مخطوط من يحيى ابن عدي» ،نادين عباس (جامعة القديس يوسف ،منظمة العمل الدولية)
 «طبعة نقدية ّ أمناط الناسخ :دراسات لبعض املخطوطات ،نادين عباس «حل الصعوبات يف تحرير نص برالم ويواصف((( ،حارث إبراهيم (جامعة البلمند) أرشيف األديرة يف لبنان يف زمن العثامنيني ،سعاد سليم (جامعة البلمند) «كتابات عربية مسيحية من مرص وفلسطني يف العصور الوسطى :حالة البحث وطرق تحديد الهوية» ،آنا الغرون(دري إريام إيكس إن بروفنس  /القاهرة)
 ورشة عملية يف مركز القديس يوسف للمخطوطات يف دمشق «الحياة الجديدة ،الحياة التاريخية :يسوع وامللك أبغر من خالل مخطوطة عربية مسيحية» ،مارلني كنعان (جامعةالبلمند)
 «صناعة الكتاب» ،ماري جينيفيف غيسدون ()BnF Paris «تطور الكتابة العربية من خالل املخطوطات» جميل إسكندر (الجامعة اللبنانية) ندوة :العلوم اإلنسانية بني املايض واملستقبل :التحديات والرهانات ووجهات النظر ()2019/06/15التخصصات ت ُنظّم بالرشاكة مع املعهد الفرنيس للرشق األدىن ( 31-30 )Ifpoأكتوبر 2019
وهي ندوة دولية متع ّددة
ّ

الجامعة اللبنانية ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،القسم الخامس  -صيدا ،لبنان

تهدف هذه الندوة إىل تسليط الضوء عىل الق ّوة املتعالية للعلوم اإلنسانية ،وقدرتها عىل إعادة االتصال باملايض،
ومواجهة مفارقات الحارض واالستعداد للمستقبل .وبهذه الطريقة ،تبدأ بتأمالت وجودية حول القيم املشهورة يف
مجتمعاتنا .وتركزت طروحات هذه الندوة حول اإلشكاليات التالية :أال ينبغي أن يلهمنا االنهيار املسترشي لإلنسانية إىل
إعادة النظر يف وضع العلوم اإلنسانية التي من املفرتض أن تحيي ذاكرتنا الجامعية وتراثنا الثقايف وأساطرينا التأسيسية؟
ألن يكون من املثري لالهتامم مراجعة طريقنا دون عالمات مرجعية والتطرق إىل تطور العلوم اإلنسانية مع مرور الوقت
لتلبية التوقعات الجديدة لإلنسان والتوفيق بني املعرفة؟ وتندرج الندوة تحت ثالثة محاور أساسية وهي:
املحور  :1العلوم اإلنسانية التي تضمن الذاكرة الجامع ّية
 عمل الذاكرة الفردية والجامعية يف األدب.((( هي قصة دينية تداولتها الكنائس الرشقية والغربية منذ قرون مضت ،تضمنت أهم التعاليم املسيحية والجهاد يف سبيل االميان وانتشاره.

 التاريخ يف األدب املعارص :يقوم عدد كبري من الكتاب املعارصين بإعادة كتابة التاريخ الستعادة الحارضوبالتايل تحديد املستقبل.
 الشخصيات التاريخية العظيمة يف الحروف والفنون. حالة علم اآلثار عىل الصعيدين الوطني والدويل. األساطري يف العلوم اإلنسانية الرتاث االجتامعي الثقايف يف العلوم اإلنسانية.املحور  :2العلوم اإلنسانية التي تواجه األحداث الجارية
 جهات اتصال اللغات من منظور اجتامعي-تاريخي ،اجتامعي-لغوي ،اجتامعي-ثقايف ... تجريد اللغات. تأثري العوملة عىل العلوم اإلنسانية :التجديد الوثائقي يف التاريخ ،االبتكارات يف مجال علم اآلثار الجغرايف،إلخ.
 ركزت نظرات العلوم اإلنسانية عىل املجتمع الحايل وعىل الفرد :األدب واملجتمع. دور علم النفس يف الجرب الفردي وعرب األجيال. التاريخ والعاملية والتعددية الثقافية. تأمالت حول عالقة العلوم اإلنسانية بالعلوم الطبيعية :عالقة علم اآلثار بالهندسة الوراثية وتقنيات الواقعاالفرتايض إلخ.
ج -املحور  :3النهوض بالعلوم اإلنسانية ومستقبلها
 منهجيات التدريس الجديدة للرسائل واللغات واآلثار والجغرافيا وعلم النفس ... مقاربات جديدة للنقد األديب قابلية التوظيف يف العلوم اإلنسانية. قدرة العلوم اإلنسانية عىل التنبؤ باملستقبل. املرافقة النفسية واالجتامعية لفرد الغد. مستقبل العلوم اإلنسانية يف عامل وسائطي.102
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 ندوة :نفري سوريا ( )1861-1860وبدايات النهضة العربية يف بالد الشام ()2019/09/9ندوة تحت إرشاف ليانس هانسن ،أستاذ التاريخ املشارك يف جامعة تورنتو بكندا .نرش العديد من الدراسات حول
فكري للحارض»
التاريخ املدين والفكري للعامل العريب .ومن بني مؤلفاته «الفكر العريب يف عرص السلطوية :نحو تاريخ
ّ
( )2018و»الفكر العريب بعد عرص التح ّرر :نحو تاريخ فكري للنهظة العربية ( »)2017و»بريوت يف نهاية القرن التاسع
عرش :تكوين والية عثامنية (.)2005
وتنظر هذه املحارضة إىل الوقت الذي نرشت فيه جريدة «نفري سوريا» بني سبتمرب  1860وأبريل  ،1861إذ كان مؤلفها
املجهول -وطني -قد شهد للتو وطنه يتعرض لعنف مل يسبق له مثيل يف ما يعتربه الكثريون اليوم الحرب األهلية األوىل

يف لبنان .باالعتامد عىل ثالوث رينهارد كوسيليك الداليل :لغة -تاريخ -أحداث ،يناقش يانس هانس هذا الحدث عىل
نصا أساسيًّا للنهضة افتتح البحث عن مفردات
أنّه ميثل متزقًا يف التاريخ الفكري واملفاهيمي العريب .وكانت نفري سوريا ًّ

جديدة اللتقاط الظواهر الحديثة والتطورات االجتامعية والسياسية.

 يوم درايس :الحج إىل الرشق األوسط :أشكال وتأثري وتطور املامرسات الدينية ،من أواخر العصور القدمية إىليومنا هذا (القضايا الجيوسياسية واالقتصادية والدينية) ()19/06/13
املتخصصني حول مسألة الحج املسيحي واإلسالمي؛ لدراسة
يهدف اليوم الدرايس هذا إىل الجمع بني مختلف
ّ

طفرات هذه الظاهرة من زوايا مختلفة (أثرية وتاريخية وطوبوغرافية وأنرثوبولوجية وما إىل ذلك) ،ولفهم تط ّورها وتط ّور
وضع األماكن املق ّدسة يف مختلف السياقات االجتامعية والجيوسياسية واالقتصادية.
وجاءت املداخالت يف هذا املوضوع عىل الشكل التايل:

 ق ّدم فريدريك ألبي ( )IFPO / UMIFRE 6 MEAE / CNRSمحارضة تحت عنوان «مواقع الحج املسيحيواملامرسات التعبدية يف فينيقيا البحرية يف العرص البيزنطي من القرن الرابع إىل القرن السابع امليالدي» ،عاين
ريا إىل رضورة فهم
فيها طريق فينيسيا البحري املزدحم مبواقع الحج املسيحية املدعومة بإرادة األساقفة ،مش ً
اآلخر خاصة يف الرحلة التي قادت الحجاج األجانب من الشامل إىل فلسطني ،وإىل الجنوب ،يف بورفرييون،
مخصصة ألنبياء التوراة ،الذين توجد لديهم أيضً ا أدلة مادية متثل مدخل
ساريبتا ،وباسا ،التي كانت مالذات
ّ
األرض املقدسة .ويف غياب الوثائق األثرية ،يرجع املحارض إىل السجل األديب للقديس سانت ليون يف
ريا يف املناقشات الالهوتية يف ذلك الوقت.
طرابلس ،والذي لعب دو ًرا كب ً
 ق ّدمت سيلفيا شيفولو ( )CNRS / LARHRAمداخلة بعنوان« :هويات مرتحلة :تخصيص واستخدام«الجنسيات» أثناء الحج إىل مكة املكرمة ( ،»)1950-1850وفيها تعرض رؤية أنرثوبولوجية كالسيكية تربط الحج
مبفهوم الوحدة ،وهي وحدة متجانسة ومتكافئة تعارض بنية املجتمعات يف األوقات العادية ،وهي

متثيل مثال ًيا لألمة يف املدن املقدسة لإلسالم ،تجتمع يف وحدة شعور ومحو االختالفات.
ً
فكرة يبدو أنها تعكس
ومع ذلك ،يبدو أن الحج إىل مكة مي ّر عرب مسألة الهويات ،مبا يف ذلك الهوية الوطنية التي يتم بناؤها من منتصف
القرن التاسع عرش إىل منتصف القرن العرشين .ومع ثورة النقل ،يأيت الحجاج بأعداد أكرب من جميع مناطق
العامل اإلسالمي ،يف الوقت الذي ينقسم فيه العامل اإلسالمي بني الحكم العثامين من جهة والحكم االستعامري
من جهة أخرى ،ما يستدعي أن تحاول القوى االستعامرية تأطري «مواطنيها» (املواطنون األصليون أو الرعايا
املسلمني أو أسامء أخرى) ،ال سيام بالسعي إىل وضع صيغ تعريف مقبولة وفعالة لهم .وبالتايل أصبحت
األماكن املقدسة لإلسالم فضاء يرشح االستخدامات واملامرسات والتمثيالت للجنسيات املختلفة.
 ق ّدم إستل كرونييه (جامعة ليل الثالثة) مداخلة بعنوان « قارب ،شاهد ،المس اآلثار خالل العصور القدميةاملتأخرة :شهادة الحجاج يف الرشق األوسط» ،يهدف من خاللها إىل وصف وتحليل العالقات املعقدة التي
يحتفظ بها الحجاج مع موضوع الحج ،واآلثار التي يكتسبها الحاج وتتميز بالقداسة ،والتي يتوقعون منها فوائد

من جميع األنواع ،من األكرث عملية إىل األكرث روحانية .من أجل الحصول عىل فكرة أكرث دقة ،قام الباحث بطرح
العديد من املصادر النصية (روايات السفر ،ومجموعات من املعجزات ،واألدب  ،hagiographicوالنصوص
الرسائلية) ،والتي تحرتم وحدة الزمان واملكان :مالذات الرشق األدىن .املرشق ،من «والدة» الحج إىل الغزوات
العربية (qui respectent une unité de temps et de lieu : les sanctuaires du Proche-Orient, de la
.).‘naissance’ du pèlerinage aux invasions arabes
 مداخلة بعنوان « الحج اإلسالمي واملسيحي من خالل الصور القدمية» لجان ميشيل دي تاراغون (إيباف) ،يعرضفيها  30صورة فوتوغرافية قام باستخراجها من بني  30000صورة فوتوغرافية قدمية متواجدة يف مكتبة الكتاب املقدس
التابعة ملكتبة الدومينيكان .تتناول الصور املختارة الحج اإلسالمي للنبي موىس والنبي روبن ،وتتناول أيضً ا الحج
املسيحي سواء أكان الكاثولييك أم األرثوذكيس .الفرتات التي تغطيها هذه الصور متتدّ من نهاية العرص العثامين ،إىل
ما قبل العام .1914
وجاءت باقي املداخالت عىل النحو التايل:
 سيمون دورسو (جامعة ليون  ،)2الحج املسيحي عىل أرايض مملكة القدس الالتينية الثانية (القرن الثالث عرش):التنقل القرسي ،التقاليد الجديدة والتبعات املادية
 مارك دوغاس ( ،)EPHEاألردن كإطار طقويس .املكان املرتبط بالتعميد والطقوس املسيحية -إلسا غريجيون (( ،)EHESS-IIACأعلم )Baliser /عالمة طريق القدس :الحج تحت الظروف

 -فنسنت ميشيل (جامعة بواتييه) ،عمواس ( ) Emmaüsومحنة قصة الكتاب املقدس (سانت لوقا .)35-13 ،24
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 نوريغ نفيو ( ،)CNRS / AMU / IREMAMاألرضحة والحج :مرايا التسلسل الهرمي االجتامعي يف توتر يفجنوب رشق األردن.1940-1890 ،
 ندوة يف مركز القلعة الثقايف يف أربيل  28أفريل  ،2019بعنوان «القبيلة يف صيغة الجمع :تأمالت حول الواقع القبيليف حقل العلوم اإلنسانية واالجتامعية»
وجاءت عناوين املداخالت كالتايل:
 د .لؤلؤة الرشيد (مركز كارنيغي للرشق األوسط) ،القبائل العراقية الشاملية والشاملية الغربية والدولة اإلسالمية -ألكسيا العزاوي  -مارتن ( ،)CHERPA / Sciences Po Aixتأمل يف إنتاج الهوية يف تكريت

 -الدكتورة هالة فتاح (باحث مستقل) ،إعادة تشكيل القبائل يف كل من الهاشمية وجمهورية العراق

 لورا ستوكر ( ،)Laura Stocker (UNINE / University of Neuchâtelتنقل القبائل البدوية ومواشيها يفاملناطق  -الحدودية السورية العراقية خالل فرتة ما بني الحربني وخالل الحرب العاملية الثانية

 ستيفان ديدوغنون(( ،CNRS / CETOBAC / EHESSالقبيلة& الدين :القيادات يف عامل البلوش والقبائل&الكتبة:الظواهر القبلية والدينية يف الرشق األوسط ،من الحرب العاملية الثانية إىل جهادية العرص الحديث
 ميليساندي جانات (جامعة ستانفورد) ،القبائل والهويات العرقية والدينية والسياسة يف منطقة سنجار-1800 :2013
 الدكتور آرثر كيسناي (باريس السوربون) ،السياسة القبلية يف كركوك محارضة :بورتريه البطل الشعبي :حني يرسم الحكوايت ما يحلم أن يكون 4 ،أفريل 2019محارضة باللغة العربية يلقيها إياس محسن حسن يف املعهد الفرنيس للرشق األدىن عامن ،وهو أستاذ مساعد يف
جامعة ليون الثانية .حاصل عىل درجة التربيز( )Agrégationيف اللغة العربية من وزارة الرتبية والتعليم العايل والبحث

العلمي يف فرنسا ( ،)٢٠٠٧وعىل دكتوراه يف لغات وحضارات ومجتمعات املرشق من جامعة باريس الثالثة ـ السوربون
متخصص يف تاريخ األدب العريب القديم وتاريخ املصادر الرسديّة الدين ّية فيه .عضو دائم يف مركز
الجديدة (.)٢٠١١
ّ
إيكار لألبحاث اللغويّة (ليون ،فرنسا) وباحث مشارك يف املعهد الفرنيس للرشق األدىن .يعمل منذ  ،2013باالشرتاك
مع األستاذ جورج بوهاس ،عىل تحقيق سرية امللك الظاهر بيربص حسب الرواية الشامية والتي صدر منها ستة عرش
جز ًءا يف دمشق وبريوت.
يتطلع الباحث من خالل هذه املحارضة إىل السرية الشعب ّية لشخص ّيات تاريخ ّية طبعت الذاكرة الجمع ّية
الجامعي –كالسلطان بيربس البندقداري ور ّده املغول
الفردي –كعنرت وخرقه جدار العبوديّة– أو
بإنجازها
ّ
ّ

ريا نتاج أديب ،فإنّها ال تنزاح عن التاريخ الذي تصدر عنه لتعيد تكوينه يف
عىل أعتاب مرص -لكنها ،بوصفها أ ّوالً وأخ ً
فضاءات تخييل ّية يكاد يصبح الرسد فيها أه ّم من املرسود .بهذا املعنى ،ليست السرية تفصيل حياة من عاشوا يف التاريخ
جد شخصيّاتها املركزيّة ،تقوم السرية بتمجيد تص ّورات وقيم
وغيوه بقدر ما هي رسد االعتبار ّ
مم جرى .وبقدر ما هي مت ّ
ّ
فلعل خالصتها ال تكمن
الطبقات التي تصدر عنها ،ليصبح التاريخ فيها نو ًعا من الحارض املعاد صوغه جيالً بعد جيلّ .
فيام تقول عن عنرت بن شداد أو عن امللك الظاهر  ،بل يف ما تقول هذه الشخص ّيات املعاد صوغها عن الحكواتيني
الذين رووا السري يف املقاهي الشعبية طوال قرون ،عن جمهور هؤالء الحكواتيني وعن الفضاء الثقايف والسيايس الذي
تشكّلت فيه هذه النصوص وانتقلت ومورست .استنا ًدا إىل مناذج مقتبسة من سرية امللك الظاهر بيربس حسب الرواية
الشام ّية ومبناسبة صدور الجزء السادس عرش منها ،تقرتح هذه املحارضة تحليالً للطبقات الدالل ّية التي يحملها بورتريه
البطل الشعبي أثناء مرحلة صعوده ،كام ترسمه الدفاتر األوىل من السرية والتي تتن ّبأ ببطل مجهول سيأيت من الرشق،
حممات دمشق الشام وحتى دخوله ديوان امللك الصالح أيّوب يف
ث ّم تتت ّبع صعوده منذ ظهوره طفالً مريضً ا يف أحد ّ
فارسا.
القاهرة ً
ً
ثالثا :المنشورات

يقوم املعهد بنرش العديد من األعامل تندرج تحت
تخصصات متنوعة من قبيل :اللغة العربية وآدابها ،الدين والفلسفة،
ّ
علم اآلثار وتاريخ العصور القدمية ،أطلس :الرشق األوسط يف الخرائط ،مدن الرشق األوسط من األصول إىل يومنا
هذا ،سوريا املعارصة ...ونذكر بعض الكتب املنشورة يف التايل:
 اللغة العربية وآدابها: من النظرية إىل االستخدام :إعادة اختبار نظام القياس العريب القديم ،برونو باويلاإلبداع الرومنيس املعارص يف سوريا من عام  1967إىل اليوم ،إليزابيث فوثيري الوباء الكبري يف إسبانيا املسلمة يف القرن الرابع عرش :قصة معارص لوباء القرن الرابع عرشأحمد بن عيل بن محمد بن خامتة [أبو جعفر بن خامتة األنصاري] ،سوزان جيغاندت
 شعر التش ّيع يف القرن الثالث للهجرة :وهذا الكتاب عبارة عن دكتوراه دولة نوقشت يف جامعة الرسبون باريس،املؤلف طيب األشاش

 اسرتاتيجيات نادرة يف تنقيح سرية الدمشقي امللك الظاهر بيربس ،فرانسيس جينيل الدين والفلسفة106
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 األمري عبد القادر :روحانية يف الحداثة ،أحمد بويردان وإريك جوفروي وستي جي سيمون خديس الحياة الدينية يف لبنان تحت اإلمرباطورية الرومانية ،جوليان أليكوت املعلمون الصوفيون وطالبهم من القرن الثالث عرش إىل الخامس عرش للهجرة :التدريسوالتدريب واالنتقال ،جان جاك ثيبون وجينيفيف غوبيلوت
 الحج يف املغرب والرشق األوسط :أماكن عامة ،سيلفيا تشيفولو وآنا مادو لويس ماسينيون واإلسالم :مكان ودور اإلسالم والعلوم اإلسالمية يف حياة وأعامل لويسماسينيون ،بيري روكالف

نرشة الدراسات الرشقية

نرشة الدراسات الرشقية ( )BEOهي مجلة علمية تم إنشاؤها عام  1931مببادرة من الباحثني الفرنسيني العاملني
يف الرشق األوسط يف إطار معهد البحوث الذي تأسس يف دمشق يف عام  1922لدراسة اآلثار اإلسالمية و فن الرشق
األوسط .وتقوم نرشة الدراسات الرشقية بنرش مقاالت ساهم فيها األكادمييون والباحثون وطالب الدكتوراه املتخصصون
يف املجاالت التالية:
 -آثار وتاريخ الفن الرشق أوسطي يف العرص اإلسالمي (من القرن السابع)

 تاريخ الرشق األوسط من الفتح العريب (القرن السابع) إىل نهاية اإلمرباطورية العثامنية ()1918 -األدب العريب والكالسييك واملعارص

 -اللغويات العربية

 -تاريخ الفكر الديني اإلسالمي («العلوم اإلسالمية») ،وأيضً ا اللغة العربية املسيحية أو اليهودية ؛ فلسفة القرون

الوسطى للغة العربية

 -تاريخ العلوم والتكنولوجيا يف الرشق األدىن من العصور اإلسالمية.

املقاالت مكتوبة باللغة الفرنسية أو العربية أو اإلنجليزية أو اإلسبانية.
املسؤول عن املجلة :بولني كوتشيت
جاءت عناوين األعداد كالتايل:

  :2018القوة والثقافة يف العامل العريب واإلسالمي يف العصور الوسطى -دراسات مكرسة لذكرى تيريي بيانكيز-سنة 2017
 :2017 -مجموعة أبحاث ودراسات يف ذكرى جامل الدين كولوغيل ( )2013-1947سنة .2016

تحت إرشاف جورج بوهاس وبرونو باويل

  :2016تاريخ وأنرثوبولوجيا الروائح يف أرض اإلسالم يف العصور الوسطى  -عام 2015 :2015 -التعددية القضائية يف اإلسالم الحديث  -سنة 2014

  :2014سنة  ،2013ووردت فيه العناوين التالية :الحروف الصوامت يف اللغات الحامية السامية والفونيم األم يفاللغة الرببرية؛ التطابق بني الصفة واملوصوف يف القرآن؛ تنوع املنظامت املحاربة يف العامل العريب :يف الرتادف
املزعوم بني تنظيم ومنظمة...
 -ديسمرب :2012دمشق يف العصور الوسطى والعثامنية .تاريخ حرضي ،مجتمع وثقافة مادية

 ماي  :2012سنة  :2011ووردت فيه العناوين التالية :مساهمة يف قراءة مسائل أيب رشيد النيسابوري؛ بدايات علمالكالم عند األشاعرة؛ عصمة الرسول محمد يف عقيدة أهل السنة؛ التص ّوف واملتص ّوفون عند ابن تيميّة؛ مسألة
العقلية من خالل نهج إخوان الصفاء...

 -أكتوبر  :2010العروض العريب يف القرن الثالث عرش بعد الخليل

مجلة «سوريا أثار وفن وتاريخ»

ت ّم إنشاء مجلة «سوريا أثار وفن وتاريخ» عام  1920من قبل املعهد الفرنيس للرشق األدىن مبساعدة املركز الوطني
للبحوث العلمية  ،CNRSوتهتم املجلة بالتاريخ القديم واألثار يف الرشق األوسط من عصور ما قبل التاريخ إىل القرن
السابع ،وامتدا ًدا من البحر املتوسط إىل الهضبة اإليرانية.
وجاءت عناوين بعض األعداد عىل النحو التايل:
  :2017/94آثار الطقوس يف العامل النبطي :2016/93الكتابة اليونانية والالتينية يف الرشق األوسط (األردن ،لبنان ،سوريا)
حممات األردن ،أخبار الدراسات الحراريّة
ّ :2015/92
 :2013/90بحوث معارصة حول احتالل املناطق الصحراوية يف األردن يف العرص الربوتهيستورييك
()protohistoriques
 :2009/86التفاعل بني اآلشوريني واآلرمن
 :2008/85املياه يف املدينة القدمية
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سبيدي بارساباجو
الجنسية :فرنسية
التاريخ :معارص

التخصص :األنرثوبولوجيا ،اإلثنولوجيا،
ّ
التاريخ املعارص

Sepideh Parsapajouh
	•باحثة يف املركز الوطني للبحث العلمي CNRS
وخاصة يف إيران.
	•تعمل عىل معتقدات الشيعة اإلمامية ومامرساتهم الشعبية،
ّ
إصدارات
	• :2016يف قلب أحد األحياء الفقرية يف إيران من زوراباد إىل إسالم آباد 324 ،صفحة ،باريسCarthala- ،
IFRI
ّ
الشك 267 ،صفحة .طهران ،وزارة الرتاث والثقافة
	• :2005نحن–هم إتنوغرافيا
ّ
مجلت
•اإلرشاف عىل وضع مؤلّفات جامعية وأعداد
	• :2020األديان يف إيران ،مجلة أرشيف العلوم االجتامعية لألديان ( ،)ASSRمنشورات  ،EHESSبالتنسيق
مع صابرينا ِمر ِفن.
	• :2019املقابر واألرضحة يف العامل اإلسالمي عند التقاء الرهانات الدينية والسياسية وما يتعلّق بالذاكرة،
واملتوسطي ( ،)Remmmمنشورات جامعة بروفانس ( ،)Provenceبإرشاف ماتيو
مجلة العواملني اإلسالمي
ّ
تريييه ( ،)Mathieu Terrierعدد .)2-2019( 146
	• :2018هذه املدن مذكّرات كوليت بيتوين ،منشورات نانتري ( )Nanterreالجامعية .سلسلة
(االجتامعي والسيايس) 235 ،صفحة .إرشاف آن رولن  Anne Raulinوماري-كلود بالن-
شاليار .Marie-Claude Blanc-Chaléard

ّ
ّ
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ّ
ّ
مقاالت في مجلت علمية
	•« :2019ج ّنة الزهراء» :مقربة طهران الكبرية بني املامرسات الشعبية وعقالنية الدولة ،مجلة العاملني اإلسالمي
واملتوسطي ( :)Remmmاملقابر واألرضحة يف العامل اإلسالمي والتقاء الرهانات الدينية والسياسية وما يتعلّق
ّ

بالذاكرة .عدد  ،146كانون األول  ،2019ص.194-171 .

	•« :2019ألجل َمن هؤالء الشهداء؟» نقاشات حول أرضحة الشهداء يف مقربة ج ّنة الزهراء يف طهران .مجلّة
واملتوسطي  ،Remmmاالت ّجاهات الشيعية السياسية ،العدد  ،)1-2019( 145ص .58-29
العاملني اإلسالمي
ّ
	•« :2019يف نظر الشهداء يف طهران .مقاربة أنرتوبولوجية لصنع األيقونات امل ُ ُدنية» ،اإلنسان ،املجلّة الفرنسية
لألنرتوبولوجيا ،العدد ( 229كانون الثاين  /آذار  ،)2019ص .48-7
	•« :2016مرقد اإلمام الحسني .البناء والتط ّور السيايس للموضوع الديني من ق ّم إىل كربالء» .أرشيف العلوم
االجتامعية لألديان .قوة األجسام .موا ّد لالختبار .العدد ( 174نيسان – حزيران  ،)2016ص .74-49
	•« :2015عالِم األعراق البرشيّة بني مجالني :شعورات متناقضة من طهران إىل باريس» .Influxus ،2015 ،بالتنسيق
مع فريونيك داسيي ( )Véronique Dassiéومانون إيستاس ( )Manon Istasseوفرجيني فالنتان (Virginie
)Valentin
	•« :2014ال ِق َيم عىل طاولة النقاش :أزمة األيديولوجيا وأزمة التوريث يف املجتمع اإليراين منذ ثورة  ،»1979مجلّة
أرشيف العلوم االجتامعية لألديان .العدد  ،166ص .268-243 .منشورات .EHESS
	•« :2014من بناء امللجأ إىل خلع الصفات البرشية عىل املسكن يف األحياء الشعبية يف إيران وفرنسا» .ك ّراسات
السوسيولوجيا االقتصادية والثقافية ،علم نفس اإلثنولوجيا ،العدد  ،55معهد السوسيولوجيا االقتصادية والثقافية،
 ،Le Havreص.72-49 .
	•« :2012دراسة إثنونباتية لقرية باسكالح يف شامل طهران» .تأليف مانيجه مخصودي وسبيدي بارساباجو ،املجلّة
اإليرانية للبحث األنرتوبولوجي ،املجلّد األول ،العددالثاين ،شتاء وربيع  ،2012ص ،200-7 .ص.161-137 .
	•« :2008دراسة أنرتوبولوجية للبؤر الفقرية يف حارضة طهران» نارص فاخوري وسبيدي بارساباجو ،املجلّة
خاص يتناول املركز والجوار،
اإليرانية للدراسات االجتامعية ،املجلّد الثاين ،العدد الثاين ،شتاء  ،2008إصدار
ّ
ص.98-75 .
	• :2005دراسة داخلية للمسكن الال اعتيادي ،املجلّة الفصلية لإلنعاش االجتامعي .املجلّد الثاين،
العدد السادس ،شتاء  ،2003ص.197-161 .
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	•« :2002تشكّل الهويّة الجامعية للسكان يف إسالم آباد ،كاراج» .نارص فاقوهي وسبيدي بارساباجو ،املجلّة
اإليرانية لألنرتوبولوجيا ،املجلّد األول ،العدد األول ،ص.145-123 .

ّ
أجزاء من مؤلفات جماعية ،وأعمال مؤتمرات منشورة

رش املردود قراءة أنرتوبولوجية لِمامرسات العويل واللّعن يف املذهب
رش النازل وال ّ
	• :2020فصل بعنوان «ال ّ
للهوت الشيعي وللفلسفة يف اإلسالم) إرشاف باتريزيا سبالينو
رش :تح ٍّد ّ
الشيعي يف إيران» ضمن (مسألة ال ّ
وماتيو تريييه .منشورات Brill
	• :2019فصل «التديّن بني التأميم وإعادة التخصيص الشعبي .مراسم عاشوراء يف إيران» ضمن (مظاهر غري
مرغوب فيها الديني من خالل تصنيف املجموعات اإلثنية والعرقية) ،إرشاف سيمونا ترسغني (Simona
ٍ
 )Tersigniوكلري فنسن موري ( )Claire Vincent-Moryوماري-كلري فيليم ( )Marie-Claire Willemباريس،
برتا ( ،Petraسلسلة تقاطعات  Intersectionsص.)87-75 .
	•« :2019املرأة وتعبرياتها يف مراسم عاشوراء يف طهران» ضمن (الدولة – األمة وصناعة الجندر والجسم
والجنسانية (إيران وتركيا وأفغانستان)) ،إرشاف لوسيا ديرنربجر وآخرين ،منشورات بروفانس الجامعية (سلسلة
 )genreص.72 – 49 .
	• :2018فصل «بني التامسك واإلنكار .مبارشة البحث اإلثنولوجي يف األحياء اإليرانية الفقرية» ضمن (هذه
املدن .مذكّرات كوليت بيتوين) ،إرشاف آن رولن ( )Anne Raulinوماري-كلود بالنشاليار وسبيدي بارساباجو،
منشورات باريس-ويس  Paris-Ouestالجامعية ( ،)PUPOسلسلة «االجتامعي والسيايس» ص.133-103 .
ترجمات من الفرنسية إلى الفارسية
	• :2020فصل من كتاب (أعياد وحضارات) ،جان دوفنيو  ،1984 ،Jean Duvignaudباريس ،سكاربيه Scarbée
ُش يف (املرسح واملجتمع) إرشاف رضا كوشك-زادة.
ن َِ
	• :2016ترجمة إىل الفارسية لفصل «ميلدا من البلطيق إىل البحر األسود ،مسار ثوري» كريسيان برومربجر ،مجلة
اإلتنولوجيا الفرنسية ،املجلّد  ،3 – 2016 ،46ص.404-395 .

