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عندما تتجدّ د التحدّ يات أمام األمم الحية،

وتغزوها عوامل الضعف واالضطرابات ،فليس من
سبيل سوى نبض العقيدة ينهض فاعالً يف إحيائها،

ونبذ كل ما يعرتيها من الفرقة والضياع إىل التو ّحد

والت ّبرص يف مساراتها القادمة ،وليس جديداً عىل
أمتنا اإلسالمية وهي تواجه عاملاً شأنه املغالبة
فكراً وعقيدةً ،فعالً وسياس ًة أن يواجه يف كل يوم
مسلكاً يف ّتت إميانها ويزعزع نظمها وينخر بنيتها

دينياً واجتامعياً؛ ليح ِّول فضاءات أفاقها ومشارف

مستقبلها ظالماً ال يسود فيه إال منطق الطغيان،

وتسافل االنسان نحو الرشاسة الحيوانية ،والغرائزية

بكل أبعادها وصورها.

إنّ الركون إىل العقائد واتخاذها منهجاً مجتمعياً

لتشييد إميان اإلنسان ،وبنائه عىل أسس نظمه

الفطري يف العقالنية والوسطية والتسامح امتداداً
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العقيدة

الملف

لتكوين رؤية كونية عامدها وعيه مبقامه الرسايل وخالفته
عىل هذه األرض ميثّل حاجزاً عن االنجرار إىل أوساط

الفنت املستم ّرة واملتجدّ دة ،ودافعاً إىل الدفاع املستميت
ُب أهداف بناء الحياة الحية،
عن العقائد اإللهية الحقة وهذا ل ُّ

ونواة فكر قادر عىل التفاعل مع أقىس التجارب وأحلك
الظروف.

يف هذا العدد تطالعنا مجموعة جديدة من البحوث

والدراسات ،سطّرها ثلة من الباحثني ،وانطالقاً من

حرصنا الشديد يف مجلة العقيدة عىل التصدّ ي للتحدّ يات

والشبهات الفكرية والعقدية املعارصة ،ننرش هذه األبحاث
يف هذا العدد ،آملني أن تساهم يف تعزيز الوعي والبصرية

عند اإلنسان ،وتثبيت ركائز العقيدة والتديّن يف املجتمعات

اإلسالمية.

مدير التحرير

تداعيات (التن�اص الواعي) يف ّ
النص املعصوم

ً
ّ
الفدكية أنموذجا
اخلطبة

ّ
التمييم
م .د .عماد صالح جوهر

ّ
املقـدمـة
والسال ُم عىل
الحمد لله عىل ما أَنْ َع َم ،ولَهُ الشَّ كْ ُر عىل ما أَلْ َه َم ،والثَّنا ُء بِ ا َقدَّ َمَّ ،
والصال ُة َّ
أش ِ
ح ّم ٍد وآل ِه الطا ِهرين ،وبعد:
ف َ
خل ِْق الل ِه ُم َ
َْ
رئيسا بني الدراسات اللسانيّة واللغويّة الحديثة ،التي
ّ
فإ ّن مفهوم (التناص)
يحتل موق ًعا ً
النص بوصفه كائ ًنا ح ًّيا ،ح ّددت مستوياته وحدات مختلفة يك ِّمل بعضها بعضً ا
نظرت إىل
ّ
النص ملتقى تقاطع هذه الوحدات التي يشرتك يف
مم يجعل
ّ
يف وحدة ّ
نص ّية متكاملةّ ،
ِ
ين
(املرسل)،
إنتاجها املبدع
ّ
والنص (الرسالة) ،والقارئ (املتلقّي) ،ومبا أ َّن الخطاب القرآ ّ
يع ُّد رضبًا من اإلعجاز ،واالنبهار به هيمن عىل الثقافة اللغويّة واألدبيّة ،فقد ع َّمقت ظاهرة
النص
ين العمل ّية اإلبداع ّية من خالل تفاعل النصوص املختلفة مع بُنية هذا
ّ
التناص القرآ ّ
نص ّية جديدة قامت عىل تقاطع أو ترتيب جديد
مم جعل هذا التأثري يشكّل عالقة ّ
املعجزّ ،
النصيّة يف بنية جديدة مشحونة بالحزم الدالليّة والطاقات اإليحائيّة.
للوحدات ّ
إ َّن التجربة الروحيّة واالجتامعيّة التي عاشتها السيّدة فاطمة ،وهي سليلة بيت
ين،
العصمة ،جعلت سياق الخطبة التي ألقتها يف ذلك الحشد املعارص للنزول القرآ ّ
نص الخطبة ـ تارة ـ
ينتظم يف نسيج
نص معصوم ـ؛ إذ يستدعي ّ
ين ـ وهو ٌّ
ّ
النص القرآ ّ
حا
لغة القرآن املبارشة ،ويستدعي حي ًنا آخر لغة اإلشارة والرمز؛ وهذا يعطي
مؤشا واض ً
ًّ
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النص املعصوم.
عىل أ ّن (امل ُخاطَب) يعي ج ّي ًدا املقاصد القرآن ّية ،وتوظيفها يف
ّ
وقد اقتىض البحث يف هذا املوضوع أن ينقسم إىل ثالثة مباحث ،إذ كُ ِّرس املبحث

ُصص
ين  /املفهوم واملصطلح) ،وأ ّما املبحث الثاين فخ ِّ
األ ّول للحديث حول (التناص القرآ ّ
الكالم فيه حول (آليّة التناص الواعي املبارش) ،و ُعني املبحث األخري بـ (آليّة التناص الواعي

ريا ،نأمل أن يجد هذا البحث مكانًا رح ًبا يف مجال الدراسات التناص ّية
غري املبارش) ،وأخ ً
تجل
الحديثة ،فإن أضاف شيئًا فقد حقَّق ما كان ينبغي ،وإن مل يضف فحسبنا أنّنا نُسهم يف ّ

ين ،وتناولها يف الدراسات النقديّة الحديثة.
ظاهرة التناص القرآ ّ
املبحث ّ
ّ
القرآين (املفهوم واملصطلح)
األول :التن�اص

النص ( )Texteـ كام تُ ْن ِبئُ َنا املعاجم اللغويّة ـ يعني( :الرفع ،والحركة،
إ ّن مفهوم
ّ

نصا ،رفعه،
ينصه ًّ
نص الحديث ُّ
ص :رفعك اليشءَّ ،
واالنتهاء) ،يقول صاحب اللسان« :ال َّن ُّ
ونصت الظبية
ّ
نص الحديث إىل فالن أي َرف َع ُه ،وكذلك نصصتُه إليهَّ ،
ُصَّ ،
وكل ما أظهر ،فقد ن َّ

واملنصة ،ما
املنصة أي عىل غاية الفضيحة والشهرة والظهور،
جيدهاَ ،رفعتْ ُه ،ووضع عىل
َّ
َّ

(النص) مبعنى منتهى اليشء ،وقد ورد يف حديث اإلمام
لتى»[[[ ويأيت
تظهر عليه العروس ُ
ّ
نص ِ
َص َنص) اليشء ح َّركه [[[.
الحقاق» أي منتهى بلوغ العقل ،و(ن ْ
عيل« :إذا بلغ النساء َّ

أي من
(نص َ
واملتت ّبع ملا ّدة َ
ص) ومشتقّاتها يف املعاجم العرب ّية القدمية ال يجد يف ٍّ
املعاين ما ّ
النقدي الحديث ،أو استعامل العرب لهذه
يدل عىل معنى التناص باملفهوم
ّ

اصطالحي ،وقد وردت
أي مدلول
اللفظة[[[ ،وأ ّما ما ورد يف املعاجم الحديثة فإنّه ال يحمل ّ
ّ

هذه اللفظة يف املعجم الوسيط ،يقال :تناص القوم ،أي ازدحموا[[[؛ ويُرجع أحد الباحثني

(نص) قد تط ّورت دالل ًّيا من أثر الرتجمة ،وتب ًعا لهذا
ذلك إىل أ َّن لفظة (نصص) ،ومنها
ٌّ
ص).
َص َ
[[[ـ لسان العرب ،ج ،14ص ،154مادّة (ن َ
[[[ـ مختار الصحاح ،ج.483

[[[ـ ينظر :التناص (دراسة تطبيقيّة يف شعر شعراء النقائض) ،ص.25
ص).
َص َ
[[[ـ ينظر :املعجم الوسيط ،مادّة (ن َ

تداعيات (التن�اص الواعي) يف ّ
النص املعصوم
الملف
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يشتق من اللفظة ألفاظ جديدة ،تحمل دالالت جديدة ،مثل:
الطبيعي أن
التط ّور كان من
ّ
ّ

وتناص ّية،
نص ،وتناص،
وبينص ّية.[[[...
ِّ
ِّ
ّ

وأ ّما مصطلح التناص  Intertextualityيف النقد الحديث ،فيعني« :حدوث تفاعل أو
نصني يستفيد أحدهام من اآلخر»[[[ ويقوم هذا التفاعل عىل «تراكم املخزون
تشارك بني ّ
النص»[[[،
يف – الف ّن ّي -مبا يستتبعه من توليد جديد يف نحت العبارة ،أو صياغة
ّ
الثقا ّ
نص
أي ّ
وبعبارة أخرى «توظيف النصوص الالحقة لبنيات نصوص أصليّة سابقة ،وإ ّن ّ
ضمني أو رصيح»[[[ وقد أطلق النقّاد
كيفام كان جنسه يتعلّق بغريه من النصوص بشكل
ّ

النص ّية ،والتداخل
النص ّية ،واملتعالقات
مس ّميات كثرية لهذا املصطلح ،منها :العالقة
ِّ
ّ
النص.[[[..
النص ،والتفاعل
ّ ّ
ِّ ّ

النص
وتع ّرف الباحثة البلغاريّة جوليا كرستيفا  Julia Kristevaالتناص بأنّه« :التفاعل
ّ ّ
نص بعينه»[[[ ،ويرى الباحثون أ ّن هذا املصطلح ظهر أل ّول م ّرة عىل يد (كرستيفا)
يف ٍّ
النص (كأيديولوجيم) ،أي حوار متبادل أو حوار
عام 1966م « ،حيث طرحت تص ّورها عن
ّ
بني الشخصيّات ،باعتباره وظيفة تناصيّة تتقاطع فيه نصوص عديدة يف املجتمع والتاريخ»
نص هو
نص يتشكّل من تركيبة فسيفسائ ّية من االستشهاداتّ ،
وترى (كرستيفا) «أ ّن َّ
وكل ّ
كل ّ
امتصاص أو تحويل لنصوص أخرى»[[[.

نص
ومييل األستاذ عبد هادي عبدالرحمن إىل الرأي القائل بأ ّن التناص «هو أن يتض ّمن ّ
نصوصا أو أفكا ًرا أخرى سابقة عليه ،عن طريق االقتباس أو التضمني أو اإلشارة أو
يب ما
ً
أد ّ
يف لدى األديب ،بحيث تندمج هذه النصوص واألفكار مع
ما شابه ذلك من املقروء الثقا ّ
[[[ـ التناص (دراسة تطبيقيّة يف شعر شعراء النقائض) ،ص.26
اللغوي ،ص.27
[[[ـ التناص
ّ

[[[ـ اإلسالم واألدب ،ص.185
ّ
الرتايث ،ص.43
[[[ـ التناص

اللغوي ،ص.27
[[[ـ التناص
ّ

[[[ـ التناص نظريًّا وتطبيقًا ،ص.12
[[[ـ م .ن ،ص.9

11
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نص جدي ٌد واحد متكامل»[[[ وقد علَّل ذلك بقوله« :إ ّن
يل وتندغم فيه ليتشكل ٌ
ّ
النص األص ّ

خاصيّة
نصا إال إذا امتلك
ّ
أي كالم ًّ
هذا التعريف هو أصوب التعاريف للتناص ،وال يع ُّد ّ
املعي»[[[.
االكتامل وليس الطول أو الحجم
ّ

يب الحديث بُني عىل ما جاءت
ويبدو أ ّن مفهوم التناص يف املصطلح
ّ
النقدي العر ّ
به املفاهيم النقديّة الغرب ّية؛ كون هذا املفهوم يع ُّد ظاهرة جديدة ارتبطت بـ (البنيويّة،

يب الحديث للتنـاص «كلّ ًّيـا
واألسلوبيّة ،والسيميائيّة ،والتفكيكيّة) وقد بُني املفـهوم العـر ّ
عىل الطروحات الغرب ّية التي ح َّددت (نظريّة التَّناص) وس َّنت قواعدها وأصولها ونظرت لها
من حيث :املصطلح ،وتعريفه ،وإشكاليّاته ،ومرجعيّاته ،والتمثيل له بنصوص عربيّة»[[[.

يب القديم مل يعِ هذه الظاهرة ،وإنّ ا درسها
إال أ ّن هذا ال يعني أ ّن الخطاب
ّ
النقدي العر ّ

تحت مس ّميات عديدة كـ (الرسقة ،وتوارد الخواطر ،وتداول املعاين ،واألخذ ،واالستمداد،
عيل إىل نظريّة تداول
واالستعانة ،واالتباع ،واالحتذاء [[[...وقد التفت سيد البلغاء اإلمام ّ
الكالم ،حني قال« :لوال أنّ الكالم يعا ُد لنفد»

[[[

وأشار إليها كثري من أعالم العرب الكبار

ين
العلوي (ت322هـ)
كابن طباطبا
ّ
ّ
واآلمدي (ت371هـ) ،وما ق َّدمه عبد القاهر الجرجا ّ
(ت471هـ) حول املعاين املشرتكة ونظريّة املعاين العقل ّية القامئة عىل فكريت التضمني

واالقتباس.[[[...

تبي «بشكل أو بآخر بأ ّن العرب ع َّرفوا التناص بوصفه فعال ّية
إ ّن أكرث هذه النظريّات ّ
عم هي عليه غربيًّا ،إال
أدبيّة تنشأ مع فعل الكتابة ومتيض معه بصور وأشكال ال تختلف ّ

ريا ما متكّنوا من
أ ّن النظرة النقديّة املح ّددة إليها تتشابه حي ًنا وتختلف أحيانًا ،مـع أنّهم كث ً

[[[ـ التناص نظريًّا وتطبيقًا ،ص.11

[[[ـ ينظر :املثل يف نهج البالغة ،ص.52 – 51

العريب الحديث يف العراق ،ص.7
الروايئ
ّ
القص
[[[ـ التناص يف
ّ
ّ
اللغوي ،ص.26 – 22
[[[ـ ينظر :م .ن ،ص22؛ التناص
ّ
[[[ـ كتاب الصناعتني ،ص.196

العريب الحديث يف العراق ،ص .22
الروايئ
ّ
[[[ـ التناص يف القص
ّ
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ِ
صة) ومتابعتها ،بحكم إدراكهم ملعظم النصوص املحيطة بعاملهم
رصد األعامل
(املناص َ
الفكري (دينيًّا ،وأسطوريًّا ،وأدبيًّا)[[[.
ّ

الديني ،وهو تداخل نصوص(سابقة)
والذي يعنينا ههنا من مفهوم التناص هو التناص
ّ

النبوي الرشيف ،أو الخطب ،أو األخبار الدينيّة،
دينيّة مختارة من القرآن الكريم ،أو الحديث
ّ

النص
يل (الالحق) ،بحيث تنسجم هذه النصوص (السابقة) مع سياق
مع
ّ
ّ
النص األص ّ
الالحق ،وتؤ ّدي غرضً ا فكريًّا أو ف ّنيًّا أو كليهام م ًعا[[[.
الشعري،
ين ،فقد ع َّرفه بعض الباحثني مستفي ًدا من توظيفه يف السياق
ّ
وأ ّما التناص القرآ ّ

بأنّه «استحضار الشاعر بعض اآليات القرآن ّية أو اإلشارة إليها ،وتوظيفها يف سياقات القصيدة،
النص»[[[.
تعميقًا وإثرا ًء لرؤية فكريّة  /ف ّن ّية يراها ،بشكل ينسجم مع
ّ
ّ
ّ
اإلبداعي:
النص املعصوم والكمال

إ ّن القرآن الكريم بوصفه كتاب الله العزيز يع ّد أعظم خطاب عرفته البرشيّة يف تاريخها

ين «رضبًا من
املديد؛ ملا تسامى به من إعجاز ،وترشيع ،وتأثري وجامل ،ويبقى
ّ
النص القرآ ّ

للنص ،أو لغته التعبرييّة أو
الخارجي
التعبري امل ُعجز ،سواء أكان ذلك من حيث الشكل
ّ
ّ
مضمونه»[[[.

النص امل ُعجز مينح العمل ّية اإلبداع ّية عمقها وأصالتها وشمول ّيتها من حيث
ويظل هذا
ّ
ّ

التأثري يف املتلقّي وإثراء النصوص األخرى؛ لذا نرى أ ّن التجربة األدب ّية ال ميكنها بحال من

اإللهي الذي مت َّيز بالخصائص الف ّن ّية والجامل ّية العالية.
األحوال أن تبتعد عن هذا الرافد
ّ

النص ،واملق ّومات الجامل ّية
«إ ّن األجناس األدب ّية جمي ًعا تدلف يف (تناص) مع هذا
ّ
العريب الحديث يف العراق ،ص .24
الروايئ
ّ
[[[ـ التناص يف القص
ّ

[[[ـ ينظر :التناص (دراسة تطبيقيّة يف شعر شعراء النقائض) ،ص .216

[[[ـ م .ن ،ص.216

[[[ـ اإلسالم والف ّن ،ص.92
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النص
يب تنتظم يف نسيجه ،ويكفي أ ّن مبدع الكون هو مبدع
ّ
ملطلق العمل أو الخطاب األد ّ
أي كالم يف تقوميه»[[[.
ين الكريم ،وهذا ما يحسم املوقف ،ويقطع علينا ّ
القرآ ّ
ومبا أ ّن السيّدة فاطمة ،ربيبة بيت الوحي ،وقد الزمت هذا األثر العظيم ،وعاشت
جسد الرسالة السامويّة الخالدة؛ فقد مثّل خطابها االنعكاس الصادق
يل الذي ّ
املناخ الرسا ّ
(النص املعصوم)؛ ملا مت ّيز به مبدعه من مراتب
اإللهي ،ووصل إىل مستوى
للخطاب
ّ
ّ
النبي األكرم يف حقّها عندما جعلها عدل القرآن ،حني قال:
الكامل ،وملا أكَّده
ّ
ّ
متسكتم به لن تضلّوا بعدي ،أحدهام أعظم من اآلخر ،كتاب الله
«إن تارك فيكم ما إن ّ
يل الحوض،
حبل ممدود من السامء إىل األرض ،وعرتيت أهل بيتي ،ولن يفرتقا ح ّتى يردا ع َّ
فانظروا كيف تخلفوين فيهام.[[[»..

(النص
الفاطمي تحت الئحة
النص
ولهذا نجد أ ّن بعض النقّاد املعارصين ص َّنف
ّ
ّ
ّ
النص املعصوم ،ونعني به ما ورد من
ين« :وأ ّما
ّ
املعصوم) ،يقول الدكتور محمود البستا ّ
نصوص األربعة عرش معصو ًما يف ميدان :الخطبة ،الرسالة ،املقالة ،الوص ّية ،الدعاء،
[[[.
الزيارة ،الحديث»...،
الحي
بحق التجسيد
النص
ويف ضوء هذا التصنيف ميكن القول :إ َّن
الفاطمي ميثّل ّ
ّ
ّ
ّ

ين؛ لشمول ّيته ،وصدقه ،وواقع ّيته ،وتأثريه يف املتلقّي ،إذ مثّل انقالبًا ثوريًّا يف
للخطاب القرآ ّ

واالجتامعي ،...تقول« :فجعل الله
واألخالقي
والسيايس
الفكري
اإلسالمي،
الواقع
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والحج
الشك ،والصالة تنزي ًها لكم عن الكرب ،والزكاة تزكي ًة للنفس،
اإلميان تطهريًا لكم من َّ
ّ

تشييدً ا للدين ،والعدل تنسيقًا للقلوب ،وطاعتنا نظا ًما للملَّة ،وإمام ُتنا أمانًا من الفرقة ،والجهاد

ع ًّزا لإلسالم ،والصرب معونة عىل استيجاب األجر ،واألمر باملعروف مصلحة للعا ّمة.[[[»..
[[[ـ اإلسالم واألدب ،ص.365

الرتمذي ،ج ،9ص ،342ح .2790
[[[ـ سنن
ّ

[[[ـ اإلسالم واألدب ،ص.366
[[[ـ االحتجاج ،ج ،1ص.128
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النص نظرت إليه بوصفه
إ ّن الطروحات النقديّة املعارصة التي ذهبت إىل دراسة
ّ

النص،
كائ ًنا ح ًّيا ،وإ ّن العمل ّية اإلبداع ّية قامئة عىل ثالثة أمور تشرتك يف إبداعه( :املبدع،
ّ
املتلقّي) ،وهناك مث ّة محاور أربعة يشتغل عليها النقد الحديث يف هذا الجانب ،وهي:
النص بصفته بنية مستقلّة.
•التعامل مع
ّ
النص من خالل صلته باملبدع.
•التعامل مع
ّ
االجتامعي.
النص من حيث صلته بالسياق
•التعامل مع
ّ
ّ
•التعامل مع
النص من حيث عالقته باملتلقّي[[[.
ّ
النص الفاطمي-خطبتها بعد رحيل
النصيّة عىل
وإذا أردنا أن نطبّق هذه العالقات
ِّ
ِّ

اإلبداعي؛ ذلك ملا مت َّيز به خطابه
النص وصل إىل الكامل
أبيها -نجد أ ّن طبيعة هذا
ّ
ّ

من متاسك ووحدة وانسجام واضح يف بنيته السطح ّية والعميقة ،وملا توافر به من عنارص
ف ّن َّية وجامل َّية مثرية ومؤث ِّرة يف نفس املتلقّي ،أضف إىل ذلك تالزمه الواضح ،وتأث ّره العميق

ين.
ّ
بالنص القرآ ّ

النص هو الس ّيدة فاطمة التي متثّل ِعدل القرآن ،فال يأتها باطل من
إ َّن مبدع هذا
ّ

عب عنه القرآن
بني يديها وال من خلفها ،وهي سليلة الرسالة ،وبضعة
النبي الذي ّ
ّ
يف قوله تعاىل :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ[ النجم ،]4-3 :وقد وصفته السيّدة

فاطمة يف خطابها بأنَّه بق ّية« :استخلفها عليكم ،كتاب الله الناطق ،والقرآن الصادق،
والنور الساطع ،والضياء الالمع ،ب ّينة بصائره ،منكشفة رسائره ،منجلية ظواهره ،مغتبطة به

أشياعه ،قائ ًدا إىل الرضوان أتباعه ،مؤ ٍّد إىل النجاة استامعه»[[[ ،وكذلك هناك من األخبار
املستفيضة ما يؤكّد عظمة هذه السيّدة الطاهرة ،وقد أكّد ذلك ما جاء يف خرب عائشة

[[[ـ ينظر :اإلسالم واألدب ،ص292؛ التلقّي واإلبداع ،ص.35 – 17
[[[ـ االحتجاج ،ج ،1ص.128
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أنّها قالت« :ما كان أحد أصدق لهجة من فاطمة إال الذي ولدها»[[[ ،ويف خرب آخر« :ما كان
أحد أشبه برسول الله كال ًما وحديثًا منها»[[[.

النص ،فهو التجربة االجتامع ّية التي عاشتها الزهراء بعد رحيل أبيها
وأ َّما فضاء
ّ
املصطفى.
النص والبيئة االجتامع ّية التي
ويرى النقّاد املعارصون أ ّن هناك مث ّة عالقة وثيقة بني
ّ

فالنص «ال يولد (مج ّر ًدا) ينسلخ عن بيئته دالليًّا وحتّى جامليًّا ،فبالنسبة إىل البعد
ولد فيها،
ّ
[[[.
النص هو حصيلة (تناص) للبيئة املعارصة واملوروثة»
األخري (الجاميل)؛ فألن
ّ
ومن خالل قراءة نقديّة دقيقة لخطبة الس ّيدة فاطمة نجد أنّها ق ّمة يف اإلبداع
النص املبدع
ً
نصا فكريًّا وأدب ًّيا
والتامسك والتأثري ،وهي ّ
كامل ،توافرت فيه رشوط ّ
بحق متثّل ًّ
جنسا أدب ًّيا
الذي هو «كيان متكامل يتك ّون من أجزاء تنمو باتجاه البنية الكلّ ّية ،إنّه عمل ميثّل ً
معيّ ًنا ،تتوافر فيه رشوط العمليّة األدبيّة من التامسك والوحدة ،واالنسجام والكلّيّة»[[[.
املبحث الثاينّ :
آلية التن�اص الواعي املباشر:

نص هو تناص ،والنصوص األخرى ترتاءى
النص ّية التي ترى أ ّن َّ
«كل ّ
انطالقًا من القاعدة ّ
فيه مبستويات متفاوتة ،وبأشكال ليست عص ّية عىل الفهم بطريقة أو بأخرى ،إذ نتع ّرف
جا جدي ًدا من استشهادات
فيها نصوص الثقافة السالفة والحاليّةّ :
فكل ّ
نص ليس إال نسي ً
سابقة»[[[ ،وقد بنيت هذه القاعدة عىل الفكرة البيولوج ّية لتناسل النصوص املعتمدة عىل
القرآين؛ إلعجازه وكامله يع ّد أكرث النصوص
ّ
النص
عمل ّية إعادة التوليد ( [[[)Genotexteفإ ّن
ّ

[[[ـ اللمعة البيضاء يف رشح خطبة الزهراء  ،ص.53
[[[ـ م .ن ،ص.53

[[[ـ اإلسالم واألدب ،ص.309

األديب ،ص.28
النص
[[[ـ قراءة
ّ
ّ

البقاعي ،مجلّة
النص ،روالن بارت ،ترجمة :مح ّمد خري
[[[ـ التناص يف شعر حميد سعيد ،ص( 11نقلً عن :نظريّة
ّ
ّ
العاملي ،ع ،3 /صيف 1988م ،ص.)96
العرب والفكر
ّ

ّ
الرتايث ،ص.140 – 139
[[[ـ ينظر :التناص
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يف ،وقد تفاعلت معه كثري من النصوص الشعريّة
ريا وهيمنة عىل الوعي
تأث ً
الجمعي والثقا ّ
ّ
اإلبداعي.
والنرثيّة ،ويع ُّد مرج ًعا واف ًيا تناصت معه األعامل األدب ّية لتأصيل نتاجها
ّ
«فالتناص وإن جاءت تسميته متأخّرة ما هو يف الواقع إال اسم حديث ملولود قديم،
تكف األرض عن دورانها ،وهو قانون الحياة
يل الوجود،
رسمدي التق ّدم ،ال يتوقّف حتّى ّ
ّ
أز ّ
وما األدب إال برهانه األصغر»[[[.

ومن خالل نظرة فاحصة يف الدراسات النقديّة املعارصة نجد أ ّن آل ّيات التناص تباينت
من باحث إىل آخر ،وميكن حرصها يف مستويني:
الظاهري.
األ ّول :مستوى التناص
ّ
املخفي.
الثاين :مستوى التناص
ّ
ويندرج تحت هذين النمطني –كام أشار النقّاد– العديد من املس ّميات التي اعتمدت
النص ،ومنها:
النقدي للتداخل
كآل ّيات ميكن للباحث التعامل معها يف عمل ّية التشخيص
ّ
ّ ّ

وقصدي،
اعتباطي
وخاص،
واختياري ،عا ّم
رضوري
وضمني،
املبارش وغري مبارش ،مبارش
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تصويري وخط ّّي،
يئ/شعر،
يل[[[.
ّ
كل/نرث ،جز ّ
مخفي وج ّ
ّّ
ّ

الروحي والف ّن ّي؛
ين مبا اشتمل من قدسيّة عالية ،وإعجاز فريد يف التأثري
ّ
والنص القرآ ّ
ّ

نص ّية جديدة شحنت بطاقاته
ريا من النصوص (النرث والنظم) تتداخل معه يف عالقة ّ
جعل كث ً
ين مهيمن عىل الذاكرة الجمع ّية
الدالل ّية املكثّفة؛ ولهذا ميكن القول :إ ّن استدعاء
ّ
النص القرآ ّ
مم ينتج
«فحضوره ليس ملجرد إغناء
ّ
النص بطاقاته فحسب بل لكونه عالقًا بذهن املتلقّيّ ،
عن استثامره من وظيفة مزدوجة :روحيّة ،وف ّنيّة»[[[.
وإذا أردنا أن نقرأ خطبة السيّدة فاطمة التي ألقتها بعد رحيل أبيها ،والتي ح ّركت
[[[ـ التناص يف األدب والنقد ،ص.5
[[[ـ ينظر :م .ن ،ص.11 – 10

[[[ـ التناص يف شعر حميد سعيد ،ص.12
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نصا قرآن ًّيا ناطقًا؛ ملا احتوته مفرداتها وعباراتها ودالالتها
من خاللها الوعي
الجمعي نجدها ًّ
ّ
جسدت العقيدة اإلسالم ّية الحقّة ،وقد
من مفاهيم قرآن ّية وعالمات توحيديّة وإشارات فكريّة َّ
أسلفنا سابقًا سبب تر ُّدد املرجعيّة القرآنيّة يف خطابها العظيم.
وميكن لنا أن نرصد يف هذه الخطبة العصامء مستويني من التناص:
التناص املبارش :وهو «عمل ّية واعية تقوم بامتصاص وتحويل نصوص متداخلة ومتفاعلة
إىل
والحل والعقد)
ّ
النص»[[[ ،وأه ّم أشكال هذا النوع من التناص( :التضمني واالقتباس،
ّ
التضمني« :وهو أحد أه ّم أشكال التقن ّية الجامل ّية ،متمث ًّل يف التوكّؤ عىل منت مقروء أو
مسموع ،مثل:
النص القرآين ،الحديث ،املثل ،الحادثة ،الشخص ّية.[[[»..
ّ
وقد ع ّد بعض الدارسني التضمني
اقتباسا ،ومل يف ّرق بينهام[[[ ويبدو أ ّن هذا الرأي أقرب
ً
النص فقط ،وإنّ ا نظرت إىل بنيته
النصيّة الحديثة التي مل تتوقّف عند شكل
ّ
إىل الدراسات ّ
الكلّ ّية ،فعمل ّية التضمني أو االقتباس تكمن يف «إحداث عالقة بني طرفني من خالل جعل
خص آخرون االقتباس بالنرث ،والتضمني
مقتبسا أو متض َّم ًنا لداللة اآلخر» [[[ بينام
أحدهام
َّ
ً
بالنظم[[[.
(نظم كان أو نرثًا) شيئًا من القرآن أو الحديث ال عىل أنّه
االقتباس« :هو أن يض ّمن الكالم
ً
يل ،والثاين :خالفه»[[[.
منه ...وهو رضبان ،األ ّول :ما مل ينقل فيه املقتبس عن معناه األص ّ
ين عىل قسمني:
ويرى بعض الباحثني أ ّن االقتباس القرآ ّ

اللفظي ،وهو أن يقتبس اآلية القرآنيَّة بشكلها الكامل ،أو بعض منها،
األ ّول :االقتباس
ّ
[[[ـ ينظر ،املثل يف نهج البالغة ،ص( 52نقلً عن :نظريّة التناص ،حسني جمعة ،ص.)357 – 356
[[[ـ اإلسالم واألدب ،ص.185

[[[ـ م .ن ،ص.185
[[[ـ م .ن ،ص.185

[[[ـ ينظر :مخترص املعاين ،ص.311 – 308
[[[ـ ينظر :مخترص املعاين ،ص.309 – 308
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مع إدخال تحوير بسيط عليها سواء بإضافة كلمة أو حذفها ،أو بإعادة ترتيب مفردات اآلية.
الخاصة مع
املعنوي ،وهو أن يقتبس املعنى فقط ،ويصوغه بلغته
الثاين :االقتباس
ّ
ّ
اإلبقاء عىل ّ
كل كلمة من الكلامت الدالّة عىل اآلية[[[.
وميكن لنا نلمس هذا النمط من التناص يف خطبة السيّدة فاطمة ،كام يف قولها:
«فجعل الله اإلميان تطهريًا لكم من الرشك ...والنهي عن رشب الخمر تنزي ًها عن
إخالصا
الشك
رسقة إيجابًا بالعفّة ،وح ّرم َّ
ً
الرجس ،واجتناب القذف حجابًا عن اللعنة ،وترك ال ْ
حق تقاته وال متوت ّن إال وأنتم مسلمون ،وأطيعوا الله فيام أمركم به
له بالربوب ّية ،فاتقوا الله ّ
ونهاكم عنه فإنه إنّ ا يخىش اللهَ من عباده العلام ُء.[[[»...

اإللهي ،وكأ َّن
عندما نتأ ّمل يف هذه اللوحة الفاطميّة نجدها مت ًنا قرآنيًّا ينساب باليقني
ّ
السيّدة فاطمة تنطق بلسان الله إذ بيّنت األحكام الرشعيّة واالعتقاديّة للمسلمني،
ونرى أ ّن ذاتها املق ّدسة ذابت يف رشيعة السامء وهي عىل مستوى املعرفة اليقينيّة
النص
ين وتوظّفه يف سياق كالمها دون أن يفقد
بأحكامها ،ونراها تنفعل مع
ّ
ّ
النص القرآ ّ
ين وظيفته السياق ّية ،فحني تقول«:والنهي عن رشب الخمر تنزيها عن الرجس،
القرآ ّ
َ
َّ
ُّ
َ
َ
واجتناب القذف حجابا عن اللعنة» ففي هذا إشعار واضح لقوله تعاىل :يا أيها ال َ
ِين آ
ً
َ ُ َّ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ٌ
ْ َ َ
َ ْ َ ُ ُ َ َ َّ ُ
َّ ْ َ
ان فاجتنِبوه لعلك
منوا إِنما المر والمي ِس والنصاب والزلم ِرجس مِن عم ِل الشيط ِ
ْ ُْ ُ َ
م تفلِحون[ املائدة ،]90 :واألمر الالفت للنظر نجدها وظّفت لفظة (االجتناب) ال
للخمر ،وإنّ ا لحكم رشعي آخر تال حكم رشب الخمر يف كالمها ،وهذا دليل عىل إدراكها

ين موافقًا ملا كانت تبغي ،فاإلميان
الكامل ألحكام الله عز وجل ،ث ّم يأيت االستشهاد القرآ ّ

واإلخالص أرفع مراتب التقوى والتوحيد يف اإلسالم ،وكذلك فإ َّن الطاعة املطلقة يف
النهي واألمر أرفع درجات الخشية اإللهيّة وهي مالزمة للعلامء ،فالخشية الكاملة «هي
وظيفة العلامء إذ ال خشية إال بقدر العلم واملعرفة»[[[.
العريب الحديث ،ص.40
[[[ـ ينظر :التناص يف الشعر
ّ
[[[ـ االحتجاج ،ج ،1ص.128

[[[ـ اللمعة البيضاء يف رشح خطبة الزهراء  ،ص.585
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ويف قولها« :أ ّيها الناس اعلموا ّ
أن فاطمة ،وأيب مح ّمد ،أقول ع ْودًا وبد ًوا ،وال
أقول ما أقول غلطًا ،وال أفعل ما أفعل شططًا ،لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز
ّ
عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني رؤوف رحيم[ التوبة ،]128 :فأن تعزوه وتعرفوه
تجدون أيب دون نسائكم ،وأخا ابن عمي دون رجالكم»[[[.
ويف هذا املقطع تناغمت أنفاسها مع آي الذكر الحكيم ،لتؤكّد مقامها العظيم،
وصلتها القامئة بني مقام الرسالة ومقام اإلمامة ،هذا املقام الذي غدا غربيًا بني أهل الشِّ قاق
والنفاق ،ليصبح صوتها ههنا كصوت املرسل يف قومه ،فكالهام ينطق حقًّا ،وال يقول
شططًا ،ويبدو أ ّن يف هذا إشارة إىل قوله تعاىل :إذ دخلوا ىلع داوود ففزع منهم قالوا
ُ
ّ
ال ختف خصمان بىغ بعضنا ىلع بعض فاحكم بيننا باحلق وال تش ِطط واهدنا إىل سواء
أن فاطمة)
الرصاط[ ص ،]22 :ويف رواية (أقولها حقًّا) ،إشارة إىل الكلمة السابقة (اعلموا ّ
أي «أقولها محقَّة فيام أقول ،أي ال ّ
النبي ( :فاطمة بضعة
أن فاطمة التي قال فيها
شك ّ
ّ
م ّني) ،كام ال شكّ ّ
أن بنت مح ّمد ،وهو أيب ،فال تنكروا مرياثه أو عط ّيته يف حقّي»[[[.

ث ّم قالت« :وكنتم عىل شفا حفرة من النار ،مذقة الشارب ،ونهزة الطامع ،وقبسة
العجالن ،وموطئ األقدام ،ترشبون الطرق ،وتقتاتون الق َّد ،أذلّة خاسئني ،تخافون أن
يتخطفّكم الناس من حولكم ،فأنقذكم الله تبارك وتعاىل مبح ّمد بعد اللت َّيا والتي»[[[،
الفاطمي ليعلن عن حقيقة مه ّمة كان
وههنا متت ّد سلسلة التداعيات التي استحرضها الوعي
ّ
ين يف داللة تأكيديّة ّ
تدل عىل
يعيشها هؤالء القوم قبل اإلسالم ،وقد أظهرها التناص القرآ ّ
(الخسة والذلّة) الذي عاشوا تحت ظلّه ،وهم عىل شفا حفرة من النار ،واملالحظ
وضع
ّ
نص الخطبة من حيث ال نشعر بها،
ههنا – أيضً ا -أ ّن النصوص القرآن ّية أخذت تتداخل يف ّ
فعمل ّية االستدعاء التي م َّر بها قوله تعاىل :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ 
نص قرآين آخر ،وهو
[آل عمران ،]103 :مل تكتمل وإنّ ا م ّرت يف سلسلة من األحوال ،ويف استدعاء ّ

قوله تعاىل  :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
[[[ـ االحتجاج ،ج ،1ص.129 – 128

[[[ـ اللمعة البيضاء يف رشح خطبة الزهراء  ،ص.586
[[[ـ االحتجاج ،ج ،1ص.129
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ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ[األنفال.]26 :
وقد اكتمل التناص يف توظيف جديد كانت ترمي إليه  ،ويبدو أ ّن هذه طريقة ف ّن ّية
نص واحد.
نصني أو أكرث تداخال يف ّ
جديدة استدعت ّ
ويف قولها« :وبعد أن ُم ِن َي ِب ُبهم الرجال ،وذؤبان العرب ،ومردة أهل الكتاب ،كلّام
جر به داللة تعبرييّة
أوقدوا نا ًرا للحرب أطفأها الله»[[[ نجدها توظّف ًّ
نصا قرآن ًّيا كاملً؛ لتف ّ
يؤش حال ًة مأساويّة من خالل املؤامرة
جديدة ،فبعد أن كان سياق الخطبة يعكس ج ًّوا مرع ًبا ّ
النص
املتكبون ،اقتحم
التي حاكها ذئاب العرب وصعاليكها ،ومردة أهل الكتاب وعتاتهم
ّ
ّ
ين لصاحب الرسالة العظمى« ،واملراد من
ين ليعلن التأييد
اإللهي واالنتصار الر ّبا ّ
القرآ ّ
ّ
الحرب يف الخطبة حرب الرسول ،أي كلّام أوقدوا نار الحرب مع رسول الله أطفاها
للنبي
الله بفيض نرصه من السامء كإطفاء النار باملاء ،وقيل :املراد إنّه كلّام أرادوا مك ًرا
ّ
ودبَّروا خديعة بالنسبة إليه أبطلها الله سبحانه ،ويف لفظة (كلّام) داللة عىل أنّ هذه الحالة
مستم ّرة فيهم»[[[.

لب األيّام ،وخضعت ث ُغ َرة
ويف قولها« :حتّى إذا دارت بنا رحى اإلسالم ،ود َّر َ
ح ُ
الرشك ،وسكنت فورة اإلفك ،وخمدت نريان الكفر ،وهدأت دعوة الهرج ،واستوسق نظام
فأن حزتم بعد البيان؟ وأرسرتم بعد اإلعالن؟ ونكصتم بعد اإلقدام؟ وأرشكتم بعد
الدينّ ،
بؤسا لقوم نكثوا إميانهم من بعد عهدهم( ،أال تقاتلون قو ًما نكثوا أميانهم) وه ّموا
اإلميان؟ ً
أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنني»[[[.
بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أ ّول م ّرة أتخشونهم؟ فالله ّ
الفاطمي ،إذ شكّلت
النص
ين تهيمن عىل
ّ
ويف هذا املقطع نجد أ ّن استجابة املنت القرآ ّ
ّ
للنص ،وعىل الرغم من أن البنية
يل
ّ
ح ّي ًزا ذا أه ّم ّية كبرية رفدت املستوى املضمو ّ
ين والشك ّ
النص بالطاقة اإليحائ ّية
النص بحضورها الكامل ،إال أنّها أغنت
القرآن ّية رفدت مساحة
ّ
ّ
الجمعي؛ وذلك من
الجوهري الذي أرادت أن تثريه يف الوعي
التي حقَّقت العمق
ّ
ّ
[[[ـ االحتجاج ،ج ،1ص.130 – 129

[[[ـ اللمعة البيضاء يف رشح خطبة الزهراء  ،ص.617

[[[ـ االحتجاج ،ج ،1ص133؛ وينظر :اللمعة البيضاء يف رشح خطبة الزهراء  ،ص.670
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النبي األكرم،
يل يف أيّام
خالل بيان التباين بني املوقفني ،املوقف
ّ
الصمودي الرسا ّ
ّ
واملوقف املتخاذل املتم ِّرد بعد رحيله ،فبعد أن دارت رحى اإلسالم واستوى نظام
دي ،انقلبوا عىل أعقابهم وارت ّدوا
الدين ،وخضعت رقاب الرشك ،تحت اللواء املح ّم ّ
مرشكني بعد رحيله.
املفسين أ ّن اآلية نزلت يف اليهود الذين نقضوا عهودهم ،وخرجوا مع
«واملشهور بني
ّ
األحزاب ،وه ّموا بإخراج الرسول من املدينة ،وقيل نزلت يف مرشيك قريش وأهل مكّة»[[[.
ين؛ لعدم اشتامل فضاء الخطبة مصاديق
ويبدو التعريض واض ً
حا يف توظيف السياق القرآ ّ
الخارجي كان إسالم ًّيا رصفًا؛ فأ ّما أن يكون الغرض «التع ّرض
النص
اآلية الكرمية ،فمحيط
ّ
ّ
بوجوب قتال الغاصبني لإلمامة ،الخائنني يف حقّها ،الناكثني ملا عهد إليهم الرسول يف
لحق أهل البيت.[[[»
وصيَّته وذوي قرباه وأهل بيته ...أو املراد بهم الغاصبون ّ
الويص
النص يوحي بات ّحاد املوقفني ،موقف الرسول  ،وموقف
وكذلك فإ َّن سياق
ّ
ّ
ٌ
ين آخر ،وهو قوله تعاىل:
من بعده الذي هو كنفس رسول الله ،وقد أكّد املوقفني
سياق قرآ ّ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ [ آل عمران.]61 :

ومن قولها« :سبحان الله ما كان أيب رسول الله  عن كتاب الله صادفًا ،وال
ً
اعتالل عليه بالزور
إلحكامه مخالفًا ،بل كان يتبع أثره ،ويقتفو سوره ،أفتجمعون إىل الغدر
وبي  فيام وزّع من
والبهتان ،وهذا بعد وفاته شبيه مبا بغي له من الغوائل يف حياتهَّ ...،
رشع من الفرائض واملرياث ...،كال بل س ّولت لكم أنفسكم أم ًرا فصرب جميل
األقساط ،و ّ
والله املستعان عىل ما تصفون»[[[.
النبي
ين الذي دار بني
نلمح يف هذا املقطع كيف يتح ّول أسلوب الحوار القرآ ّ
ّ

يعقوب وأبنائه  ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
[[[ـ ينظر :اللمعة البيضاء يف رشح خطبة الزهراء  ،ص.679 – 678
[[[ـ ينظر :م .ن ،ص.679

[[[ـ االحتجاج ،ج ،1ص.136 – 135
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ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ[ يوسف ]18 :إىل أسلوب ردع وزجر
للنص
يل
ّ
يف سياق الخطبة؛ الستعاملها لفظة (كال) ،مع بقاء قدس ّية املحتوى الدال ّ
ين ،ويبدو أ ّن هذا أقرب إىل مفهوم (االمتصاص) الذي عرف يف الدراسات اللغويّة
القرآ ّ
النص ،وقداسته ،فيتعامل
أساسا من اإلقرار بأه ّم ّية هذا
الحديثة« ،وهو القانون الذي ينطلق
ّ
ً
وإيَّاه كحركة وتحويل ،ال ينفيان األصل ،بل يساهامن يف استمراره كجوهر قابل للتجديد»[[[،
النص يحتِّم عدم ّية الحوار مع هؤالء القوم ،ورضب الربهان
ويف أسلوب الردع هذا نجد أ ّن
ّ
الكاشف ألح ّقيّة السيّدة فاطمة يف حقّها ومرياثها من أبيها.

تتجل
ّ
ين
يل
واملتأ ّمل يف ّ
والوظيفي للتعبري القرآ ّ
نص الخطبة يرى أ ّن ظاهرة التناص الشك ّ
ّ
ين ،ونلمح ذلك فيام تناوله
بشكل كبري إىل ح ّد جعل سياق الخطبة يذوب يف السياق القرآ ّ
متس جوهر اإلسالم ،كـ (التوحيد ،والنب ّوة ،والعدل،
الخطاب من القضايا الفكريّة التي
ّ

واملعاد ،والخالفة اإلسالم ّية ،)...وقد أكَّدتها من خالل اإلشارات الواعية املنبثقة من
ين ،و ُعرف هذا النوع عند النقّاد بــ (التناص الواعي) ،حيث يعمد األديب إىل
املنت القرآ ّ
النصوص املق ّدسة أو املعروفة يف إبداعها ،ويلجأ «عن وعي وقصد إىل االستفادة من القدرة
التعبرييّة للنصوص الغائبة؛ ألنّها متتلك يف الغالب طاقات إيحائيّة من خالل تداول الناس
[[[
الفاطمي من خالل «إحداث التأثري
ل أه ّم ّية الخطاب
لها وانتشارها فيام بينهم»  ،وهنا تتج ّ
ّ
الجمعي) لدى الجمهور يف إحداث
املبارش عىل الجمهور ،حيث يستثمر الخطيب (العقل
ّ
أساسا يف
عنرصا
اإلثارة املشار إليها»[[[ ،وبالرغم من أ ّن ف ّن الخطابة يعتمد اإلثارة العاطفيّة ً
ً
بخاصة
كل الحاالت أم ًرا رضوريًّا يف الخطبة،
صياغته ،إال أ ّن «السمة االنفعاليّة ال ت ُع ّد يف ِّ
ّ
الترشيعي الذي ال يلجأ يف الغالب إىل االستثارة العاطف ّية إال يف نطاق
فيام يتّصل بالف ّن
ّ
ريا
مح ّدد يلتئم مع الج ّديّة والرصانة اللتني تتم ّيز بهام الشخص ّية اإلسالم ّية ...،هذا إىل أ ّن كث ً
منطقي هادئ»[[[،
من املواقف ال تتطلّب انفعاالت حا ّدة بقدر ما تتطلّب طرح الظاهرة بنحو
ّ
أحق بالبسط والقبض،
تقول« :أال وقد أرى أن قد أخلدتم إىل الخفض ،وأبعدتم من هو ّ
[[[ـ ظاهرة الشعر املعارص يف املغرب ،ص.253

ّ
الرتايث ،ص.87
[[[ـ التناص
[[[ـ اإلسالم والف ّن ،ص.50
[[[ـ م .ن ،ص.146
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وخلوتم بالدَّ عة ،ونجوتم بالضيق من السعة ،فمججتم ما وعيتم ،ودسعتم الذي ت ََس َّو ْغ ُتم،
لغني حميدٌ  ،أال وقد قلت ما قلت هذا عىل
فإن تكفروا أنتم ومن يف األرض جمي ًعا فإنّ الله ٌّ
معرفة م ّني بالجذلة التي خامرتكم ،والغدرة التي استشعرتها قلوبكم ،ولك ّنها فيضة النفس،
جة ،فدونَكُ ُموها فاحتقبوها دبرة الظهر،
ونفثة الغيظ ،وخور القناة ،وبثّة الصدر ،وتقدمة الح ّ
ُف ،باقية العار ،موسوم ًة بغضب الج ّبار ،وشنار األبد ،موصول ًة بنار الله املوقدة التي
نقبة الخ ِّ
منقلب ينقلبون) ،وأنا ابنة
أي
ٍ
تطَّلع عىل األفئدة ،فبعني الله ما تفعلون(،وسيعلم الذين ظلموا َّ
نذير لكم بني يدي عذاب شديد ،فاعملوا إنّا عاملون ،وانتظروا إنّا منتظرون»[[[ ،لو أمع ّنا النظر
يف هذا املقطع ألدهشنا ما ينطوي عليه من قيم فكريّة وجامل ّية وظّفتها الس ّيدة فاطمة
يل للبنية القرآن ّية ،فقد أشارت إىل االرتباط الوثيق
من خالل التناص املضمو ّ
ين والشك ّ
أحق
ّ
بني طاعة الله (ع ّز
ريا ونذي ًرا ،وطاعة من هو ّ
وجل) ،وطاعة من أرسله إىل الناس بش ً
الساموي
التخل عن إحدى حلقات هذه االرتباط
ّ
بقيادة األ ّمة من بعد رحيله ،وأ َّما عاقبة
ّ
اإللهي املوصول بالجحيم املوقد ،ونلمح ذلك من خالل استدعاء النصوص
فهي الغضب
ّ
هنديس رصني ميكن توضيحه فيام ييل:
القرآن ّية ،وامتصاص املضامني الفكريّة بشكل
ّ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ = طاعة املوىل
النبــي
وأنا ابنة نذير لكم بني يدي عذاب شديد ،فاعملوا إنّا عاملون = طاعة
ّ
أحق بالبسط والقبض ،وخلوتم بال َّدعـــــة = طاعة الخليفة
وأبعدتم من هو ّ
اإللهي
منقلب ينقلبون = العدل
أي
ٍ
فبعني الله ما تفعلون ،وسيعلم الذين ظلموا َّ
ّ
اإللهي
وشنار األبد ،موصول ًة بنار الله املوقدة التي تطَّلع عىل األفئدة = الوعد
ّ
يل (الخطبة) تتنقل بني النصوص القرآن ّية
ويف نهاية الخطاب ،نرى أ ّن بنية
ّ
النص األص ّ

الكل بني النصوص؛ وهذا التن ّوع
ريا إىل ح ٍّد يوحي باالندماج
املتع ّددة ،وتقرتب منها كث ً
ّّ

والتأكيد والتصاعد يف استدعاء النصوص القرآن ّية ما هو إال بناء جديد لجسور دالل ّية جديدة
[[[ـ االحتجاج ،ج ،1ص.134 – 133
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الديني
النص
الفاطمي ،وهنا تظهر أه ّم ّية الخطبة يف امتصاص
اقتضتها طبيعة (املوقف)
ّ
ّ
ّ
وتوظيفه مبا ينسجم مع تجربة املبدع القامئة عىل توجيه ذهن املتلقّي (املسلم) إىل الواقع،

فاصل مشرتكًا يح ّدد ما هو
ً
اإلسالمي األ ّول (القرآن الكريم) لجعله
رشع
وإرجاعه إىل امل ّ
ّ
اإللهي.
حق ،وما ينبغي أن يكون قائم يف دولة العدل
ّ
ّ

تقول« :معارش املسلمني ،املرسعة إىل قيل الباطل ،امل ُ ِ
غض َية عىل الفعل القبيح
الخارس ،أفال تتدبّرون القرآن أم عىل قلوب أقفالها؟ كال بل ران عىل قلوبكم ما أسأتم من
رش ما منه
أعاملكم ،فأخذ بسمعكم وأبصاركم ،ولبئس ما تأ َّولتم ،وساء ما به أرشتم ،و َّ
ً
ح ِملَه ً
وبيل ،إذا كُشف لكم الغطاء ،وبان ما ورائه
ثقيل ،و ِغ َّبهُ
اغتصب ُتم ،لتجدنَّ والله َم ْ
َّ
الضاء ،وبدا لكم من ربكم ما مل تكونوا تحتسبون ،وخرس هنالك املبطلون»[[[.
نصا دينيًّا مبد ًعا،
ويف ضوء ما تق ّدم ،ميكن القول :إ َّن خطبة السيّدة فاطمة تُع ُّد ّ
بحق ًّ
النص
حا من خالل تت ّبع فقراتها ،وهذه سمة إبداع ّية متنح
ّ
وقد
ّ
ين واض ً
تجل التناص القرآ ّ
الخاص ّية األسلوب ّية من األمور الج ّيدة التي
شامل «إذ يرى القدماء واملح ّدثون أ ّن هذه
ً
بع ًدا
َّ
بها تكتمل بالغة الكاتب ،فاالستناد عىل اآليات القرآن ّية واألحاديث النبويّة يف تحليل ظاهرة
النص بإمكانها أن ترثي
من الظواهر يف
النص بإيحاءات جامليّة ودالالت معنويّة وف ّنيّة»[[[.
ّ
ّ
املبحث الثالثّ :
آلية التن�اص الواعي غري املباشر

للنص القديم عىل نحو
النص الجديد
إ ّن هذا النمط من التناص يتح َّدد يف توظيف
ّ
ّ
يئ القديم
ال مييل إىل املحافظة عىل بنية
ّ
النص القديم ،وقد متحى معامل الشكل البنا ّ
النص؛ ولذا عرف هذا النوع من التناص
كل يف التوظيف
وتصل إىل ح ّد الخفاء الشبه ّ
ّ ّ

بــ (تناص الخفاء)[[[.

عم
وقد أشارت الدراسات النقديّة املعارصة إىل أ ّن هذا النوع من التناص هو ناتج ّ
[[[ـ االحتجاج ،ج ،1ص.136
ّ
الرتايث ،ص.106
[[[ـ التناص
[[[ـ التناص والتلقّي ،ص.15
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يئ ،وهو «ترك الترصيح بذكر
كان يعرف يف الدراسات البيان ّية املوروثة باألسلوب الكنا ّ
النص
النص الالحق ( )Hypertexteمع
اليشء إىل ما يلزمه»[[[ ويف هذا التناص يتداخل
ّ
ّ
فتتجل من خالل هذا التداخل عالقات جديدة من خالل إشارة ،أو
ّ
السابق (،)Hypotexte
النص السابق ،وهذا
تعريض ،أو رمز ،أو تلويح ،مع بقاء الهيمنة الروح ّية واإليحائ ّية لرمزيّة
ّ
نصا يتعلّق
للنص ( )Transtextualiteوهو ّ
النص
يع ّد منطًا من أمناط التعايل
«كل ما يجعل ًّ
ّ
ّ ّ
مع نصوص أخرى بشكل مبارش أو
ضمني»[[[ وهذا النوع من التناص ميكن أن يدخل تحت:
ّ
قصدي ،فهو نتيجة البيئة
«التلويح واإلمياء والرمز ،وقد يحدث هذا من خالل عمل غري
ّ
النص ،وترتك بصامت يف صياغته»[[[.
والثقافة التي تظهر تأثرياتها يف إنتاج
ّ
النص ،نرى أ ّن أه ّم ما
اإلشاري ( )Semiotiqueملضمون
وإذا ما رجعنا إىل املستوى
ّ
ّ
النص هو انفتاحه عىل إشارات ومضامني غري نهائ ّية وغري مح ّددة ،وهذا ما أشارت
مي ّيز
ّ
يل
إليه الدراسات النقديّة املعارصة
ّ
«فالنص ال يستم ّد ق ّوة وجوده مبا يتض ّمنه معناه الدال ّ
بقدر ما يستم ّدها من معناه
املجازي الذي يزخر باإلشارات والكنايات»[[[ وميكن لنا أن
ّ
النص ّية من خالل العالقة الرتميزيّة التي يحدثها
حا يف املتعالقات ّ
نلمح هذا األمر أكرث وضو ً
فالنص
اإلشاري املكثّف بني النصوص،
النص؛ ذلك من خالل اعتامد التداخل
التفاعل
ّ
ّ
ّ ّ
بأي شكل من األشكال ،باأللفاظ ،أو بالرتاكيب،
يب «يتداخل عادة مع نصوص أخرى ّ
األد ّ
أو بالصور ،أو بالفكرة»[[[.
إ ّن التناص «مبقدار تركيزه عىل قابل ّية الفهم عىل املعنى يقودنا إىل النظر يف النصوص

ترميزي ( )Codeيجعل التأثريات املختلفة للداللة
السابقة عىل أنّها إسهامات يف نظام
ّ
ممكنة»[[[.
[[[ـ مفتاح العلوم ،ص.512

ّ
الرتايث ،ص.47
[[[ـ التناص

[[[ـ املثل يف نهج البالغة ،ص.52
ّ
الرتايث ،ص.97
[[[ـ التناص

اللغوي ،ص.28
[[[ـ التناص
ّ

العريب الحديث ،ص.104
[[[ـ التناص يف الشعر
ّ
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الرمزي يعني :الداللة عىل ما وراء املعنى
بنا ًء عىل ما تق ّدم ،ميكن القول إ ّن التناص
ّ
ذهني من خالل االستدعاء اإلشاري
النص ،يستتبعه حضور
الظاهري عند حدوث التداخل
ّ
ّ ّ
ّ

نص ميكنه أن
للنص السابق الذي يُحدث تولي ًدا لدالالت جديدة يف
فأي ّ
ّ
ّ
النص الالحقّ ،
يعكس دالالت مكثَّفة لها قيمتها الف ّن ّية؛ ملا يحويه من عنارص فكريّة ،وعاطف ّية ،وصوت ّية،
ولفظ ّية ،ودالل ّية حيث تنتظم جمي ًعا يف عالقات متضافرة ،ينبثق من خاللها ما اصطلح عليه
بـ (اللغة الجامل ّية) التي تفرز
يب عن سواه[[[ فاأللفاظ مثلً «مقرتنة مبعانيها ،قد
ّ
النص األد ّ
يئ تارة أخرى ،ووقعها
نستوحي منها دالالت معيّنة لها قيمتها الجامليّة تارة ،ومفهومها البنا ّ
كل لفظ من صورة
املوسيقي والصويتّ ثالثًا ،تتع ّرف من خالل هذا املنظور عىل ما يوحيه ّ
ّ
[[[
حا وإبها ًما» .
ذهن ّية تختلف عن سواها ش ّدة وضعفًا ،وتتباين وضو ً
خاصة للتناص ال
النص «يتطلّب بالرضورة حضور آل ّيات
ويرى الباحثون أ ّن التفاعل
ّ
ّ ّ
ب ّد للمبدع منها ،بعي ًدا عن القصديَّة الواعية وغري الواعية املرتبطة باملوضوع»[[[ حيث وقف
بعض النقّاد العرب عند تلك اآلليّات ،وحاولوا تقسيمها معتمدين يف ذلك عىل القراءة
اإلشاري من بعض تلك
التطبيق ّية للشعر[[[ ،وقد أفاد هذا املبحث الذي اعتمد التناص
ّ
الفاطمي من إشارات قرآن ّية واضحة،
تجل به الخطاب
محاول تطبيقها عىل ما ّ
ً
التقسيامت
ّ
يل ،واستنهاض الرأي العام للثورة ض ّد
وظّفتها السيّدة فاطمة؛ لشحن املوقف الرسا ّ
الواقع الراهن ،وميكن لنا أن نلمس ظاهرة التناص اإلشاري يف خطبة السيّدة فاطمة من
خالل استدعاء الشخص ّية القرآن ّية يف ثالث آل ّيات:
الترصيحي.
االسمي /
أ ّو ًل :آل ّية التناص
ّ
ّ
يل.
ثان ًيا :آل ّية التناص
الوظيفي  /الفع ّ
ّ
يل.
ثالثًا :آل ّية التناص الخطا ّ
يب  /القو ّ
[[[ـ اإلسالم واألدب ،ص.44

العريب ،ص.43
[[[ـ نظريّة النقد
ّ

العريب الحديث ،ص.104
[[[ـ التناص يف الشعر
ّ

[[[ـ م .ن ،ص.104
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الفاطمي ،وتلتقي يف موضع
النص
إ ّن هذه األقسام ميكنها أن تتداخل يف بعض مقاطع
ّ
ّ
واحد ،وهذا ما ميكنه أن يع ّزز الرتابط التنايص من حيث الرتكيز عىل دور الشخص ّية القرآن ّية،
النص.
وتوظيفها يف عمليّة التحويل
ّ ّ
وإذا ما رجعنا إىل الرؤية الشعريّة املعارصة نجد أ ّن املبدع يدعم «رؤاه الشعريّة باستدعاء
شخص ّية ما ،يجد بينها وبني موضوعه وشيجة قد ال يفطن إليها هو ذاته ،مبعنى أ ّن تلك
االستدعاء قد يكون غري واع من املبدع ،فهو ال يع ّد عمليّة منظّمة إلدخال تلك الشخصيّة
النصيّة برؤى
نصه فيض ّمنه إيَّاها،
داعم رؤياه ّ
نصه ،ولك ّنه يستحرضها عند التقائها بفكرة ّ
يف ّ
ً
غرييّة ،تقتصد التفصيل يف عرض املوضوع لينوب عنه الرمز واإلشارة عرب التناص»[[[.
ين واستدعاء شخص ّياته املتن ّوعة ،فال ميكن لنا بحال
الفاطمي
وأ َّما التوظيف
ّ
للنص القرآ ّ
ّ
من األحوال أن نصفه بالتوظيف الالواعي؛ أل ّن الس ّيدة فاطمة ربيبة بيت الوحي ،وهي
رصحت بذلك يف قولها« :وال أقول ما أقول غلطًا ،وال أفعل ما
تعي ما تقول ،وقد َّ
عبادي
أفعل شططًا»[[[ فقد انطلقت يف خطابها الذي حاولت فيه إقناع الجامهري من مفهوم
ّ
وواقعي هادف ،وأ ّما اإلشارات والرموز القرآن ّية املوظَّفة ال تخرج عن كونها وسيلة لإلفصاح
ّ
عن تكثيف الدالالت التي اكتنزتها معاين الخطبة ،فالرمز يف العمل الف ّن ّي يستعمل كوسيلة
للكشف عن الطاقات اإليحائيّة ،ال أن يتح ّول إىل لغة سحريّة غامضة ومبهمة ،يستحيل
[[[
الرمزي الحديث
النص نفسه كام نلمح ذلك يف نتاج االت ّجاه
إدراكها حتّى عىل مبدع
ّ
ّ
لقد وظّفت الس ّيدة فاطمة يف خطبتها املباركة الشخص ّيات القرآن ّية عرب آل ّيات
متن ّوعة ،كالترصيح املبارش بأسامئها ،أو من خالل ذكر أدوارها أو أقوالها التي أشار إليها
ين.
ّ
النص القرآ ّ
أن فاطمة ،وأيب مح ّمد ،أقول ع ْو ًدا وبد ًوا ،وال أقول
تقول« :أيّها الناس اعلموا ّ

ما أقول غلطًا ،وال أفعل ما أفعل شططًا  ،ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
العريب الحديث ،ص.107 – 106
[[[ـ التناص يف الشعر
ّ
[[[ـ االحتجاج ،ج ،1ص.128

[[[ـ ينظر :اإلسالم والف ّن ،ص.57 – 56
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ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ[ التوبة ،]128 :فأن
تعزوه وتعرفوه تجدون أيب دون نسائكم ،وأخا ابن ع ّمي دون رجالكم»[[[.
والذي يبدو يف هذا املقطع أ ّن الس ّيدة فاطمة تحاول أن ترصف أذهان الناس إىل
األخوي البن ع ّمها
النسبي من رسول الله ،وبيان القرب
حقيقة مه ّمة ،وهي بيان قربها
ّ
ّ
يل  املخصوص باإلخ ّوة لخاتم األنبياء ،هذا القرب الذي مل يح َ
ظ به أحد
اإلمام ع ّ
من الناس ،وهنا نرى أ ّن لفظة (شططًا) تفيض إىل تداعيات وإشارات تاريخيّة ورد ذكرها يف
ين عرب استدعاء آل ّية الخطاب للشخص ّية القرآن ّية ،كام يف قوله تعاىل عىل
بعض القصص القرآ ّ
لسان أصحاب الكهف :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
وباطل
ً
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ [ الكهف ،]14 :أي :كذبًا
النبي داود :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ
[[[ ،وكذلك ما جاء يف قوله تعاىل يف ّ
قصة ّ

ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
الحق والكذب ،وااللتواء»[[[.
ﮔ ﮕ[ص ]22 :أي من «الشطط ،مبعنى امليل عن
ّ

حق الخالفة اإلله ّية بعد
إ ّن عدول الس ّيدة فاطمة عن قض ّيتها العادلة ،يف إثبات ّ
وميل عن رسالة السامء ،ومثَّلت قضيّة أصحاب الكهف
ً
رحيل أبيها  يعني شططًا حتميًّا
معادل موضوعيًّا قابل موقفها وهي تواجه وض ًعا بعي ًدا عن مبادئ السامء ،وقد يتشابه
ً
كل أحواله.
املوقفان من حيث إنّهام واجها وض ًعا مزلزلً يف ّ
[[[
نبي الله
وإذا رجعنا إىل القصص القرآ ّ
ين نجد أ ّن قض ّية (الخصمني) اللذين دخال عىل ّ
داود كانت واضحة متام الوضوح يف ذهن السامع ،والنظر فيها ال يحتاج إىل الب ّينة؛
حكم قضائيًّا واقعيًّا رسي ًعا ومل يطلب من امل ّدعى عليه
النبي داود أطلق
ولذا فإ ّن
ً
ّ
دليل بيّ ًنا ،كذلك فإ ّن قضيّة السيّدة فاطمة – فدك واإلمامة  -كانت راسخة يف أذهان
ً
الجامهري ،وال تحتاج إىل دليل ،وهذا التقابل يف وضوح القض ّيتني؛ يجعل العالقة التناصية

[[[ـ االحتجاج ،ج ،1ص.129 – 128

[[[ـ تقريب القرآن إىل األذهان ،ج ،3ص.367

[[[ـ م .ن ،ج ،4ص.520

[[[ـ ينظر :م .ن ،ج ،4ص.521 – 518
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عالقة مشابهة من حيث استحالة الوقوع يف الشطط؛ أضف إىل ذلك فإ ّن الس ّيدة فاطمة
النسبي املبارش واألوحد لصاحب الرسالة العظمى ،وهذا االمتداد يجعل
متثّل االمتداد
ّ
محال ،وكأنّها تريد أن تذكّر الناس بأ ّن «رشف االنتساب إليه إنّ ا
ً
الوقوع يف الشطط آم ًرا
رجال ونسا ًء ال بكم ،وال هو مشرتك بيننا وبينكم ،فلم متنعون مرياثنا،
ً
هو مخصوص بنا
حق خالفتنا ،وتتع ّرضون بنا يف فدك التي وهبها رسول الله لنا»[[[.
وتغتصبون ّ
يل يف تثبيت أركان الدين،
ث ّم نجدها بعد ذلك تحرص عىل بيان دور اإلمام ع ّ
النبوي الذي حظت به مع
وحفظ الرسالة اإلسالميّة ،فتقول بعد أن ح ّددت موقع القرب
ّ
ابن ع ّمها وهي تشري إىل دور أبيها يف تبليغ الرسالة« :فبلّغ الرسالة صاد ًعا بالنذارة،
ً
مائل عن مدرجة املرشكني ،ضاربًا ثبجهم ،آخ ًذا بأكظامهم ،داع ًيا إىل سبيل ربّه بالحكمة

يجف األصنام ،وينكث الهام ،ح ّتى انهزم الجمع وولّوا الدبر ،ح ّتى تف َّرى
واملوعظة الحسنة،
ُّ
الليل عن صبحه ،وأسفر
الحق عن محضه»[[[.
ّ
يل الذي
ويبدو من خالل قراءة هذا املقطع استيعاب الس ّيدة فاطمة للدور الرسا ّ
اإلمامي الذي بلّغه النبي األكرم
معادل للدور
ً
منحه الله ألبيها (الرسول املبلِّغ) ،فجعلته
ّ
(الويص املبلِّغ) من بعد رحيله ،و َع ْب استدعاء آليّة الوظيفة للشخصيّة القرآنيّة،
لزوجها
ّ
ويتجل هذا التقابل من خالل إشارات وأبعاد
ّ
حرصت عىل أن تربط بني الدورين
ودالالت قرآن ّية ،فأبوها بوصفه رسول األ ّمة؛ حمل عىل عاتقه املسؤول ّية العظمى يف
تبليغ رسالة الله ،وآل ّية التبليغ كانت عرب استعامل وسائل (النذارة ،والحكمة ،واملوعظة،
يل.
والق ّوة) ،مع أهل الرشك والكفر والنفاق ،وقد انتقل هذا الدور إىل وص ّيه اإلمام ع ّ
دي الذي ب ّينته
وهنا نلمح العالقات والوشائج التناصية من خالل الدور املح ّم ّ
يف خطبتها ،إذ تقول« :فبلّغ الرسالة صاد ًعا بالنذارة» ،إ ّن لفظة (النذارة) ترصف الذهن

إىل اآلية املباركة  :ﭿ ﮀ ﮁ[ الشعراء ،]214 :وقد ورد أ ّن هذه اآلية
النبي  عشريته يف يوم الدار ،وأنذرهم ث ّم قال :من يؤزرين ويكون
نزلت يف مكّة فجمع
ّ

[[[ـ اللمعة البيضاء يف رشح خطبة الزهراء  ،ص.591
[[[ـ االحتجاج ،ج ،1ص.129
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يل.[[[ 
وص ّيي بعدي ،وخليفتي يف أهيل ،ويقيض ديني ،فلم يجبه سوى اإلمام ع ّ
النص الالحق مخالفة
ويف قولها« :آخذًا بأكظامهم» ،تأيت الوشيجة التناصية يف
ّ

للنص السابق ،فقوله تعاىل  :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ّ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ[ آل عمران ،]134 :هي صفة
مالزمة للمتّقني ،حيث تج َّرعوا الغيظ وحبسوه وهم قادرون عىل إمضائه ،،وأ ّما اكظام
النبي وكتمها بأمر الدعوة إىل كلمة التوحيد ،واالكظام ،جمع
املرشكني فقد ض ّيقها
ّ
الكظم -بالتحريك – وهو مخرج النفس من الحلق[[[.

«يجف األصنام ،وينكث الهام ،حتّى انهزم الجمع وولّوا الدبر ،حتّى
واملتأ ّمل يف فقرة:
ّ
الحق عن محضه» يجد أ ّن هذا املقطع ال يكتفي باستدعاء
تف ّرى الليل عن صبحه ،وأسفر
ّ
الشخص ّية القرآن ّية عىل نحو التقرير واالسرتسال ،بل إ ّن االستدعاء قائم عىل تنامي الحدث
اإلبداعي باإلشارة الواعية الداعمة للموقف الحارض ،فاملالحظ
واملغزى الذي يرفد العمل
ّ
يف عبارة
«يجف األصنام» ويف رواية أخرى «يج ُّذ األصنام»[[[ نلمح أ ّن اإلشارة القرآن ّية بدأت
ّ
تستدعي الوظيفة املوكَّلة ألصحاب الرسالة السامويّة ،وعمل ّية تحطيم األصنام مه ّمة رسال ّية
واالجتامعي الذي كان ينتمي إليه ،والتي أشار
الفكري
اإلبراهيمي يف الواقع
نفّذها الدور
ّ
ّ
ّ
إليها قوله تعاىل  :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ [ األنبياء.]58 :

وأ ّما عبارة «حتّى انهزم الجمع وولّوا الدبر» فهي إشارة واضحة إىل اآلية القرآن ّية:ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ[ القمر ،]45 :ويف هذه اآلية إخبار عن دحر الكفّار وعن «مغلوب ّية وانهزام

لجمعهم ،وداللة عن أ ّن هذه املغلوبيّة انهزام منهم يف حرب سيقدمون عليها ،وقد وقع ذلك
يف غزوة بدر ،وهذا من مالحم القرآن»[[[.

الحق عن محضه» ميكن لنا أن نلمس
ويف عبارة «حتّى تف َّرى الليل عن صبحه ،وأسفر
ّ
[[[ـ ينظر :تقريب القرآن إىل األذهان ،ص.83 – 82
[[[ـ االحتجاج ،ج ،1ص.129
[[[ـ م .ن ،ج ،1ص.129

[[[ـ امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،19ص.87
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تناصا إشاريًّا مع قوله تعاىل  :ﯮ ﯯ ﯰ ﯲ ﯳ ﯴ[ املدثر ،]34-33 :وهنا يستدعي
ًّ
الغيبي (يوم القيامة) ،الذي ح ّدد النتيجة الحتم ّية
اإللهي للموقف
سياق الخطبة عظمة الق ََسم
ّ
ّ
لكل من خالف الخ ّ
اإللهي ،ويف سياق هذه اآليات ق ََسم واضح بأ ّن الله تعاىل «لقادر عىل
ط
ّ
ّ
خلق النار وسقر لتعذيب الكفّار وغري املؤمنني»[[[.
حد األدوار الرساليّة؛ من
اإلشاري يف الخطاب
ومن الواضح أ ّن آليّة التناص
ّ
الفاطمي تو ِّ
ّ
يل
حيث حفظ الرسالة اإلسالميّة ،ومواجهة املتص ّدين لها ،فالدور الذي قام به اإلمام ع ّ
النبي مح ّمد ،وقد أكَّدت الس ّيدة فاطمة ذلك وهي تصف
عم قام به
ال ّ
يقل شأنًا ّ
ّ
دور اإلمام عيل املشابه لدور أبيها يف دفاعه عن الرسالة ،فحني تستجمع قوى
النبي األكرم  سالحه
الكفر والنفاق طاقات الحرب لرضب جبهة اإلسالم ،يستعمل
ّ
ينكفئ حتّى يطأ
اإللهي املتمثّل بسيف ذي الفقار ،تقول« :قذف أخاه يف لهواتها فال
َ
ّ
جناحها بأخمصه ،ويخمد لهبها بسيفه»[[[.
السويّة عىل وفق
السويّة وغري َّ
ث ّم بعد ذلك تستدعي اإلشارة القرآن ّية بعض الشخص ّيات َّ
آل ّية استدعاء الوظيفة ،ويرتبط هذا االستدعاء ارتباطًا وثيقًا بالحدث القائم ،واملوقف املتأزّم
مم
الذي تحاول السيّدة فاطمة من خالله بيان مظلوميّتها ،وبيان مظلوميّة زوجهاّ ،
النص ّية ،والدالئل القرآن ّية تكشف عن مستويني من مستويات ق ّوة الدعوة يف
يجعل الوشائج ّ
اإلسالمي:
املجتمع
ّ
املستوى األ ّول :ميثّل الق ّوة الداعية إىل مرضاة الله ،املدافعة عن أوامره ،والرادعة عن نواهيه،
وقد ح ّددته الس ّيدة فاطمة حني وصفت زوجها بقولها« :مكدودًا يف ذات الله ،مجتهدًا
حا ،مجدًّا ،كاد ًحا»[[[.
يف أمر الله ،قري ًبا من رسول الله ،س ِّيدًا يف أولياء الله ،مشم ًرا ،ناص ً
املستوى الثاين :ميثّل الق ّوة الداعية إىل سخط الله ،الرادعة ألوامره ،واملدافعة عن
معاصيه ،وقد ح ّددته بقولها« :وأنتم يف رفاهية من العيش ،وادعون فاكهون آمنون،
[[[ـ تقريب القرآن إىل األذهان ،ج ،5ص.555

[[[ـ االحتجاج ،ج ،1ص.130

[[[ـ م .ن ،ص.130
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ترت ّبصون بنا الدوائر ،وتتوكَّفون األخبار ،وتنكصون عند النزال ،وتف ّرون من القتال»[[[.
النص يستحرض الواقعة التاريخيّة (معركة األحزاب) ،التي
ويف املستوى الثاين ،نجد أ ّن
ّ
يل أروع معاين البطولة يف دفاعه عن الدين والعقيدة ،وقد ص ّورت
س ّ
جل فيها اإلمام ع ّ
اآليات القرآن ّية يف سورة األحزاب( ،آية  ،)25 – 9 /أه ّم األحداث واملواقف التي ض ّمها
يل يف يوم الخندق[[[ ،حيث انقسم املسلمون إىل فئتني تباين موقفها يف تلبية
امليدان الرسا ّ
النداء والصمود:
الفئة األوىل :فئة املنافقني ،التي نكصت عىل األعقاب ،وولَّت األدبار ،وف َّرت من
امليدان ،ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ [ األحزاب.]13-12 :
الفئة الثانية :فئة املؤمنني ،التي سلَّمت يف وعدها ،وص َّدقت يف عهدها ،وصمدت

يف امليدان  ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ[ األحزاب.]23 :
حا ملا أبداه املؤمنون من مواقف صموديّة يف مواجهة
ويف هذه اآليات تصوي ًرا واض ً
التاريخي ،وقد قتل عمرو
يل أروع مصاديق هذا الحدث
جبهة الكفر ،وكان اإلمام ع ّ
ّ
النبي« :أبرش يا ّ
عيل فلو وزن اليوم
بن عبد و ّد الذي كان يع ّد بألف فارس[[[ ،فقال
ّ
عملك بعمل أ ّمة مح ّمد لرجح عملك بعملهم»[[[ ،وقد ورد يف األثر «وكفى الله املؤمنني
يل»[[[.
القتال بع ّ
[[[ـ م .ن ،ص.130

[[[ـ ينظر :امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،16ص.298 – 291
[[[ـ ينظر :امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،16ص.303
[[[ـ م .ن ،ج ،16ص.304
[[[ـ م .ن ،ج ،16ص.304
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تناصا إشار ًّيا مع ما ورد يف القرآن الكريم
ويف قولها« :ونبغ خامل اآلفلني» ،نلمس ً
ً
ّ
فلما ّ
جن عليه الليل رأى كوكبا
يحتج عىل َع َبدة الكواكب:
عىل لسان إبراهيم وهو
ُّ
ّ ّ
ّ
قال هذا رب فلما أفل قال ال أحب اآلفلني[ األنعام.]76 :
ث َّم تقول« :يا بن أيب قحافة أيف كتاب الله ترث أباك وال أرث أيب؟ لقد جئت شي ًئا
فر ًّيا ،أفعىل عمد تركتم كتاب الله ونبذمتوه وراء ظهوركم»[[[.
للقصة القرآن ّية ،فقد
حا
ّ
نص شكّل استدعا ًء واض ً
إ ّن القارئ لهذه الفقرة يجد مث َّة تداخل ّ ّ
النص حادثة والدة السيّدة مريم التي ورد ذكرها يف القرآن الكريم  ﭥ ﭦ
استلهم
ّ
ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ [ مريم.]27 :
الذهني عند املتلقّي؛ فعىل الرغم من أ ّن
والتناص هنا ميكن أن يخلق حالة من الذهول
ّ
ين ،وكان
املجتمع املسلم آنذاك كان قريبًا من العهد
ّ
النبوي ،وكان يعيش أجواء النزول القرآ ّ
التمسك به ،إال أنّهم
النبي يحثَّ الناس عىل قراءة القرآن ،والتدبّر فيه ،ويتش َّدد يف بيان
ّ
بعد رحيله مب ّدة وجرية نبذوه وراء ظهورهم ،ومل يأخذوا بإحكامه ،وهذا الوضع –عىل
النص عن حالة
عظيم وعجيبًا (فريًّا)؛ لذا كشف
ح ِّد تعبري السيّدة فاطمة -يع ُّد أم ًرا
ّ
ً
جب من خالل طرحها استفها ًما استنكاريًّا.
التع ّ

وإذا رجعنا إىل قوم السيّدة مريم نجد أ ّن ضبابية املوقف ،وعدم وضوح األدلّة
جب؛ ألنّهم عىل يقني مسبق من أ ّن السيّدة
عندهم جعلهم يعيشون حالة الدهشة والتع ّ
اإللهي ،وإنّها تع ُّد رم ًزا للقداسة والطهارة ،وهناك مث َّة
مريم قد أحاطها اللطف
ّ
النص ،فاملوقف القديم للس ّيدة مريم ميكن
استنتاج يلمحه القارئ من خالل قراءة
ّ
معادل ملوقف السيّدة فاطمة؛ حيث ميثّل املوقف األ ّول إثبات النب ّوة للسيّد
ً
أن يكون
لويص رسول الله  ،وال ّ
شك أن
املسيح ،وأ ّما املوقف الثاين فيمثّل إثبات اإلمامة
ّ
ين ،فالس ّيدة مريم آمنت يف قض ّيتها
املتلقّي (املسلم) يعي ج ّي ًدا مفهوم الخطاب القرآ ّ
الرسال ّية رغم توجيه اإلدانة الباطلة لها ،والس ّيدة فاطمة آمنت يف قض ّيتها رغم سلبها
حقّها املرشوع يف (فدك).
[[[ـ االحتجاج ،ج ،1ص.131
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الملف
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اإلشاري بداللته اإليحائ ّية من خالل تفاعل
يتجل لنا املستوى
ّ
وبنا ًء عىل ما تق ّدم،
ّ
ين ،وهذا بدوره يعكس رؤية أكرث شمول ّية ميكن أن يحقّقها
الفاطمي مع
الخطاب
ّ
النص القرآ ّ
ّ
النص
النص للمتلقّي ،فاملتلقّي «وإن كان هو املحقّق للمعنى من خالل تفاعله مع بنيات
ّ
ّ
معي،
السطح ّية والعميقة ،فإنّه بقدر ما يرتبط
ّ
بالنص ويتفاعل معه بقدر ما يتبلور معنى َّ
ويزداد كثافة عىل مستويات معرف ّية متن ّوعة ،فالقراءة مشاركة واندماج بني وعي القارئ
النص) املتمثّل يف وحداته وبنياته التي يع ِّدها يف ضوء املعطيات التي يشكّلها
و(وعي
ّ
وتتوافر له يف ّ
كل م ّرة»[[[.
اخلـاتمة
أمثر البحث عن جملة من النتائج ميكن إيجازها مبا يأيت:
ين تع ّد وسيلة مه ّمة لنرش املفاهيم القرآن ّية وإثارتها يف الوعي
أ ّو ًل :إ ّن آل ّية التناص القرآ ّ
الجمعي ،كام أنّها ت ُعد من أه ّم الوسائل التي تربط النصوص بالرتاكيب واأللفاظ واملعاين
ّ
القرآنيّة.
ثان ًيا :استطاع البحث رصد بعض التقنيّات املوظّفة يف استدعاء البنية القرآنيّـة (اللفظيّة
والدالل ّية) ،ومل ِ
عفوي ،بل انبثقت من صميم املوقف الطامح
تأت هذه التقن ّيات بشكل
ّ
الفاطمي تقن ّية
النص
الحق ،وكشف ضبابية الوضع الراهن ،وقد اعتمد
إىل إعالء كلمة
ّ
ّ
ّ
مم يؤكّد أ ّن من
محاول رصف ذهن ّية
ً
اإلشاري
التناص
املتلقي إىل القضايا القرآن ّية الكربىّ ،
ّ
ّ
الجمهور من كان يعي املقاصد القرآنيّة ،وأ ّن قضيّتها العادلة تع ّد من املسلّامت التي أق ّرها
التقريري ،وقد لوحظ أ ّن هذا النوع من
القرآن الكريم ،كام أ ّن الخطبة اعتمدت تقن ّية التناص
ّ
حا يف العمل ّية اإلبداع ّية.
جل خطًّا واض ً
التناص املبارش س ّ
ين وما
ثالثًا :كشف البحث عن أ ّن الس ّيدة فاطمة  كانت عىل معرفة تا ّمة
ّ
بالنص القرآ ّ
يوحي من أرسار وإيحاءات؛ وذلك من خالل استيعاب سياق خطبتها التي ألقتها بعد رحيل
أبيها  للبنى السطحيّة والعميقة لآليات القرآنيّة ،فع ّمقت بذلك موقفها الرافض للوضع القائم.
القرآين ،ص.69
ّ
النص
[[[ـ فعال ّية القراءة وإشكال ّية تحديد املعنى يف
ّ
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الفاطمي مناذج قرآن ّية (نبويّة ورسال ّية)
النص
ين يف
ّ
راب ًعا :استحرضت آل ّية التناص القرآ ّ
ّ
النص حاول توظيف
ولعل
َّ
اإللهي؛
تحمل من الصفات العليا ما يؤ ّهلها لتجسيد العدل
ّ
ّ
الطاقات اإليجابيّة لرصف األذهان ملا يجب أن يق ّرره املسلمون يف اختيار الحكومة العادلة
النبي.
بعد رحيل ّ
النص يف الرتكيب واللفظ واملعنى
خامسا :كشف البحث عن كثري من أوجه التداخل
ً
ّ ّ

ين ،وهذا ما أطلقنا عليه بـ(التناص الواعي) ،وقد
النص
بني
ّ
الفاطمي والخطاب القرآ ّ
ّ
اعتمد جملة من الخطوات التحليليّة قامت عىل مستويات مختلفة يف محاولة تحليل البناء
للنص.
السطحي والعميق
ّ
ّ

قائمة املصادر واملراجع
1.القرآن الكريم
الريض ،إيران،
الطربيس ،ط ،1منشورات الرشيف
يل بن أيب طالب
2.االحتجاج ،أحمد بن ع ّ
ّ
ّ

1380هـ.

املتخصصة ،قم 1422 ،هـ.
3.اإلسالم واألدب ،محمود البستاين ،ط ،1املكتبة األدبيّة
ّ
ين ،ط ،1مجمع البحوث اإلسالم ّية ،بريوت1992 ،م.
4.اإلسالم والف ّن ،محمود البستا ّ
الشريازي ،ط ،1دار العلوم ،بريوت2003 ،م
5.تقريب القرآن إىل األذهان ،الس ّيد محمد
ّ
6.التلقّي واإلبداع ،محمود درابسة ،ط ،1دار جرير ،عامن 2010 ،م.
العاملي ،عامن2010 ،م.
يث ،سعيد سالم ،ط ،1جدارا للكتاب
7.التناص الرتا ّ
ّ
8.التناص(دراسة تطبيق ّية يف شعر شعراء النقائض) ،نبيل عيل عبد الحسني ،ط ،1كنوز املعرفة،

عامن2010 ،م.

تداعيات (التن�اص الواعي) يف ّ
النص املعصوم
الملف
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القييس ،ماجستري،
جا) ،برشى محمود
9.التناص يف األدب والنقد(شعر مح ّمد جميل شلش أمنوذ ً
ّ

جامعة بغداد2003 ،م.

	10.التناص يف شعر حميد سعيد ،يرسى خلف حسب ،ماجستري ،جامعة بغداد2002 ،م.
جا) ،حصة البادي ،ط ،1دار كنوز املعرفة،
يب الحديث(الربغو ّ
	11.التناص يف الشعر العر ّ
يث أمنوذ ً

عامن2009 ،م.

يب الحديث يف العراق ،رعد طاهر باقر ،دكتوراه،جامعة القادسيّة2002 ،م.
	 12.التناص يف ّ
يئ العر ّ
القص الروا ّ
متول ،ط ،1دار العلم واإلميان،
ّ
اللغوي(نشأته وأصوله وأنواعه) ،نعامن عبد السميع
	13.التناص
ّ

دسوق2014 ،م.

مؤسسة عمون ،األردن2000 ،م.
	14.التناص نظريًّا وتطبيقًا ،أحمد
الزغبي ،طّ ،2
ّ
الكندي ،بريوت2003 ،م.
	15.التناص والتلقّي ،محمد الجعافرة ،ط ،1دار
ّ
الرتمذي ،املكتبة اإلسالميّة ،استانبول ،تركيا.
الرتمذي ،أبو عيىس مح ّمد بن عيىس
	16.سنن
ّ
ّ
يب ،الدار البيضاء،
يف العر ّ
	17.ظاهرة الشعر املعارص يف املغرب ،محمد بنيس ،ط ،2املركز الثقا ّ

1985م.

ين ،مح ّمد بن أحمد جهالن ،ط ،1دار
	18.فعاليّة القراءة وإشكاليّة تحديد املعنى يف
ّ
النص القرآ ّ

صفحات ،سورية2008 ،م.

يل ،ط ،1دار وائل ،عامن2009 ،م.
	19.قراءة
ّ
النص األد ّ
يب ،نضال مح ّمد فتحي الشام ّ
يل
	20.كتاب الصناعتني يف الكتابة والشعر ،أبو هالل
ّ
العسكري(ت 395هـ) ،تح  /محمود ع ّ

يب.
البجاوي ،ومح ّمد أبو الفضل إبراهيم ،ط ،2دار الفكر العر ّ

	21.لسان العرب ،مح ّمد بن مكرم بن منظور(ت 711هـ) ،ط ،1دار األبحاث ،الجزائر2008 ،م.
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يل بن أحمد األنصاري ،تح  /السيّد هاشم
	22.اللمعة البيضاء يف رشح خطبة الزهراء  ،مح ّمد ع ّ

ين ،ط ،دار فاطمة ،قم1418 ،هـ.
امليال ّ

	23.املثل يف نهج البالغة ،عبد الهادي عبد الرحمن ،ط ،1دار الشوؤن الثقافيّة العا ّمة ،بغداد2013 ،م.
الرازي ،ط ،10دار اإلرشاد ،سورية1989 ،م.
	24.مختار الصحاح ،مح ّمد بن أيب بكر
ّ
ين ،دار الفكر ،قم.
	25.مخترص املعاين ،سعد الدين التفتازا ّ
	26.املعجم الوسيط ،أحمد حسن الزيّات وآخرون ،دار الدعوة ،تركية.
هنداوي ،ط ،1دار الكتب
	27.مفتاح العلوم ،أبو يعقوب السكّايكّ (ت 626هـ) ،تح  /عبد الحميد
ّ

العلميّة ،بريوت2000 ،م.

مؤسسة املجتبى ،قم2004 ،م.
يئ ،طّ ،1
	28.امليزان يف تفسري القرآن ،السيّد مح ّمد حسني الطباطبا ّ
يب،
يب (رؤية قرآن ّية معارصة) ،مح ّمد حسني عيل الصغري ،ط ،1دار املؤ ّرخ العر ّ
	29.نظريّة النقد العر ّ

بريوت1999 ،م.

ّ
ّ
العقائدي يف ّ
اإلسالمية
مدونات النقود
األثر

ً
(الوالية لإلمام ّ
علي أنموذجا)
د .رسول كاظم عبد السادة

مقدمة
األسايس يف حياة اإلنسان ،وعليها يدور التعامل فيام بينهم من بيع
متثّل األموال الركن
ّ
ورشاء واكتساب وإنفاق ،وقد اهت ّم بها اإلسالم من حيث الترشيع؛ فقد وضع لها أحكا ّما
خاصة تنسجم وما جاءت به الرسالة السمحة ،وح ّد ملن خالف هذه الترشيعات حدو ًدا.
ّ
النبي التعامل بنقود أهل
إلّ أَ َّن النقود كانت وسيلة من وسائل املال املتدوال ،وأَق َّر
ّ
الجاهل ّية والدول املجاورة للجزيرة العرب ّية كالبيزنط ّيني والساسان ّيني ،وكان التعامل
باملعاوضة إضافة إىل النقد.
وبعد أَ ْن دخلت قبائل الجزيرة يف اإلسالم واستق ّرت أَوضاع الدولة اإلسالميّة ،حاول
اإلسالمي ومبادئه ،ومن
الخلفاء األوائل تغيري ما د ّون عىل السكّة النقديّة مبا يوافق الدين
ّ
خاصة لرضبها
فأسسوا لها دو ًرا
ذلك الحني وللنقود أه ّم ّية
ّ
ّ
خاصة يوليها الخلفاء والحكّامّ ،
وسكّها ،كام حذّروا من تزويرها وعاقبوا عليه.
من هنا أصبح البحث يف تاريخ السكّة النقديّة ومد ّوناتها من البحوث التي ترتبط بع ّدة
مجاالت بحثيّة ،منها :اآلثار والتاريخ والعقيدة.
وقد تنبّه الث ّوار عىل الحكّام والخلفاء إىل هذه املزية الخطرية للنقود من توجيه الناس
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وتعريفهم بالعقيدة ،فصاروا كلّام ثار منهم ثائر عمد إىل تغيري نقش السكّة النقديّة مبا يوافق
منهجه يف الثورة والخروج.
وكان لهذ ِه املد ّونات عىل النقود األثر البارز يف توجيه الناس ،كذلك ظهرت يف األزمنة
جهاتهم العقائديّة.
األخرية أه ّميّة هذه املد ّونات يف معرفة تاريخ الحكّام وم ّدة حكمهم وتو ّ

التمهيد
درهم اإلمام ّ
علي واخلالف فيه 40-35هـ660-655/م:
[[[
إ ّن أ ّول من رضب النقد
عيل بن أيب طالب ،صلوات الله
اإلسالمي هوأمري املؤمنني ّ
ّ
وسالمه عليه ..أ ّما قبله ،فقد أمر عمر بن الخطاب برضب الدراهم عىل نقش الكرسويّة
وشكلها بأعيانها مع بعض الزيادة الطفيفة ،وذلك يف سنة مثانية عرشة[[[ .وأراد استخدام
جلود اإلبل ث ّم عدل عن ذلك[[[.

يل يف طربستان اسمه عمر[[[.
أ ّما السكّة املنسوبة إليه فقد ثبت أنّها لو ّ
النابليس عىل الطريقة املح ّمديّة :أ ّن أ ّول من رضب
السيوطي وصاحب املواهب الفتحيّة عن رشح اإلمام
[[[ـ ذكر
ّ
ّ
تصح املعيشة إال بهام.
الدرهم والدينار آدم  ،وقال :ال
ّ
وعن أيب سلامن ،قال :أ ّول من رضب الدنانري عىل الذهب تبع ،وأ ّول من رضب الدراهم تبع األصغر ،وأ ّول من رضب
الفلوس وأدارها يف أيدي الناس منروذ بن كنعان ،ويف القاموس :التبابعة ملوك اليمن الواحد ككرسى والي (انظر:
اإلدرييس،
الحي
رشح املسند املذكور البن سلطان ،ص 278؛ نظام الحكومة النبويّة (الرتاتيب النبويّة) ،الشيخ عبد
ّ
ّ
ص.)424

املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ،إيران ،مطبعة رشيعت1960 ،م ،ج ،7ص.499
[[[ـ جوادعيل،
ّ

املرصي يف املوافقة بني األعراف األروبيّة واألعراف العربيّة ،منقولة يف
الصديقي
البكري
[[[ـ ذكر السيّد توفيق
ّ
ّ
ّ
رشح كتابه صهاريج اللؤلؤ ،ص  :290أ ّن عمر بن الخطّاب كان يستعمل الورق والجلود مكان النقود للحاجة ،وأنشد
أليب متام:
مل ينتدب عمر لإلبل يجعل من جلودها النقد حني ع ّزه الذهب

الرتيك الشهري أنّه نقل عن تاريخ واصف أفندي ،أنّه نقل عن التواريخ
ّ
[[[ـ جاء يف تاريخ الوزير جودت باشا
املوضوعة يف أخبار سالطني العرب ،أ ّن عمر بن الخطاب رضب سكّة يف عام  18عىل النقش الكبري ،وكتب عىل
نقل أ ّن حرضة عمر
بعضها ال إله إال الله مح ّمد رسول الله ،وعىل بعضها ال إله إال الله واسم عمر ،ث ّم قال :إال أنّه ثبت ً
مل يرضب سكّة باسمه ،والرواية املذكورة يحتمل أن تكون غلطًا حصل من السكّة التي رضبها أحد األتراك بطربستان
البهلوي مل يتمكّنوا من قراءته ،وأسندت
املس ّمى عمر ،عىل املنوال السابق ،فالظاهر أ ّن تاريخها املكتوب بالخط
ّ
إىل حرضة عمر عندما قرئ اسم عمر ،وكذلك السكّة املنسوبة إىل عبد الله بن الزبري مل يطلع عليها أحد من أهل
جاج ،ولكن ظهر خالف ذلك
العلم ،ومن املسلّم عند أهل العلم إ ّن الذي أحدث ابتداء رضب السكّة العربيّة هوالح ّ
رجل إيران ًّيا اسمه جواد أىت إىل دار السعادة بسكّة فضّ ّية
عند وجود الكشف الجديد يف هذا الف ّن سنة  ،1276وذلك أ ّن ً

ّ
العقائدي يف ّ
مدونات النقود اإلسالمية
األثر
الملف
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ومم ّ
اإلسالمي ،ما قاله جودت
يدل عىل أ ّن أمري املؤمنني هوأ ّول من رضب النقد
ّ
ّ

جاج
باشا« :إ ّن املسلَّم عند أهل العلم :أ ّن الذي أحدث ابتدا ًء رضب السكّة العرب ّية هوالح ّ

بأمر عبد امللك ،حني كان وال ًيا عىل العراق من قبله ( .)76-75ولكن ظهر خالف هذا
رجل إيرانيًّا اسمه جواد ،أىت دار السعادة
ً
عند الكشف الجديد يف سنة 1276؛ وذلك أ ّن
بسكّة فضّ ّية عرب ّية ،رضبت يف البرصة سنة  40من الهجرة .والفقري رأيتها بني املسكوكات

القدمية عند صبحي بك أفندي ،مكتوب عىل أحد وجهيها بالخ ّ
يف  :ﭑ ﭒ ﭓ
ط الكو ّ

ﭔ ﭖﭗ ﭙﭚ ﭛﭜ ﭞﭟﭠﭡﭢ 
الحق ،ليظهره عىل الدين كلّه ،ولوكره
ويف دورتها[ :مح ّمد رسول الله ،أرسله بالهدى ودين
ّ

املرشكون] .وعىل الوجه اآلخر[ :ال إله إال الله ،وحده ال رشيك له] ،ويف دورتها« :رضب

هذا الدرهم بالبرصة سنة  40هـ[[[ ،وصبحي باشا هو :أحد الوزراء العثامن ّيني.

ين :مل يثبت يف الرواية الصحيحة :أ ّن أح ًدا من الخلفاء األربعة
ين املد ّ
وقال الحلوا ّ
يل بن أيب طالب ،فإنّه رضب الدراهم عىل ما نقله صبحي باشا املورد
رضب سكّة ً
أصل إال ع ّ

يل يف رسالة له رسم صورة فيها ذلك الدرهم ،وعزا ذلك إىل لسان الدين ابن الخطيب يف

اإلحاطة[[[ .

عربيّة رضبت يف البرصة سنة أربعني هجريّة ،وأنا الفقري رأيتها بني املسكوكات القدمية اإلسالميّة عند صبحي باشا
أفندي ،مكتوب عىل أحد وجهيها بالخ ّ
ط الكويف :الله الصمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كف ًؤا أحد ،ويف دورتها:
الحق ليظهره عىل الدين كلّه ولو كره املرشكون) ،وعىل الوجه اآلخر( :ال
(مح ّمد رسول الله أرسله بالهدى ودين
ّ
إله إال الله وحده ال رشيك له) ،ويف دورتها :رضب هذا الدرهم بالبرصة سنة أربعني ونقل عن بعض املؤ ّرخني أنّه
رضب عىل السكّة صورة معاوية وخالد بن الوليد مقلّدين سيفيهام وتابعهام واصف أفندي ،فأدرج ذلك يف تاريخه،
حة ،ولكن أنا الفقري رأيت عىل وجه الرتتيب جميع
ولكن هذه الرواية املذكورة مل يصل نقلها إىل درجة الثبوت والص ّ
كل سنة عىل الرتتيب
املسكوكات األمويّة املخلفة التي رضبت عندهم يف دور الرضب من الذهب والفضّ ة يف ّ
السابق من سنة  72إىل تاريخ انقراض دولتهم سنة مائة واثنني وثالثني هجريّة ،فلم يكن عىل أحدها اسم الخليفة،
يف عليها (ال إله إال الله مح ّمد رسول الله) ،ويف آخر الكتابة اسم
ومبكتبتنا يف قسم النقود دراهم مكتوبة بالكو ّ
يل بن أيب طالب( .انظر :الكتاين ،عبد الحي،
لع
ّها
ن
أ
القديم
ونقشها
يل) ،يقطع الناظر املتأ ّمل فيها ويف كتابتها
ّ
(ع ّ
يب ،ال .م ،ال.ت ،ج ،1ص.)422
نظام الحكومة النبويّة املس ّمى الرتاتيب اإلداريّة ،دار الكتاب العر ّ
[[[ـ الرتاتيب اإلداريّة ،ج ،1ص421؛ العقد املنري ،ج ،1ص44؛ السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن ،تاريخ
الخلفاء ،تحقيق :مح ّمد محيي الدين عبد الحميد ،ط ،1بغداد ،مطبعة منري؛ مرص مطبعة السعادة ،د.ت ،ص .217

[[[ـ الرتاتيب اإلداريّة ،ج ،1ص ( 419-418نقلً عن :رسالة نرش الهذيان من تاريخ جرجي زيدان ،ص.)5
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يل الله ،ويف سنة 38و39هـ
ويف ّ
يل سنة 37هـ ،وكتب فيها و ّ
نص آخر :ويف خالفة ع ّ
رب ،ويف درهم بالخ ّ
يف يف جانب منها :ﭖ ﭗ ﭙ ﭚ
بسم الله ّ
ط الكو ّ
ﭛ ﭜ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ .ويف دورته (مح ّمد رسول الله ،أرسله
الحق ليظهره عىل الدين كلّه ولو كره املرشكون) .ويف الجانب اآلخر( :ال إله
بالهدى ودين
ّ
إال الله ،وحده ال رشيك له) ويف دورته رضب هذا الدرهم بالبرصة سنة أربعني[[[.
يف عليها(:ال إله إال الله
وقال الكتا ّ
ين :ويف مكتبتنا يف قسم النقود دراهم مكتوبة بالكو ّ
يل) ،يقطع الناظر املتأ ّمل فيها ،ويف كتابتها،
مح ّمد رسول الله) .ويف آخر الكتابة اسم (ع ّ
يل بن أيب طالب[[[.
ونقشها القديم :أنّها لع ّ
ونقل السيّد األمني ،والشيخ عبّاس الق ّم ّي ،عن دائرة املعارف الربيطانيّة ،ج 17ص،904
عند الكالم عن املسكوكات العربيّة ،ما ترجمته :إ ّن أ ّول من أمر برضب السكّة اإلسالميّة هو
يل بالبرصة سنة  40من الهجرة ،املوافقة لسنة  660مسيحيّة ،ث ّم أكمل األمر بعده
الخليفة ع ّ
[[[
عبد امللك الخليفة سنة  76من الهجرة املوافقة لسنة  695مسيحيّة .
يل (ك ّرم الله وجهه) كان مكتوبًا عىل
ويف مجلّة املقتطف ما ّ
نصه :ويف خالفة حرضة ع ّ
دائرة السكّة التي رضبت يف سنة 37هـ بالخ ّ
يل الله) [[[.
ط الكويف( :و ّ
التشكيك يف ّ
صحة هذا الدرهم

تهب األقالم إىل التشكيك فيها وإبطالها
ما إن تظهر فضيلة ألمري املؤمنني حتّى
ّ
إمعانًا يف العداء ألمري املؤمنني وأهل بيته وشيعته[[[ ،فبعد أن نرش املسترشق
[[[ـ الرتاتيب اإلداريّة ،ج ،1ص( 420نقلً عن :وف ّيات األسالف ،ص.)361
[[[ـ الرتاتيب اإلداريّة ،ج ،1ص.422

[[[ـ انظر :العاميل ،جعفر مرتىض ،رضب النقود يف اإلسالم (نقلً عن :أعيان الشيعة ،ج ،3ص ،599ذيل حاالت أمري
البيهقي،
املؤمنني  ،تحت عنوان( :أ ّول من رضب السكّة اإلسالميّة)؛ وهدية األحباب للق ّم ّي ،ص ،111عند ذكر
ّ
لكن األ ّول ذكر :أ ّن طبعة دائرة املعارف هي الـ  23والثاين ذكر أنّها الـ  ،13ولرياجع :العقد املنري ،ج ،1ص.45

[[[ـ ج  ،49ص .58

[[[ـ حكمت الدولة األمويّة أكرث من مئة عام ،وقتلت من املسلمني آالفًا ،واستباحت املدينة وهدمت الكعبة،
وفعلت ما فعلت يف مجزرة كربالء ،وبقيت عند املؤ ّرخني الدولة الرشعيّة التي تحمل لواء نرش اإلسالم ،ث ّم قامت
يل وغريهم ما ال ميكن حرصه ،حتّى أُلّفت الكتب يف مقاتل الطالب ّيني عىل أيديهم،
الدولة الع ّباس ّية وقتلت من آل ع ّ

ّ
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مدونات النقود اإلسالمية
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حة هذا الدرهم
الفرنيس الفوكس هذا الدرهم النادر اختلف
ّ
املختصون بالنقود يف ص ّ
ّ
[[[
با يكون
ّ
من عدمها وقد ذكر املسترشق
الربيطاين جون ووكر بأ َّن تاريخ الدرهم ر ّ
النقشبندي والس ّيدة مهاب البكري ،بقوله" :أ ّما
(أربع وتسعني) [[[.يف حني أشار نارص
ّ
أنا فاعتربه سنة تسعني"[[[ ،أ ّما جورج مايلز أمني قسم املسكوكات مبتحف جمع ّية
الن ّم ّيات األمريك ّية بنيويورك فهوأيضً ا يعترب التاريخ تسعني وليس أربعني[[[.
كل املنكرات يف قصور العبّاسيّني من خمور وغلامن وما شابه ،وال زال املؤ ّرخون يعدّونها الدولة
واستخدمت ّ
النبي  عندهم،
ايس رغم فقدانه السيطرة عىل أطراف الدولة يتمتّع برشعيّة خالفة
الرشعيّة وأن الخليفة العبّ ّ
ّ
والحضاري ،فهي عند كثري من
ين
ّ
لكن ما إن قامت الدولة الفاطم ّية ،ورغم الكثري من مزاياها العظيمة ورق ّيها العمرا ّ
يل بل (عبيديّني) دعاة؛ ليس إال ألنّها تنتسب
املؤ ّرخني دولة ناشزة ومغتصبة للخالفة ،وأ ّن حكّامها ليسوا من نسل ع ّ
يل .
لفاطمة  ولع ّ

إسالمي كان قد رضب بأمر اإلمام أمري املؤمنني
[[[ـ أيّدت دراسة ماجستري أكادمييّة اكتشافًا أثريًّا أظهر أ ّن أ ّول درهم
ّ
يل بن أيب طالب ،وذلك ما بني األعوام  40 - 35للهجرة النبويّة الرشيفة ،وأماط رئيس وحدة املضبوطات األثريّة يف
ع ّ
الخاص إنّ ا كانت يف عهد
اإلسالمي
النقد
بداية
ن
أ
عن
اللثام
اللطيف،
عبد
فوزي
د
م
مح
الباحث
،
األثري
رفح
ميناء
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تول الحكم ما بني عامي 85-65
األموي عبد امللك بن مروان ،والذي ّ
أمري املؤمنني ،ناف ًيا ما هو شائع من أ ّن الحاكم
ّ
للهجرة ،كان أ ّول من ّ
اإلسالمي عرث عليه
سك النقود والدراهم والدنانري اإلسالميّة ،وجاء الباحث بنموذج للدرهم
ّ
ريا ،مب ّي ًنا أنّه رضب عام  49للهجرة ،وقد كتبت عىل ظهر منه يف الوسط عبارة التوحيد (ال إله إال الله) ،فيام أحاطت
أخ ً
بها (بسم الله) .أ ّما الظهر اآلخر فقد نقشت يف وسطه سورة اإلخالص ،ويف الهامش (مح ّمد رسول الله أرسله بالهدى
الحق ليظهره عىل الدين كلّه ولو كره املرشكون) ،وأشار الباحث إىل أ ّن هذا النموذج قد ت ّم رضبه يف البرصة
ودين
ّ
حامل تاريخ العام  40للهجرة الرشيفة بأمر من اإلمام أمري املؤمنني ،ليكون بذلك أ ّول طراز للدراهم العربيّة اإلسالميّة
ً
الخالصة ،بعدما كان املسلمون يتعاملون بالدنانري والدراهم البيزنط ّية والفارس ّية والحبش ّية التي كانت ترد إليهم من
جار القوافل التجاريّة .ومن املعلومات املثرية التي أوردها رئيس وحدة املضبوطات األثريّة ما كشف عنه من أ ّن
ت ّ
الرشعي
يل بن أيب طالب برضبه يف البرصة انفرد بكون وزنه مطابقًا متا ًما لوزن الدرهم
الدرهم الذي أمر اإلمام ع ّ
ّ

الذي أق ّره رسول الله ،والذي يساوي ( )2.975جرا ًما ،وذلك بخالف الدراهم العرب ّية واإلسالم ّية التي سكّت يف
الرشعي املنصوص عليه ،ويأيت
ما بعد من قبل األمويّني والع ّباس ّيني ،حيث كانت األوزان مختلفة وال تعادل الوزن
ّ
يل الله
األثري امله ّم ليعيد صياغة التاريخ
هذا البحث
ّ
اإلسالمي وليؤكّد أ ّن منبع ع ّز اإلسالم وتقدّمه إنّ ا ينحرص يف و ّ
ّ
مثال لإلنجاز يف اإلسالم ،حتّى
كل ما ميكن أن يعترب ً
وخليفة رسوله اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،وأ ّن ّ
وإن كان يف عهود األمويّني أوالعباس ّيني أومن أشبه ،إنّ ا جاء عىل أرض ّية ما صنعه الرسول األعظم مح ّمد املصطفى
نصا ودون تعليق .املصدرqatifoasis :
وأمري املؤمننيّ .
وكل ذلك بحسب املصدر املذكور ًّ
 Jhn Walker،Catalgue F the Arab—Blzanten.Lndn 1956 p.LXll.ـ ][2

الألموي املع ّرب ،الجمهوريّة العراق ّية ،منشورات وزارة اإلعالم1974 ،م،
والبكري ،مهاب ،الدرهم
النقشبندي،
[[[ـ
ّ
ّ
ّ
اإلسالمي سنة  40هـ ،فهو خطأ ،ويقصد بها
الطراز
عىل
املرضوب
البرصة
درهم
بشأن
ا
م
(أ
يقول:
ذلك
ويف
ص.12
ّ
ّ
العمل السكك عىل النصوص ،بدليل أ ّن العلامء
سنة  90للهجرة ،إذ إ ّن الخطأ يف تاريخ الرضب يحدث عندما يحفر ّ
مل يعرثوا عىل نسخة أخرى من ذلك الدرهم رضبت بهذا التاريخ أو قبله أو بعده حتّى سنة ( 79نارص النقشبندي،
األموي ،ط ،1بريوت ،دار
اإلسالمي ،ج ،1ص3؛ حالّق ،حسان عيل ،تعريب النقود والدواوين يف العرص
الدرهم
ّ
ّ
املرصي1978 ،م ،ص.)24
ين؛ القاهرة ،دار الكتاب
ّ
الكتاب اللبنا ّ

 Gerrg Miles:Rate lslamic Cins.Newyrk 1950 p.ـ ][4
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يل بن أيب طالب بطل الدفاع عن
يف حني يذكر املسترشق مورجان ،بقوله( :لقد حاول ع ّ

الس ّنة اإلسالم ّية أ ْن يصدر نقو ًدا ال تحمل صو ًرا ولكن محاوالته ماتت مبوته ،وقال :إ َّن العملة

ّ
للشك[[[.
يل وعليها تاريخ سنة ( )40هجرية مل تعد اآلن موض ًعا
املنقوشة التي أصدرها ع ّ

وال ب ّد أ َّن الخلفاء الذين جاءوا ـ ال س ّيام األمويّون وآل الزبريـ قد عمدوا إىل تغيري هذه

العملة وصهرها إمعانًا يف إخفاء فضائل أمري املؤمنني  ،فإ ّن عبد امللك بن مروان بعد
قتل ابن الزبري عمد إىل تغيري العملة التي سكّها[[[ فكيف بعملة سكّها أمري املؤمنني .

يل قد بدأ مرشوع السكّة النقديّة اإلسالم ّية ،وحاول بنو أم ّية
وهكذا كان اإلمام ع ّ
يل
إبطال هذا املرشوع حتّى وقعوا فيام مل يستطيعوا التخلّص منه ،إال بهداية أوالد ع ّ

أمئة أهل البيت ،حيث كانت حادثة ملك الروم مع عبد امللك يف تغيري السكّة النقديّة وما

أشار به اإلمام الباقر يف طريفة التخلّص من النقوش البيزنطيّة عىل السكّة اإلسالميّة[[[.

تتول أهل البيت إىل تدوين والئها
ّ
لهذا السبب وأمثالة سعت الحكومات التي كانت

بآيات وأحاديث وعبارات ّ
تدل عىل هذا الوالء ألهل هذا البيت الطاهر ،والذي سوف تكشف
عنه فصول هذا البحث.

الفصل ّ
األول
 De.Mrgan: bservatin Surles debutsde La Numismismattque Muslmane en Perse Re u ve 6ـ ][1

جاج بن يوسف اىل العراق من قبل الخليفة عبد امللك بن مروان ،فقال( :ما تبقّى من س ّنة الفاسق
[[[ـ بعد قدوم الح ّ
البالذري ،أحمد بن يحيى ،فتوح البلدان ،ج ،1الخطيب للتوزيع والربامج ،عامن،
فغيها) انظر:
ّ
أواملنافق شيئًا ّ
1999م؛ وأنساب األرشاف ،ط ،1تحقيق :سهيل زكّار ورياض زركيل ،بريوت ،دار الفكر1996 ،م ،ص454؛ الس ّيد
ين ،العقد املنري يف تحقيق ما يتعلّق بالدراهم والدنانري ،ص.)46
موىس
الحسيني املازندرا ّ
ّ

البيهقي ،إبراهيم بن مح ّمد (ت 320هـ 932/م) ،املحاسن واملساوئ ،دار صادر ،بريوت1960 ،م ،ص522؛
[[[ـ
ّ
الدمريي ،كامل الدين مح ّمد بن موىس (ت 808هـ1405 /م) ،حياة الحيوان الكربى ،بريوت ،املكتبة اإلسالميّة ،د.
ّ
اإلسالمي ،ج ،1ص136؛ أسد
ت ،ج ،1ص .53الشهيد ،اللمعة الدمشقيّة ،ج ،1ص51؛ جرجي زيدان ،تاريخ التمدّن
ّ
حيدر ،اإلمام الصادق واملذاهب األربعة ،دار التعارف ،بريوت  1394هـ ،ط  ،1ج ،1ص459؛ العقد املنري ،ص.18

ّ
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ّ
القرآني�ة
اآليات
ّ
ّ
العقائدي
بداية سك النقود باالجتاه
يف هذا املبحث سوف نقوم بتوثيق النصوص الواردة عىل السكّة النقديّة التي د ّونها
سالطني الدول الشيعيّة عرب التاريخ ،وسوف نبدأ باآليات القرآنيّة أ ّو ًل ث ّم األحاديث الرشيفة
وآخ ًرا بالعبارات التي لها دالالت والئ ّية.
معنى وقص ًدا يف
إ ّن هذه النصوص -كام سوف يكشفه الفصل اآليت -كانت حارضة
ً
أذهان من د ّونها عىل النقد ،وكان الغالب يف هذا القصد هو إعالن االنتامء والوالء إىل اإلمام
الشيعي (زيدي
يل إجام ًعا من جميع الدول التي تب ّنت اتجاهات أخرى داخل املذهب
ع ّ
ّ
ـ إسامعييل ـ اثني عرشيّة) ،لقد كان القاسم املشرتك هواملناداة بوالية أمري املؤمنني
يل الله) مم ّيزة يف أغلب النقود الشيع ّية ،ال س ّيام
يل و ّ
عىل جميع املسلمني ،وظلّت عبارة (ع ّ
نقود الفاطم ّيني.
إ ّن أ ّول املد ّونات التي أخذ الث ّوار العلويّون عىل الدولة العباس ّية يف تدوينها عىل النقود،
فست بوالية أمري املؤمنني ومو ّدة أهل البيت ،وكانت األهداف من ذلك
هي اآليات التي ّ
تنبيه املسلمني الذين سوف يتداولون هذه النقود بالتساؤل عن معنى وتفسري هذه اآليات،
الحقيقي؟ فمن تلك اآليات:
ومن هم مصداقها
ّ
اآلية األوىل :آية التطهري

قال تعاىل :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ.[[[
أجمع عا ّمة أهل التفسري والحديث والتاريخ عىل أ ّن املقصود بـ (أهل البيت) هم الخمسة
يل ،وفاطمة ،والحسن ،والحسني .)
الط ّيبة( :مح ّمد ،وع ّ
النبي كان مي ّر ببيت فاطمة ستّة أشهر وهو منطلق إىل صالة
فعن أنس بن مالك :أ ّن
ّ
[[[ـ سورة األحزاب ،اآلية .33
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َّ َ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ ِّ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ
ت
الصبح ،فيقول :الصالة أهل البيت ،إِنما ي ِريد الل َّ ِلذهِب عنكم الرجس أهل
الي ِ
َويُ َط ِّه َر ُك ْم َت ْطه ً
ريا.[[[ 
ِ
ويف مسند أحمد بن حنبل عن أ ّم سلمة :أن رسول الله  ،قال لفاطمة :آتيني بزوجك

وابنيك ،فجاءت بهم فألقى عليهم كساء فدك ًيا ،ث ّم قال« :اللهم إنّ هؤالء آل مح ّمد
فاجعل صلواتك وبركاتك عىل مح ّمد وعىل آل مح ّمد إنّك حميد مجيد»[[[.

َّ َ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ ِّ ْ َ
الرجس
وعن أ ّم سلمة أ ّم املؤمنني جاء فيه( :نزلت اآلية إِنما ي ِريد الل َّ ِلذهِب عنكم
َ ْ َ َْْ
ت َويُ َط ِّه َر ُك ْم َت ْطه ً
النبي عل ًّيا وفاطمة وحس ًنا وحسي ًنا فجلّلهم
فدعا
بيتي،
يف
ا
ري
ي
أهل ال
ِ
ّ
ِ
يل خلف ظهره ،ث ّم قال :اللهم هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وط ّهرهم
بكساء وع ّ
ريا (فقلت) :وأنا معهم يا رسول الله؟ قال« :أنت عىل مكانك وأنت إىل خري»[[[.
تطه ً

[[[
الرازي يف تفسريه[[[ ،ومسلم يف صحيحه
كام أخرج هذا الحديث فخر الدين
والطربي
ّ
ّ

السيوطي ،الد ّر املنثور ،ج  ،5ص
الحسكاين ،شواهد التنزيل ،ج  ،2ص 11؛
ّ
الرتمذي ،الصحيح ،ج  ،5ص 31؛
[[[ـ
ّ
ّ
الهيثمي ،مجمع الزوائد ،ج  ،9ص 168؛ ابن األثري ،أسد الغابة ،ج  ،5ص 521؛
6؛
ص
،22
ج
التفسري،
،
الطربي
199؛
ّ
ّ
البالذري ،أنساب االرشاف ،ج  ،2ص 104؛ ابن الصبّاغ ،الفصول امله ّمة ،ص 8؛ ابن كثري ،تفسري ،ج  ،3ص 483؛
ّ
القندوزي ،ينابيع املودة ،ص 193؛ أحمد بن حنبل ،املسند ،ج  ،3ص 259؛
الحاكم ،املستدرك ،ج  ،3ص158؛
ّ
صديق حسن خان ،فتح البيان ،ج  ،7ص 365؛ ابن طلحة ،مطالب السؤول ،ج  ،1ص .19

[[[ـ أحمد بن حنبل (ت341هـ) ،مسند أحمد بن حنبل ،تقديم :مح ّمد عبد السالم ،ط ،1دار الكتب العلميّة ،بريوت
ـ لبنان1413 ،هـ 1991 /م ،ج ،4ص.107

الطحاوي ،مشكل اآلثار ،ج ،1ص334؛ الحاكم ،املستدرك عىل
[[[ـ أحمد بن حنبل ،مسند ،ج ،4ص107؛
ّ
الهيثمي ،مجمع الزوائد ،ج9
ص521؛
ج5
الصحابة،
معرفة
يف
الغابة
الصحيحني ،ج ،2ص416؛ ابن األثري ،أسد
ّ
الطربي ،تفسري جامع البيان،
الرازي ،تفسري الفخر الرازي ،ج 6ص783؛ مسلم ،الصحيح ،ج 2ص331؛
ص169؛
ّ
ّ
البيهقي ،السنن ،ج 2ص150؛ دروزة،
ج 22ص5؛ الطربي ،الرياض النرضة ،ج 2ص188؛ وذخائر العقبى ،ص24؛
ّ
أحمد عزت ،التفسري الحديث ،دار إحياء الكتب العرب ّية ،القاهرة 1383 ،هـ ،ج 8ص.261
الرازي (التفسري الكبري
الرازي ،اإلمام مح ّمد فخر الدين بن ضياء الدين عمر (ت 606هـ) ،تفسري الفخر
[[[ـ الفخر
ّ
ّ
ومفاتيح الغيب) ،دار الفكر ،ط ،3بريوت1405 ،هـ 1985 /م ،ج 6ص.783

العريب ،ط ،1بريوت،
جاج ،صحيح مسلم (ت 261هـ) ،دار إحياء الرتاث
[[[ـ
ّ
ّ
النسيابوري ،أبوالحسني مسلم بن الح ّ
1420هـ2000/م ،ج 2ص.331
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الشافعي يف (ذخائره)
الطربي
يف تفسريه[[[والبيهقي يف سننه[[[ وأحمد بن محب الدين
ّ
ّ
الشافعي
الحنفي يف (مشكله) [[[والحاكم يف (مستدركه)[[[ واملؤ ّرخ ابن األثري
والطحاوي
ّ
ّ
ّ
الهيثمي الشافعي يف (مجمعه)[[[.
يف (أسد الغابة)[[[ وابن حجر
ّ

[[[

وذكر ابن حجر نزول هذه اآلية يف أهل البيت عن اإلمام الحسن [[[وكذلك الطربي
يل وفاطمة
وعن أيب سعيد ،قال :نزلت هذه اآلية يف خمسة نفر
ّ
وسمهم ..رسول الله وع ّ
والحسن والحسني.[[1[ 
[[[

تعي مصداق هذه اآلية
إ َّن تظافر النصوص وإجامع املصادر اإلسالم ّية األوىل يف ّ
القرآنيّة أهل البيت ،ث َّم تحديد من هم املقصود بهم ،دعا الحكّام الشيعة إىل األمر بتدوين
الطربي ،أبو جعفر مح ّمد بن جرير (ت  310هـ  922 /م) ،جامع البيان يف تأويل آي القرآن ،تحقيق :صدقي
[[[ـ
ّ
جميل العطار ،ط ،1دار الفكر ،بريوت 1415 ،هـ ،ج ،22ص.5

البيهقي الكربى ،تحقيق :مح ّمد عبد القادر عطه،
البيهقي ،أحمد بن الحسني بن عيل (ت 458هـ1065/م) ،سنن
[[[ـ
ّ
ّ
اململكة العربيّة السعوديّة ،مكّة املك ّرمة ،مكتبة دار الباز1414 ،هـ1994/م ،ج ،2ص.150
الطربي ،أبو الع ّباس أحمد بن عبد الله بن مح ّمد بن أيب بكر بن مح ّمد (ت694هـ1295/م) ،ذخائر
[[[ـ محب الدين
ّ
العقبى يف مناقب ذوي القرىب ،دار الكتب املرصيّة ،مرص ،د.ت ،ص.24

املرصي ،املتوىف:
الحجري
األزدي
[[[ـ الطحاوي ،أبوجعفر أحمد بن مح ّمد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة
ّ
ّ
ّ
مؤسسة الرسالة ،ط 1415 ،1هـ 1494 /م ،ج ،1ص.334
321هـ) رشح مشكل اآلثار ،تحقيق :شعيب األرنؤوطّ ،

النيسابوري ،مح ّمد بن عبد الله أبوعبد الله الحاكم (ت405هـ  1014/م) ،املستدرك عىل الصحيحني،
[[[ـ الحاكم
ّ
ط ،1تحقيق :مصطفى عبد القادر ،دار الكتب العلميّة ،بريوت1990 ،م ،ج 2ص.416

عيل بن أيب الكرم (ت  630ﻫ  1232/م) ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،أرشاف
[[[ـ ابن األثري ،ع ّز الدين أبو الحسن ّ
معرفة ،مكتب البحوث يف دار الفكر ،بريوت1425 ،ﻫ ،ج ،5ص.521

الهيثمي ،عيل بن أيب بكر (ت807هـ  1404/م) ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،دار الريان للرتاث ودار الكتاب
[[[ـ
ّ
يب ،القاهرة1407 ،هـ ،ج 9ص.169
العر ّ
عيل العسقالين (ت  852ﻫ) ،الصواعق املحرقة ،املطبعة املين ّية ،مرص،
[[[ـ ابن حجر ،شهاب الدين أحمد بن ّ
 1312ﻫ ،ص.83
الطربي ،ج ،5ص.165
الطربي ،تاريخ
[[[ـ
ّ
ّ

الطرباين ،املعجم الكبري ،ج ،3ص49؛ أحمد بن حنبل ،مسند،
ّ
[[[1ـ ابن عساكر ،ترجمة :اإلمام الحسن ،ص69؛
الثعلبي ،تفسري الكشف والبيان ،ج2ص 139؛ الحاكم،
ص126؛
ج ،6ص292؛ الخطيب ،تاريخ بغداد ،ج،9
ّ
البيهقي ،السنن الكربى ،ج،2
رب ،اإلصابة ،ج ،2ص175؛
املستدرك عىل الصحيحني ،ج ،3ص146؛ ابن عبد ال ّ
ّ
الطربي ،ج،22
الطربي ،تفسري
ص150؛ الحسكاين ،شواهد التنزيل ،ج 2ص60؛ ابن املغازيل ،املناقب ،ص306؛
ّ
ّ
البيهقي ،السنن الكربى ،ج 2ص149؛ ابن حجر ،اإلصابة ،ج ،2ص.175
ص8؛
ّ
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أحق بالوالء
هذ اآلية عىل السكّة النقديّة وإشاعة تفسريها بني جمهور املسلمني ،وإنَّهم ّ
والطاعة من سواهم؛ ألنّهم م ّمن أذهب الله عنهم الرجس وط ّهرهم.
وقد وردت هذه اآلية يف نقود الحسن بن زيد يف طربستان سنة  263هـ ،وهو أ ّول من
د ّون هذه اآلية عىل النقود يف اإلسالم ،وكذلك د ّونها األرشاف السعديّون[[[ عىل أموالهم[[[.

َّ َ ُ ُ ُ ْ
نقش السعديّون عىل نقودهم آية التطهري ،وهي قوله تعاىل :إِنما ي ِريد
الل َّ ِ ُلذه َِب
َ ُ ُ ِّ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ
ت َويُ َط ِّه َر ُك ْم َت ْطه ً
ريا ،[[[وم ّمن نقش عىل نقوده هذه اآلية ،منهم:
ي
عنكم الرجس أهل ال
ِ
ِ

جل عليه تاريخ الرضب ومكانه،
أبو مح ّمد عبد الله الغالب بالله ،ظهر له دينار مل يس ّ
وكذلك أبو العبّاس أحمد بن منصور ،عرث له عىل دنانري بهذه الصفة رضب مراكش السنوات
( 988و 999و 1002و1003هـ) وكذلك زيدان بن منصور وأبو فارس أحمد بن منصور [[[.
ّ
اآلية الثاني�ة :آية املودة
ُ َّ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َّ ْ َ َّ َ ْ ُ َ
هي قوله تعاىل :قل ل أسألك ْم علي ِه أج ًرا إِل الم َودة ِف الق ْرب [[[هذه اآلية نزلت يف
يل وفاطمة والحسن والحسنيّ ،[[[
وملا نزلت ،قالوا يا رسول
قرىب الرسول ،وهم :ع ّ

[[[ـ السعديّون ( 1069 - 916هـ1659 - 1511 /م) (بنو سعد) ساللة أرشاف ،وفدوا من جنوب املغرب ،وحكموا
مؤسس هذه الدولة وأ ّول ملوكها هو مح ّمد (-923...هـ1518 -.../م)
بأبهة مجمل البالد من ( 1554إىل 1603م) ،كان ّ
يب والد ًة
ً
الحجازي
الحسيني،
يل بن مخلوف بن زيدان
بن مح ّمد بن عبد الرحمن
ّ
ّ
أصل ،املغر ّ
السعدي ( ..بن ع ّ
ّ
التاريخي ،ص.)495
اإلسالم
معجم
وإقامة ووفاة (سوروديل،
ّ

[[[ـ يوسف ،الدكتور فرج الله أحمد ،اآليات القرآنيّة عىل املسكوكات اإلسالميّة (دراسة مقارنة) ،ص 99و.101
[[[ـ سورة األحزاب ،اآلية.33

[[[ـ انظر :لني بول ،طبقات السالطني ،ص151؛ يوسف ،الدكتور فرج الله أحمد ،اآليات القرآن ّية عىل املسكوكات
اإلسالميّة (دراسة مقارنة) ،ط2003 ،1م ،الرياض ،ص.102

[[[ـ سورة الشورى ،اآلية.23

عيل بن أيب طالب ،ص ،307ح 352؛
املغازيل ،مناقب ّ
ّ
الحسكاين ،شواهد التنزيل ،ج  2ص 130؛ ابن
ّ
[[[ـ انظر:
الطربي ،ذخائر العقبى ،ص  25و138؛ ابن حجر ،الصواعق املحرقة ،ص 101؛ ابن طلحة ،مطالب السؤول،
الخوارزمي ،مقتل الحسني،
ص 8؛ الكنجي ،كفاية الطالب ،ص  91و93؛ ابن الصبّاغ ،الفصول امله ّمة ،ص 11؛
ّ
الشرباوي ،اإلتحاف
الطربي ،ج  ،25ص 25؛ الحاكم ،املستدرك ،ج  ،3ص172؛
الطربي ،تفسري
ج  ،1ص  1و57؛
ّ
ّ
ّ
الشبلنجي،
ص24؛
السمطني،
درر
نظم
،
الزرندي
ص110؛
امليت،
إحياء
،
السيوطي
و13؛
5
ص
بحب األرشاف،
ّ
ّ
ّ
ّ
الرازي ،ج  ،27ص 166؛
الرازي ،تفسري الفخر
الزمخرشي ،تفسري الكشّ اف ،ج  ،3ص 402؛
نور األبصار ،ص102؛
ّ
ّ
ّ
الهيثمي ،مجمع الزوائد ،ج ،7
البيضاوي ،ج  ،4ص123؛ ابن كثري ،تفسري ابن كثري ،ج  ،4ص112؛
البيضاوي ،تفسري
ّ
ّ
ّ
السيوطي،
ص537؛
،4
ج
القدير،
فتح
،
ين
الشوكا
ص22؛
،16
ج
،
القرطبي
تفسري
،
القرطبي
168؛
ص
،9
وج
ص103؛
ّ
ّ
ّ
ّ
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يل وفاطمة وابناهام وقالها
الله :من قرابتك من هؤالء الذين وجبت علينا مو ّدتهم؟ قال :ع ّ
ن سائلكم غ ًدا عنه
ثالث ًا[[[ وأنّه قال :إ ّن الله جعل أجري عليكم املو ّدة يف أهل بيتي وأ ّ
[[[ أن تحفظوين يف أهل بيتي وتو ّدوهم يب[[[ ،وعن ابن ع ّباس أنّه سئل عن قوله :إِ َّل الْ َم َو َّد َة
ب ،فقال سعيد بن جبري قرىب آل مح ّمد [[[ ومن كالم اإلمام الحسن يف
ِ
ف الْ ُق ْر َ
وجل مو ّدتهم وواليتهم ،فقال فيام أنزل
ّ
خطبة له :وأنا من أهل البيت الذين افرتض الله ع ّز
ُ َّ َ ْ َ ُ
ُ ْ [[[
عىل مح ّمد قل ل أسألكم. 
البغوي يف تفسريه يرفعه بسنده إىل ابن
الشافعي عن اإلمام أيب الحسن
الشبلنجي
وروى
ّ
ّ
ّ
ُ َّ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ً َّ ْ َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ
عباس ،قال :مل ّا نزلت هذه اآلية :قل ل أسألكم علي ِه أجرا إِل المودة ِف القرب ،قالوا :يا
النسفي ،ج  ،4ص 105؛ أبو نعيم،
النسفي ،تفسري
القندوزي ،ينابيع املودّة ،ص 106؛
الد ّر املنثور ،ج  ،6ص 7؛
ّ
ّ
ّ
الحق ،ج  ،3ص  2و ،22وج  ،9ص
التسرتي ،إحقاق
األميني ،الغدير ،ج  ،2ص 306؛
حلية األولياء ،ج  ،3ص 201؛
ّ
ّ
ّ
الحمويني ،فرائد السمطني ،ج  ،1ص 20؛ وج  ،2ص .13
 92و101؛ الفريوز آبادي ،فضائل الخمسة ،ج  ،1ص259؛
ّ
الخوارزمي ،مقتل
الزمخرشي ،تفسري الكشّ اف ،ج  ،3ص 402؛
[[[ـ أحمد بن حنبل ،فضائل الصحابة ،ص 218؛
ّ
ّ
الشافعي ،مطالب السؤول ،ص 8؛ أبو ح ّيان ،البحر املحيط،
طلحة
الحسني ،ابن بطريق ،العمدة ،ص 23؛ ابن
ّ
الهيثمي ،مجمع الزوائد ،ج ،9ص 168؛ ابن حجر ،الكايف الشايف
112؛
ج  ،7ص 516؛ ابن كثري ،التفسري ،ج  ،4ص
ّ
السيوطي ،إحياء امليت ،ص110؛
يف تخريج أحاديث الكشّ اف ،ص145؛ ابن الصبّاغ ،الفصول امله ّمة ،ص 11؛
ّ
خواند مري ،حبيب السري ،ص 11؛ ابن حجر ،الصواعق املحرقة ،ص 101؛ الرشبيني ،الرساج املنري ،ج  ،3ص 463؛
ين،
الكشفي ،مناقب مرتضوي ،ص 49؛
ّ
الشرباوي ،اإلتحاف ،ص 5؛ الصبان ،إسعاف الراغبني ،ص 115؛ الشوكا ّ
ّ
الربزندي،
القندوزي ،ينابيع املودّة ،ص 106؛
اآللويس ،روح املعاين ،ج  ،25ص 29؛
فتح القدير ،ج  ،4ص 522؛
ّ
ّ
ّ
الشبلنجي ،نور األبصار ،ص.105
الواحدي ،الوسيط ،ص 47؛
فلك النجاة ،ص 37؛
ّ
ّ

العقبي ،ص .25
الطربي ،ذخائر
[[[ـ
ّ
ّ

[[[ـ
السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أيب بكر (ت  911ﻫ) ،الد ّر املنثور يف التفسري باملأثور ،دار الفكر،
ّ
بريوت ،ال .ت ،ج  ،6ص .7

العريب،
البخاري ،أبوعبد الله مح ّمد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية ،صحيح البخاري ،دار إحياء الرتاث
[[[ـ
ّ
ّ
الجرزي (ت606هـ1309 /م) ،جامع األصول يف أحاديث
بريوت ،ج  ،6ص 29؛ ابن األثري ،املبارك بن مح ّمد
ّ
يب1984 ،م ،ج  ،2ص؛ الرازي ،التفسري ،ج
الرسول ،ط ،4تحقيق :محمد حامد الفقّي ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العر ّ
الذهبي ،تلخيص املستدرك،
الطربي ،التفسري ،ج  ،25ص 15؛ الحاكم ،املستدرك ،ج  ،3ص 172؛
 ،27ص166؛
ّ
ّ
ج  ،3ص .172

عيل بن أيب طالب  ،تحقيق:
[[[ـ الكنجي ،مح ّمد ين يوسف الشافعي (ت658هـ) ،كفاية الطالب يف مناقب ّ
مح ّمد هادي األميني ،ط ،3طهران1404 ،هـ ،ص 31؛ البيضاوي ،عبد الله بن عمر بن محمد بن عيل (ت 685هـ
حسونة ،دار الفكر،
1286 /م) ،تفسري البيضاوي (أنوار التنزيل وأرسار التأويل) ،تحقيق :عبد القادر عرفات ،العشا ّ
بريوت ،1996 ،ج  ،4ص .123
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يل وفاطمة وابناهام .[[[وذكر
رسول الله من هؤالء الذين أمرنا الله تعاىل مبو ّدتهم ،قال :ع ّ
القندوزي[[[.
ذلك ايضً ا
ّ
السبيعي ،قال :سألت عمر بن شعيب عن
وروى (ابن كثري) يف تفسريه عن أيب إسحاق
ّ
ْ
ُ
َ
َ
َّ
ُ َّ َ ْ َ ُ ُ
ْ
ك ْم َعلَ ْيه َأ ْج ًرا إ َّل ال ْ َم َ
قرىب
فقال:
،
ب
ر
ق
ال
ف
ة
د
و
قوله تعاىل :قل ل أسأل
النبي.[[[
ِ
ِ
ّ
ِ
ّ
املتوف سنة
(الحنفي)
النسفي
النص بهذا السند أيضً ا إبراهيم بن معقل
وأخرج هذا
ّ
ّ
ّ
(295هـ) يف تفسريه[[[.
املك يف فصوله،
ّّ
يل بن مح ّمد بن الص ّباغ
وأورد نحو ذلك العامل املال ّ
يك نور الدين ع ّ
الحمويني
وأخرج نحوه أيضً ا عامل الشافعيّة إبراهيم بن مح ّمد
الجويني يف فرائده[[[.
ّ
ّ
الغرناطي يف تفسريه عند ذكر هذه اآلية( :واملعنى :إال
(الكلبي)
وقال الحافظ أبو القاسم
ّ
ّ
أن تو ّدوا أقاريب وتحفظوين فيهم واملقصد عىل هذا وص ّية بأهل البيت)[[[.
وأخرج الحديث الكثري من أعالم الس ّنة يف تفاسريهم ،وتواريخهم ،وكتبهم ،منهم :ابن
الشافعي يف (مجمعه)[[[.والعلّمة
الهيثمي
حجر
الشبلنجي يف (نور األبصار)[[[ .ومحب
ّ
ّ
ّ
النبي املختار ،طبعة
الشبلنجي ،الشيخ مؤمن بن حسن مؤمن (ت  /بعد  1308هــ) ،نور األبصار يف مناقب آل
[[[ـ
ّ
ّ
دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،أفست عىل طبعة القاهرة لسنة  8613هـ 8419 /م ،مراجعة :لجنة من
يل ،طبعة دار الجيل ،بريوت1989 ،م ،ص.124
العلامء برئاسة أحمد سعد ع ّ
[[[ـ ينابيع املودّة ،ج ،1ص.229
[[[ـ تفسري القرآن العظيم ،ج.3

النسفي بهامش تفسري الخازن ،ج ،4ص.94
[[[ـ تفسري
ّ

الخراساين (ت730هـ) ،فرائد السمطني ،تحقيق:
ّ
عيل بن مح ّمد
الجويني ،إبراهيم بن املؤيّد بن عبد الله بن ّ
[[[ـ
ّ
املحمودي ،بريوت1398 ،هـ ،ج ،1الباب الثاين.
مؤسسة
الشيخ مح ّمد باقر
ّ
ّ
املحمودي ،نرش ّ

الغرناطي الشهري بأيب ح ّيان(ت754 /هـ) ،البحر املحيط ،مطابع
األندليس
[[[ـ أبو ح ّيان ،مح ّمد بن يوسف بن ح ّيان
ّ
ّ
النرص الحديثة ،اململكة العربيّة السعوديّة ،ج ،4ص.35

[[[ـ مجمع الزوائد ،ج ،7ص.103

[[[ـ نور األبصار ،ص.101
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الهندي يف (كنزه)[[[ .وأبو
الطربي يف (ذخائره)[[[.والطربي يف (تفسريه)[[[ .واملتّقي
الدين
ّ
ّ
نعيم يف (حليته)[[[ .وغري هؤالء من األعالم[[[.
كان هدف الذين قاموا بنقش هذه اآلية عىل النقود اإلعالن بأ ّن مو ّدة القرىب الزمة عىل
جميع املسلمني ،فمن خالل تداول النقود بني املسلمني سوف يحصل التساؤل عن علّة
وضع هذه اآلية بدل سورة التوحيد املعتاد نقشها عىل النقود ،عندها يتح ّمل العلامء ورواة
الحقيقي لذي القرىب ،وهم أهل
الحديث املسؤول ّية يف الجواب وتفهيم الناس باملصداق
ّ
خاصة يف أهل البيت وح ّددت
البيت ،وقد تضافرت روايات الجمهور يف أ ّن هذه اآلية
ّ
الروايات من هم؟
وم ّمن د ّون هذه اآلية عىل النقود التي سكّها عبد الله بن معاوية
الطالبي[[[ والعلويّون يف
ّ
الزيدي[[[.
طربستان ،والحسن بن القاسم
ّ
رضب ابن معاوية النقود الفضّ يّة والنحاسيّة خالل الفرتة التي ثار فيها ،بني سنتي -127
130هـ747-744 /م ،كام أنّه ث ّبت عىل نقوده شعا ًرا عبارة عن جزء من آية من القرآن الكريم
[[[ـ ذخائر العقبى ،ص.25

[[[ـ جامع البيان ،ج ،25ص.16

اين ،صفوت
الهندي(ت 975هـ) ،كنز العمّل ،تحقيق :بكري حيّ ّ
الهندي ،عالء الدين بن حسام الدين
[[[ـ املتّقي
ّ
ّ
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ج ،1ص.218
السقاّ ،

العريب،
األصبهاين ،أحمد بن عبد الله بن أحمد (ت 430هـ1038/م) ،حلية األولياء ،بريوت ،دار الكتاب
ّ
[[[ـ أبونعيم
ّ
ط1405 ،4هـ1984/م ،ج ،3ص.201
الشريازي ،صادق ،فاطمة الزهراء  يف القرآن ،ص.232
[[[ـ
ّ

األموي انطالقًا من الكوفة ،واستوىل أتباعه عليها،
[[[ـ أعلن عبد الله بن معاوية(130-127هـ) الثورة ض ّد الحكم
ّ
وقد أيّده أهل الكوفة وعبيدهم ومواليهم ،كام أيّده الزيديّة الذين ثاروا أيّام هشام بن عبد امللك ،وشكّلوا نواة
حركته(الطربي ،التاريخ ،ج ،7ص 302و.)372وقد ألّف منهم جيشً ا خرج عىل رأسه ملحاربة عبد الله بن عمر املق ّيم
جه إىل املدائن يف العراق فبايعه أهلها ،وسار مبن انض ّم إليه من أهل الكوفة
يف الحرية وبعد أن هزمه ابن عمر ،تو ّ
واملوايل والعبيد والفرس إىل منطقة الجبال يف إيران ،واستوىل عليها .أقام ابن معاوية بداية يف «جي» ،خرج إىل
والتف حوله خصوم األمويّني من
اصطخر يف إقليم فارس ،فبايعه أهلها وسائر الناس يف فارس وكرمان واألهواز.
ّ
يحتل فارس لكن مع نهاية العام
ّ
(الطربي ،التاريخ ،ج ،7ص  302و .)372ومتكّن ابن معاوية من أن
الخوارج وغريه
ّ
130هـ747 /م ،اندحر برفقة أخويه من اصطخر إىل خراسان.
[[[ـ الدكتور فرج الله أحمد يوسف ،مرجع سابق ،ص .76
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ُ َّ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َّ ْ َ َّ َ
ُْ َ
قل ل أسألك ْم علي ِه أج ًرا إِل الم َودة ِف الق ْرب ،[[[فقد عرث له عىل دراهم رضبت سنة
الري ،رامهرمز ،ماه ،إصطخر ،داربجرد.
(128هـ) يف سبع مدن ،وهي :جي ،التيمرةّ ،
ويف سنة 129هـ ،رضبت دراهم ابن معاوية يف تسع مدن ،هي :جي والتيمرة وهمذان
فلسا
وأردشريخرة [[[َ ،.ورضب
والري وإصطخر ودربجرد وسابور
وماهي
ّ
عبد الله بن ْمعاوية ً
ْ
ُ
ُ َّ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ْ ً َّ َ َ َّ َ
ْ َ [[[
يف الري 127هـ عىل هامش ظهره :قل ل أسألكم علي ِه أجرا إِل المودة ِف القرب. 
َ ْ َ ُّ َ َ َ ْ ُ َّ ْ َ َ َ ُ ً
ُْ
الق وزهق الاطِل إِن الاطِل اكن زهوقا.
اآلية الثالثة :وقل جاء
إ ّن الذين د ّونوا هذه اآلية عىل نقودهم كانوا عىل دراية مبا ينطوي عليه تفسريها ،وما
الحق لطلب حقّه ،ولذلك كانت أغلب نقود
ورد عن أهل العصمة أنّها تعني قيام صاحب
ّ
خروجهم تحمل هذه اآلية ،عن أيب حمزة ،عن أيب جعفر ،يف قوله
الحسن ّيني يف بدء أمر
َ ْ َ ُّ َ َ َ ْ ُ َّ ْ َ َ َ ُ ً
ُْ
وجل :وقل جاء الق وزهق الاطِل إِن الاطِل اكن زهوقا ،قال :إذا قام القائم أذهب
ع ّز ّ
الشريازي يف (نزول القرآن يف شأن أمري املؤمنني  :)عن
دولة الباطل[[[ .وذكر أبو بكر
ّ
قتادة ،عن ابن املسيب ،عن أيب هريرة [[[.وم ّمن د ّون هذه اآلية عىل نقوده إبراهيم بن عبد
الله بن الحسن يف الحجاز والعراق[[[.
[[[ـ سورة الشورى ،اآلية .23

[[[ـ رصد الباحث عدنان أحمد قاسم أبو دية يف أطروحة له()17قطعة من هذا الدرهم (بينها قطعة يف متحف البنك
ين) ،تراوحت أوزانها بني 2.86-2.65غم ،مبعدّل 2.8غم ،وتراوحت أقطارها بني 25-24ملم ،مبعدّل
يل األرد ّ
األه ّ
24.45ملم (أنظر الجدول ،أرقام  ،500-486صور أرقام  .)65-64ويف العام 128هـ رضبت جي طرازًا واحدًا ،هو
ست قطع من هذا الدرهم (بينها قطعة يف مجموعة
استمرار للطراز الثاين (ط )2الذي رضبته يف العام السابق .رصدت ّ
العراقي ،وأخرى يف مكتبة الخديوي يف القاهرة) ،تراوحت أوزانها بني 2.9-2.6غم ،مبعدّل
الرصاف يف املتحف
ّ
2.82غم ،وتراوحت أقطارها بني 25-24ملم ،مبعدّل 24.6ملم(.اطروحة دكتوراه غري منشورة بعنوان املسكوكات
اإلسالميّة بني سنتي 136-125هـ مقدّمة اىل مجلس كلّيّة اآلداب يف جامعة بغداد ،وهي جزء من متطلّبات درجة
الدكتوراه يف اآلثار).
 Wurtzel، 1978، no.31، p.189؛  Miles، 1938، no.35، p.15ـ ][3

مؤسسة
ّ
[[[ـ الكليني ،الكايف ،ج  ،8ص 287؛
البحراين ،الربهان يف تفسري القرآن ،ط ،2مطبعة آفتاب ،طهرانّ ،
إسامعيليان ،قم املقدسة ،ج ،3ص.577

[[[ـ ابن شهر آشوب ،رشيد الدين أبو جعفر مح ّمد بن عيل الرسدي (ت  588ﻫ) ،مناقب آل أيب طالب ،املطبعة
ين ،عبيد الله بن أحمد ،شواهد التنزيل
الحيدريّة ،النجف األرشف 1376 ،ﻫ  1965 /م ،ج  ،2ص 135؛ الحسكا ّ
املحمودي ،ط ،1مجمع إحياء الثقافة اإلسالم ّية ،طهران1411 ،هـ1990 /م،
لقواعد التفضيل ،تحقيق :مح ّمد باقر
ّ
ج ،1ص350؛ الربهان يف تفسري القرآن ،ج ،3ص .579

جل خروج إبراهيم بن عبد الله بن الحسن إىل أ ّول شهر رمضان من سنة( 145هـ) حيث استوىل عىل دار
[[[ـ تأ ّ
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ّ
وسك النقود ،فقد عكست
عب عنها أوالد الحسن عن دعوتهم العلويّة
من الوسائل التي ّ

نصوص الكتابات املد ّونة عىل النقود هذا االتّجاه.

(فمن النقود التي وصلتنا درهم رضب يف البرصة سنة  145هـ جاءت يف هامش كتابتها
ْ َ ُّ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َ َ َ ُ ً
َ
الاطِل كن زهوقا.[[[ )
ما ييل :جاء الق وزهق الاطِل إِن
النبي عىل ألوية املسلمني يف غزوة
يح ّدثنا التاريخ أ ّن الشعار (أحد أحد) قد س ّ
جله ّ

حنني سنة( 8هـ) [[[وهذا الشعار مل يظهر عىل دراهم إبراهيم فحسب ،بل استخدمه مح ّمد

النفس الزك ّية عىل ألويته التي رفعها يف املدينة املن ّورة أثناء خروجه بها[[[.

كذلك تدوين اآلية ّ
الحق إىل أهله -وهم العلويّون ،-فهذه السكّة
يدل عىل رغبة بإعادة
ّ

املرضوبة تعترب أ ّول خطوات رضب السكّة ونقشها مبا يشري إىل الوالية العلويّة.
كام د ّون هذه اآلية عىل نقودهم األدارسة يف املغرب[[[.

األمارة يف البرصة ،ث ّم بعد ذلك استوىل عىل األهواز وفارس وواسط فأرسل املنصور إليه عيىس بن موىس وبعد
معارك طويلة قتل يف شهر ذي القعدة سنة  145هـ.كانت أه ّم ّية ثورة أوالد عبد الله بن الحسن تكمن يف أنَّهم
م ّمن بايعهم الع ّباس ّيون قبل سقوط الدولة األمويّة عىل الخالفة ث ّم تنكّروا لهم بعد أن وصلت السلطة إليهم ،لذلك
مم دفع إبراهيم إىل الدعوة إىل آل البيت وأح ّقيّتهم بالخالفة بشتّى
فإنّهم يرون أن َّهم ُّ
أحق بالخالفة من سواهم ّ
السبل(.انظر :األصفهاين ،أبوالفرج (ت 356هـ) مقاتل الطالبيّني ،رشح وتحقيق :أسيد أحمد صقر ،منشورات املكتبة
الحيدريّة،ط1434 ،1هـ ،ص 349؛ ابن عبد ربّه ،أبو عمر أحمد بن محمد( ،ت327هـ939/م) ،العقد الفريد ،تحقيق:
أحمد أمني وآخرين ،ط ،2مطبعة لجنة التأليف ،القاهرة1956 ،م ،ج ،5ص .)85
[[[ـ انظر :عاطف منصور مح ّمد رمضان ،النقود اإلسالم ّية وأه ّم ّيتها يف دراسة التاريخ واآلثار والحضارة اإلسالم ّية،
مكتبة زهراء الرشق ،القاهرة ،ط2011 ،2م ،ص315؛ سورة اإلرساء ،اآلية .81

[[[ـ انظر :الطربي ،مصدر سابق ،ج ،7ص.295

[[[ـ انظر :الطربي ،مصدر سابق ،ج ،7ص295؛ األصفهاين ،مصدر سابق ،ج ،1ص .349

أسسها يف املغرب األقىص إدريس بن عبد
[[[ـ اإلدريسيّة هي دولة علويّة حسنيّة (نسبة إىل الحسن بن عيلّ 
الله املحض بن الحسن ابن اإلمام عيل بن أيب طالب( ت177هـ793/م) ،وبنى عاصمتها مدينة فاس(.للتفصيل
عن األدارسة ،انظر :الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،ج ،8ص192وما بعدها؛ ابن حزم ،جمهرة أنساب العرب ،ص
 50 – 49؛ ابن األثري ،الكامل ،ج  ،5ص 76 74-؛ ابن عذارى ،البيان املغرب يف أخبار املغرب – قسم املغرب ،ج،1
ص210؛ ابن خلدون ،العرب ،ج  ،4ص 12 4-؛ الزركيل ،األعالم ،ج  ،1ص 79؛ كحالة ،مح ّمد رضا ،معجم قبائل
العرب ،،ج  ،1ص12؛ السالوي ،أحمد بن خالد النارصي ،االستقصاء ألخبار املغرب األقىص ،ج  ،1ص.)79 - 64
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أسس األمئّ ة الزيديّة (بنو الريس)
والرسيني[[[ وإبراهيم بن جعفر
ّ
العلوي يف اليمن[[[ .فقد ّ
الهجري ورضبوا نقو ًدا ذهبيّة ..وهي يف
دولتهم يف صعدة يف الربع األخري من القرن الثالث
ّ
الحق نسبهم إىل رسول الله بعبارة
جلوا عليها منذ عهد الهادي إىل
ّ
الغالب نقود محلّ ّية س ّ
اط ُل إِنَّ الْ َب ِ
ح ُّق َو َزه ََق الْ َب ِ
اط َل كَانَ َزهُوقًا
(ابن رسول الله) ،وكذا اآلية الكرمية َ جاء الْ َ
مم أ ّدى إىل عزوف الناس
وكان لألثر
العقائدي دو ًرا ها ًّما يف تدوين مثل هذه اآلياتّ ،
ّ
عن التعامل بها ،ففي بداية رضب اإلمام عبد الله بن حمزة لعملته رفض كثري من الناس
التعامل بها؛ بسبب إشاعة خرب أنّها مزيّفة[[[ ،ومل يسكت اإلمام إزاء هذا املوقف ،فقد جمع
الناس من أهل (حوث) وأعاملها وه ّددهم بالعقوبة ملن يرفض التعامل بعملته ،وكتب كتابًا
قرىء عىل الناس يف سوق حوث نسخته ( ...وكانت دراهم الظلمة تأتينا وإيّاكم مخلوطة
والغش فال نجد ب ًّدا من قبولها ومل نر إال أن نرضب للمسلمني نق ًدا ط ّي ًبا مباركًا،
ّ
بالصفر
الحق يحيى
مؤسسها اإلمام الهادي إىل
ّ
[[[ـ قامت دولة بني الريس باليمن يف أواخر القرن الثالث الهجري ،عىل يد ّ
بن الحسني ،إثر قيام قبائل من خوالن بدعوته للخروج إليهم ،فكان خروجه األ ّول إىل اليمن سنة (280هـ893/م)،
لكنه مل يجد العون الكايف فعاد إىل الحجاز ،ويف سنة (284هـ897/م)عادوا يف طلبه م ّرة أخرى ،ووعدوه بالنرص
والطاعة فأجابهم إىل ذلك (ابن عبد املجيد ،م،س ،ص36؛ الخزرجي ،الكفاية ،ص .17ابن خلدون ،م.س ،ج،4
يل بن مح ّمد ،سرية اإلمام الهادي يحيى بن الحسني ،تحقيق :سهيل
ص237؛ الجرايف ،م.س ،ص70؛
ّ
العلوي ،ع ّ
ححه:مح ّمد عبد
زكار ،بريوت1972 ،م ،ص36؛ العريش ،م.س ،ص؛ ابن الحسني ،أنباء الزمن يف أخبار اليمن ،ص ّ
الله مايض ،برلني1936 ،م ،ص.)8

[[[ـ الدكتور فرج الله أحمد يوسف ،مرجع سابق ،ص  77و.79

[[[ـ يبدو أ ّن عزوف الناس ليس ألسباب التزيف يف هذه النقود كام تشري إليه الرسالة ،حيث قال( :بأ ّن مثّ ة نقود تأتينا
وهي مزيّفة) ،ومع ذلك يتعامل بها وإمنّا ألنّها تحمل بعدًا والئيًّا وعقائديًّا وإال فبامذا تفسري قيام دولة بني رسول
العبايس يف بغداد حتّى وفاة الخليفة
أه ّم دولة س ّن ّية قامت يف أعقاب الحكم األيّويب لليمن ،وكانت تدعو للخليفة
ّ
جل عىل نقودها بعد وفاته لفرتة طويلة.،وكانت الدراهم الفضّ ّية
املستعصم بالله سنة 656هـ-وأن استم ّر اسمه يس ّ
هي النقود الرئيسيّة –عىل الرغم من وجود مناذج قليلة من الدنانري –والتي أظهر عليها بنو رسول شعارهم الس ّن ّي
املتمثّل يف تسجيل أسامء الخلفاء األربعة وألقابهم ،وهي تع ّد أ ّول دولة س ّنيّة يف رشق العامل اإلسالمي تلجأ إىل هذا
ولعل ذلك كان دعاية مضادّة للدعاية الشيع ّية يف اليمن ،والتي ظهرت جل ًّيا يف دولة بني الريس الثانية.
ّ
األسلوب،
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فبلغنا أ ّن الدرهم املبارك خرج ووقع منه بعض نفرة من املفسدين ،ونحن نعيذكم بالله
سبحانه أن تعرضوا للعقوبة يف مصالح نفوسكم فتخرسوا أموالكم لغري موجب ،قوموا يف
قسم صادقًا لنئ ر ّد الظلمة درهمنا أو منعوا منه ،ال أقبل
نفاذ درهمكم دي ًنا ومنعه ،فبالله
ً
درهمهم يف بالدنا إال من يكون منهم نأخذ ماله ونرضب رقبته ،ونهتك سرته ،ونخرب بلده،
أن
مخلصا ،فاألمر ج ّد وال تظ ّنوا ّ
وإن كان تاج ًرا أخذنا بضاعته ،فانظروا ألنفسكم نظ ًرا
ً
أعاملكم يف الدرهم بالهون وال الرفق ،وإنّ ا السيف والسوط والحبس وأخذ املال فمن
ص ّدقنا فليحزم ومن كذّبنا فليقدم) [[[.
الحق املغيّب منذ سنني،
واملالحظ أنه يشري إىل أ ّن هذه النقود مبد ّونتها الجديدة متثّل
ّ
وهكذا تواصل الدولة الرسية كمثيالتها من دول اليمن إعالن والئها ألمري املؤمنني ،
وذلك من خالل نقش النقود وتدوين هذا الوالء عليه.
َُْ
َْْ
َْ ُ َ َ َْ ُ ُْ ْ ُ َ
اآلية الرابعةِ :
لِ َّ المر مِن قبل َومِن بعد َوي ْومئِ ٍذ يف َرح المؤمِنون.
حق
ورد تفسري هذه اآلية من طريق أهل البيت أ ّن هذا النرص سوف يأيت عندما يعود ّ
الوالية والخالفة العظمى ألهل البيت وينتصف القائم عجل الله تعاىل فرجه من أعداء
خفي إىل هذا املعنى ،ومن تلك
فلعل من دون هذ اآلية نرض من طرف
فاطمة الزهراءّ ،
ّ
الروايات:
عن أيب بصري ،عن أيب عبد الله ،قال :سألته عن تفسري قوله تعاىل :ويومئذ يفرح
املؤمنون بنرص اهلل عند قيام القائم[[[.
وعن سدير الصرييف ،عن أيب عبد الله ،عن آبائه قال :قال رسول الله :يف حديق
خلق نور الزهراء ،قال :جربئيل للنبي :فإ ّن ذلك النور للمنصورة يف السامء ،وهي يف
الذهبي ،اإلكليل ،ص 83؛ الرسوي ،مح ّمد عبده
السيايس
[[[ـ عبد الغني محمود عبد املعطي ،عوامل الرصاع
ّ
ّ
حمد ،الحياة السياسيّة ومظاهر الحضارة يف عهد الدويالت املستقلّة من سنة429هـ إىل 626هـ ،ط1997 ،1م،
م ّ
ص.34

جة فيام
[[[ـ االسرتابادي ،تأويل اآليات الظاهرة ،ج ،1ص 434؛ القندوزي ،ينابيع املودّة ،ص 426؛ البحراين ،املح ّ
جة ،ص 171؛ املجليس ،البحار ،ج  ،8ص .357
نزل يف القائم الح ّ
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األرض فاطمة ،قلت :حبيبي جربئيل ومل ُس ّميت يف السامء املنصورة ويف األرض فاطمة؟
قالُ :س ّميت يف األرض فاطمة؛ ألنّها فطمت شيعتها من النار وفطم أعداؤها عن ح ّبها ،وهي
وجل (ويومئذ يفرح املؤمنون بنرص الله ينرص من
يف السامء املنصورة؛ وذلك قول الله ع ّز ّ
يشاء) ،يعني نرص فاطمة ملح ّبيها [[[.
اإلسالمي فقد حاولوا
ظهرت هذه اآلية منقوشة عىل نقود الباونديّني[[[ يف املرشق
ّ
يئ ألمري املؤمنني وتثبت عنوان
التوازن بني حفظ كيانهم
السيايس وتثبيت معتقدهم الوال ّ
ّ
ّ
ايس إىل جانب عبارة
التشيّع ،وذلك
بسك العملة النقديّة التي تحمل اسم الخليفة العبّ ّ
الوالية ألمري املؤمنني ،فقد عرث عىل درهم باسم رستم بن شريويه (367-335هـ) وركن
البويهي رضب فريم سنة 355هـ ،كتابته كام ييل :الوجه :مركز :ال إله إال الله /املطيع
الدولة
ّ
داخل :بسم الله رضب هذا الدرهم بفريم سنة خمس وخمسني
ّ
لله /ركن الدولة .هامش
خارجي[ :لله األمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املؤمنون بنرص الله].
وثلثامئة .هامش
ّ
يل الله/رستم بن شريويه .هامش :مح ّمد رسول الله
يل و ّ
الظهر :مركز :مح ّمد/رسول الله/ع ّ
الحق ليظهره عىل الدين كلّه ولو كره املرشكون [[[.
أرسله بالهدى ودين
ّ
وكذلك عىل نقود الصليحيّني يف اليمن[[[ ،فمن الدنانري الصليحيّة التي ظهر عليها
[[[ـ بحار األنوار ،ج ،43ص.18

[[[ـ الباونديّون ((606 466-هـ1210 1072-/م )) ساللة إيراني ّة من طربستان بسطت سيطرتها عىل املناطق الجبل ّية يف
شامل إيران ألكرث من سبعامئة سنة وعرفت باسم ملوك الجبل وآل إسباهباذ .وقد م ّروا بثالثة عهود من الحكم عىل م ّر
كل عهد كان الزوال وجهتهم بعد مدّة من الزمن ،ميت ّد العهد األ ّول منذ سيطرة (باو) سنة  ٤٥هـ حتّى
القرون ،ويف ّ
شيعي من
مسلم
حاكم
ل
و
أ
هو
شهريار
بن
قارن
يعترب
هـ،
٣٩٧
عام
وشمكري
بن
قابوس
بيد
شهريار
قتل إسباهباذ
ّ
ّ
العهد األ ّول للباونديّني ومن باقي أمراء هذه الساللة (التسرتي ،مجالس املؤمنني ،ج ،3ص )480.

[[[ـ عاطف منصور ،مرجع سابق ،ص154؛ مجله بررىس هاى تاريخى ،سال هفتم ،ش  ،1ص .51

مؤسس الدولة
عيل الهمداين
عيل بن مح ّمد بن ّ
الصليحي نسبة إىل ّ
[[[ـ نشأت يف اليمن دولة بني
الصليحي ّ
ّ
ّ
الفاطمي يف مرص ،وقامت تلك الدولة يف
العبيدي
املستنرص
الخليفة
باسم
بالدعوة
الصليح ّية الفاطم ّية ،وقد نادى
ّ
ّ
الصليحي أن مي ّد دعوته الفاطم ّية
د
م
مح
بن
يل
ع
وحاول
اليمن.
بالد
يف
واالضطراب
ظل وضع سادت فيه الفوىض
ّ
ّ
ّ
ّ
إىل الحجاز ،ليقيض عىل نفوذ الدعوة العبّاسيّة واإلمارة الحسينيّة يف مكّة ،إال أنّه مل يتمكّن من تحقيق ذلك عن
الصليح ّيني (ينظر :ابن عبد املجيد ،بهجة الزمن ،ص 60 49-؛ عامرة ،املفيد ،ص 154 94-؛ 203-193؛ ابن الديبع،
أبو الضياء عبد الرحمن بن عيل (ت943هـ) ،ق ّرة العيون بأخبار اليمن امليمون ،حقّقه وعلّق عليه :مح ّمد بن عيل
األكوع الحوايل ،املطبعة السلفيّة ،القاهرة ،د.ت ،ق ،1ص 284-242؛ بغية املستفيد ،ص 51-45؛ حسن سليامن
السيايس ،ص 51 45-؛ عصام الفقّي ،اليمن يف ظالل اإلسالم ،ص 193 - 145؛ و368؛ أحمد
ح ّمود ،تاريخ اليمن
ّ
حسني ،رشف الدين ،اليمن عرب التاريخ ،ص .)204-191
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يل الله) الذي نقشوه عىل سكّتهم كام نقش عليها أسامء الخلفاء
يل و ّ
شعار الفاطم ّيني (ع ّ
املذهبي الذي قامت عليه دولة الصليح ّيني[[[.
مم يؤكّد االنتامء
الفاطم ّيني وألقابهمّ ،
ّ

دين�ار الصاحلني
السنة 495 :هجري
املدين�ة :لندن
احلاكم :السيدة

الوجه

الظهر

املصدر :الصكوكات اإلسالمية يف املتحرف القطري

يل بن مح ّمد الصليحي[[[ معظمها رضب (زبيد) ،وعىل ظهر مركزها:
ورضبت دنانري ع ّ
يل بن مح ّمد ..../ويف الهامش :لله األمر من قبل ومن بعد
أمر به األمري /سيف املع /...ع ّ
ويومئذ/يفرح املؤمنون بنرص الله.
اآلية الخامسة :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ.

عن اإلمام موىس بن جعفر ،والحسني بن عيل يف قوله تعاىل :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ  ،قال :هذه فينا أهل البيت[[[.
وعن أيب خليفة ،قال :دخلت أنا وأبو عبيدة الحذّاء عىل أيب جعفر ،فقال :يا جارية
هل ّمي مبرتقة ،قلت :بل نجلس ،قال :يا أبا خليفة ال تر ّد الكرامة؛ أل ّن الكرامة ال ير ّدها إال
[[[ـ الباشا ،حسن ،األلقاب اإلسالم ّية ،ص.97

عيل الصليحيُ ،عرف بالشجاعة واالستقامة( .انظر :ترجمته يف الحامدي ،م.س،
عيل بن مح ّمد بن ّ
[[[ـ أبو الحسن ّ
ص43-42؛ عامرة ،م.س ،ص 101وما بعدها؛ الخزرجي ،الكفاية ،ص29؛ ابن خلكان ،م.س ،ج ،3ص412-411؛
بامخرمة ،م.س ،ص196-191؛ الوصايب ،م.س ،ص31-30؛ الجندي ،م.س ،ج ،2ص.487
[[[ـ ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب ،ج  ،2ص .207
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حامر ،قلت أليب جعفر :كيف لنا بصاحب هذا األمر حتّى يعرف ،قال :فقال :قول الله تعاىل
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑﮒ  إذا رأيت هذا يف رجل م ّنا فاتّبعه فإنّه صاحبه[[[.

وعن أيب جعفر  ،يف قوله :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
واملهدي وأصحابه ميلّكهم الله مشارق األرض
ﮌ فهذه آلل مح ّمد إىل آخر اآلية،
ّ
الحق حتّى
ومغاربها ،ويظهر الدين ومييت الله به وبأصحابه البدع والباطل كام أمات الشقاة
ّ
ال يرى أين الظلم ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر [[[.

هذه هي أبرز اآليات التي د ّونت عىل نقود الدول الشيعيّة ،ولها تعلّق أكيد بأمر الوالية
ربا كانت فيها داللة ،إال أنّها
ألمري املؤمنني .نعم ،هناك آيات يف الجهاد وظهور
ّ
الحق ّ
املفسين واملح ّدثني،
مم هو املتعارف يف أوساط
تحتاج إىل قرائن أكرث ودالالت أبني ّ
ّ
أعرضنا عن ذكرها.

الفصل الثاين

ّ
األحاديث الشريفة ّ
املدونة على السكة

بحق
مل يقترص الوالء ألمري املؤمنني عند بعض الدول الشيع ّية بذكر اآليات التي نزلت ّ
أمري املؤمنني وأهل البيت ،بل تع ّدى ذلك إىل األحاديث النبويّة الرشيفة التي ذكرها
النبي يف شأن أمري املؤمنني واقترصوا من تلك األحاديث عىل عبارات مقتضبة
ّ
تشري إليها ،ومنها:
أ ّو ًل :عيل أفضل الوص ّيني:
الويصَ :م ْن
ب عن أحد أركان العقيدة الشيع ّية نشأت الوصاية
َ
يوص له[[[ .وهذه العبارة تع ّ
ّ
[[[ـ فرات الكويف ،تفسري فرات ،ص .99

الحويزي ،نور الثقلني ،ج ،3ص .506
[[[ـ
ّ

[[[ـ مصطفى ،إبراهيم (وآخرون) ،املعجم الوسيط ،القاهرة ،املكتبة اإلسالميّة للمطبوعات1960 ،م ،ج ،2ص،1080
مادّة وىص.
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يف يوم الدار ،فقد ذكره ابن حيّون عن اإلمام عيل« :مل ّا أنزل الله اآلية وأنذرعشريتك
األقربني [[[جمع الرسول بنى عبد املطلب عىل فخذ شاة وقدح من لنب وأ ّن فيهم يومئذ
رجل فأكلوا
ً
عرشة ليس منهم رجل إال يأكل الجذعة ويرشب الفرق وهم بضع وأربعون
جمي ًعا حتّى صدروا ورشبوا حتّى ارتووا وفيهم يومئذ أبو لهب ،فقال لهم رسول الله:
يا بني عبد املطّلب أطيعوين تكونوا ملوك األرض وحكّامها ،إ ّن الله مل يبعث نبيًّا إال له
ووليي وأخي ووزيري ،فسكتوا،
وصيي وواريث
وص ًّيا ووزي ًرا ووارث ًا وأخًا وول ًّيا ،فأيكم يكون
ّ
ّ
يبق منهم أحد غري
ً
رجل
ً
فجعل يعرض ذلك عليهم
رجل ليس منهم أحد يقبله ،حتّى مل َ
يل ،فقلت :أنا يارسول الله ،فقال :نعم أنت
يل) ،وأنا يؤمنذ أحدثهم س ًّنا ،فعرض ع ّ
(اإلمام ع ّ
يل.[[[...
يا ع ّ
يل عن الرسول أنّه قال« :إ َّن
ومن األحاديث التي وردت بخصوص وصاية اإلمام ع ّ
نبي وص ًّيا ووارث ًا وأ ّن
ّ
يل بن أيب طالب.[[[
وصيي وورايث ع ّ
ّ
لكل ّ
النبي ،ومنها:
لذا فإ ّن عبارة أفضل الوص ّيني جاءت بع ّدة ألفاظ تؤ ّدي هذا املعنى عن ّ
أبشك إنّ الله تعاىل أ ّيدين بس ّيد األ ّولني واآلخرين
النبي أنّه قال« :يا عبد الله ّ
ما ُروي عن ّ
يل ،فجعله كفوي ،فإن أردت أن ترع وتنفع فاتبعه.[[[
والوص ّيني ع ّ
ويف حديث أنس بن مالك ،قال :بينام نحن بني يدي رسول الله إذ قال :يدخل عليكم
جلني ،وقبلة العارفني ،ويعسوب الدين،
من الباب رجل وهو س ّيد الوص ّيني ،وقائد الغ ّر املح ّ
يل بن أيب طالب.[[[ 
ووارث علم النب ّيني ،قال :قلت :اللهم اجعله من األنصار ،فإذا بع ّ
النبي قال :ما
الفاريس (ريض الله عنه) أنّه قال يف خرب طويل« :إنّ
عن سلامن
ّ
ّ
خلق الله خلقًا إال وجعل له س ّيدً ا ،فالنرس س ّيد الطيور ،والثور س ّيد البهائم ،واألسد س ّيد
[[[ـ سورة الشعراء ،اآلية .214

[[[ـ القايض النعامن ،دعائم اإلسالم ،ص .-16 15

[[[ـ مح ّمد أبو زهرة ،الحديث واملحدّثون ،القاهرة ،د.ت ،ص.93

املوصيل (ت ،)680در بحر املناقب ،ص.60
ّ
الحنفي
[[[ـ ابن حسنويه ،جامل الدين مح ّمد بن أحمد
ّ
[[[ـ م.ن.
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السباع ،والجمعة س ّيد األيام ،ورمضان س ّيد الشهور ،وليلة القدر س ّيدة الليايل ،وإرسافيل س ّيد
يل س ّيد األوصياء.[[[
املالئكة ،وآدم س ّيد البرش ،وأنا س ّيد األنبياء ،وع ّ
يل بن أيب طالب خري
وعن اإلمام جعفر بن مح ّمد الصادق أنّه قال...« :كان ع ّ
األوصياء.[[[ 
وجل
وعن جعفر ،عن أبيه قال« :قال عيل بن أيب طالب :م ّنا سبعة خلقهم الله ع ّز ّ
مل يخلق يف األرض مثلهم :م ّنا رسول الله س ّيد األ ّولني واآلخرين وخاتم الن ّبيني ،ووص ّيه
خري الوص ّيني ،وسبطاه خري األسباط حس ًنا وحسي ًنا ،وس ّيد الشهداء حمزة ع ّمه ،ومن قد طار
مع املالئكة جعفر ،والقائم.[[[
وقد ظهرت هذه العبارات الوالئيّة أل ّول م ّرة عىل نقود الدولة الفاطميّة يف عهد الخليفة
املع ّز لدين الله ،وكان ذلك منذ سنة  342هـ [[[ ،ويرجع السبب يف ذلك إىل إحساس املع ّز
بالق ّوة التي بلغتها الدولة الفاطم ّية واتساع نفوذه وبسط سيطرته عىل بالد املغرب وقضائه
الشيعى يف البالد الجديدة التي
عىل خصومه ومنافسيه[[[ ،وقد سعى املع ّز لنرش املذهب
ّ
كانت تخضع لسيطرته ،ومن ث ّم فقد نقش هذه العبارات التي تعكس مبادئ هذا املذهب
عىل النقود التي تعترب من أه ّم وسائل اإلعالم يف ذلك الوقت.وقد استم ّرت هذه العبارات
تنقش عىل نقود الدولة الفاطم ّية منذ ظهورها يف عهد املع ّز حتّى سقوط الدولة[[[.
[[[ـ الحافظ مح ّمد بن أيب الفوارس ،األربعني ،ص .19

ف بعد سنة  ،)1025املناقب املرتضويّة (ط مببي) ،ص .114
الحنفي
الكشفي ،مح ّمد صالح
[[[ـ
ّ
الرتمذي (املتو ّ
ّ
ّ

مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،قم ،ط،1
[[[ـ
ّ
البغدادي ،أبو عبّاس عبد الله (ت  300هـ) ،قرب اإلسناد ،تحقيقّ :
يل ،
يل  ،ج  ،1ص  120و 147؛ ابن حنبل ،فضائل اإلمام ع ّ
 1314هـ ،ص 27؛ ابن عساكر يف ترجمة اإلمام ع ّ
ص 202؛ الحسكاين ،شواهد التنزيل ،ج  ،1ص 368و513 – 510؛ املجليس ،مح ّمد باقر بن مح ّمد تقي (ت 1111
مؤسسة الوفاء ،بريوت ،ط 1403 ،2ﻫ  1983 /م ،ج ،38ص .110
ﻫ) ،بحار األنوار الجامعة لدرر أَخبار األمئّة األطهارّ ،
اإلسالمي إىل سقوط دولة
[[[ـ عبد الوهّاب ،ورقات ،ج ،1ص443؛ بن قربة ،صالح ،املسكوكات املغرب ّية من الفتح
ّ
حمد ،رسالة دكتوراه  /جامعة الجزائر1983 ،م ،ص 351-350؛ مايسة داود ،م.س ،ص54؛ عبد الرحمن فهمي
بني ّ
مح ّمد ،النقود العربيّة ماضيها وحارضها ،املكتبة الثقافيّة ،ط1964 ،1م ،ص .60
[[[ـ ابن الخطيب ،أعامل األعالم ،ج ،3ص58؛ عبد الوهّاب ،م.س ،ج ،1ص444؛ مايسة داود ،م.س ،ص.39
[[[ـ عبد الوهّاب ،م.س ،ج ،1ص.444 443-
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اهت ّم الفاطم ّيون بهويّتهم العقائديّة ،وذلك من خالل ع ّدة وسائل ،منها مد ّونات السكّة
النقديّة ،وكان ذلك قبل دخولهم مرص ،فقد سكّت نقودهم وبثّت يف مرص أيّام االضطرابات
الفاطمي ،قالت بعض
ي ،منسوب إىل املع ّز لدين الله
التي شهدتها ،ومنها الدينار املع ّز ّ
ّ
املصادر :إ َّن دينا ًرا ناد ًرا ظهر يف مجموعة دار الكتب املرصيّة رقم( )956رضب مرص سنة
 341هـ ،وكان يحمل اسم املع ّز لدين الله.
الشيعي فقط،
ريا عن العقيدة واملذهب
ومن ذلك يتّضح أ ّن العبارات الشيع ّية مل تكن تعب ً
ّ
وإنّ ا أيضً ا تربز شخصيّة الدولة الفاطميّة السياسيّة ومتيّزها عن الدولة العباسيّة يف املرشق
السيايس
الرسمي عن النظام
والدولة األمويّة يف املغرب ،فهي مبثابة اإلعالن
الفاطمي[[[.
ّ
ّ
ّ
يل لنصوص وجه
وقد ُس ّ
يل أفضل الوص ّيني) بكتابات الهامش الداخ ّ
جلت عبارة (ع ّ
بعض النقود الذهب ّية للخليفة املع ّز لدين الله ،واملرضوبة يف طرابلس سنة 365هـ املهديّة
أعوام343هـ349 ،هـ365 ،هـ ،واملنصوريّة سنوات 345هـ352 ،هـ353 ،هـ359 ،هـ360 ،هـ،
361هـ362 ،هـ363 ،هـ365 ،هـ ،وصقلية يف أعوام 343هـ344 ،هـ351 ،هـ357 ،هـ[[[.
يل أفضل الوص ّيني ووزير خري املرسلني:
ثان ًيا :ع ّ
الجزء األ ّول من هذه العبارة ورد توثيقها سابقًا ،أ ّما عبارة (وزير خري املرسلني) فقد
يل
احتج اإلمام ّية ببعض األحاديث الواردة عن الرسول والتي
ّ
ّ
اختص فيها اإلمام ع ّ
يل يصف أ ّول الدعوة اإلسالم ّية ،عندما
بالوزارة ،منها :الحديث الذي يرويه اإلمام ع ّ
جمع الرسول بني عبد املطّلب وخاطبهم «...بأنّ الله مل يبعث نب ًّيا إال جعل له وص ًّيا
ووليي وأخي ووزيري؟ ،فسكتوا،
وصيي وواريث
ووزي ًرا ووارثًا وأخًا وول ًّيا ،فأيّكم يكون
ّ
ّ
ً
ً
يبق منهم أحد غريي
رجل
فجعل يعرض ذلك عليهم
رجل ليس منهم أحد يقبله ،ح ّتى مل َ
يل.[[[ 
يل ،فقلت :أنا يا رسول الله؟ ،فقال :نعم أنت يا ع ّ
وأنا يومئذ أحدثهم س ًّنا -فعرض ع ّ[[[ـ عبد املنعم ماجد ،ظهور الخالفة الفاطميّة وسقوطها يف مرص ،القاهرة1994 ،م ،ص .249

[[[ـ مايسة داود ،املسكوكات الفاطميّة ،ص ،211رقم .37
[[[ـ م ّر تخريجه.
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النبي حني قال لها« :يا فاطمة :إنّا أهل البيت أعطينا
ومنه :حديث فاطمة مع
ّ

سبع خصال مل يعطها أحد من األولني وال يدركها أحد من اآلخرين ،م ّنا أفضل األنبياء وهو

أبوك ،ووص ّينا خري األوصياء ،وهوبعلك ،وشهيدنا خري الشهداء وهو حمزة ع ّمك ،م ّنا من له

جناحان يطري بهام يف الج ّنة حيث يشاء وهو جعفر ابن ع ّمك ،وم ّنا سبطا وس ّيدا شباب أهل
يل عيىس بن مريم خلفه فهو ولدك.[[[ 
الج ّنة ابناك ،والذي نفيس بيده
ّ
مهدي هذه األ ّمة يص ّ

قال رسول الله« :أ ّول من يدخل من هذا الباب أمري املؤمنني وس ّيد املرسلني وقائد

ً
رجل من األنصار ،إذ جاء
جلني وخاتم الوص ّيني .قال أنس :قلت :اللهم اجعله
الغ ّر املح ّ
ثم جعل ميسح عرق وجهه بيده
رشا فاعتنقه ّ
يل ،فقام مستب ً
يل فقال :من هذا؟ فقلت :ع ّ
ع ّ

يل بوجهه ،فقال عيل :يا رسول الله لقد صنعت شي ًئا ما صنعته يب قبل .فقال :ما
وميسح ع ّ

وتبي لهم ما اختلفوا فيه بعدي[[[.
مينعني وأنت تؤدّي ع ّني وتسمعهم صويت ّ

يل خاتم الوص ّيني إىل يوم
وعن أيب ذ ّر عن النبي أنّه قال« :أنا خاتم النب ّيني وأنت يا ع ّ

[[[
النبي أيضً ا أنّه قال :أنا خاتم األنبياء وأنت يا ّ
عيل خاتم األوصياء[[[.
الدين  .وعن ّ

وقد ظهرت هذه العبارة عىل نقود الدولة الفاطم ّية أل ّول م ّرة عىل مناذج من نقود الخليفة

املع ّز لدين الله ،وذلك بكتابات الهامش األوسط من نصوص وجه بعض الدنانري الذهب ّية
املرضوبة مبدينة املنصوري ّة يف أعوام 343هـ[[[344 ،هـ[[[345 ،هـ[[[346،هـ347 ،هـ،
348هـ349 ،هـ351 ،هـ352 ،هـ353 ،هـ354 ،هـ.

[[[ـ القندوزي ،ينابيع املودّة ،ص.243

[[[ـ الحسني بن نرص بن أحمد املشتهر بابن الخميس ،مختار مناقب األبرار ،ص .17
الحنفي ،آل مح ّمد ،ص .7
املردي
[[[ـ حسام الدين
ّ
ّ

الحق ،ج  ،4ص  20و  120 – 113و 344؛ ج  ،15ص .173
التسرتي ،إحقاق
[[[ـ
ّ
ّ

اإلسالمي،
[[[ـ قازان ،املسكوكات اإلسالم ّية ،ص  ،301 299-رقم 447؛ ابن قربة ،املسكوكات املغرب ّية من الفتح
ّ
ص368 367-؛ العجايب ،جامع املسكوكات العربيّة ،ص ،208رقم .259
[[[ـ قازان ،م.س ،رقم 448؛ ابن قرية ،م.س ،ص 368 367-؛ العجايب ،م.س ،ص ،209رقم .260

[[[ـ إسامعيل حجارة ،النقود املكتشفة يف ياسني تبه ،مجلّة املسكوكات ،العدد1975 ،6م ،ص74؛ العجايب ،م.س،
ص ،209رقم .361
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كام نقشت هذه العبارة بنفس املكان عىل مناذج أخرى من النقود الذهب ّية رضب
املنصوريّة أيضً ا يف سنوات355 :هـ356 ،هـ357 ،هـ358 ،هـ359 ،هـ360 ،هـ361 ،هـ،
362هـ363 ،هـ364 ،هـ365 ،هـ.[[[.

يل أفضل الوصيّني ووزير خري املرسلني) بكتابات الهامش
وكذلك د ّونت عبارة (ع ّ
األوسط من نصوص وجه بعض الدنانري الذهب ّية املرضوبة يف مدينة املهديّة يف سنوات
353هـ 357هـ 360هـ 365هـ[[[.

كام جاءت نفس العبارة منقوشة أيضً ا بكتابات الهامش األوسط من نصوص وجه بعض

الدراهم الفضّ ّية املرضوبة يف مدينة املنصوريّة يف أعوام 353هـ 358هـ 365هـ .وقد وردت

هذه العبارة مد ّونة بنفس املكان من نصوص وجه بعض مناذج من نقود الخليفة املستنرص،
منها :الدنانري الذهب ّية املرضوبة يف مدينة املهديّة واملؤ ّرخة بسنوات 454هـ455 ،هـ،
456هـ457 ،هـ459 ،هـ[[[.

[[[ـ انظر :ابن قربة ،م.س ،ص 371-370؛ إسامعيل حجارة ،م.س ،رقم  ،16013وص ،74رقم 15989؛ العجايب،
م.س ،ص ،210رقم 262؛ و ص ،211رقم 264؛ وص ،214رقم 271؛ وص ،214رقم 270؛ ص ،213رقم 269؛
وص212؛ ص266؛ ص ،212رقم 267؛ مايسة داود ،املسكوكات الفاطميّة ،ص ،228-227رقم 103؛ وص ،230رقم
اإلسالمي ،ص ،130رقم 3869؛ وص ،130
112؛ وص ،228رقم 105؛ وص ،228رقم 106؛ ساجدة شكري ،الدينار
ّ
رقم 8050؛ وص ،229رقم 107؛ وص ،130رقم 2903؛ قازان ،م.س ،رقم 363؛ 461؛ 462؛ 458؛ 464؛ 450؛ 452؛
451؛ 457؛ 456؛ 455؛ .453
[[[ـ  ،Lane-Poole،Catalogue،of Oriental Coins…Vol،lV،No.44العجايب ،م.س ،ص  ،218رقم .277

[[[ـ العجايب ،م.س ،ص ،278رقم .360
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كام د ّونت هذه العبارة بكتابات الهامش األوسط من نصوص وجه منوذج من النقود
الفضّ ّية املرضوبة يف املنصوريّة سنة 435هـ[[[.
ثالثًاّ :
ويص الرسول ونائب الفضول وزوج الزهراء البتول:
عل بن أيب طالب
ّ
النائب من قام مقام غريه يف أمر أو عمل[[[ ،الفضول يقصد به حلف الفضول واملراد
قريش[[[ ،البتول من النساء العذراء املنقطعة عن الزواج إىل الله[[[.
فضل
ً
ويص الرسول ونائبه من قومه
يل من أنّه
وتع ّدد هذه العبارة مآثر اإلمام ع ّ
ّ
عن ميزة أخرى تفضّ ل بها اإلمام عيل ،وهي :زواجه من الس ّيدة فاطمة الزهراء بنت
يل من الس ّيدة فاطمة الزهراء من املكارم التي مت ّناها
رسول الله ،وكان زواج اإلمام ع ّ
يل ثالث خصال ألن تكون يل خصلة
الصحابة ،فقد قال عمر بن الخطاب( :لقد أُعطي ع ّ
يل من أ ّن أعطى حمر النعم ،فسئل ما هن؟ فقال :تز ّوجه من ابنته فاطمة ،وسكناه
منها ّ
أحب إ ّ
املسجد ال يحل يل فيه ما يحل له ،والراية يوم خيرب)[[[.
وقد ظهرت هذه العبارة منقوشة عىل نقود الدولة الفاطميّة ،منها مناذج من النقود الذهب ّية
فيض آخر
باسم الخليفة املع ّز لدين الله واملرضوبة باملنصوريّة عامي 342هـ[[[343هـ[[[ ،ونقد ّ
[[[ـ املعجم الوسيط ،ج ،2ص ،999مادّة ناب.

 Lane-Poole،Cairo،No.1200.ـ ][1

التميمي،
[[[ـ حلف الفضول تكون يف مكّة قبل اإلسالم اجتمعت فيه قبائل قريش يف دار عبد الله بن جدعان
ّ
وتعاهدوا عىل أن ال يجدوا مبكّة مظلو ًما من أهلها وغريهم من سائر الناس إال قاموا معه ،وكانوا عىل من ظلمه حتّى
تر ّد عليه مظلمته ،وقد شهد الرسول هذا الحلف ،وكان يقول بعد الرسالة( :لقد شهدت يف دار عبد الله بن

جدعان حلفًا ما أحب إيل به من حمر النعم ،ولو أُدعى به إىل اإلسالم ألجبت) ،صفى الرحمن املباركافوري ،الرحيق
املختوم (بحث يف السرية النبويّة عىل صاحبها أفضل الصالة والسالم) ،القاهرة ،د.ت ،ص.50
[[[ـ املعجم الوسيط ،ج ،1ص ،39مادّة بتله.

السيوطي ،تاريخ الخلفاء ،ص.172
[[[ـ
ّ

[[[ـ ابن قربة ،م.س ،ص 367-366؛ العجايب ،م.س ،ص ،207رقم .358
-Lane-Poole،Cairo،PP.152- 153،No.953.
يل بن أيب طالب وىص الرسول ونافق الفضول وزوج الزهراء البتول).
-قرأ لني بول هذه العبارة قراءة غري صحيحة فقرأها (ع ّ

(عيل بن أيب طالب
[[[ـ قازان ،املسكوكات اإلسالميّة ،ص  ،301 299-رقم 466؛ وقرأ العبارة قراءة غري دقيقة حيث ذكرها ّ
وىص الرسول والنائب الفاضل وزوج الزهراء البتول)؛ مايسة داود ،م.س ،ص ،226رقم 98؛ وقرأت مايسة داود هذه العبارة
أيضً ا قراءة غري صحيحة ،فذكرت أنّها (عيل بن أيب طالب وىص الرسول ونسل الفضيلة ،وزوج الزهراء البتول).
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رضب يف نفس املدينة سنة 342هـ[[[ ،وذلك بكتابات الهامش األوسط من نصوص الوجه.
النقدي للخالفة الفاطميّة عىل إصدار النقود الذهبيّة ،وكان التصميم العام
اعتمد النظام
ّ

لهذه النقود عبارة عن مركز وأربع دوائر ،تتض ّمن بداخلها ثالثة هوامش ،كام ييل :الوجه :ـ
يل :ال إله إال الله وحده ال رشيك /له مح ّمد رسول
الظهر مركز :العزة لله مركز :هامش داخ ّ

وص /الرسول ونائب
يل بن أيب طالب ّ
الله .لدين الله أمري املؤمنني .هامش أوسط :وع ّ

الحق املبني.
الفضول وزوج /الزهراء البتول.ـ  :بسم الله امللك
ّ

اليازوري ،والذي عال
تول وزارته أبو مح ّمد
ويف عهد الخليفة املستنرص بالله حني ّ
ّ

شأنه وتلقّب بنارص الدين وسأل الخليفة املستنرص بالله أن ينقش اسمه عىل النقود فرضب
سكّة نقش عليها:

رضبــت يف دولــة آل اهلــدى
مســتنرصا
ً

بــاهلل

ّ
جــل

اســمه

ومــن آل طــه وآل ياســن
وعبــده النــارص للديــن

[[[

يل خري صفوة الله:
راب ًعا :ع ّ
أ ّما كون أمري املؤمنني خري صفوة الله؛ أل ّن أهل البيت هم صفوة الله وهو خريهم.

عن أيب عبد الله ،قال :نحن جنب الله ،ونحن صفوة الله [[[.

وعن إسامعيل بن موىس بن جعفر عن أبيه عن ج ّده موىس بن جعفر عن أبيه

يل بن الحسني عن أبيه الحسني بن
يل عن أبيه ع ّ
جعفر بن مح ّمد عن أبيه مح ّمد بن ع ّ

يل بن أيب طالب ،قال :قال رسول الله :مل ّا أرسي يب إىل السامء
يل عن أبيه ع ّ
ع ّ

يل الله
يل و ّ
رأيت عىل باب الج ّنة مكتو بًا بالذهب ال إله إال الله مح ّمد حبيب الله ع ّ
فاطمة أمة الله الحسن والحسني صفوة الله عىل مبغضيهم لعنة الله [[[.
[[[ـ العجايب ،جامع املسكوكات العرب ّية ،ص ،284رقم .366

املقريزي ،اتعاظ الحنفا ،ج ،2ص 245؛ عاطف منصور ،النقود اإلسالميّة ،ص .469
[[[ـ
ّ
املجليس ،بحار األنوار ،ج ،26ص.259
[[[ـ
ّ
الخوارزمي ،مقتل الحسني ،ص .108
[[[ـ
ّ
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ويف زيارة أمري املؤمنني تقول :السالم عليك يا أمري املؤمنني ،السالم عليك يا
حبيب حبيب الله ،السالم عليك يا صفوة الله [[[.

َُ ُْ ْ َ
اب
وجاء عن الفضيل بن يسار ،عن الباقر ،قال« :هذه اآلية عِنده عِلم الكِت ِ
يل ،إنّه عامل هذه األ ّمة.
نزلت يف ع ّ

[[[

ص ّل
ويف رواية عنه قال« :إيّانا عنى
النبي َ
ّ
خاصة ،وع ّ
يل أفضلنا وأ ّولنا وخرينا بعد ّ
اللهُ َعلَ ْي ِه َوآلِ ِه.[[[
يل خري صفوة الله) تحمل املزيد من املبالغة يف متجيد اإلمام عيل
وهذه العبارة (ع ّ
وأح ّق ّيته بالخالفة واإلمامة من أقرانه [[[.
وقد وردت هذه العبارة عىل نقود الدولة الفاطميّة ،فقد ظهرت أل ّول م ّرة عىل
الداخيل
ّ
نقود الخليفة املع ّز [[[(386-365هـ996-975 /م) ،وذلك بكتابات الهامش
لنامذج من الدنانري الذهب ّية رضب طرابلس سنة 367هـ ،و370هـ ،واملنصور يّة
سنوات 367هـ369 ،هـ370 ،هـ371 ،هـ [[[375 ،هـ376 ،هـ377 ،هـ380 ،هـ381 ،هـ،

382هـ [[[383 ،هـ384 ،هـ485 ،هـ386 ،هـ387 ،هـ ،وبنفس املوضع عىل النقود
الذهبيّة املرضوبة يف املهد يّة يف أعوام 366هـ369 ،هـ370 ،هـ371 ،هـ372 ،هـ [[[،
373هـ [[[.

[[[ـ ابن قولويه ،الشيخ أبو القاسم جعفر بن مح ّمد الق ّمي (ت  368هـ) ،كامل الزيارات ،تحقيق :الشيخ جواد
مؤسسة نرش الفقاهة ،قم املقدسة 1417 ،هـ ،ص .98
القيومي ،طّ ،1
ّ
[[[ـ سورة الرعد ،اآلية .43

عيل  ،ص.252
الرحامين ،أحمد ،اإلمام ّ
ّ
[[[ـ

[[[ـ ابن قربة ،م.س ،ص374؛ مايسة داود ،م.س ،ص.54

[[[ـ ابن قربة ،م.س ،ص ،374هامش ()5؛ مايسة داود ،م.س ،ص.54

[[[ـ العجايب ،م.س ،ص ،222رقم 283؛ ص  ،223رقم 285؛ وص ،223رقم .286

[[[ـ العجايب ،م.س ،ص ،-226 292 – 226-228 295-رقم 291؛ رقم 297؛ ص ،299رقم .298

[[[ـ العجايب ،م.س ،ص ،230رقم 299؛ ،ص ،220رقم 280؛ ص ،221رقم282؛ ص ،223رقم 285؛ وص ،224رقم .288
اإلسالمي ،ص .375 374-ـ
[[[ـ ابن قربة ،املسكوكات املغرب ّية من الفتح
ّ
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ِ
ورض َم ْن ريض:
النبي كَرِهَ َم ْن كَرِهَ
ً
خامسا :ع ّ
يل خري الناس بعد ّ
يل وأنه أفضل الناس بعد الرسول  كَرِهَ َم ْن كَرِهَ
تشري هذه العبارة إىل فضل اإلمام ع ّ
ِ
يل أ ّن الرسول أخربه أنّه ال يحبّه إال مؤمن وال يكرهه
ورض َم ْن ريض ،وقد روى اإلمام ع ّ
إال منافق.
النبي مام تسامل عليه املسلمون جمي ًعا إال من
وكون اإلمام ع ّ
يل خري الناس بعد ّ

يل خري الناس وردت يف أحاديث كثرية
شذّ ،كبعض فرق الخوارج وبني أم ّية عا ّمة ،وعبارة ع ّ
يل خري البرش ،واملؤ ّدى واحد .فمن
ويف بعضها فمن أىب فقد كفر ،ويف بعض األحاديث ع ّ
هذه األحاديث:
يل خري البرش ،ال ّ
يشك فيه إال منافق [[[.
عن عطيّة ،عن جابر ،قال :ع ّ

وعن أيب األسود الدؤيل ،قال :سمعت أبا بكر الص ّديق (ريض الله عنه) ،يقول :أيّها
يل خري من طلعت
يل بن أيب طالبّ ،
فإن سمعت رسول الله يقول :ع ّ
الناس عليكم بع ّ
عليه الشمس وغربت بعدي [[[ ،ويف رواية :من مل يقل ّ
عيل خري الناس فقد كفر [[[..
يف ،قال :دخلنا
العلمة ً
وروى ّ
نقل عن اإلمام أحمد بن حنبل وعن عط ّية بن سعيد العو ّ
يل ،فقلت :أخربنا عنه،
عىل جابر بن عبد الله وقد سقط حاجباه عىل عينيه ،فسألناه عن ع ّ
فرفع حاجبيه بيديه ،فقال :ذاك من خري البرش [[[.
ّ
املتوف سنة ( )410يف املناقب بسنده عن حذيفة بن
وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه
عيل  من تاريخ مدينة دمشق البن عساكر ،ج  ،2ص 444؛ زين الدين عبد الرؤف ،كنوز
[[[ـ ترجمة اإلمام ّ
الحقائق ،ص .98

[[[ـ الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج  ،3ص 192؛ ابن حجر ،أحمد بن عيل أبو الفضل ،لسان امليزان ،ط،3
مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت1406 ،هـ1986 /م ،ج  ،6ص 78؛ ابن حجر ،شهاب الدين أحمد بن عيل
ّ
العسقالين (ت 852هـ  1448 /م) ،تهذيب التهذيب ،دار الفكر للطباعة والنرش ،بريوت ،ط 1980 ،1م ،ج ،9ص .419
[[[ـ ابن حجر العسقالين ،تهذيب التهذيب ،ج  ،9ص .419

[[[ـ التسرتي يف اإلحقاق ،ج  ،4ص 249؛ ابن حجر ،لسان امليزان ،ج  ،2ص .252
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النبي :يا
يل خري البرش فمن أىب فقد كفر[[[ .وقال
اليامن ،قال :قال رسول الله :ع ّ
ّ
عيل خري البرش
النبي ،قالّ :
يل أنت خري البرش فمن أىب فقد كفر[[[ ،وعن حذيفة عن
ع ّ
ّ
عيل ،فقالت :ذاك خري البرش
فمن أىب فقد كفر[[[ ،وعن عطاء ،قال :سألت عائشة عن ّ
ال ّ
يشك فيه إال كافر [[[.
هذا الحديث من املتواترات وله شواهد وطرق كثرية ذكره ُج ّل املح ّدثني واملؤ ّرخني،
الهندي ،وابن أيب
أمثال :ابن عساكر وابن حجر ،والهيثمي ،وأبو نعيم ،والحاكم ،واملتّقي
ّ
يل ،وقد أفرد الشيخ جعفر بن أحمد بن
والذهبي ،وابن حنبل،
شيبة،
والخوارزمي ،واملغاز ّ
ّ
ّ
وسمه «نوادر األثر يف أ ّن عل ًّيا خري البرش» ،وذكر
خاصة يف هذا الحديث
يل الق ّم ّي رسالة
ّ
ّ
ع ّ
نحوخمسة وسبعني طريقًا للحديث [[[.
يل ،قالوا :هذا خري الربيّة ،ويف تاريخ
وعن جابر :كان أصحاب
النبي إذا أقبل ع ّ
ّ
عيل
يل خري الناس بعد رسول الله .[[[ وقوله :من مل يقل ّ
ّ
البالذري عن جابر :كان ع ّ
[[[
خري الناس فقد كفر؟
ويف حديث رسول الله« :أيّها الناس أال أخربكم بخري الناس أبًا وأ ًّما ،وهام الحسن
يل بن أيب طالب ،وأ ّمهام فاطمة بنت رسول الله.[[[
والحسني ،أبوهام ع ّ
جلت بكتابات هامش ظهر
وقد وردت هذه العبارة عىل نقود دولة األدارسة حني ُس ّ
[[[ـ ابن حجر العسقالين ،تهذيب التهذيب ،ج  ،9ص .419

[[[ـ الكشفي الحنفي ،محمد صالح ،املناقب املرتضويّة ،ص .106

[[[ـ البدخيش ،الحافظ مح ّمد خان بن رستم خان ،مفتاح النجاة يف مناقب آل العبّاس ،ص 49؛ ابن خالويه ،الحسني
بن أحمد النحوي ،إعراب ثالثني سورة ،ص.148
عيل ،مودّة القرىب ،ص .42
الهمداين ،العلّمة السيّد ّ
ّ
[[[ـ
الحق ،ج  ،4ص .255
التسرتي ،إحقاق
[[[ـ
ّ
ّ

عيل بن يونس (ت  877هـ) ،الرصاط املستقيم إىل مستحقّي التقديم،
[[[ـ زين الدين العاميل ،الشيخ أبو مح ّمد ّ
املحمودي ،ج ،3مج ،3املكتبة املرتضويّة ،طهران ،ط 1384 ،1هـ ،ج  ،2ص.69
تحقيق وتصحيح :مح ّمد الباقر
ّ

[[[ـ تاريخ الخطيب البغدادي ،ج  3ص 192؛ كنز العمّل ،ج  ،6ص .159

األميني ،الشيخ عبد الحسني أحمد النجفي
املحمودي ،ترجمة اإلمام الحسني من تاريخ دمشق ،ج 13؛
[[[ـ
ّ
ّ
يب ،بريوت1397 ،هـ ،ج  ،3ص .22
العر
الكتاب
دار
ط،1
واألدب،
ة
ن
والس
الكتاب
يف
الغدير
1392هـ)،
(ت
ّ
ّ
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الدراهم التي سكّها عيىس بن ادريس الثاين يف بهت سنة 246هـ وورزيغة سنة 247هـ.

يل الله:
ً
يل و ّ
سادسا :ع ّ
الوالية بالفتح للخالق ،وبالكرس للمخلوقني ،وقيل :الوالية بالفتح يف الدين ،بالكرس يف

يل والوالية بالكرس مصدر الويل والوالية
السلطان والوالية ،بالفتح النرصة ،وقيل مصدر الو ّ

السلطان والنرصة[[[.وآية الوالية هي آية التص ّدق بالخاتم ،وهي قوله تعاىل :إِ ََّ
نا َولِ ُّيك ُُم اللّهُ
الصالَ َة َو ُي ْؤتُونَ ال َّزكَا َة َوه ُْم َرا ِك ُعونَ .[[[ 
َو َر ُسو ُلهُ َوالَّ ِذي َن آ َم ُنواْ الَّ ِذي َن ُي ِقي ُمونَ َّ

يل يف قوله تعاىل
روى جمع كثري وج ّم غفري من أعالم الجمهور مشتمل عىل إطالق الو ّ
محب
العلمة املح ّدث الثقة الشهري الشيخ
ّ
يل ،منهم:
ّ
إنّ ا ول ّيكم الله ،اآلية عىل ع ّ
ّ
املك
ّّ
الطربي
الدين
املتوف سنة  ،[[[ 694وعلّمة القوم يف عرصه السيّد شهاب الدين
ّ
[[[
ّ
البغدادي املسكن
الرضوي النسب اآللويس األصل
محمود عبد الله
املتوف سنة ،1270
ّ
ّ
ّ
ين
ّ
املتوف سنة [[[،1250
يل القايض الشوكا ّ
والعلمة املح ّدث املحقّق الشيخ مح ّمد بن ع ّ
النحوي
األندليس
الغرناطي
ين
ّ
ّ
والعلمة أبو عبد الله مح ّمد بن يوسف بن ح ّيان الجيا ّ
ّ
ّ
[[[ـ القايض النعامن ،دعائم اإلسالم ،ج ،1ص ،14هامش(.)1

[[[ـ سورة املائدة ،اآلية.55

الطربي ،ذخائر العقبى ،ص .88
[[[ـ
ّ

[[[ـ اآللويس (ت 1270هـ) ،أبو الفضل شهاب الدين السعيد محمود ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع
املثاين ،دار الكتب العلم ّية ،ط ،2ج ،6ص ( .149ط مطبعة املنرييّة مبرص).

[[[ـ الشوكاين ،مح ّمد بن عيل بن مح ّمد (ت  1250هـ) ،فتح القدير الجامع بني ف ّني الرواية والدراية من علم التفسري،
محفوظ العيل ،د.ط ،د.ت .ج  ،2ص( .50ط مرص).
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ّ
والعلمة
ّ
س الشهري[[[،
املتوف بالقاهرة سنة  ،[[[ 754وابن كثري
الشامي املح ّدث املف ّ
ّ
الواحدي
يل بن أحمد
النيسابوري[[[ ،والعلّمة الشيخ جالل
ّ
ّ
املح ّدث الشيخ أبوالحسن ع ّ
[[[
[[[
ّ
السيوطي
الدين عبد الرحمن
املتوف سنة  ،911والعلّمة سبط بن
والعلمة
ّ
الجوزي ،
ّ
ّ
ّ
املرصي
الشبلنجي
السيّد مح ّمد مؤمن بن الحسن
املتوف يف أوائل القرن الرابع عرش[[[،
ّ
ّ
[[[
[[[
والعلمة
ّ
البغدادي ،
الطربي[[[ ،والشيخ عالء الدين الخازن الخطيب
والعلمة
ّ
النسفي .
ّ
ّ
ّ
يل ،وقد استند
تعب عن املذهب
وهذه العبارة ّ
الشيعي يف فكرة الوالية لإلمام ع ّ
ّ
علامء الشيعة يف ذلك األمر عىل ما روي من اآليات القرآن ّية واألحاديث النبويّة مبا يؤيّد
يل[.[[1
وتلك الفكرة ،وأ ّن معنى الوالية بأنّها لإلمام ع ّ
[[[ـ يف تفسريه البحر املحيط ،ج  ،3ص ( .513ط مرص).

[[[ـ تفسري القرآن العظيم ،قدّم له :يوسف عبد الرحمن املرعشيل ،ط ،2بريوت ،دار املعرفة للطباعة والنرش،
2004م ،ج  ،2ص .71
النيسابوري (ت221هـ) ،أسباب النزول ،ط ،2بريوت ،دار الهالل1985 ،م،
الواحدي ،أيب الحسن عيل بن أحمد
[[[ـ
ّ
ّ
ص .148

[[[ـ السيوطي ،لباب النقول يف أسباب النزول ،دار إحياء العلوم ،بريوت ،ال ط ،ال .ت ،ص .90

خواص
الخواص (تذكرة
[[[ـ سبط الجوزي ،أبو الفرج يوسف فرغيل الحافظ البغدادي الحنفي (ت654هـ) ،تذكرة
ّ
ّ
العلمة مح ّمد صادق بحر العلوم ،املطبعة الحيدريّة ،النجف1383 ،هـ /
ّ
األ ّمة يف خصائص األمئّة ،قدّم له:
1964م ،ص .18

[[[ـ نور األبصار ،ص .105

[[[ـ التفسري ،ج  ،6ص .165
[[[ـ التفسري ،ج  ،1ص .475

[[[ـ يف كتابه املطبوع بهامش تفسري الخازن ،ج  ،1ص ( .484ط مرص)؛ وينظر أيضً ا :الشبلنجي ،نور األبصار ،ص
105؛ الشوكاين ،فتح القدير ،ج  ،2ص 50؛ الهيثمي ،مجمع الزوائد ،ج  ،7ص 17؛ املتقي الهندي ،كنز العامل،
ج  ،5ص 38؛ الهمداين ،اإلكليل ،ص 93؛ البيضاوي ،التفسري ،ج  ،2ص156؛ الكنجي ،كفاية الطالب ،ص 160؛
النيشابوري يف تفسريه املطبوع بهامش تفسري الطربي ،ج  ،6ص 146؛ ابن عريب ،التفسري ،ص 294؛ محب الدين
الطربي ،ذخائر العقبى ،ص 102؛ الرياض النرضة ،ص 206؛ سبط بن الجوزي ،التذكرة ،ص 208؛ غياث الدين بن
الرتمذي ،املناقب
هامم املعروف بخواند مري ،حبيب السري ،ج  ،2ص 12؛ املري مح ّمد صالح الكشفي الحنفي
ّ
النيشابوري ،معرفة علوم الحديث ،ص 102؛ الزمخرشي ،الكشّ اف ،ج ،1
املرتضوية ،ص 70؛ الحاكم أبو عبد الله
ّ
ص 347؛ ابن حجر العسقالين ،الكايف الشاف يف تخريج أحاديث الكشاف ،ص 56؛ الرازي ،التفسري ،ج  ،12ص
26؛ رشيد رضا ،تفسري املنار ،ج  ،6ص 442؛ اآللويس ،روح املعاين ،ج  ،6ص 149؛ ابن كثري ،التفسري ،ج  ،2ص
السيوطي ،الد ّر
71؛ الفخر الرازي ،أحكام القرآن ،ج  ،2ص 543؛ القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج  ،6ص 221؛
ّ
القندوزي ،ينابيع املودّة ،ج ،1ص .115
املنثور ،ج  ،2ص 293؛
ّ
[[[1ـ القايض النعامن ،م.س ،ج ،1ص15؛ أحمد كامل محمد صالح ،مرص اإلسالم ّية ،القاهرة ،ال.ت ،ص.120
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ومن األحاديث النبويّة التي تدعم موضوع الوالية ما ورد عن الرسول أنّه قال:
يل بن أيب طالب؛ فإنّ والءه واليئ،
«أويص من آمن بالله وصدّ قني بوالية أمري املؤمنني ع ّ
[[[
يل وأمرين أن أبلّغكموه عنه .
وأمر أمرين به ّ
رب ،وعهد عهده إ ّ
جة الوداع ،فأمر
وكذلك ما قاله الرسول عندما وصل إىل غدير خم يف عودته من ح ّ
يل فأقامه إىل جانبه،
بدوحات فقممن له ،ونادى الصالة جامعة ،واجتمع الناس وأخذ بيد ع ّ
نبي بعدي ،وهو
وقال :أيّها الناس اعلموا أ ّن عليًّا م ّني مبنزلة هارون من موىس إال أنّه ال ّ
يل مواله ،ث ّم رفع يده حتّى رؤي بياض إبطيه ،فقال( :اللهم
ول ّيكم بعدي ،فمن كنت مواله فع ّ
الحق معه حيث
والِ من وااله ،وعا ِد من عاداه ،وانرص من نرصه ،واخذل من خذله ،وأدر
ّ
[[[
دار)[[[ .وقد روى هذا الخرب العديد من الصحابة ،منهم :زيد بن أرقم [[[وعائشة ابنة سعد،
وغريهم كثري[[[.
يل الله) من أكرث العبارات الوالئيّة ظهو ًرا عىل النقود الفاطميّة؛ وذلك
يل و ّ
تع ّد عبارة (ع ّ
الشيعي وأفكاره ،ومن ث ّم فقد نقشت عىل مناذج من
كتعبري رصيح عن مبادئ املذهب
ّ
يل من نصوص وجه هذه
الدنانري الذهب ّية للخليفة العزيز ،وذلك بكتابات الهامش الداخ ّ
الدنانري املرضوبة بطرابلس سنة 386هـ ،وكذلك املرضوبة يف مدينة املنصوريّة املؤ ّرخة
بأعوام 367هـ368 ،هـ369 ،هـ374 ،هـ375 ،هـ376 ،هـ378 ،هـ379 ،هـ380 ،هـ381 ،هـ،
382هـ383 ،هـ384 ،هـ385 ،هـ[[[ .كام د ّونت بنفس املكان عىل النقود الذهبيّة رضب
املهديّة يف سنوات 366هـ367 ،هـ368 ،هـ369 ،هـ370 ،هـ371 ،هـ372 ،هـ373 ،هـ،
[[[ـ القايض النعامن ،م.س ،ج ،1ص.15

القلقشندي ،صبح األعىش ،ص 13و241؛
[[[ـ القايض النعامن ،م.س ،ج ،1ص16؛ ابن خلدون ،املقدّمة ،ص 355؛
ّ
السيوطي ،تاريخ الخلفاء ،ص169؛ عبد املنعم ماجد ،نظم الفاطميّني ورسومهم يف مرص ،القاهرة1953 ،م ،ص.52
ّ

النسايئ ،السنن الكربى ،ج  ،5ص .131
ّ
[[[ـ

البيهقي ،أحمد بن الحسني بن عيل (ت485هـ) ،السنن الكربى ،تحقيق :مح ّمد عبد القادر عطا ،ط ،2دار
[[[ـ
ّ
السلمي (ت279هـ
الرتمذي ،مح ّمد بن عيىس أبو عيىس
الكتب العلميّة ،بريوت1424 ،هـ 2003 /م ،ج  ،5ص 135؛
ّ
ّ
يب ،بريوت ،ال .ت ،ج  ،4ص 326؛
 892/م) ،سنن
ّ
الرتمذي ،تحقيق :أحمد شاكر وآخرون ،دار إحياء الرتاث العر ّ
ين،
األلبا
الدين
نارص
د
م
مح
تحقيق:
287هـ900/م)،
(ت
ين
الشيبا
اك
ح
الض
عمرو
بن
أحمد
بكر
أبو
عاصم،
ابن أيب
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسالمي ،ط1400 ،1هـ1979/م ،ج  ،2ص .551
بريوت ،املكتب
ّ
[[[ـ القايض النعامن ،م.س ،ج ،1ص.16

[[[ـ قازان ،املسكوكات اإلسالميّة ،رقم518 :؛ 476؛ 480؛ 483؛ 493؛ 496؛ 499؛ 503؛ 504؛ 506؛ 508؛ 514؛
511؛ 509؛ .517
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374هـ375 ،هـ376 ،هـ383 ،هـ384 ،هـ386 ،هـ[[[ .كام جاء يف هذه العبارة بالسطر األخري
من كتابات مركز الوجه عىل طراز آخر من النقود الذهب ّية باسم الخليفة الحاكم بأمر الله
(411-386هـ1020-996/م) ،وذلك عىل بعض الدنانري الذهبيّة رضب طرابلس واملؤ ّرخة
ّ
السك يف سنوات 387هـ[[[389 ،هـ[[[،
بعامي 388هـ و400هـ [[[ واملنصوريّة وتحمل تاريخ
394هـ[[[401 ،هـ[[[404 ،هـ410 ،هـ[[[.
جلت هذه العبارة عىل طراز آخر من الدنانري الذهب ّية املرضوبة يف مدينة
بينام س ّ
(عيل) بأعىل كتابات مركز الوجه عىل
املنصوريّة عامي 408هـ و411هـ[[[ حيث جاء اسم ّ
يل الله) بأسفل كتابات نفس املركز.
حني نقشت عبارة (و ّ
كام د ّونت هذه العبارة بالسطر األخري من كتابات مركز الوجه عىل بعض النامذج الذهب ّية
املرضوبة باملهديّة [[[.
ود ّونت هذه العبارة بنفس املكان من مركز الوجه عىل مناذج من النقود الذهب ّية للخليفة
الفاطمي الظاهر (427-411هـ1035-1020/م) ،واملرضوبة يف طرابلس ،واستم ّرت عبارة
ّ
يل الله) تنقش بنفس املوضع عىل النقود الذهبيّة املرضوبة يف املنصوريّة أيضً ا،
يل و ّ
(ع ّ
يل الله) عىل طراز آخر من نقود هذا الحاكم يتمثّل يف قطعة من
يل و ّ
كام نقشت عبارة (ع ّ
النقود الذهب ّية رضب صقلية مؤ ّرخة بعام 432هـ ،بينام ظهرت هذه العبارة عىل منوذج آخر
جارة ،النقود املكتشفة يف ياسني تبه ،ص ،76رقم 16015؛ وص ،76رقم 16017؛ قازان ،م.س،
[[[ـ إسامعيل ح ّ
رقم .486

[[[ـ قازان ،م.س ،رقم488 :؛ 490؛ 492؛ 494؛ 497؛ 500؛ 512؛ 538؛ 520؛ 525؛ .515
[[[ـ العجايب ،م.س ،ص ،231رقم .300

[[[ـ قازان ،م.س ،رقم 528؛ العجايب ،م.س ،ص ،232رقم .301

[[[ـ العجايب ،جامع املسكوكات العرب ّية ،ص ،232رقم .302

[[[ـ قازان ،املسكوكات اإلسالميّة ،رقم .541

[[[ـ العجايب ،م.س ،234 ،رقم 305؛ ص ،235رقم .307

[[[ـ قازان ،م.س ،رقم .557

[[[ـ قازان ،م.ن ،رقم542 :؛ 246؛ 549؛ 553؛ 560؛ 588؛ العجايب ،م.س ،ص ،233رقم 303؛ ص234؛ ص،236
رقم 308؛ ص ،237رقم 309؛ رقم .306
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من النقود الذهب ّية ال يحمل مكان الرضب أو تاريخه ،وذلك بكتابات مركز الوجه ،حيث
يل الله) بأسفل كتابات نفس املركز[[[.
يل) بالسطر األ ّول بينام وردت عبارة (و ّ
نقش اسم (ع ّ
وقد نقشت الدول التابعة للدولة الفاطميّة هذه العبارة عىل نقودها ،ومن هذه الدولة:
استقل بطرابلس عن الفاطميّني ،لك ّنه وبسبب
ّ
عمر
بني ّ
عمر[[[ يف طرابلس [[[ ،ومع أ ّن ابن ّ
السلجوقي ،مل يعلن ق ّ
ط استقالله عن الدولة الفاطم ّية عل ًنا ،وهذا
تع ّرض إمارته للخطر
ّ
ما ّ
عمر ،إذ نقش عليها أسامء الخلفاء الفاطم ّيني ،فقد نقش عىل عملة
دل عليه نقود بني ّ
تعود إىل سنة  461هـ ،و463هـ :مع ّد عبد الله وولده اإلمام أبو متيم املستنرص بالله أمري
يل الله)[[[.
يل و ّ
املؤمنني .ونقش عىل الوجه اآلخر (ال إله إال الله ،مح ّمد رسول الله ،ع ّ
البساسريي[[[ حني خرج يف العراق عىل الدولة الع ّباس ّية معل ًنا
وكذلك نقش هذه العبارة
ّ

والءه للدولة الفاطميّة وألمري املؤمنني.

[[[ـ قازان ،م.س ،رقم  ،568ص394؛ ورقم  ،572رقم  ،574ورقم  ،570ص  ،321 ،320ورقم 576؛ العجايب،
م.س ،ص ،240رقم 312؛ ص ،242ورقم 315؛ ص 246 - 244 - 243؛ أرقام 319 317- 316-؛ ص ،281رقم 363؛
وص ،293رقم .378

أسسوا دولتهم يف طرابلس الشام ،وهم ينسبون
[[[ـ حكم يف دولة بني عمّر ستّة أشخاص( 501 - 438هـ) ،وقد ّ
ريا
عمر
إىل جدّهم القايض ّ
الشيعي ،وكان لهم مكتبة دار العلم ،وهي من املكتبات امله ّمة ،وكانوا قد استوظفوا كث ً
ّ
عمر (ت  464هـ) وآخرهم :رشف الدولة بن أيب الط ّيب (ت
النساخ لنسخ الكتب أ ّولهم :أبو طالب الحسن بن ّ
من ّ
الحسيني
جواد
د
م
مح
تحقيق:
الرتاث،
فهرس
،
الحسيني
حسني
د
م
مح
(الجاليل،
ون.
ي
الصليب
عليهم
قىض
هـ).
501
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يل ،ط 1422 ،1هـ ،دليل ما ،قم ،ج ،1ص .)453
الجال ّ
[[[ـ كانوا حكّام طرابلس الشام وقضاتها وهم من الشيعة وبقيت طرابلس بيدهم إىل أن أخذها منهم اإلفرنج ملّ ا
عمر وأوالده وسافر القايض املذكور إىل
يل بن ّ
فتحوا السواحل ث ّم نزحوا منها ،أمنهم القايض فخر امللك أبو ع ّ
بغداد واستنجد باملسلمني عىل اإلفرنج وذلك يف عهد السلجوق ّيني فلم يُنجد؛ الختالف السالجقة فيام بينهم ،ودافع
عن البالد جهده حتّى عجز فملك اإلفرنج طرابلس عنوة (سنة  503هـ) .قال ابن األثري :ونهبوا ما فيها وأرسوا الرجال
وسبوا النساء واألطفال ونهبوا األموال وغنموا من أهلها من األموال واألمتعة وكتب دور العلم املوقوفة ما ال يع ّد وال
نقل عن كتب اإلفرنج :إنّه كان فيها
عمر فيها مكتبة عظيمة ،قال يل بعض املطّلعني ً
يحىص انتهى .أقول :وكان لبني ّ
ما يقدّر مبليون كتاب أو أكرث( .األمني ،أعيان الشيعة ،ج ،3ص.)612
التدمري ،تاريخ طرابلس ،ص.353
[[[ـ
ّ

[[[ـ ظهر البساسريي ( 447 - 449هـ) بدعم من الخالفة الفاطميّة يف مرص وبعض أمراء الشيعة يف العراق ،وما أعقبها
الكندري ،وقيام دولة ذات ميول إسامعيل ّية يف بغداد زاد من الضغط عىل الشيعة
من خلع الخليفة ووزيره عميد امللك
ّ
البساسريي أو مامشاته ،وحينام
تأييد
إىل
ر
يضط
لئل
ّ
بغداد
من
هرب
الطويس
الشيخ
ج شديد ،وأ ّن
وأوقعهم يف حر ٍ
ّ
ّ
خ َمدت حركته وقُتل عىل أيدي
يب -تأييده ودعمه من
سحب الخليفة
البساسريي َ
ّ
الفاطمي -بتحريض من الوزير املغر ّ
ّ
اإلسالمي ،ص227؛ الطويس ،أبو جعفر مح ّمد بن الحسن (ت  460ﻫ)،
جنود طُغرل (انظر :سوروديل ،معجم التاريخ
ّ
العدّة يف أصول الفقه ،مطبعة مريزا حبيب الله ،طهران 1317 ،ﻫ ،ج ،1ص( ،32املقدّمة)).
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البساسريي إىل فرتة ثورته عىل الخالفة العبّاسيّة
وتعود النقود املنسوبة ألرسالن
ّ
(451 - 405هـ1059 - 1058/م) أثناء خالفة القائم بأمر الله (467-422هـ 1075-1031/م)،
الفاطمي املستنرص بالله (487 - 427هـ1094-1036/م)
جل عليها اسم الخليفة
وقد س ّ
ّ
للبساسريي؛ ألنّها تحمل تاريخ رضب يعود للفرتة التي سيطر فيها عىل
ونسبت هذه النقود
ّ
بغداد ،وهذه النقود كلّها دنانري وس ّميت بالدنانري املستنرصيّة[[[.
البساسريي ،دينار رضب مبدينة السالم يف رمضان سنة
ومن الدنانري التي تنسب إىل
ّ
عيل/ال إله إال الله /وحده ال رشيك له/
450هـ ونصوص كتاباته كام ييل[[[ :الوجه :مركزّ :
الحق ليظهره
يل الله ،والهامش :مح ّمد رسول الله أرسله بالهدى ودين
ّ
مح ّمد رسول الله/و ّ
عىل الدين كلّه ولو كره املرشكون ،والظهر :مركز :مع ّد/عبد الله ووليّه /اإلمام أبو متيم/
املستنرص بالله /أمري املؤمنني ،وهامش :بسم الله رضب هذا الدينار مبدينة السالم يف شهر
نقل عن زامباور الذي
رمضان سنة خمسني وأربعامئة ،ونرش عبد العزيز حميد هذا الدينار ً
نرشه سنة 1914م ،وكان قد ن ُِش دينار مامثل لهذا الدينار سنة 1847م[[[.
[[[ـ ابن الجوزي ،املنتظم ،ج  ،8ص.196

البساسريي املرضوب يف مدينة السالم سنة 450هـ ،مجلّة الريموك
[[[ـ حميد ،عبد العزيز ،أضواء عىل دينار
ّ
للمسكوكات ،املجلّد الثاين ،العدد األول1411 ،هـ1990/م ،قسم التاريخ بجامعة يرموك ،ص.67
[[[ـ حميد ،عبد العزيز ،م.س ،ص .67
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وكذلك نقشت الدولة الزريع ّية[[[ هذه العبارة عىل نقودها والتي متثّل الدولة مسكوكات
ضبت الدنانري التي تعرف (السعايل)[[[ يف (عدن)
الزريع ّية التابعة للدولة الفاطم ّية ،فقد ُ
يل بن سبأ[[[ ،ومن مسكوكاته دينار واحد محفوظ مبتحف قطر
مق ّر دولتهم ،منها يف عهد ع ّ
يل
يل و ّ
الوطني ،ونصوصه هي :الوجه :املركز :األغ ّر /ال إله إال الله  /مح ّمد رسول الله /ع ّ
ّ
العقائدي الذي تسري عليه الدولة ،وإ ّن التش ّيع هو الصفة
الله ،فقد كشفت نقودهم االتجاه
ّ
العقائدي عىل نقودهم إعالنًا منهم للمسلمني،
املالزمة لحكّامها ،وإنّهم أثبتوا هذا الوالء
ّ
يئ.
متّخذين من التداول
ّ
النقدي للعملة بني الناس وسيلة للرتويج لهذا االعتقاد الوال ّ
وكذلك الدولة العيونيّة ،فإ ّن السكّة تبقى املصدر الوحيد الذي يثبت أ ّن حكام الدولة
العيون ّية كانوا يدينون باملذهب
الشيعي[[[ ،ال س ّيام وأ ّن السكّة تع ّد شارة من شارات امللك
ّ
والسيايس للدولة ،أو للحاكم
املذهبي
جه
ال تخضع ألهواء عا ّمة الناس ،وإمنّا تعكس التو ّ
ّ
ّ
يل الله) عىل نقود السلطان
يل و ّ
الذي أمر بسكّها ،فبالنسبة للدولة العيونيّة يعترب نقش عبارة (ع ّ
ين ،مل يكن إلرضاء شعبه ،وكسب و ّدهم ،فهو
جامل الدنيا والدين الحسن بن عبد الله العيو ّ
خاصة يف الجنوب عام (463هـ1070/م) ،وهم ينتمون إىل املكرم اليامي
[[[ـ ظهرت هذه الدولة يف اليمن،
ّ
ين أ ّول سالطني آل زريع .وظلّت دولة
ين ،ويعرفون ببني زريع ويع ّد زريع بن العباس بن املكرم
اليامي الهمدا ّ
الهمدا ّ
ّ
بني زريع هذه حتّى عام(570هـ1174 /م) ،وقد متركزت هذه الدولة يف عدن وأطرافها .مل ّا قتل الصليحي تغلّب بنو
ين،
معن عىل عدن فحاربهم املكرم وأخرجهم منها ّ
وولها الع ّباس ومسعود بنو الكرم بن زريع بن جشم بن يام الهمدا ّ
رب وما يدخل منه ،وجعل ملسعود حصن الخرضاء وباب البحر وما يدخل منه
فجعل للعبّاس باب التعكّر وباب ال ّ
(انظر:حميد ،عبد العزيز ،م.س ،ص 67؛ الصليح ّيون والحركة الفاطم ّية يف اليمن؛ ص .)164

وأقل منه).
ّ
[[[ـ يقول ابن املجاور( :وكان معاملة (عدن) أيّام بني زريع ذهب السعايل ،عىل عيارالبسطامي
املستبرص ،ص.145

الهمداين (انظر :بامخرمة ،م.س ،ص121؛
ّ
اليامي ،ث ّم
[[[ـ عيل بن سبأ بن أيب السعود بن زريع بن العبّاس بن املكرم
ّ
زمباور ،م.س ،ص 181؛ عهد بالوالية من بعده لولده حاتم؛ الخزرجي؛ الكفاية ،ص44؛ ب .ابن الديبع ،قرة ،ج ،1
ص309؛ ابن الحسني ،غاية ،ج ،1صّ .297
توف سنة 534هـ ،ابن عبد املجيد ،م.س ،ص60؛ ابن الديبع ،م.ن ،ص؛
عامرة ،تاريخ اليمن ،تحقيق :كاي ،ترجمة :حسن سليامن محمود ،القاهرة1957 ،م ،ص.)82

السالم عمر بن أيب سلمة،
أسسه وايل أمري املؤمنني َعلَ ْي ِه َّ
[[[ـ إ ّن التش ّيع يف البحرين واألحساء والقطيف قديم جدًّاّ ،
قائل:
حني أرسله  واليًا عليها .وإىل رسوخ التشيّع يف البحرين والقطيف واألحساء أشار ابن بطّوطة يف رحلتهً ،
ث ّم سافرنا إىل مدينة القطيف كأنّه تصغري قطف ،وهي مدينة كبرية حسنة ذات نخل كثري يسكنها طوائف العرب ،وهم
يل الله،
رافض ّية غالة يظهرون الرفض جها ًرا ال يبقون أحدًا ،ويقول مؤذّنهم يف أذانه بعد الشهادتني :أشهد أ ّن عل ًّيا و ّ
يل خري البرش ومن خالفهام فقد كفر
حي عىل خري العمل ،ويزيد بعد التكبري األخري مح ّمد وع ّ
ويزيد بعد الحيعلتنيّ :
(ابن بطّوطة ،مح ّمد بن عبد الله بن مح ّمد اللوايت أبو عبد الله( ،ت779هـ1377/م) ،تحفة النظار يف غرائب األمصار
وعجائب األسفار (املشهورة برحلة ابن بطوطة) ،ص.27
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العبايس
مل يكن بذاك الضعف الذي يجعله (يقدم) عىل هذا األمر ،وإال لنقش اسم الخليفة
ّ
املقتفى ألمر الله حتّى يكسب و ّد الخالفة الع ّباس ّية ورضاها ،ويأمن جانبها[[[.

وبخاصة خالل فرتة حكم
إ ّن الحقيقة التي ال مراء فيها هي أ ّن سالطني الدولة العيون ّية،
ّ
ومم ّ
يدل عىل ذلك
ين) ،كانت منطقة نفوذهم تتمتّع باالستقاللّ ،
(الحسن بن عبد الله العيو ّ
ايس ،خالفًا ملا جرت عليه وما تقوم به الدويالت
هو أ ّن نقودها خلت من اسم الخليفة العبّ ّ
آنذاك ،كدولة األغالبة والدولة الحمدان ّية واألخشيديّة ،بل إ ّن األمر أكرث من ذلك؛ حيث إنّهم
يل الله) ،وهذا دليل قاطع عىل
نقشوا إىل جانب الشهادتني الشهادة الثالثة (أشهد أ ّن عل ًّيا و ّ
إعالن الدولة العيون ّية استقاللها التا ّم فك ًرا وسياسة.
وقد نقش عىل جميع النقود املتبقية من الدولة العيونيّة عبارة (ال إله إال الله ،مح ّمد رسول
يل الله) ،وهذه العبارة نقشها ركن الدولة
البويهي عىل نقوده سنة 335هـ[[[.
يل و ّ
الله ،ع ّ
ّ
[[[ـ انظر :من هذه السكّة نسخة محفوظة  01نوفمرب  2014عىل موقع واي باك مشني.

[[[ـ نظر :نقود الدولة العيون ّية يف بالد البحرين ،95 143- ،جعفريان ،أطلس الشيعة ،ص .385
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ومن املناسب ذكره يف هذا املجال ما كشفته املسوحات األثريّة يف سلطنة عامن التي
تقوم بها وزارة الرتاث والثقافة بالتعاون مع البعثة األثريّة األمريك ّية يف والية أدم باملنطقة
طيني
أحدي الغرف مبنزل
الوسطي وأ ّن أحد املواطنني عرث عىل ج ّرة فخّاريّة يف جدار
ّ
ّ
مبنطقة سعال بوالية نزوي يف املنطقة الداخليّة ،وتحتوي الج ّرة عىل  456عملة فضّ يّة من
يل الله) ،ويف الحاشية عبارة (ال إله إال الله
يل و ّ
(الدراهم) ونقش عىل وجه العملة عبارة (ع ّ
الحق).
مح ّمد رسول الله) ونقش عىل ظهر العملة عبارة (دين
ّ
ين بلندن واملالحظ أ ّن عمالت البحرين
هذه العمالت معروضة يف املتحف الربيطا ّ
يل الله) ،وذلك يف عام 544هـ ،هذه العمالت سكّها العيونيّون
يل و ّ
كانت تحمل شعار (ع ّ
مبي يف الصورة ،وتاريخ سكّها عام
من قبيلة بني عبد القيس الذين حكموا أوال كام هو ّ
(544هـ) أي قبل( )9قرون تقري ًبا[[[ .وأثبتت عبارة الوالية ألمري املؤمنني  تاريخ هذ
الربيطاين بلندن ،وقد عرضها
ّ
[[[ـ وهو دليل الرخاء يف تلك الفرتة’ ،هذه النامذج من النقود موجودة يف املتحف
نايف الرشعان يف كتابه «نقود الدولة العيون ّية يف بالد البحرين» ،نرش هذا الكتاب مركز امللك فيصل للبحوث
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الدولة ومذهبها ،ومن خالل ذلك ت ّم فهم العديد من مالبسات حروبها وعالقاتها مع الدول
الذهبي -بالنسبة للمؤ ّرخني -بشأن هذه الدولة
املجاورة ،لقد كانت هذه العبارة املفتاح
ّ
التي ضاع أغلب تاريخها[[[..
يل ال سيف إال ذو الفقار
ساب ًعا :ال فتى إال ع ّ
قديس ونداء
هذه العبارة وردت عىل نقود أحد الشاهات الصفويّة ،وهي يف األصل حديث
ّ
حد،وقد أجمع علامء الفريقني عىل نقل هذه الحادثة -وإن اختلفوا
يل من السامء يوم أُ ُ
جربائي ّ

البدخيش ،قال :أخرج ابن مردويه عن أيب رافع (ريض الله
العلمة
ّ
يف جزئياتها ،-منهم
ّ
يل،
يل وحمل راية املرشكني سبعة ويقتلهم ع ّ
النبي يوم أحد مع ع ّ
عنه) ،قال :كانت راية ّ
يل[[[ ،والعلّمة
ث ّم سمعنا صائ ً
حا يف السامء يقول :ال سيف إال ذو الفقار وال فتى إال ع ّ
القندوزي [[[ ،ونقل عن ابن أيب الحديد عن مح ّمد بن حبيب يف أماليه ،قال :وسمع ذلك
ّ

اليوم صوت من قبل السامء وال يرى شخص الصارخ به ،ينادي مرا ًرا :ال سيف إال ذو
يل ،فسئل رسول الله عنه ،فقال :هذا جربئيل[[[ ،والعلّمة السيّد
الفقار وال فتى إال ع ّ
[[[
[[[
الشبلنجي
الحسيني[[[ والعلّمة
أبومحمد
والعلمة مجد الدين ابن
ّ
اآلمرترسي
والعلمة
ّ
ّ
ّ
ّ
[[[
والعلمة ابن كثري والذي ع ّده حديثًا نبويًّا
ّ
البغدادي
الجزري[[[ والعلّمة ابن املعامر
األثري
ّ
ّ
والدراسات اإلسالميّة ،وتوجد صور للنامذج يف هذا الكتاب).

[[[ـ راجع :رابط املصدر htm.598/03-09/http://www.azzaman.com/azzaman/arti...9::ورابطhttp://:
.www.alwatan.com/graphics/200...html/local.html
البدخيش ،مفتاح النجا ،ص .25
[[[ـ
ّ

القندوزي ،ينابيع املودّة ،ص .251
[[[ـ
ّ

املدائني (ت 656هـ) ،رشح نهج البالغة ،تحقيق:
[[[ـ ابن أيب الحديد ،ع ّز الدين أبو حامد بن هبة الله بن مح ّمد
ّ
مح ّمد أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العرب ّية ،ط1378 ،1هـ 1959/م ،ج،16ص.32
[[[ـ انتهاء األفهام ،ص .98
[[[ـ نور األبصار ،ص .45

[[[ـ أرجح املطالب ،ص .471

الجزري (ت606هـ 1210 /م) ،النهاية يف غريب الحديث واألثر،
[[[ـ ابن األثري ،أبو السعادات املبارك بن مح ّمد
ّ
مؤسسة اسامعيليان ،قم 1364 ،هـ ،ج  ،2ص .104
تحقيق :ظاهر أحمد الزاوي ومحمود مح ّمد الطاجيني ،ط ،4مطبعة ّ
[[[ـ الفتوة ،ص  136و.247
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إن سمعت
يلّ :
رواه عن جابر
يل يوم صفّني ،عن ع ّ
الجعفي يف حديث يف شجاعة ع ّ
ّ
التفتازاين ،قال :قال
ّ
يل [[[ والعلّمة
رسول الله يقول :ال سيف إال ذو الفقار وال فتى إال ع ّ
يل وال سيف إال ذو الفقار[[[.
النبي :ال فتى إال ع ّ

اآلمرترسي عن ابن عباس (ريض الله عنه) ،قالّ :
عيل
ملا قتل ّ
يك[[[ والعالمة
والعلمة الدشت ّ
ّ
ّ

يل[[[.
طلحة حامل لواء املرشكني صاح صائح من السامء :ال سيف إال ذو الفقار وال فتى إال ع ّ
[[[
الحنفي،
والعيني
ين
والزجاجي
ّ
النحوي نقل الحديث عن ثعلب يف محاورته مع املاز ّ
ّ
ّ
ّ

وقائل يقول :ال سيف إال ذو الفقار وال فتى
ً
ريا من السامء وذلك اليوم
قال :إنّهم سمعوا تكب ً
يل ،رواه أحمد عن بريدة وابن عدي عن أيب رافع[[[.
إال ع ّ

واختلفوا هل كان يف يوم بدر أم يوم أحد ،ف ّممن روى أنّه يوم بدر كام عن الحافظ بن
[[[ـ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج  ،7ص .263
[[[ـ رشح املقاصد ،ج  ،2ص .220
[[[ـ روضة األحباب ،ص .773
[[[ـ أرجح املطالب ،ص .472

[[[ـ مجالس العلامء ،ص .105
[[[ـ مناقب عيل ،ص .24
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الواسطي ،عن أيب جعفر مح ّمد بن عيل ،قال :نادى ملك من السامء يوم بدر يقال
يل
املغاز ّ
ّ
يل [[[.
له :رضوان :ال سيف إال ذو الفقار ،وال فتى إال ع ّ

ّ
الخوارزمي ،عن جعفر بن مح ّمد عن أبيه عن جابر بن
ين [[[ والخطيب
والعلمة السمعا ّ
ّ
عبد الله ،قال :قال رسول الله يوم بدر :هذا رضوان ملك من مالئكة الله ينادي :ال سيف
[[[
والعلمة
ّ
الطربي[[[ ،ويف ذخائر العقبى
يل [[[ ومحب الدين
ّ
إال ذو الفقار وال فتى إال ع ّ
برهان الدين[[[ وابن كثري ،عن أيب جعفر مح ّمد بن عيل ،قال :نادى منا ٍد يف السامء يوم بدر:
والصفوري روى الحديث بعني ما تق ّدم عن مناقب
يل[[[،
ّ
ال سيف إال ذو الفقار وال فتى إال ع ّ
[[[1
[[[1
[[[
والعلمة
ّ
البدخيش
والعلمة
ّ
القندوزي
والعلمة
ّ
السخاوي
يل[[[ والحافظ
ّ
ّ
ّ
ابن املغاز ّ
اآلمرترسي[.[[1
ّ
أ ّما من قال إنّه كان يوم أحد فمنهم :ابن هشام ،قال :ح ّدثني بعض أهل العلم أ ّن ابن أيب
[[[1
يل
والطربي[ [[1قال:
ّ
نجيح ،قال :نادى مناد يوم أحد :ال سيف إال ذو الفقار  -وال فتى إال ع ّ
[[[ـ املناقب ،ص.65

[[[ـ الرسالة القوام ّية ،ص.14
[[[ـ املناقب ،ص .100

[[[ـ ذخائر العقبى ،ص .74

[[[ـ الرياض النرضة ،ج  ،2ص .190

[[[ـ الوطواط :أبو إسحق برهان الدين مح ّمد بن إبراهيم بن يحيى بن عيل (املتوىف718 :هـ) ،غرر الخصائص
ححه وعلّق حواشيه ووضع فهارسه :إبراهيم شمس الدين ،دار الكتب
الواضحة ،وعرر النقائض الفاضحة ،ضبطه وص ّ
العلم ّية ،بريوت ،ط 1429 ،1هـ  2008 /م ،ص .292
[[[ـ البداية والنهاية ،ج  ،7ص .335

[[[ـ نزهة املجالس ،ج  ،2ص .209
[[[ـ املقاصد الحسنة ،ص .466

[[[1ـ مفتاح النجا ،ص .24

[[[1ـ ينابيع املودّة ،ص .209

[[[1ـ أرجح املطالب ،ص .471

[[[1ـ السرية النبويّة ،ج  ،3ص .106

[[[1ـ تاريخ األمم وامللوك ،ج  ،2ص .197

ّ
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مل ّا قتل عيل بن أيب طالب أصحاب األلوية أبرص رسول الله جامعة من مرشيك قريش،
يل :احمل عليهم ،فحمل عليهم فف ّرق جمعهم وقتل عمرو بن عبد الله الجمحي،
فقال لع ّ
يل :احمل عليهم ،فحمل
قال :ث ّم أبرص رسول الله جامعة من مرشيك قريش ،فقال لع ّ
عليهم فف ّرق جامعتهم وقتل شيبة بن مالك أحد بني عامر بن لؤي ،فقال جربئيل :يا رسول
الله إ ّن هذه للمواساة ،فقال رسول الله :إنّه م ّني وأنا منه ،فقال جربئيل :وأنا منكام،
يل[[[ ،والعلّمة
البيهقي[[[ ،وأخطب
قال فسمعوا صوتًا :ال سيف إال ذو الفقار وال فتى إال ع ّ
ّ
خوارزم ،قال :قال ابن إسحاق :وسمع يف ذلك اليوم-وهاجت ريح شديد -منا ٍد يقول:
ال ســيف إال ذو الفقــار
فــإذا ندبتــم هالــكا

وال

فتــى

إال

عــي
ّ

الــويف
الــويف وأخــا
فابكــوا
ّ
ّ

[[[

ريا
العلمة سبط ابن
ومنهم ّ
ّ
الجوزي ،قال :وذكر أحمد يف الفضائل أيضً ا أنّهم سمعوا تكب ً
من السامء يف ذلك اليوم -أي يوم أحد :-وقائل يقول :ال سيف إال ذو الفقار وال فتى إال
حسان بن ثابت رسول الله أن ينشد شع ًرا فأذن له ،فقال:
يل ،فاستأذن ّ
ع ّ
جربيــل نــادى معلنــا

والنقــع ليــس بمنجــي

واملســلمون قــد أحدقــوا

حــول النبــي املرســل

الســيف إال ذو الفقــار

عــي
وال فتــى إال
ّ

[[[ـ تاريخ األمم وامللوك ،ج  ،2ص .197
[[[ـ مناقب الكايف ،ص .170
[[[ـ املناقب ،ص .104

[[[ـ سبط ابن الجوزي ،تذكرة الخواص ،ص .30

[[[[]4
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الفصل الثالث
عبارات أخرى على النقود
إضافة إىل اآليات القرآنيّة واألحاديث النبويّة الرشيفة ،فقد نقشت عبارات أخرى ّ
تدل
عىل الوالء واملو ّدة ألمري املؤمنني  وأهل البيت ،ومن هذه العبارات:
يل
أ ّو ًل :ع ّ
يل –ال س ّيام إذا
يل عىل نقود األدارسة يف املغرب ،وميثل اسم اإلمام ع ّ
ورد اسم ع ّ
جاء مج ّر ًدا -شعار التش ّيع ،ويشكّل خوفًا وقلقًا للدولة الحاكمة ،لذلك كان للحكّام مع هذا
االسم مواقف غريبة.
يروى أ ّن أمري املؤمنني افتقد عبد الله بن ع ّباس ،فقال :ما بال أيب الع ّباس مل يحرض؟
يل ،قال« :امضوا بنا إليه ،فأتاه فه ّنأه ،فقال :شكرت الواهب
فلم ّ
قالوا :ولد له ولدّ ،
صل ع ّ
وبورك لك يف املوهوب ما س ّميته؟ قال :أيجوز يل أن أس ّميه ح ّتى تس ّميه؟ فأمر به فأخرج
ثم ردّه إليه ،وقال :خذه إليك أبا األمالك قد س ّميته عل ًّيا وك ّنيته أبا
إليه فأخذه وح ّنكه ودعا لهّ ،
[[[
فلم قام معاوية ،قال البن عباس :ليس لكم اسمه وكنيته قد ك ّنيته أبا مح ّمد. 
الحسنّ ،
العـرزمي ،قال :استعمل معاوية مروان بن الحكم عىل
عن عبـد الـرحمن بن محمـد
ّ
املدينة وأمره أن يفـرض لشباب قـريش ،ففـرض لهم ،فقال عيل بن الحسني :فأتيتــه
يل
يل ،فقال :ع ّ
يل بـن الحسني ،فقال :ما اسم أخيك؟ فقلت :ع ّ
فقـال :مـا اسمك؟ فقلت :ع ّ
سمه عل ًّيا ث ّم فـرض يل ،فـرجعت إىل أيب
يل ،ما يريـد أبـوك أن يدع أح ًدا من ولده إال ّ
وع ّ
فأخبـرتـه ،فقال :وييل عىل ابن الزرقاء دباغة اآلدم ،لـو ولـد يل مائـة ألحببت أن ال أس ّمي
أحـ ًدا منهم إال عل ًّيا[[[.
يل بن أيب طالب فظهرت له منه خيانة
يل بن اصبع عىل البارجاهّ ،
وله ع ّ
وكان ع ّ
جاج فاعرتضه يو ًما ،فقال :يا أيّها األمري إ ّن أهيل
فقطع أصابع يده ،ث ّم عاش حتّى أدرك الح ّ

مؤسسة املعارف ،بريوت ،د.ط،
[[[ـ املربد ،أبو الع ّباس مح ّمد بن يزيد (ت 285هـ) ،الكامل يف اللغة واألدبّ ،
1985م ،ج ،2ص .217

[[[ـ الكليني ،الكايف ،ج ،6ص.19
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فوله والية ،ثم قال :والله
عقّوين .قال :وبم؟ قال :س ّموين عل ًّيا .قال ما أحسن ما لطفت؟ ّ
لنئ بلغتني عنك خيانة ألقطع ّن ما بقي عليك من يدك.
يل مجهولة وإن تكلّف أهل اللغة يف تفسريها واشتقاقها؛ ألنّها مشتقّة من
وحقيقة اسم ع ّ
قديس.
يل ،وأ ّن هذه التسمية جاءت من السامء يف حديث
اسم الله الع ّ
ّ
عن ثابت بن دينار عن سعيد بن جبري ،قال :قال يزيد بن قعنب :يف حديث والدة أمري
فلم أردت أن أخرج هتف يب هاتف:
املؤمنني عن أ ّمه فاطمة بنت أسد إىل أن قالتّ :
يل األعىل ،يقولّ :
إن شققت اسمه من اسمي[[[.
يل ،والله الع ّ
يا فاطمة س ّميه عل ًّيا ،فهو ع ّ
يل،
وعن جعفر بن مح ّمد عن أبيه عن ج ّده يف حديث لرسول الله مع ع ّ
يل األعىل وأنت عيلّ[[[.
قالّ ...
يل ً
اسم من أسامئه ،فهو الع ّ
وشق لك يا ع ّ
وشق لنا اسمني من أسامئه ،فذو
وعن أيب ذ ّر ،قال :سمعت رسول الله وهو يقولّ ...:
يل[[[.
العرش محمود وأنا مح ّمد ،والله األعىل وهذا ع ّ
يل"[[[.
وعن ابن مسعود ،قال :قال رسول الله يف حديث
قديس" :فأنا العايل وهو ع ّ
ّ
يل عىل النقود هم األدارسة ،فقد (كانت الدراهم الفضّ ّية التي
وأ ّول من نقش اسم ع ّ
أصدرها يف أقىص شاميل إفريقيا األدارسة (313-172هـ) مامثلة بشكلها العام للدراهم

يل عىل أحد وجهي هذه العملة)[[[.
العبّاسيّة ..،ونقش اسم اإلمام ع ّ

[[[ـ ابن دريد ،أبو بكر مح ّمد بن الحسن (ت321هـ) ،االشتقاق ،تحقيق :عبد السالم مح ّمد هارون ،مكتبة الخانجي،
مرص ،د.ت ،ج ،2ص .272

اإلسالمي ،قم املقدسة1361 ،
مؤسسة النرش
[[[ـ الصدوق ،معاين األخبار ،تصحيح وتعليق :عيل أكرب الغفاريّ ،
ّ
هـ ،ص.62

[[[ـ معاين األخبار ،ص155؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج  ،9ص.236

[[[ـ م.ن ،ص.56

[[[ـ م.ن ،ص .157
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يل) دون
فهناك عملة من أيّام األدارسة ،نقش عليها ذيل اسم (مح ّمد رسول الله) اسم (ع ّ

أن تتق ّدم أو تلحق به أيّة عبارة)[[[ ،كام تظهر صورتها اآلتية

ثان ًيا :نا ِد عل ًّيا مظهر العجائب
تذكاري بعثه الصاحب بن ع ّباد
النص وردت يف دينار
هذه العبارة مع تت ّمتها اآلتية يف
ّ
ّ
البويهي كام كتبها أحد الشاهات الصفويّة عىل أحد مسكوكاتهم ،والعبارة
لعضد الدولة
ّ
النوري :ورأيت بخ ّ
ط الشهيد
نبوي أم دعاء وعوذة ،قال املريزا
نص
مختلف فيها ،هل هي ّ
ّ
ّ
(رحمه الله) :ذك ًرا لر ّد الضائع واآلبق ،تكرار هذين البيتني:
نــاد عليــا مظهــر العجائــب

كل هــم وغــم ســينجيل

جتــده عونــا لــك يف النوائــب

بواليتــك يــا عــي يــا عــي يا عــي

[[[

النبي يوم أحد :أما تسمع مديحك يف
يل ،قال :قال يل
وعن عكرمة ،عن ع ّ
ّ
يل .قال :ويقال:
السامء؟ إ ّن ملكًا اسمه رضوان ينادي :ال سيف إال ذو الفقار ،وال فتى إال ع ّ
النبي نودي يف هذا اليوم:
إ ّن
ّ
[[[ـ انظر :دولة األدارسة يف املغرب ،الدكتور سعدون عبّاس عبد الله ،دار النهضة العربيّة ،بريوت ،ط1987 ،1م،
ص .195

[[[ـ جعفريان ،رسول ،أطلس الشيعة ،دراسة يف جغرافية التشيّع ،ترجمه عن الفارسيّة :د .نصري الكعبي وسيف عيل،
األكادميي لألبحاث ،بريوت2015 ،م ،ص .470
ط ،2املركز
ّ

ّ
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جتــده عونــا لــك يف النوائــب
بواليتــك يــا عيل يــا عيل يــا عيل

[[[

وأنكر العا ّمة هذا الخرب عىل عادتهم يف ر ّد األحاديث التي تظهر فضل أمري املؤمنني
يل القاري :ومن مفرتيات الشيعة الشنيعة حديث نا ِد عل ًّيا مظهر
ّ
وكراماته ،فقد قال
املل ع ّ
يل[[[.
العجائب تجده عونًا لك يف النوائب بنب ّوتك يا مح ّمد بواليتك يا ع ّ
مع بعض املعارصين منهم أورد هذا الخرب ،فمنهم الفاضل املعارص أبو هاجر مح ّمد
ين زغلول[[[.
السعيد بن بسيو ّ
نص هذا الشعر يف نسخة من نهج البالغة مخطوطة يف القرنني  8و ،9نسخة مين ّية
ووجد ّ
أو ترك ّية ضمن مجموعة كتبت يف القرن  8و ،9مذهبة مكتوب فيها باألبيض[[[ ،وقد نقش
الشاه إسامعيل
الصفوي عىل دينار له هذه األبيات[[[.
ّ
ثالثًا :أسامء األمئة االثني عرش
من الندزنات امله ّمة والتي متثّل الوالية ألمري املؤمنني  وأمئّة أهل البيت هي ذكر
ين[[[،والذي
أسامئهم عىل السكّة النقديّة ،وأ ّول من استعمل ذلك السلطان الجايتوا األليخا ّ
تغي مذهبه
العلمة
كان يف أ ّول أمره عىل مذهب الجمهور ث ّم تش ّيع عىل يد ّ
الحل ،ويبدو أ َّن ّ
ّّ
قائل:
يفً ،
شمل ّ
تغي نقش السكّة ومد ّوناتها ،ففي وقائع سنة  710هـ ،يكتب الفصيح الخوا ّ
[[[ـ النوري ،مستدرك الوسائل ،ج،15ص476؛ الكفعمي ،الشيخ تقي الدين إبراهيم بن عيل بن الحسن بن محمد
مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت،
العاميل (ت  900هـ) ،املصباح ،تصحيح :الشيخ حسني األعلمي ،طّ ،1
 1411هـ 1994 /م ،ص 182؛ املاليري ،إسامعيل ،جامع أحاديث الشيعة ،مطبعة املهر ،قم1420 ،هـ ،ج ،19ص.375
[[[ـ املجليس ،بحار األنوار ،ج  ،20ص.73

الدمشقي ،إسامعيل بن مح ّمد بن
العجلوين
ّ
[[[ـ مال عيل القاري ،األرسار املرفوعة يف األخبار املرفوعة ،ص 368؛
ّ
عبد الهادي الجراحي ،أبوالفداء (املتوىف سنة 1162هـ) ،كشف الخفاء ومزيل اإللباس ،املكتبة العرصيّة ،تحقيق:
عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي ،ط1420 ،1هـ 2000/م ،ج ،2ص.3673
النبوي الرشيف ،عامل الرتاث للطباعة والنرش ،بريوت ،ج  ،10ص .3
[[[ـ موسوعة أطراف الحديث
ّ

[[[ـ مجلّة تراثنا ،العدد  ،7ص.21

[[[ـ انظر :عاطف منصور مح ّمد رمضان ،النقود اإلسالميّة وأه ّميّتها يف دراسة التاريخ واآلثار والحضارة اإلسالميّة،
زهراء الرشق ،القاهرة ،ط2011 ،2م ،ص.521
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تش ّيع السلطان مح ّمد خدابنده يف
هذه السنة ،وأسقط أسامء الخلفاء
الثالثة من السكّة والخطبة ،وبات
يذكر يف الخطبة اسم أمري املؤمنني
يل املرتىض ،وأمري املؤمنني
ع ّ
الحسن ،وأمري املؤمنني الحسني
(ريض الله عنهم) بعد اسم رسول
الله ،ونقشت أسامء األمئّة
االثني عرش عىل السكّة[[[.
ويف سنة  707هـ وما بعدها
يل ويل
يشاهد تب ّدل يف ذكر (ع ّ
الله) بعد الشهادة ويف األطراف
(صلوات عىل مح ّمد واألمئّة
االثني عرش بأسامئهم ،ويف الوجه
اآلخر اسم السلطان ولقبه ..ولكن
هذا ال يشاهد عا ًّما يف جميع
النقود ،وإنّ ا نرى أنّها قد رضبت
يف بغداد إىل نهاية سنة  715هـ
عىل هذا النمط ،ويف البعض اآلخر نرى ذكر الخلفاء األربعة ،إال أنّها ليس لها تاريخ،
والظاهر أنّها قبل سنة  707هـ أو بعدها)[[[.
وتوسعت إىل
[[[ـ اإليليخان ّيون (754-658هـ1353-1260/م) ساللة مغول ّية متحدّرة من جنكيز خان ،حكمت إيران
ّ
العراق واألناضول ،اعتنق أفرادها اإلسالم يف آخر القرن السابع الهجري/الثالث عرش امليالدي ،بعد وفاة هوال
كوخان يف  19ربيع اآلخر سنة  663هـ رشّ حت زوجته النرصان ّية (دوقوز خاتون) ابنها (ابقا) أو (أبقا) لخالفته بعد أن
حاكم عىل خراسان ،وتسلّم السلطة فأخذ نفوذ
استشارت يف ذلك الجاثليق األرمني (ورتان) ،وكان أبقا خان يومها
ً
مغول وسلطان خانات املغول األصليّني ينحرس وسلك خلفاء هوالكو مسلك رجال اإلسالم ،ومن امله ّم اإلشارة أ ّن
الجويني وولده بهاء الدين مح ّمد يف أصفهان ويف
وزارة أبا قا خان بقيت بيد صاحب الديوان شمس الدين مح ّمد
ّ
العراق العجم (انظر :العزاوي ،تاريخ العراق بني احتاللني ،ج ،1ص  ،183تاريخ النقود العراق ّية ،مطبعة التفيض،
بغداد ،ط1939 ،1م ،ص.52
[[[ـ املجمل ،الفصيحي ،ص ٨٨٦؛ أطلس الشيعة ،ص .239
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ونقش الصفويّون[[[ ايضً ا أسامء األمئّ ة عىل النقود( ،فقد :زيّن الشاه إسامعيل خطبة
املنابر ووجه الدنانري بأسامء األمئّة املعصومني ،وأظهر مذهب اإلمام ّية بعد أن كان
مخفيًّا م ّدة طويلة؛ بسبب الغلبة الس ّنيّة ،فأمر أن ينادي املؤذّنون يف املساجد بـ)أشهد أ ّن
يل
عل ًّيا) بعد الشهادتني ويعقّبوا (حي ّعىل الصالة)
و(حي عىل خري العمل) ومح ّمد وع ّ
ّ
خري البرش)[[[.

الشيعي
الصفوي (سنة 906هـ1510 /م) املذهب
وحيث أ ْعلَ َن الشاه إسامعيل األ ّول
ّ
ّ
جلت شهادة
االثنا
ّ
عرشي مذه ًبا رسم ًّياً للبالد .انعكس هذا التح ّول عىل النقود ،حيث س ّ
يل الله) مبركز وجه النقود الذهب ّية والفضية،
يل و ّ
التوحيد والرسالة املح ّمدية وعبارة (ع ّ
دائري (أسامء األمئّة االثني عرش) [[[.
يحيط بها يف هامش
ّ
كل الخافقني أمئــــــــــة
لوكان ّ

يل عن أولئك وآلــــــــه
لكفى ع ّ

[[[ـ جعفريان ،أطلس الشيعة ،ص .239

[[[ـ الصفويّون (1135-907هـ1732-1510/م) ساللة حكمت إيران وفرضت العقيدة الشيعيّة اإلماميّة االثني عرشيّة
صفي الدين األردبييل (735 – 650
القومي .تنسب هذه الدولة إىل
والتي استمدّت منها البالد عامل وحدّتها وشعورها
ّ
ّ
هـ  1934 – 1252 /م) الذي كان شيخًا لطريقة صوف ّية  .وهو الج ّد األعىل للشاه إسامعيل األ ّول الذي كان له النصيب
صفي الصوفيّة
األوفر يف تأسيس هذه الدولة عام ( 907هـ  1502 /م) وكانت مدينة أردبيل مق ّر دار طريقة الشيخ
ّ
ميل عن
يف لهذه املدينة عىل تط ّور هذه الطريقة فيام بعد إذ تقع بعد شامل رشق تربيز و(ً )30
وساعد الوضع الجغرا ّ
اإلسالمي ،بإرشاف مح ّمد مختار جمعة ،وزارة األوقاف ،القاهرة 2015 ،م ،ط،1
التاريخ
موسوعة
بحر الخزر( .انظر:
ّ
ج ،2ص.)1170
[[[ـ إيران در روزكار شاه اسامعيل وشاه طهامسب ،ص( ١٢٥نقلً عن :أطلس الشيعة ،ص.)289
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الصفوي ،وأمر شاه ع ّباس أن يؤذّن
هذا البيت يف املحتوى واملضمون للس ّيد إسامعيل
ّ
يل وآله
بـ
(حي عىل خري العمل) يف جميع بالد إيران ،ونقش عىل النقود اسم اإلمام ع ّ
ّ
األطهار ،ونرش يف األقطار املجاورة إليران الدعاة ملذهب التشيّع[[[.

[[[ـ عن نقود الدول التي قامت يف إيران منذ عهد الدولة الصفويّة وحتّى الدولة البهلويّة (ينظر :هوشنك فرح بخش:
ميالدي ،شامل دوره
راهنامى سكّه هاى رضىب (جكش) إيران از سال  900تا 1296هجرى قمرى ()1879 ،1500
ّ
هاى ،صفوى ،أفغانها ،أفشارية ،زندية ،قاجارية .برلني غريب 1975م.
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واملسكوكات املرضوبة يف هذا العهد كانت تخدم الثقافة الشيع ّية ،وكان ينقش عليها
حق اإلمام عيل ّوآله ،ونرى أسامء األمئّة االثني عرش عىل النقود
أحيانًا أشعار يف الدفاع عن ّ
أيّام الشاه طهامسب ومسكوكات امللوك الصفويّني اآلخرين [[[.
أ ّما نقود شاه عبّاس الثاين ،فقد جاء يف أحدها بيت الشعر اآليت:

بكيتي انكه اكنون سكة زد صاحبقراين

ز توفيق خدا كلب عيل عباس الثاين

يل ،ع ّباس الثاين،
وترجمته :من توفيق الله أنّه يف الدنيا رضبت عملة صاحبقران ،كلب ع ّ
وكذلك النقش نفسه ورد عىل سكّة طهامسب الثاين مع استبدال ع ّباس بطهامسب

[[[ـ مغن ّية ،مح ّمد جواد ،الشيعة وامليزان ،ص.174
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ومل يقترص الصفويّون عىل عبارة واحدة يف سكّتهم النقديّة ،وإنّ ا تن ّوعت لديهم
العبارات ،ويف أغلبها اإلشارة إىل والية أمري املؤمنني والتق ّرب منه.
الصفوي البيت التايل:
فقد ورد عىل سكّة الشاه سليامن
ّ

سكة ههر عيل راتا زدم برنقد جان

كشت از فضل خدا محكومربمانم جها

أن مجاهد يف
يل عىل نقد الروح ،فمن فضل الله ّ
وترجمته :طاملا رضبت عملة مح ّبة ع ّ
هذه الدنيا
الصفوي ،فقد كتب عىل السكّة املرضوبة باسمه البيت اآليت:
أ ّما الشاه حسني
ّ
كشت صاحب سكة از توفيق رب املرشقني
در جهان كلب أمري املؤمنني سلطان حسني
رب املرشقني أ ّن صاحب العملة يف دنيا كلب أمري املؤمنني سلطان
وترجمته :من توفيق ّ
حسني
بينام نجد الشاه طهامسب الثاين قد كتب عىل السكّة املرضوبة باسمه البيت اآليت:
سكة زد طهامسب ثانيربزركامل عيار
ال فتى اال عيل السيف اال ذو الفقار
يل
وترجمته :رضب طهامسب الثاين العملة عىل الذهب الخالص وعليهام :ال فتى إال ع ّ
ال سيف إال ذو الفقار
وله عملة كتب عليها البيت اآليت وهي عني عملة ع ّباس الثالث:
از خراسان سكة برزر شد يتوفيق خدا
نرصت وامداد شاه دين عيل موىس الرضا
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يل
وترجمته :بتوفيق الله رضبت العملة من خراسان بنرصة وإمداد ملك الدين ع ّ
موىس الرضا [[[.
محاولة محو نقوش أسماء األئمة اليت على النقود

يل الكريكّ ،ذكر خربه مع الشاه إسامعيل
جاء يف ترجمة الس ّيد حسني بن حسن العام ّ
نقل عن رسالة
ّصا من روضات الج ّنات ورياض العلامء ً
الثاين ابن طهامسب ننقله ملخ ً
يل تلميذ البهايئ يف أحوال شيخه البهايئ ،فنقول :كان إسامعيل هذا يف حياة
ّ
املل نظر ع ّ
والده
محبوسا ألجل بعض تقصرياته يف قلعة (كنك) [[[ ومعه معلّمه املريزا زين العابدين
ً
الرشيفي صاحب نواقض الروافض وجامعة من علامء
محبوسا معه املريزا مخدوم
وكان
ً
ّ
القلندريّة أصحاب مريزا مخدوم ،فبذلوا ه ّمتهم يف رصفه عن طريقة آبائه يف الدين إىل
طريقتهم ،فامل إِليها ،ومل ّا صارت إليه السلطنة وجلس عىل رسير امللك بقزوين ،ض ّيق
خصوصا املرتجم واألمري الس ّيد عيل الخطيب وعلامء أسرتآباد
عىل علامء الشيعة يف بالده
ً
شديدي اإلخالص يف التش ّيع ،فكان يؤذيهم ويظهر لهم العداوة وأخرج بعضهم من معسكره
وأمر بجمع كتب املرتجم يف صناديق والختم عليها ونقلها إىل داره وأخرجه من داره وجعلها
دا ًرا للنزول ،وأراد تغيري الخطبة إىل غري طريقة الشيعة وأمر بإلغاء ما جرت به العادة أمام
مواكب العلامء واألرشاف.
وأرسل إىل الكريكّ بعض جالوزته ملنع ذلك وته ّدده بالقتل إن مل ميتنع ،فأجاب بأ ّن
امللك إن شاء قتيل فليفعل ليقول من يأيت بعدنا أ ّن يزي ًدا ثان ًيا قتل حسي ًنا ثان ًيا فيناله من الذ ّم
فلم رجع الجلواز ،سأله :ماذا أجابك؟ ،فقال :أجابني بامتثال أمر الشاه ،فقال
ما نال يزيدّ ،
له :إنّه ال يجيب مبثل ذلك فأصدقني ،وته ّدده ،فقال :ال أقدر أن أقابل الشاه مبا أجابني به،
ألح عليه أخربه بقوله فازداد غيظًا وحنقًا .وكان املتعارف نقش أسامء األمئّة األطهار
ّ
فلم ّ
جة أنّها تقع يف أيدي من أيديهم نجسة وأظهر العزم عليه يف
عىل النقود ،فأراد محوها بح ّ
مجمع من العلامء والوزراء واألرشاف فسكتوا خوفًا ،فقال له املرتجم :انقش عليها ما ال
رض معه الوقوع يف يد أحد ،وهو بيت للموىل حرييت الشاعر:
ي ّ
هر كجا نقيش است بر ديوار ودر
[[[ـ عن النقود الصفويّة (انظر :سلسلة سكـّ النقود ،ج ،47ص327؛ ج ،55ص.)242

[[[ـ الدكتور عاطف منصور مح ّمد رمضان ،النقود اإلسالم ّية ،م.س ،ص .523-521
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يتيس له ،وعزم عىل قتل املرتجم،
فازداد غضبه عليه ،ولك ّنه ترك ما كان عزم عليه حيث مل ّ
ومل يزل املرتجم معه يف عناء وش ّدة م ّدة سلطنته ،وهي سنة وستة أشهر ،حتّى أنّه حبسه يف
يدس
ّ
حمم شديد الحرارة بقصد إهالكه ،ولك ّن الله تعاىل مل يق ّدر قتله عىل يده ،وأراد أن ّ
يل الكريكّ وإىل املرتجم ،فهرب الشيخ عبد العايل
الس ّم إىل الشيخ عبد العايل ابن الشيخ ع ّ
إىل همذان ومل يتمكّن املرتجم من الهرب فبقي يف قزوين خائفًا عىل نفسه متوك ًّل عىل
املرصي املج ّرب يف دفع كيد
العلوي
متوس ًل بأجداده أمئّة الهدى واشتغل بتالوة دعاء
الله
ّ
ّ
ّ
ليل إىل السوق متن ّز ًها مع
فلم دخل شهر رمضان ومىض منه ثالثة أيّام خرج الشاه ً
األعداءّ .
معشوقته املعروفة بحلواجي اوغيل وأكل من البنج وغريه فاختنق وضاق نفسه يف الطريق،
فلم أرجعوه إىل داره خرج من أنفه وفمه دم كثري ومات ،فأحرضوا املرتجم فأمر بتغسيله
ّ
وتكفينه وأخذ صناديق الكتب التي كان أخذها من بيته وأقفلها ومل تكن عنده فرصة لفتحها،
ولكن صاحب الرياض قال يف موضع آخر :إ ّن السلطان املذكور مات فجأة عىل فراشه
يف الليل من غري سبب ظاهر والله أعلم .انتهى ما أردنا نقله من أخباره مع الشاه إسامعيل
الحق بجانبه يف منعه ما جرت به
الثاين ،ومع كرثة ما شنعوا به عىل الشاه ،فيمكن أن يكون
ّ
وربا يكون صادق الن ّية يف محو ما عىل الدراهم والدنانري ،وغري ذلك
العادة أمام املواكبّ ،
ربا يكون مكذوبًا عليه أو مبالغًا فيه أو اقتضته سياسة امللك ،والله أعلم بحقيقة حاله [[[.
ّ
هكذا إذن تظهر أثر مد ّونات ّ
سك النقود يف تاريخ الدولة الصفويّة ،حاول امللوك لهذه
الدولة التنويع يف العبارات الوالئيّة عند تدوينها عىل النقود ،وإعالن الوالء واملحبّة ألمري
املؤمنني وأهل البيت  ،ولسنا يف صدد البحث يف األغراض األخرى التي كانوا يهدفون
عقائدي محض؟ ،ولكن من
سيايس لجلب املوالني إليهم؟ أم
إليها من وراء ذلك ،هل هو
ّ
ّ
ميت إليه بصلة من
يل الله) ومرادفاته أو ما ّ
يل و ّ
الواضح أنّهم ات ّخذوا من شعار الوالية (ع ّ
ين ،وال زال
عبارات ،وسيلة إليصال أمر الوالء ألمري املؤمنني  إىل عموم الشعب اإليرا ّ
بقيّة املسلمني إىل اليوم يرمون الشيعة بتهمة االنتامء اىل الصفويّني،وإن مل يكونوا يف بالد
إيران ،كشيعة العراق والبحرين ولبنان والقطيف.
إ ّن البحث يف تاريخ السكّة النقديّة طويل ويحتاج مهارة اآلثاريّني واملؤ ّرخني أكرث من
ولعل(قهقهة) اسم البلد و(كنك) اسم
ّ
[[[ـ يف الرسالة يف قلعة (قهقهة) املعروفة يف آخر والية قراداع من آذربيجان،
القلعة( .انظر :أعيان الشيعة ،ج ،5ص.)475
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كونه بحثًا عقائديًّا ،وإن ك ّنا اقترصنا عىل ما تق ّدم ،فال ّ
شك أ ّن هناك سكّة نقديّة باسم أمري
املؤمنني للعديد من الدول ،كاألفشاريّني والقاجاريّني واملشعشعني ،الذين نحوا باالت ّجاه
املغايل ،كام أشارت إليه سكّتهم ،إال أنّنا نقترص منه عىل ما تق ّدم.
وقد أظهر البحث النتائج اآلتية:
أ ّو ًل :إ َّن اإلمام عل ًّيا أ ّول من ع ّرب السكّة النقديّة؛ وذلك من خالل درهم اكتشف أنّه

رضب يف البرصة سنة  40للهجرة ،وإ َّن املحاوالت يف نفي هذا الدرهم ليس بجديدة ،فهي تقع
ضمن سلسلة نفي الفضائل املنسوبة ألمري املؤمنني الذي دأب عليها املؤ ّرخون من الجمهور.
ثان ًيا :أثبت البحث أ َّن أهل البيت كانوا هم األصل يف تثبيت فكرة تعريب النقود
اإلسالميّة ،وقد قام بذلك اإلمام الباقر.
َّت عىل النقود هي التي استخدمها الث ّوار
ثالثًا :أ ّول مراحل املد ّونات الوالئيّة التي ُسك ْ
عىل الخالفة الع ّباس ّية ،فبدأت بذكر اآليات املتعلّقة بأهل البيت والتي ورد تفسريها عن
أمئّة التفسري والحديث.
راب ًعا :كانت أ ّول املد ّونات التي ظهر فيها اسم أمري املؤمنني عند األدارسة يف املغرب
كل صفة؛ وذلك رغبة منهم يف بيان هويّتهم الوالئيّة
يب ،وكان اسم اإلمام مج ّر ًدا عن ّ
العر ّ
لسكّان تلك البالد البعيدة عن فكر التش ّيع.
خامسا :استعملت املد ّونات عىل السكّة النقديّة كنوع من الدعاية السياس ّية يف إيصال
ً
للبساسريي يف
املذهبي إىل داخل الدول التي ال تق ّر بوالية أمري املؤمنني ،كام حدث
الفكر
ّ
ّ
العراق والفاطم ّيون قبل دخولهم إىل مرص.
شيعي رصيح ودعوة إىل أهل البيت
سادسا :تعترب الدولة الفاطميّة مبا تحمله من فكر
ً
ّ
أكرث الدول تدوي ًنا للسكّة النقديّة ،وال زالت املتاحف زاخرة بسكّتهم التي تحمل شعار
الوالية ألمري املؤمنني وبيان أح ّق ّيته بالخالفة وقيادة املسلمني.
ربا تواجه معارضة ونفو ًرا من قبل
ساب ًعا :كانت النقود التي ترضب وفيها عبارات الوالء ّ
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وربا حوربت مد ّونات
املسلمني ،فيضط ّر الحكّام لفرضها بالق ّوة ،كام حدث يف اليمنّ ،
السكّة يف دولة الصفويّني واإلليخان ّيني.
يب وأضيفت إِليها
ثام ًنا :تط ّورت املد ّونات يف سكّة الدول الشيعيّة يف املرشق العر ّ
عبارات أكرث عمقًا يف الترصيح بالوالية ،كام أضيفت أسامء األمئّة االثني عرش عند
حا.
اإلمام ّيةّ ،
مم ازداد عمق الوالء بع ًدا وترصي ً
تاس ًعا :كشفت النقود الوالئ ّية عن هويّة بعض الدول التي مل يستطع املؤ ّرخون تحديد
ين (الجايتوا) ،ونقود القرقينلو ،ونقود الدولة
هويّتها املذهب ّية ،كام يف نقود السلطان اإلليخا ّ
العيونيّة.
رشا :أثبت البحث أ ّن النصوص التي د ّونت عىل السكّة موضوع الدراسة تستند إىل
عا ً
النبي وأمئّة أهل البيت ،ومل تكن تكتب بال تأ ّمل أو تدقيق ،إالّ
نصوص صادرة عن
ّ
ما كتب عىل بعض سكّة الشاهات الصفويّة ،والتي تعرب عن ح ّبهم ووالئهم وتواضعهم
ألهل البيت.
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قائمة املصادر واملراجع
1.القرآن الكريم.
2.أبو الفرج األصفهاين ،عيل بن الحسني (ت 356هـ) ،األغاين ،تحقيق :مصطفى السقا ،دار
الكتب املرصيّة ،القاهرة1381 ،هـ1961/م.
3.مقاتل الطالب ّيني ،رشح وتحقيق :أسيد أحمد صقر ،منشورات املكتبة الحيدرية ،ط1434 ،1هـ.
4.األتابيك ،جامل الدين يوسف بن تغري بردي ،النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة ،ج،1
املؤسسة املرصيّة العا ّمة للتأليف والرتجمة والطباعة والنرش ،د.ت.
ّ
5.اإلحسايئ ،عبد القادر ،تحفة املستفيد بتاريخ اإلحساء يف القديم والجديد ،تحقيق :حمد
الجارس ،الرياض1960 ،م.
 6.أحمد بن حنبل (ت341هـ) ،مسند أحمد بن حنبل ،تقديم :محمد عبد السالم ،ط ،1دار الكتب
العلميّة ،بريوت1413 ،هـ1991/م.
 7.ابن األثري ،ع ّز الدين أبو الحسن عيل بن أيب الكرم (ت  630ﻫ  1232/م):
8.أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،إرشاف معرفة :مكتب البحوث يف دار الفكر ،بريوت1425 ،ﻫ.
9.الكامل يف التأريخ ،تحقيق :عيل شريي ،ط ،1دار إحياء الرتاث ،بريوت1408 ،ﻫ  1989/م.
الحسيني (من علامء القرن العارش) ،تأويل اآليات الظاهرة
	10.األسرتآبادي،السيّد رشف الدين عيل
ّ
رشفة 1417 ،هـ .
مؤسسة النرش
يف فضائل العرتة الطاهرة ،طّ ،2
اإلسالمي ،قم امل ّ
ّ
	 11.ابن عساكر ،عيل بن الحسن الشافعي ،تاريخ مدينة دمشق ،ط ،1تحقيق :عمر بن غرامة
العمروي ،بريوت ،دار الفكر1998 ،م.
ّ
	 12.البخاري ،أبو عبدالله مح ّمد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية ،صحيح البخاري ،دار إحياء
يب ،بريوت.
الرتاث العر ّ
الحق (ت739هـ1338/م) ،مراصـد االطالع عىل األمكنة والبقاع،
صفي الدين بن عبد
	 13.البغدادي،
ّ
ّ
تحقيق :عيل مح ّمد البجاوي ،بريوت1954 ،م.
	 14.ابن بطّوطة ،مح ّمد بن عبد الله بن مح ّمد اللوايت أبوعبد الله (ت779هـ1377/م) ،تحفة النظار
يف غرائب األمصار وعجائب األسفار (املشهورة برحلة ابن بطّوطة).
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	15.البالذري ،أحمد بن يحيى ،أنساب األرشاف ،ط ،1تحقيق :سهيل زكار ورياض زركيل ،بريوت،
دار الفكر1996 ،م.
	-16.فتوح البلدان ،ج،1الخطيب للتوزيع والربامج ،عامن1999 ،م.
القريش (ت597هـ)،املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم ،ط،2
	 17.ابن الجوزي ،عبد الرحمن بن عيل
ّ
دار الكتب ،بريوت1995 ،م.
ين(ت730هـ) ،فرائد
	 18.الجويني ،إبراهيم بن املؤيّد بن عبد الله بن عيل بن مح ّمد الخراسا ّ
مؤسسة املحمودي ،بريوت1398 ،هـ.
السمطني ،تحقيق :الشيخ مح ّمد باقر املحموديّ ،
الحي أحمد بن مح ّمد (ت1089هـ) ،شذرات الذهب يف أخبار
	19.الحنبيل العامد ،أبو الفالح عبد
ّ
من ذهب ،عامن1999 ،م ؛ بريوت( ،د.ت).
مؤسسة األعلمي للمطبوعات،
	 20.ابن حجر ،أحمد بن عيل أبو الفضل ،لسان امليزان ،طّ ،3
بريوت1406 ،هـ1986 /م.
	 21.ابن حجر ،شهاب الدين أحمد بن عيل العسقالين (ت 852هـ  1448 /م) ،تهذيب التهذيب ،دار
الفكر للطباعة والنرش ،بريوت ،ط 1980 ،1م.
محب الدين الخطيب وآخرين ،القاهرة1407 ،هـ
	22.فتح الباري برشح صحيح البخاري ،تحقيق:
ّ
1987/م.
	23.الصواعق املحرقة ،املطبعة املينيّة ،مرص 1312 ،ﻫ (وبهامشه كتاب تطهري الجنان واللسان).
	 24.الحسكاين ،عبيد الله بن أحمد ( ،ت) ،شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ،تحقيق :مح ّمد باقر
املحمودي ،ط ،1مجمع إحياء الثقافة اإلسالم ّية ،طهران1411 ،هـ1990 /م.
ّ
العلمة (ت726هـ1325 /م) ،إرشاد األذهان إىل أحكام القرآن ،تحقيق :الشيخ فارس
الحلّ ،
ّ
	25.
الحسون ،إيران ،جامعة عابدين بقم1141 ،هـ.
	 26.ابن أيب الحديد ،أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله بن حمد بن الحسني (656هـ 1258/م)،
رشح نهج البالغة ،مراجعة وتصحيح :لجنة أحياء الذخائر ،منشورات دار مكتبة الحياة ،بريوت،
ال .ت 5(.أجزاء).
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مؤسسة آل البيت
	 27.الح ّر العاميل ،مح ّمد بن الحسن بن عيل (ت1104هـ) ،وسائل الشيعة ،طّ ،2
إلحياء الرتاث للنرش ،قم1414 ،هـ.
	 28.الحموي ،ياقوت ،معجم البلدان ،بريوت ،دار صادر ودار بريوت للطباعة والنرش ،د.ت؛
الخطيب للتوزيع والربامج ،عامن1999 ،م.
يب (ت808هـ1406/م) ،مقدّمة
	 29.ابن خلدون ،عبد الرحمن بن مح ّمد بن خلدون
الحرضمي املغر ّ
ّ
يب ،بريوت ،د.ت.
ابن خلدون ،ط ،4دار إحياء الرتاث العر ّ
البغدادي ،أبو بكر أحمد بن عيل (ت 463هـ 1070 /م) ،تاريخ بغداد ،مدينة السالم،
	 30.الخطيب
ّ
تحقيق :صدقي جميل العطّار ،ط ،1دار الفكر ،بريوت 2004 ،م.
الحنفي (املعروف بأخطب خوارزم) ( 568هـ)،
الخوارزمي ،املوفّق بن أحمد
	31.
ّ
ّ
اإلسالمي ،قم املقدّسة1417 ،
مؤسسة النرش
	 -32.املناقب ،تحقيق :الشيخ مالك
ّ
املحمودي ،طّ ،3
ّ
هـ.
	 33.مقتل الحسني ،تحقيق :محمد الساموي( ،ط الزهراء) ،النجف 1367 ،هـ.
	34.ابن خ ّياط ،أبو عمرو بن أيب هبرية الليثي (ت240هـ) ،تاريخ خليفة بن خياط ،راجعه وضبطه
ووث ّقه :مصطفى نجيب ف ّواز (وآخرون) ،بريوت ،ال.ت.
	35.الخزرجي ،العقود اللؤلؤيّة يف تاريخ الدولة الرسول ّية ،تحقيق :مح ّمد بن عيل األكوع.
الخاص من
	36.الداعي إدريس عامد الدين (ت 873هـ) ،تاريخ الخلفاء الفاطم ّيني باملغرب ،القسم
ّ
اإلسالمي ،ط1985 ،م.
كتاب عيون األخبار ،تحقيق :مح ّمد العيالوي ،دار الغرب
ّ
	37.ابن الديبع ،أبو الضياء عبد الرحمن بن عيل (ت943هـ) ،ق ّرة العيون بأخبار اليمن امليمون ،حقّقه
وعلّق عليه :مح ّمد بن عيل األكوع الحوايل ،املطبعة السلفية ،القاهرة ،د.ت.
السالم ،تحقيق:
يل بن أيب طالب َعلَ ْي ِه َّ
	38.الريض ،السيد الرشيف ،نهج البالغة :ألمري املؤمنني ع ّ
صبحي الصالح ،ط1387 ،1ﻫ1967/م ،بريوت.
	39.السيوطي ،جالل الدين بن عبد الرحمن (911هـ)،
	40.الد ّر املنثور يف التفسري باملأثور ،دار الفكر ،بريوت ،ال .ت.
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	41.تاريخ الخلفاء ،تحقيق :مح ّمد محيي الدين عبد الحميد ،ط ،1بغداد ،مطبعة منري ؛ مرص ،مطبعة
السعادة ،د.ت.
	42.ابن شهر أشوب ،رشيد الدين أبو جعفر مح ّمد بن عيل الرسدي (ت  588ﻫ) ،مناقب آل أيب
طالب ،املطبعة الحيدريّة ،النجف األرشف 1376 ،ﻫ  1965 /م.
ّ
(توف بعد سنة  1308هـ) ،نور األبصار يف مناقب آل
	 43.الشبلنجي ،الشيخ مؤمن بن حسن مؤمن
النبي املختار ،طبعة دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت؛ أفست عىل طبعة القاهرة،
ّ
مراجعة لجنة من العلامء برئاسة أحمد سعد عيل.
	44.الشهرستاين ،أبو الفتح مح ّمد بن عبد الكريم (ت548هـ) ،امللل والنحل ،ج ،1تحقيق :مح ّمد فتح
الله بدران ،القاهرة ،ال.ت.
	 45.الصدوق ،أبوجعفر محمد بن عيل بن الحسني بن موىس بن بابويه الق ّم ّي (ت318هـ929/م)،
علل الرشائع ،تقديم :السيّد مح ّمد صادق بحر العلوم ،منشورات املكتبة الحيدريّة ،النجف
األرشف1385 ،ه 1966/م ،نرش وتصوير :مكتبة الداوري ،قم املقدّسة.
	 46.الصفّار ،الشيخ أبوجعفر مح ّمد بن الحسن بن فروخ (ت  290هـ) ،بصائر الدرجات الكربى يف فضائل
مؤسسة األعلمي ،طهران 1404 ،هـ.
آل مح ّمد ،تقديم وتعليق:حاج مريزا محسن كوجه باغيّ ،
محب الدين أبو العبّاس أحمد بن عبد الله بن مح ّمد بن أبو بكر بن مح ّمد
	47.الطربي،
ّ
(ت694هـ1295/م) ،ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القرىب ،دار الكتب املرصيّة ،مرص ،د.ت.
	 48.الطويس ،أبو جعفر مح ّمد بن الحسن (ت  460ﻫ) ،العدّة يف أصول الفقه ،مطبعة مريزا حبيب
الله ،طهران 1317 ،ﻫ.
مؤسسة البعثة ،الطبعة األوىل ،دار الثقافة ،قم املقدّسة 1414 ،هـ.
	49.األمايل ،تحقيقّ :
	 50.الطربي ،أبو جعفر مح ّمد بن جرير (ت 310هـ) ،تاريخ الرسل وامللوك ،تحقيق :مح ّمد أبو
الفضل إبراهيم ،ط ،2مطابع دار املعارف ،مرص1968 ،م.
	51.ابن عنبة ،جامل الدين أحمد بن عيل (ت828هـ) ،عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب ،ط،3
تحقيق :مح ّمد حسن الطالقاين ،النجف ،املطبعة الحيدريّة1961 ،م.
	52.ابن عذارى ،أبو عبد الله مح ّمد بن مح ّمد املراكيش (تويف يف نهاية القرن السابع الهجري /
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الثالث عرش امليالدي) ،البيان املغرب يف أخبار املغرب – قسم املغرب ،تحقيق :ليفي
بروفنسال ،لبنان ،دار الثقافة ،د.ت.
	53.عامرة بن عيل ،نجم الدين( ،ت643هـ) ،تاريخ اليمن املس ّمى املفيد يف أخبار صنعاء وزبيد
وشعراء ملوكها وأعيانها وأدبائها ،تحقيق :مح ّمد بن عيل األكوع ،ط ،3املكتبة اليمن ّية ،صنعاء،
1985م.
	54.ابن عبد ربّه ،أبو عمر أحمد بن مح ّمد( ،ت327هـ939/م) ،العقد الفريد ،تحقيق :أحمد أمني
(وآخرون) ،ط ،2مطبعة لجنة التأليف ،القاهرة1956 ،م.
	55.ابن عساكر ،أبو القاسم عيل بن الحسني بن هبة الله بن عبد الله الشافعي (ت571هـ1176/م)،
تاريخ مدينة دمشق ،تحقيق :عيل شريي ،دار الفكر ،بريوت1995 ،م.
	56.الع ّيايش ،أبو النرض مح ّمد بن مسعود (من أعالم القرن الرابع الهجري) ،تفسري الع ّيايش ،طهران،
املحليت.
ّ
املكتبة العلم ّية اإلسالم ّية ،تحقيق :رسول
الغساين ،امللك األرشف (ت 803هـ 1400 /م) ،العسجد املسبوك والجوهر املحكوك يف
	ّ 57.
اإلسالمي ،بريوت ،ط1975 ،1م.
طبقات الخلفاء وامللوك ،مطبعة دار الرتاث
ّ
	58.غياث الدين ،خواندا أمري الحسيني ،تاريخ حبيب السري ،طهران ،منشورات مكتبة الخيام ،ط،1
1333هـ.
	59.ابن الفوطى ،كامل الدين أبو الفضل عبد الرازق (ت 723هـ 1322/م) ،الحوادث الجامعة
والتجارب النافعة يف املائة السابعة ،مطبعة الفرات ،بغداد1351 ،هـ.
	60.القايض النعامن ،القايض أبو حنيفة النعامن بن مح ّمد التميمي املغريب (ت  363هـ) ،دعائم
اإلسالم ،وذكر الحالل والحرام ،والقضايا واألحكام ،تحقيق :آصف بن عيل أصغر فييض ،ج،2
مج ،2دار املعارف ،القاهرة 1383 ،ه  1963 /م.
	61.القندوزي ،سليامن بن إبراهيم القندوزي الحنفي (ت  1294هـ) ،ينابيع املودّة لذوي القرىب،
الحسيني ،ط ،1دار األسوة للطباعة والنرش ،قم
ج ،3مج ،3تحقيق :س ّيد عيل جامل أرشف
ّ
املقدّسة 1416 ،ه.
	62.القلقشندي ،أحمد بن عبد الله ،مآثر األنافة يف معامل الخالفة ،وزارة اإلرشاد واألنباء ،الكويت،
1964م و1959م.
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يل بن أيب
	63.الكنجي ،مح ّمد ين يوسف الشافعي (ت658هـ) ،كفاية الطالب يف مناقب ع ّ
طالب ،تحقيق :مح ّمد هادي األميني ،ط ،3طهران1404 ،هـ.
	64.الكليني ،أبو جعفر مح ّمد بن يعقوب بن إسحاق (ت  329هـ  940/م) ،الكايف ،دار الكتب
اإلسالم ّية ،طهران1365 ،هـ 8( .أجزاء).
	 65.ابن كثري ،أبو الفدا إسامعيل بن عمر القرييش الدمشقي (ت  774هـ –  1372م) ،البداية
يب ،بريوت1417 ،هـ1997 /م ،د.ت.
والنهاية ،ط ،1دار إحياء الرتاث العر ّ
	 66.املسعودي ،أبو الحسن عيل بن الحسني (ت346هـ) ،مروج الذهب ومعادن الجوهر ،تحقيق:
مح ّمد محي الدين عبد الحميد ،مطبعة السعادة.
	67.التنبيه واألرشاف ،تصحيح ومراجعة:عبد الله إسامعيل الصاوي ،مكتبة املثنى ،بغداد1938 ،م.
	 68.ابن منظور ،أبو الفضل جامل الدين أحمد بن كرم اإلفريقي املرصي (ت711هـ) ،لسان العرب،
ط ،1دار إحياء الرتاث ،بريوت1405 ،هـ.
تقي الدين أحمد بن عيل (ت  845هـ) ،النقود اإلسالميّة (شذور العقود يف ذكر
	 69.املقريزيّ ،
النقود) ،تحقيق وإضافات :السيّد مح ّمد بحر العلوم ،دار الزهراء ،بريوت ،ط1988 ،6م.
	70.املواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار (املعروف بالخطط املقريزيّة) ،تحقيق :مح ّمد زينهم
ومديحة الرشقاوي( ،ج )3القاهرة ،مطبعة مدبويل1998 ،م.
	 71.املناوي ،مح ّمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفني بن عيل (ت1031هـ1622 /م) ،النقود
يئ ،دار الح ّريّة للطباعة.
واملكاييل واملوازين ،تحقيق:د .رجاء محمود السامرا ّ
جاج ،صحيح مسلم (ت 261هـ) ،دار إحياء الرتاث
	72.النسيابوري ،أبوالحسني مسلم بن الح ّ
يب ،ط ،1بريوت1420 ،هـ2000/م.
العر ّ
املك (ت778هـ1376/م) ،مرآة
ّّ
	73.اليافعي ،أبو مح ّمد عبد الله بن أسعد بن عيل بن سليامن
مؤسسة األعلمي للمطبوعات،
الجنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمانّ ،
بريوت1970 ،م.
	74.اليامين ،تاج الدين عبد الباقي (ت  743هـ  1342 /م) ،بهجة الزمن يف تاريخ اليمن ،تحقيق:
مح ّمد الحسيني ،صنعاء ،ال.ت.
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	75.اليعقويب ،أحمد بن يعقوب ،تاريخ اليعقويب ،ط ،4النجف ،املكتبة الحيدريّة1974 ،م.
السالم ،دار التعارف،
	 76.األمني ،الس ّيد حسن(ت) ،من نوافح خراسان ،حرم اإلمام الرضا َعلَ ْي ِه َّ
لبنان ،ط2001 ،1م.
	77.دائرة املعارف اإلسالم ّية الشيع ّية ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت ،ط2002 ،6م.
	78.أحمد ،الدكتور ممدوح رمضان أحمد (معارص) ،إيران الس ّن ّية ،الحياة الدين ّية يف إيران قبل
الصفويّني(أطروحة دكتوراه) ،مركز إمناء للبحوث والدراسات ،بريوت ،ط 2018 ،1م.
	79.أسد حيدر ،اإلمام الصادق واملذاهب األربعة ،دار التعارف ،بريوت 1394 ،هـ.
الفاطمي) ،القاهرة ،دار املعارف مبرص،
	80.أحمد ،فكري ،مساجد القاهرة ومدارسها (العرص
ّ
1965م.
	81.إقبال اشتياين ،ع ّباس ،وحسن برينيا ،تاريخ ايران از آغا انقراض قاجارية (تاريخ إيران من أقدم
العصور حتّى سقوط الدولة القاجاريّة) (2ج يف مجلد) ،تهران ،كتابفرويش.
	82.أحمد ،محمد عبد العال ،األيّوب ّيون يف اليمن ،اإلسكندريّة1989 ،م.
ححه :مح ّمد عبد الله مايض ،برلني1936 ،م.
	83.ابن الحسني ،أنباء الزمن يف أخبار اليمن ،ص ّ
	 84.األمني ،محسن العاميل ،أعيان الشيعة ( 10مج) ،تحقيق :السيّد حسن األمني ،ط ،1دار التعارف
للمطبوعات ،بريوت1406 ،ه  1986 /م.
الوطني ،قطر( ،ج ،)2الدوحة،
	85.إبراهيم الجابر ،النقود اإلسالم ّية يف متحف قطر
ّ
1412هـ1991/م.
	86.البحراين ،الس ّيد هاشم املوسوي (ت 1107هـ) ،الربهان يف تفسري القرآن ،ط ،2مطبعة آفتاب،
مؤسسة إسامعيليّان ،قم املقدّسة.
طهران ،نرش وتصويرّ :
	87.بيتس ،ما يكل ،دارايل ،روبرت ،ف ّن العملة اإلسالميّة (كنوز الف ّن اإلسالمي) ،ترجمة :حصة
الصباح وآخرين ،جنيف1985 ،م.
	 88.بخش ،خودا ،الحضارة اإلسالم ّية ،ترجمة وتعليق :عيل حسني الخربوطيل ،دار إحياء الكتب
العرب ّية1960 ،م.
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	 89.الباشا ،حسن ،الفنون اإلسالميّة والوظائف عىل اآلثار العربيّة ،القاهرة1965-1966 ،م ،األلقاب
اإلسالم ّية يف التاريخ والوثائق واآلثار ،القاهرة1975 ،م.
اإلسالمي ،ترجمة :حسني عيل اللبودي،
	 90.بوزرورت ،كليفوروا .أ ،األرسات الحاكمة يف التاريخ
ّ
يب ،القاهرة1995 ،م.
مراجعة :سلامن إبراهيم العسكري ،ط،2
مؤسسة الرشاع العر ّ
ّ
	 91.البكري ،مهاب درويش ،نقود الدولة الجالئريّة املحفوظة يف املتحف العراقي ،مجلّد ،29
سومر 1973م.
ين ،مجلّة سومر ،بغداد ،األعداد /23 ،1966 /22 ،1965 /21
	92.العملة اإلسالميّة يف العهد األيلخا ّ
1967م1969 /25 ،م1970 /26 ،م1972 /28 ،م.
	93.ثامر ،عارف ،القائم واملنصور الفاطميان ،بريوت ،دار اآلفاق الجديدة1982 ،م.
املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ،،إيران ،مطبعة رشيعت1960 ،م.
	94.جوادعيل،
ّ
	95.جعفريان ،رسول ،أطلس الشيعة ،دراسة يف جغرافية التش ّيع ،ترجمه عن الفارس ّية :د .نصري
األكادميي لألبحاث ،بريوت2015 ،م.
الكعبي وسيف عيل ،ط ،2املركز
ّ
اإلسالمي ،بإرشاف :وزارة األوقاف ،القاهرة 2015 ،م.
	96.جمعة،مح ّمد مختار ،موسوعة التاريخ
ّ
	97.جالل ،إبراهيم ،أعالم اإلسالم املع ّز الفاطمي ،القاهرة ،دار إحياء الكتب العربيّة1944 ،م.
يل ،ط،1
	98.الجاليل ،مح ّمد حسني
الحسيني ،فهرس الرتاث ،تحقيق :مح ّمد جواد الحسيني الجال ّ
ّ
 1422هـ ،دليل ما ،قم.
واالجتامعي ،ج(2العرص
يف
السيايس
	99.حسن ،حسن إبراهيم ،تاريخ اإلسالم
والديني والثقا ّ
ّ
ّ
ّ
ايس األ ّول132 ،ـ/232ج( ،3العرص العبايس الثاين) 232هـ ـ 447هـ ،مرص ،مكتبة النهضة
العبّ ّ
املرصيّة ،ط.7
البساسريي املرضوب يف مدينة السالم سنة 450هـ،
	100.حميد ،عبد العزيز ،أضواء عىل دينار
ّ
مجلّة الريموك للمسكوكات ،املجلّد الثاين ،العدد األ ّول1411 ،هـ 1990/م ،قسم التاريخ
بجامعة يرموك.
العرب ،د.ت.
	101.حسني ،مح ّمد كامل ،أدب مرص الفاطم ّية ،مرص ،دار الفكر
ّ
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األموي ،ط ،1بريوت ،دار الكتاب
حسان عيل ،تعريب النقود والدواوين يف العرص
	ّ 102.
ّ
حلقّ ،
املرصي1978 ،م.
ين؛ القاهرة ،دار الكتاب
ّ
اللبنا ّ
	103.حسني ،مزاحم .وآخرون ،كنز املسكوكات اإلسالم ّية املكتشفة سميل ،مجلّة املسكوكات،
العددان  ،14-15جمهوريّة العراق ،وزارة الثقافة ،مطابع دار الشؤون الثقاف ّية العا ّمة2001- ،
2002م.
واإلعالمي والف ّن ّي ،حضارة العراق،
التاريخي
	104.الحسيني ،مح ّمد باقر ،النقود العربيّة ودورها
ّ
ّ
بغداد ،دار الح ّريّة للطباعة1985 ،م.
	105.ما هو دور النقود من اضطراب املراجع ،املسكوكات،مجلةع(1977-1978 ،)8-9م.
العرصاإلسالمي ،املسكوكات ،ع 1975 ،6م ،رقم
	106.دراسة إحصائ ّية للشعارات عىل النقود يف
ّ
(.)20
	107.دراسة تحليليّة عن نقود الدعاية واإلعالم واملناسبات ،مجلّة املسكوكات ،عدد1975 ،6م.
	 ________ 108.دراسة للكنى واأللقاب عىل النقود اإلسالميّة املرضوبة بال ّري ،مجلّة
املسكوكات ،عدد  ،7بغداد ،دار الح ّريّة للطباعة1976 ،م.
	________ 109.شعار الخوارج عىل النقود اإلسالم ّية املرضوبة بالكوفة ،مجلّة املسكوكات،
1969م.
رصاف ،مجلّة املسكوكات1969 ،م.
	________110.دليل ملجموعة عبد الله شكر ال ّ
	_________ 111.تط ّور النقود العرب ّية اإلسالمية ،ط ،1بغداد ،دار الجاحظ1969 ،م.
يب واألندلس ،مجلّة آفاق عربيّة2/1976 ،م،
	 _________ 112.اإلصالح
ّ
النقدي يف املغرب العر ّ
السنة الثانية.
	_________ 113.مدن الرضب عىل النقود اإلسالميّة ،مجلّة املسكوكات ،العدد ،5بغداد ،دار
الح ّريّة للطباعة1974 ،م.
	_________ 114.الكنى واأللقاب عىل نقود الكوفة ،مجلّة سومر26/1970 ،م.
	 _________ 115.العملة يف العهد األتابيك ،بغداد ،مطبعة دار الجاحظ1966 ،م.
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العبايس ،مجلّة
	116.حميد ،عبد العزيز ،املوازنة بني الدينار والدرهم حتّى نهاية العرص
ّ
املسكوكات ،العددان ( ،)14-15جمهوريّة العراق ،وزارة الثقافة2001-2002 ،م.
	117.حجارة ،إسامعيل ،النقود املكتشفة يف ياسني تبه ،مجلّة املسكوكات ،العدد1975 ،6م.
	118.الحسيني ،أحمد ،تراجم الرجال ،مطبعة نكارش ،قم ،ط1422 ،1هـ.
واالجتامعي – عالقاتها بالعثامن ّيني ،القاهرة،
السيايس
	119.الخويل ،أحمد ،الدولة الصوف ّية تاريخها
ّ
ّ
ط 1982 ،1م.
يب
	120.درويش ،عيل إبراهيم ،السياسة والدين يف مرحلة تأسيس الدولة الصفويّة ،املركز العر ّ
لألبحاث ودراسة السياسات ؟ ،ط ،1بريوت2013 ،م.
	121.دائرة املعارف اإلسالم ّية الكربى ،مركز دائرة املعارف اإلسالم ّية الكربى ،طهران ،ط1991 ،1م،
بإرشاف كاظم املوسوي البنجوردي.
األموي ،مجلّة املسكوكات ،العددان (،)10-11
	122.ذنون ،يوسف ،درهم نحايس نادر من العرص
ّ
املؤسسة العا ّمة لآلثار والرتاث1979،م1980 ،م.
العراق،
ّ
	 123.رمضان ،عاطف منصور ،الكتابات غري القرآنيّة عىل النقود اإلسالميّة يف املغرب واألندلس،
القاهرة ،مكتبة زهراء الرشق2002 ،م.
	124.نقود الخالفة الع ّباس ّية والقوى املتصارعة يف فارس وسجستان (307 287-هـ920 900- /م)،
مجلّة أدوماتو ،العدد الرابع ،ربيع الثاين 1422هـ/يوليو(متوز)2001م.
	125.روملو ،حسن ،أحسن التواريخ ،به اهتامم عبد الحسني نوايئ ،تهران ،بنكاه ترجمة ونرش كتاب،
 1970م.
	 126.الزركيل ،خري الدين بن محمود بن محمد بن عيل ت(1396هـ) ،األعالم ،دار العلم للماليني،
بريوت1400 ،هـ1979 /م.
اإلسالمي ،دار الهالل1958 ،م.
	 127.زيدان ،جورجي،تاريخ التمدّن
ّ
	 128.أبو زهرة ،محمد ،تاريخ املذاهب اإلسالم ّية يف السياسة والعقائد وتاريخ املذاهب الفقه ّية،
القاهرة ،ال.ت.

ّ
العقائدي يف ّ
مدونات النقود اإلسالمية
األثر
الملف

105

اإلسالمي ،أخرجه
	 129.زامباور ،إدوارد ماكس فون ،معجم األنساب واألرسات الحاكمة يف التاريخ
ّ
زيك مح ّمد حسن وحسن أحمد محمود2( ،ج يف مجلد) ،القاهرة ،مطبعة جامعة فؤاد األول،
1951-1952م.
	 130.زيك ،عبد الرحمن ،القاهرة وتاريخها وآثارها (969ـ1825م) ،من جوهر القائد إىل الجربيت
املؤ ّرخ ،القاهرة ،دار الطباعة الحديثة1966 ،م.
	131.السالوي ،أحمد بن خالد النارصي ،االستقصاء ألخبار املغرب األقىص ،د.م ،الدار البيضاء،
د.ت.
	 132.سعدون عباس عبد الله دولة األدارسة يف املغرب ،دار النهضة العرب ّية ،بريوت ،ط1987 ،1م.
	133.سلامن ،عيىس ،مجموعة دنانري أمويّة " كنز أيب صيدا" ،مجلة سومر ،م 1972 ،28م ،الجمهوريّة
العراق ّية ،وزارة اإلعالم.
	134.رسور جامل الدين،سياسة الفاطميّني الخارجيّة ،القاهرة1967 ،م.
مؤسسو الدول اإلسالميّة ،مكتبة حسن العرصيّة ،بريوت ،ط2011 ،1م.
	135.السيّد ،فؤاد صالحّ ،
التاريخي ،ترجمة :الدكتور أ.الحكيم ،مبشاركة نخبة من
	136.ج.ود..سورديل ،معجم اإلسالم
ّ
األساتذة الجامع ّيني ،الدا ر اللبنان ّية للنرش الجامعي ،لبنان 2009 ،م.
	137.سلطان ،غانم،جزر العامل (أمثلة وتطبيقات من بحار العامل ومحيطاته دراسة لظروفها الجغراف ّية وتط ّور
مراحل االستقرار فيها ومواردها االقتصاديّة) ،الكويت ،مكتبة الفالح للنرش والتوزيع1988 ،م.
شم ،سمري ،النقود اإلسالم ّية التي رضبت يف فلسطني ،مطبعة الجمهوريّة ،دمشق 1980م.
	ّ 138.
	 .______139.أربعة دراهم لها تاريخ ،مجلّة الريموك للمسكوكات ،م 1992 ،4م.
	 .______140.نقود الجزيرة العربيّة أثناء خالفة بني أميّة ،مجلّة الريموك للمسكوكات1993 ،م.
	 .______141.الفلوس العبّاسية ،مجلّة الريموك للمسكوكات ،م1996 ،8م.
	142.الرشعان ،نايف بن عبدالله" ،نقود الدولة العيونيّة يف بالد البحرين" ،مركز امللك فيصل
للبحوث والدراسات اإلسالم ّية.
يب1995 ،م.
	143.الرشيف ،أحمد وآخرون ،العامل اإلسالمي يف العرص الع ّبايس ،القاهرة ،دارالفكر العر ّ
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اإلسالمي ،مجلّة سومر ،مجلّد 1954 ،10م.
	144.شكري ،ساجدة ،الدينار
ّ
	145.الشامي ،فضيلة عبد األمري ،أمارة آل زريع بعدن ،مجلّة كلّ ّية اآلداب ،العدد( ،)26بغداد،
1979م.
	146.العزاوي ،املحامي ع ّباس ،تاريخ النقود اإلسالم ّية ملا بعد العهود الع ّباس ّية(ساعدت وزارة
املعارف العراقيّة عىل نرشه) ،بغداد ،ط1401 ،1هـ 1981/م.
	147.تاريخ العراق بني احتاللني ،مطبعة التفيض ،بغداد ،ط1939 ،1م.
القومي لآلثاروالفنون ،تونس،
	148.العجاىب ،حامد ،جامع املسكوكات العربيّة بأفريقية ،املعهد
ّ
سنة1988م.
العلمي
	149.عبد الرحمن فهمي مح ّمد ،إضافات جديدة يف مسكوكات الفاطم ّيني ،مجلّة املجمع
ّ
املرصي1970/1971 ،م.
ّ
مؤسسة شباب الجامعة،
	150.العبادي ،أحمد مختار ،يف التاريخ الع ّبايس والفاطمي ،اإلسكندريةّ ،
1971م.
	 151.عبد الو ّهاب ،حسن حسني ،خالصة تاريخ تونس ،ط ،3تونس ،دار الكتب العربيّة الرشقيّة،
1973م.
	152.النقود العرب ّية يف تونس ،تونس ،مطبعة كتاب الدولة للشؤون الثقاف ّية1966 ،م.
	153.ورقات عن الحضارة العرب ّية بأفريقية التونس ّية ،القسم األول ،ط ،2تونس1972 ،م.
الفض ،ط ،1دمشق ،مطبعة طربني1972 ،م.
	154.العش ،مح ّمد أبو الفرج ،كنز أم حجر
ّ
الوطني ،الدوحة ،وزارة
	 ._________155.النقود العرب ّية اإلسالم ّية املحفوظة يف متحف قطر
ّ
اإلعالم يف دولة قطر1984 ،م.
	_________156.وآخرون ،املتحف الوطني بدمشق "دليل مخترص" ،ط ،1دمشق ،دار الحياة،
1969م.
ّ
السك الساسان ّية يف العراق ،مجلّة املسكوكات ،عدد 1973 ،3م.
	 157.العيل ،صالح أحمد ،مراكز
	 158.عبد املوىل ،محمد أحمد ،القوى الس ّن ّية يف املغرب من قيام الدولة الفاطم ّية إىل قيام الدولة
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الزيديّة276-361 ،هـ909-972/م ،القاهرة ،دار املعرفة1958 ،م.
	159.مح ّمد أبو الفرج العش ،مرص القاهرة عىل النقود العرب ّية اإلسالم ّية ،أبحاث الندوة الدول ّية
لتاريخ القاهرة ،مارس –أبريل 1969م ،مطبعة دار الكتب ،القاهرة1971 ،م.
املؤسسة املرصيّة العا ّمة،
	160.فهمي ،عبد الرحمن ،النقود العرب ّية ،ماضيها وحارضها ،القاهرة،
ّ
1964م.
	 ._________161.فجر السكّة العربيّة ،مطبعة دار الكتب1965 ،م.
	162.املسكوكات بحث يف كتاب القاهرة تاريخها فنونها آثارها ،تحرير :د.حسن الباشا ،مطابع
األهرام ،القاهرة1970 ،م.
	163.ابن قربة ،صالح ،املسكوكات املغرب ّية ،الجزائر1986 ،م.
	164.قازان ،وليم ،املسكوكات اإلسالم ّية ،ترجمة :د .منذر البكر ،مجلّة املسكوكات ،العدد
الخامس1974 ،م.
	 165.قادوس ،ع ّزت زيك ،العمالت اليونانيّة والهلنستيّة ،اإلسكندريّة ،دار املعرفة الجامعيّة ،ط،3
2001م.
	 166.القزاز ،وداد ،الدرهم العبّايس ،مجلّة سومر ،م ،17الجمهوريّة العراقيّة1961 ،م.
	 167.القييس ،ناهض عبد الرزّاق ،موسوعة النقود العرب ّية واإلسالم ّية ،ط ،1عامن ،دار أسامة للنرش
والتوزيع2001 ،م.
	 ._________ 168.النقود يف العراق ،ط ،1بغداد ،بيت الحكمة2002 ،م.
	169.ـــــــ .املسكوكات ،الكويت1982 ،م.
	 170.قزويني أحمد غفاري ،تاريخ جهان آرا (تاريخ زينة الدنيا) ،تهران ،كتابفرويش حافظ.1964 ،
	 171.الق ّم ّي ،الشيخ عباس (ت  1359هـ) ،الكنى واأللقاب ،ط ،1املطبعة الحيدريّة ،النجف1970 ،
م.
يب،
	 172.الكتاين ،عبد
الحي ،نظام الحكومة النبويّة (املس ّمى :الرتاتيب اإلداريّة) ،دار الكتاب العر ّ
ّ
ال.ت.
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اإلسالمي ،ترجمة :الدكتور جورج
	 173.كلوس كريزروفارنرديم وهانس جورج ماير ،معجم العامل
ّ
املؤسسة الجامع ّية للدراسات ،ط1998 ،2م.
كتورة،
ّ
العراقي ،مجلّة املسكوكات ،عدد ،7
	174.لطفي ،مهاب درويش ،الدينار الع ّبايس يف املتحف
ّ
1976م.
مك طاهر الكعبي ،تحقيق :عيل البرصي،
	175.لينبول ،ستانيل ،طبقات سالطني اإلسالم ،ترجمةّ :
بغداد1968 ،م.
	176.مشكور ،مح ّمد جواد ،موسوعة الفرق اإلسالم ّية ،تقديم :كاظم مدير شانجي ،مجمع البحوث
اإلسالم ّية ،ط ،1بريوت1415 ،هـ1995 /م.
	177.التاريخ السيايس للدولة العرب ّية ،ط ،2مكتبة األنجلو املرصيّة1960 ،م.
	178.الفاطم ّيني ورسومهم يف مرص ،القاهرة1953 ،م.
	 179.مايسة داود ،املسكوكات الفاطميّة ،القاهرة ،سنة 1991م.
	 180.مصطفى ،شاكر ،املدن يف اإلسالم ،ط ،1دار السالسل1988 ،م.
	 181.مغنيّة ،محمد جواد ،دول الشيعة يف التاريخ ،النجف ،مطبعة اآلداب1948 ،م.
	 ------- 182.الشيعة يف امليزان ،دار الرشوق ،بريوت ،لبنان.
	183.مؤنس ،حسني ،املساجد ،د.م ،عامل املعرفة1987 ،م.
يب ،العدد( ،)15بغداد،
	184.مح ّمد أمني صالح ،بنو معن ث ّم آل زريع يف عدن ،مجلّة املؤ ّرخ العر ّ
 1980م.
	185.مايض ،مح ّمد عبد الله ،دول اليمن الزيديّة ،املجلّة التاريخ ّية املرصيّة ،م( ،)3ع(،)1
مايو1950م.
اإلسالمي ،ط ،1بغداد1969 ،م.
السيايس يف العرص
	 186.محمود ،حسن سليامن ،تاريخ اليمن
ّ
ّ
مؤسسة أعامل املوسوعة للنرش والتوزيع ،الرياض ،ط1999 ،2م.
	 187.املوسوعة العربيّة العامليّةّ ،
	 188.املجليس ،مح ّمد باقر بن مح ّمد تقي (ت  1111ﻫ) ،بحار األنوار الجامعة لدرر أَخبار األمئّة
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األطهار ،مؤسسة الوفاء ،بريوت ،ط 1403 ،2ﻫ  1983/م.
ين،
	 189.النقشبندي ،نارص ،الدرهم
اإلسالمي ،الدرهم اإلسالمي املرضوب عىل الطراز الساسا ّ
ّ
العراقي1969 ،م.
العلمي
بغداد ،منشورات املجمع
ّ
ّ
العراقي ،بغداد ،مطبعة الرابطة1953 ،م.
اإلسالمي يف املتحف
	 _________ 190.الدينار
ّ
ّ
الألموي املع ّرب ،الجمهوريّة العراقيّة ،منشورات وزارة
	________ 191.والبكري ،مهاب ،الدرهم
ّ
اإلعالم1974 ،م.
الرسائل واألطاريح
 1.الحدراوي ،وسيم عبّود ،الحاكم بامر الله (386-411هـ996-1020/م) ،رسالة ماجستري غري
منشورة( ،جامعة الكوفة2004 :م).
2.العبّايس ،بتول جاسم ،تط ّور األحداث السياسيّة بني العبّاسيّني والفاطميّني من سنة 296-567هـ،
رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة بغداد ،كلّ ّية اآلداب1973 ،م.
3.مال الله ،حيدر لفته سعيد ،املع ّز لدين الله الفاطمي وأثره يف املغرب ومرص
(341-365هـ951-975/م) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلّ ّية اآلداب ،جامعة الكوفة2005 ،م.
حمد ،رسالة
4.بن قربة ،صالح ،املسكوكات املغربيّة من الفتح
اإلسالمي إىل سقوط دولة بني ّ
ّ
دكتوراة ،جامعة الجزائر1983 ،م.
 5.الجنايب ،جنان خضري ،املسكوكات األمويّة املرضوبة مبدينة واسط ،رسالة ماجستري غري
منشورة ،جامعة بغداد2003 ،م.
البويهي يف العراق ،رسالة مقدّمة
 6.دفرت ،ناهض عبد الرزاق ،املسكوكات اإلسالم ّية يف العرص
ّ
إىل كلّيّة اآلداب ،جامعة بغداد ،لنيل درجة املاجستري يف اآلثار اإلسالميّة1973 ،م.
 7.الشيخ ،عيل كاظم ع ّباس ،مسكوكات الخليفة النارص لدين الله ،رسالة ماجستري ،جامعة بغداد،
1989م.
 8.العزاوي ،إميان عدنان ،املسكوكات الحمدانيّة ،رسالة مقدّمة إىل مجلس كلّيّة اآلداب ،جامعة
بغداد ،لنيل درجة املاجستري يف اآلثار اإلسالمية1973 ،م.
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اإلسالمي حتّى قدوم الصليب ّيني ،رسالة ماجستري
 9.النتشة ،يوسف سعيد ،سكّة فلسطني منذ الفتح
ّ
غري منشورة ،جامعة القاهرة1982 ،م.
يب
	 10.مح ّمد فوزي عبد اللطيف ،دراسة ملجموعة السكّة العربيّة اإلسالميّة املكتشفة بالجبل الغر ّ
بليبيا ،رسالة ماجستري ،مقدّمة إىل قسم اآلثار اإلسالميّة ،كلّيّة اآلثار ،جامعة القاهرة2000 ،م.

ّ
املجلت

رصاف للمسكوكات اإلسالميّة يف
 1.مجلّة املسكوكات (عدد خاص) ،قاعة عبد الله شكر ال ّ
العراقي ،نرشته وزارة اإلعالم ،مديريّة اآلثار العا ّمة ،مجلد  ،1ج .2
املتحف
ّ
 2.مجلّة الن ّميّات الربيطانيّة لسنة 1950م ،ح1و 2لألستاذ رابينو.
 3.مجلّة الن ّم ّيات األملان ّية لسنة 1904م.

ّ
ّ
والرتكية
الفارسية
املراجع

 1.بخش ،هوشنك فرح ،راهنامى سكه هاى رضىب (جكش) ايران ازسال ( 900تا  )1296هجرى
قمرى ( )1500/1879ميالدي ،شامل دوره هاى ،صفوى ،أفغانها ،افشارية ،زندية،قاجارية ،برلني
غريب1975 ،م.
 2.پژوهشی در سكه های اولجايتو» طهران ١٣٨٨ ،ش ،سكة هاي ايران از اغاز تا دوران
زنديه،عيل اكرب رس فراز(فارسية) ،تهران1384 ،هـ.
 3.غالب ،إسامعيل(هاميون ،موزة) ،مسكوكات قدمية إسالمية قتالوغي ،قسطنطينية1312 ،هـ.
4.موزة هاميون ،مسكوكات تركامنية قتالوغي ،قسطنطينية1311 ،هـ1893 /م.
 5.سيد جامل ترايب طباطبايئ ،سكه هاى ايران از آغاز تا حمله مغول ،تربيز1372 ،ش.
6.األمني ،أعيان الشيعة ،ج  ،5ص.475

َ ْ ُ َ
َ
ْ
َ
ْ
وقيـمة
العـدل كمبدأ ِ
اإلسـ َـل ّ
منظـومة التفكـري ْ
مـي
فـي
ِ
ِ
نبي�ل علي صالح
ّ
سوري
كاتب وباحث

واملجتمعي،
الفردي
والسالم
ّ
ين ورسالة هداية للبرشيّة جمعاء للخري ّ
اإلسال ُم دي ٌن إنسا ّ
ّ
ُ
ج َعلها جوه َر دعوته،
والعدل هو من القيم اإلنسان ّية األساس ّية التي جاء بها هذا الدين العظيم ،و َ
ومن ُم َق ِّو َم ِ
السيايس..
واالجتامعي وحتّى
واألرسي
الفردي
ات الحياة البرشيّة عىل الصعيد
ّ
ّ
ّ
ّ
حتّى أ ّن كلمة العادل هي من صفات الله تعاىل ،وقيمة العدل هي من أه ّم القيم التي نظّر لها
ودعا إليها الدين العظيم من خالل القرآن الكريم يف قوله تعاىل ،الذي يحض فيه عىل إقامة
القسط (أي العدل) بني الناس ،باعتباره غاية الرساالت والكتب الساموية﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾[الحديد ..]25 :والقس ُ
ط
املفسين -كناي ٌة عن العدلُ ،
كل
عدل الحاكم وعدل املحكوم ،وعدل ّ
كل
هنا –كام يقول ّ
ّ
واملوضوعي.
مفردات الحياة التي تتّصل بحركة الفرد
ّ
البرشي يف معامالته وسلوكه الذايتّ
ّ
ويف تقري ٍر واضح ورصيح ال لبس فيه ،إلحقاق العدل ورضورة تطبيقه والخضوع
حكُم فيهم وعليهم) ،يقول الله
ملقتضياته والتزاماته الكلّ ّية( ،حتّى لو كُ َّنا مبغضني ملن نَ ْ
تعاىل يف كتابه الكريم:
﴿ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾
[النساء.]135 :
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﴿ﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾[النحل..]90 :
﴿ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾[املائدة.]8 :
َ
أصل
العدل ٌ
اإلسالم ،حيث إ ّن
وهكذا فالعدل كان هدف (وغاية) جميع األديان ،ومنها
ِ
من أصوله ،وقيم ٌة معياريّة يف دعوته ،وليس مج ّرد فكرة وعظيّة أو فضيلة أخالقيّة؛ ألنّه
أسايس إلقامة املجتمعات عىل التوازن والتعاون وتحقُّق امل ُساواة بني األفراد مبا
مدخل
ّ
يب يف مناكبها ..حيث إنّه عندما تكون العالقات
يفيض إىل الرىض والقناعة والسعي اإليجا ّ
يف املجتمع قامئة عىل أسس العدل واملساواة ،وال ُي ّيز بني شخص وآخر وفرد وآخر إال
بناء عىل معايري العدل والكفاءة ،فإ ّن الناس سيتحركون بق ّوة وفعاليّة –ورىض تام -عىل طريق
الحق والخري واملحبّة ،والتنافس
ين لبناء مجتمعاتهم وبلدانهم عىل معايري
ّ
االنتظام القانو ّ
اإلسالمي
املنتج لتطويرها وتحقيق ازدهارها وإسعاد أفرادها .مبا يعني أ ّن العدالة يف التفكري
ّ
هي فلسفة اجتامع ّية كاملة قامئة بذاتها ،ال ميكن للمجتمعات أن تنهض وتتط ّور وتزدهر من
دون تحقيقها عىل كافّة الصعد واملستويات الفرديّة واملجتمعيّة.
يبق وعي املسلمني له
ولكن رغم أه ّميّة هذا "املبدأ ـ القيمة" يف التفكري
اإلسالمي ،مل َ
ّ
النص األويل ،بل تك ّرست -يف سياقات التطبيق والسريورة التاريخ ّية-
مالز ًما ملعنى انبثاقه
ّ ّ
جملة إشكاالت فكريّة وشبهات كالم ّية بني كثري من علامء املسلمني ،طُرِحت حول هذا

املفهوم؛ وكانت تحتاج ملعالجات ج ّديّة عىل مستوى محاولة وضع إجابات وافية وشافية
أصل دينيًّا يف مذهب أهل البيت ،بينام األمر ليس عىل هذا
ً
لها ..فمسألة العدل تعترب
النحو ،بالنسبة للمذاهب اإلسالم ّية األخرى ..وقد أ ّدت هذه االختالفات الفكريّة والعقديّة ـ
ميا وحديثًا ،ليتح ّركوا مع خ ّ
ط
عىل هذا الصعيد ـ إىل إثارة دفائن عقول العلامء املتكلّمني قد ً
بكل مفرداته ،فيام هو ممكن ،وغري ممكن.
العدل ّ
وبإمكاننا اليوم مالحظة النتائج واآلثار (السلبيّة) التي متخّضت عن عدم االلتزام بخ ّ
ط
اإللهي كأصل من أصول الدين لدى كثري من الفرق وامللل الدينيّة اإلسالميّة األخرى،
العدل
ّ

َ ْ ُ ََْ
ّ
اإلساليم
التفكري
منظومة
وق ْي َمة يف
ِ
العدل كمبدأ ِ
ِ
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فقد ج ّوزت جامعات وت ّيارات فكريّة وكالم ّية من املسلمني عىل الله تعاىل فعل القبيح،
ووصل األمر
َ
وبالتايل معاقبة املطيعني ،وإدخال الج ّنة العاصني بل وحتّى الكافرين؛
اإللهي تكمن يف ظلمه تعاىل ويف جوره وعدم حكمته
ببعضهم إىل ح ّد اعتبار أ ّن ق ّمة العدل
ّ
ريا) ..وميكن االستزادة أكرث بالرجوع إىل بعض املصادر يف
(تعاىل الله عن ذلك عل ًّوا كب ً
هذا املجال[[[.
كل إنسان بفطرته أ ّن العدل أمر حسن وجميل وج ّيد ،ويجب الخضوع
يف الحقيقة ،يدرك ّ
له وااللتزام بكافّة مقتضياته ولو عىل ذاته ونفسه؛ بينام الظلم يشء قبيح مذموم ومرفوض
ين ـ من خالل
وتجب مواجهته ومحاربته وعدم الخضوع ملقتضياته .ويستطيع العقل اإلنسا ّ
ملكاته وإدراكاته الفاعلة ـ أن يسري ضمن قواعد مح ّددة حتّى يصل إىل النتيجة التي تقول:
«الله تعاىل عادل ال يجور وال يظلم» ،فهو ال يحاسب دون فعل وعمل ،وال يثيب وال يعاقب
إال بعد وقوع الفعل وثبوته ،فيام ميثّله موقع الخري أو الرش.
وعىل ضوء ذلك ،فالله سبحانه عادل ال يفعل سوى العدل؛ ألنّه ـ كام ذكر املتكلّمون ـ
لو كان يفعل الظلم والقبح ـ تعاىل عن ذلك ـ فإ ّن األمر ال يخلو عن الصور األربع التالية[[[:
جاهل باألمر فال يعلم أنّه قبيح.
ً
أ ْن يكو َن
أ ْن يكون عامل ًا به ،ولك ّنه مجبور عىل فعله ،وعاجز عن تركه.
أن يكون عامل ًا به ،وغري مجبور عليه ولك ّنه محتاج إىل فعله.
أن يكون عامل ًا به ،وغري مجبور عليه ،وال يحتاج إليه ،فينحرص يف أن يكون فعله له تش ّه ًيا
وعبثًا وله ًوا..
وكل تلك الصور مستحيلة ومحالة وممتنعة عىل الله تعاىل؛ ألنّها تستلزم النقص فيه ،وهو
ّ
تعاىل محض الكامل والجامل البديع ،فيجب أ ْن نحكم بأنّه من ّزه عن الظلم ،وفعل ما هو قبيح.
[[[ -جعفر السبحاين« ،اإلله ّيات عىل هدى الكتاب والس ّنة والعقل» ،الدار اإلسالم ّية ،لبنان/بريوت ،طبعة أوىل لعام
1989م .ج ،1 :ص.599 :

[[[ـ محمد رضا املظفّر« ،عقائد اإلمام ّية» ،مركز األبحاث العقائديّة ،إيران/قم ،طبعة عام2001:م ،ص.65 :
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وقد أكّد القرآن الكريم عىل العدل الديني من خالل أنّه ركن وأصل ثابت يف مواضع
كثرية؛ ذكرنا سابقًا بعضها ..ونستكمل ذكرها هنا:
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ[غافر.]3 :
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ[البقرة.]205 :
﴿ﮇ  ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾[التوبة.]70 :
قوله تعاىل  :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯﯰ ﯱ[الجاثية.]21 :
وقوله تعاىل :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ[األنبياء.]47 :
من هنا نجد خصوص ّية العدل وأه ّم ّيته ،من حيث إنّه جذر لألصل اآلخر من أصول الدين
وهو املعاد (بعث الناس يوم القيامة)؛ عىل أساس ثبوتيّة صفة العدل كخ ّ
يب ف ّعال
ط إيجا ّ
يتح ّرك يف الدارين ،الدنيا واآلخرة ...وبالتايل تتحقّق الغاية املطلقة يف خ ّ
ط العدل فيام هو
اإللهي.
مثاب ،وفيام هو معاقب ،كأساس للعدل
ّ
َ
العدل أصل من أصول الدين ،ال س ّيام أنّه هدف النب ّوات وأساس
نخلص إىل أ ّن
مم تق ّدم
ُ
ّ
الرساالت وقاعدة املعاد الذي أحصيت عدد اآليات الواردة بذكره يف القرآن الكريم ،فبلغت
زهاء ألف وأربعامئة آية مع الترصيح فقط ،وأكرث من ألفي آية مع الترصيح واإلشارة إىل
حة أصالة العدل يف خ ّ
اإلسالمي ،عىل
ط الدين
ّ
املعاد..
ولعل يف ذلك خري برهان عىل ص ّ
ّ
اعتبار أ ّن الذي هو أساس النب ّوة واملعاد ـ اللذان هام من أصول الدين ـ هو أيضً ا أصل آخر
للدين؛ أل ّن أساس األساس أساس.
ُ ّ
العدل والظ ُلم يف املزيان

ين والحيايتّ عىل أساس العدل والحكمة والهدف ّية (الغائ ّية) ،فال عبث ّية
بُ ِني ال ّنظام الكو ّ
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ّ
اإلساليم
التفكري
منظومة
وق ْي َمة يف
ِ
العدل كمبدأ ِ
ِ

الملف

115

منسق ،حكيم وعادل ومتوازن ومتكامل ،يف بعده
وال فوضويّة ،وإنّ ا هو نظام هادف دقيق ّ

الخارجي ..واملتدبّر يف مواقع الحياة والوجود ،يرى
املوضوعي
يل وامتداده
الذايتّ الداخ ّ
ّ
ّ

أ َّن هناك بعض الوقائع والقضايا التي قد يتج ّمد عندها وعيه ،بحيث يفرتض أنّها تتح ّرك من

موقع الخلل والنقص والظلم ،من حيث أصل الفعل والحركة والهدف..

مثل وجود ظواهر طبيع ّية غري متوازنة ،تخرج من النظام املفرتض (أنّه
فاإلنسان يالحظ ً

عادل ومنتظم ودقيق وموزون) ،لتدخل يف باب الصدفة والعبث والال قانون ،كالزالزل
والرباكني والسيول والصواعق والكوارث البيئيّة والطبيعيّة املختلفة ،وكذلك وجود حيوانات

مفرتسة ،وكائنات ح ّية أخرى دقيقة ،وما ينجم عن ذلك من خالل توازن حركة اإلنسان يف
واقع الحياة املعاشة من آفات وأمراض وعاهات مؤقّتة أم دامئة ..واألمر ال يقف عند هذا
لحاسة
أناس من ذوي العاهات املكتسبة أو املوروثة ،كأ ْن يولد أحدهم فاق ًدا
ّ
الح ّد ،بل هناك ٌ

مثل ...إىل غري ذلك من الحاالت التي
من حواسه ،أو يعاين من عج ٍز ما يف جهازه الحريكّ ً
ريا يف حياتنا ومجتمعاتنا ..وهنا يأتينا السؤال:
بتنا نصادفها ونواجهها كث ً

حكيم يف خلقه وصنعه وفعله ،كيف تجتمع صفة
الخالق (الله سبحانه) عادلً
لو كا َن
ُ
ً

العدل (العدل كصفة ذاتيّة للخالق) مع جود هذا الخلل (والظلم) الواقع يف الحياة ،وعىل

أناس مح ّددين دون غريهم ،مع انتشار وشيوع مثل هذه الظواهر والحوادث الكثرية التي قد

(وديني)،
وعلمي
يل
ّ
أي معنى لحياته؟! ..ث ّم ّ
تشل حركة اإلنسان وتلغي وجود ّ
بأي منطق عق ّ
ّ
ّ

ميكن تعليل وتفسري تلك املظاهر والقضايا املعقّدة التي تتح ّرك من موقع الظلم والرش عىل
ح ّد وعينا لها وفهمنا لحيثيّاتها املختلفة حتّى اآلن؟!!.

التحقيق يف أصل هذه املسألة ،من املباحث الها ّمة التي تعود زمن ًّيا
يف الواقع ،كا َن
ُ
إىل عهد اإلغريق ،إبان سطوع فلسفة العقل والحكمة ،حيث ذاع ما قاله «أرسطو» يف هذا

املقام ،من أ ّن املوجودات املمكنة بالقسمة العقليّة ،يف بادىء االحتامل ،تنقسم إىل

خمسة أقسام:
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أصل.
ً
رش فيه
ما هو خ ٌ
ري كلّه ال َّ
رش قليل.
ما فيه خ ٌ
ري كثري مع ّ
رش كثري مع خري قليل.
ما فيه ٌ
والش.
ري
ّ
ما يتساوى فيه الخ ُ
أصل.
ً
رش مطلق ال خري فيه
ما هو ّ
رصحوا بأ ّن األقسام الثالثة األخرية غري موجودة يف العامل ،وإنّ ا املوجود من الخمسة
ث ّم ّ
املذكورة هو قسامن[[[..
لهذا نجد أنّه من األفضل دراسة هذه القض ّية ضمن مستويات ثالثة:
الفلسفي.
املستوى
ّ
العلمي.
املستوى
ّ
الرتبوي.
املستوى
ّ

ً
ّ
الفلسفي:
ّأول :املستوى
وفيه نتناول األمور التالية:
ني األصالة والعدم:
رش ب َ
أ -ال ّ
عدمي محض ،وليست له أيّة أصالة ذات ّية يف هذا الوجود والحياة ،بالرغم من
الش أم ٌر
إ ّن ّ
ّ

النقائص واالختالالت العرض ّية التي نراها ونعاينها أو نسمع عنها يف مسريتنا الحيات ّية ،وما
زالت تتك ّرر وتستم ّر منذ بدء الكون والوجود.
ْ

اإلسالمي ،إيران/طهران ،تاريخ
الشريازي« ،األسفار العقليّة األربعة» ،طبعة وزارة الثقافة واإلرشاد
[[[ـ صدر الدين
ّ
ّ
النرش1994 :م ،الجزء ،7 :ص + 68 :اإلله ّيات عىل ضوء الكتاب والس ّنة والعقل ،م ،س ،ج ،1 :ص.274 :
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من هنا نج َد أ ّن الحديثَ يف أ ّن هذه كلّها هي من نوع «العدم ّيات» و«الفراغ ّيات»،
رش ..وعىل هذا
ووجودها من نوع «النقائص» و«الفقدانات» ،فإنّه -من هذه الجهة -هي ّ
نقصا أو فراغًا ،وإ ّما أن يكون قد نشأ العدم والنقص
الصعيد ،هي إ ّما أن تكون بذاتها عد ًما أو ً

والفراغ حولها فجعلها تأخذ من صفاته وتكتسب من ذاتيّاته .ودور اإلنسان يف النظام
الرضوري للكون هو جربان النقائص وملء الفراغات ،ومحاولة اقتالعها جمي ًعا
يل
ّ
التكام ّ

من صفحة الوجود ما أمكن له ذلك؛ ونحن ال ّ
شك سنكون مخطئني إذا اعتربنا وتخيّلنا

رشا محضً ا ال خري فيه،
أ ّن للرشور صفًّا مع ّي ًنا ومح ّد ًدا (بانتظام) من األشياء تكون ماه ّيتها ًّ

رش فيها .والصحيح هنا هو أ ّن
وللخريات ّ
صف آخر متميّز تكون ماهيّتها خ ً
ريا محضً ا ال ّ

رش معجونان ومخلوطان مع بعضها بعضً ا ،وال يقبالن التفكيك وال االنفصال..
الخري وال ّ

رش أيضً ا فيه
رش ،فهناك يوجد أيضً ا خري ،وأينام وجد فيها خري ،فال ّ
فأينام وجد يف الطبيعة ّ

رش قد ُعجنا يف الطبيعة ،وركّبا ،ولك ّنه ليس تركي ًبا كيامويًّا ،وإنّ ا هو –كام
موجود .فالخري وال ّ
تركيب من نوع تركيب الوجود والعدم؛ فعندما نتح ّدثُ
قال الشهيد الشيخ مرتىض مط ّهري-
ٌ

يت ملموس ،بحيث يوجد
مثل عن «العمى» ،فهذا ال يعني أ ّن العمى يشء
ً
ّ
خاص وواقع ذا ّ

كل عني .وإنّ ا العمى هو فقدان
خاص يس ّمى العمى ،قائم وموجود يف ّ
يف العني يشء
ّ

أي واقع متم ّيز بذاته .وهكذا فالخريات والرشور أيضً ا من قبيل
الرؤية وعدم البرص ،وليس له ّ

الوجود والعدم .بل الخريات هي عني الوجود ،والرشور هي عني العدم .وميكننا أن نرضب

عىل الكالم السابق املثال التايل:

يتوس ُ
ط القم ُر املنطق َة بني الشمس واألرض ،وبالتايل يقع فيام يس ّمى باملحاق،
عندما ّ

فإ ّن نصفه املواجه للشمس يكون مضيئًا ،بينام نصفه اآلخر املواجه لنا (نحن سكّان األرض)

مظلم ،وهذا ناجم عن حالة عدم النور التي تسبّب بها الوضع األ ّول ،وبالتايل عندما
يكون
ً
نقول :إ ّن ضياء الشمس هو السبب يف إضاءة القسم املنري من القمر ،فإنّه ال يجوز لنا أ ْن

«الظل
ّ
الظل ..وذلك عىل أساس أ ّن
ّ
الظل والظلمة ..وأن نسأل من أين يش ّع
ّ
نبحث عن

مستقل[[[.
ّ
والظلمة مل يش ّعا من يشء ،وليس لهام مبدأ وال مصدر

اإللهي» ،الدار اإلسالم ّية ،لبنان/بريوت ،طبعة عام 1988م ،ص.158
[[[ـ مرتىض مط ّهري« ،العدل
ّ
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نسبي:
قيايس
الش أمر
ّ
بُّ ّ -
ّ
نعلم أ ّن النسب ّية ال تتحق ُّق إال من خالل وسائل القياس واملعايرة ،وهي تعني قياس بعض
الحوادث إىل بعضها اآلخر ،وحصولنا عىل مفاهيم منتزعة كالكرب والصغر والطول والقرص
والك ّميّة والحجم ،وما شاكل ذلك ،من الصفات النسبيّة التي ليس لها واقعة بل يصل إليها
الذهن -مع توافر عنرص ثالث -يربط بني املوصوف والصفة..
مثال :األرض أصغر من الشمس.
األرض أكرب من القمر.
فعىل اعتبار أ ّن األرض قد حازت عىل صفتي الكرب والصغر م ًعا ،كحكم تعاريض ،ونسبة
واحدة ملوصوف واحد ،فإنّنا نجد أ ّن الصفتني السابقتني مجعولتان بالعرض وليس بالذات..
معي..
أ ّما الصفات الحقيقيّة ،فليست لها أيّة واقعيّة حقيقيّة برصف النظر عن وسيط أو رابط ّ
مثال :اإلنسان كائن عاقل موجود.
اآلن ،ميكننا القول ،إ ّن املوجودات املختلفة التي تتح ّرك يف الحياة ،لتس ّبب رشو ًرا
وأرضا ًرا للكائنات األخرى ،ومنها –وعىل رأسها -اإلنسان ،إنّ ا تنطلق يف حركتها من
رش املحض ،فس ّم األفعى
موقع ما هي عليه من الكامل والبقاء الذا ّ
يت ،وليس من موقع ال ّ
رش عندما نقيسه لألشياء الخارجة عن األفعى ،كاإلنسان
ـ ً
رشا بذاته ،بل هي ّ
مثل ـ ليس ًّ
حته ،قد تؤ ّدي به إىل املوت
ً
مثل ،وما يس ّببه ذلك الس ّم له من أعراض س ّيئة تؤث ّر عىل ص ّ
مستقلً
ّ
رش شيئًا
يت من الكائن
الحتمي؛ أي أ ّن سلب الوجود الحيا ّ
رش ،وليس ال ّ
الحي هو ال ّ
ّ
ّ
بذاته ،كأصل متم ّيز يف ذات الكائن ،وال يحصل له مصداق إال باملقايسة فقط .مبعنى أ ّن
الجوهري..
رش ال حيثيّة ذاتيّة واقعيّة له باملعنى
ّ
ال ّ
يتبي لنا أ ّن «املخلوقات هي ذوات هذه األشياء ،وما لها من الصفات الحقيق ّية،
من هنا ّ
جه إليه اإلنسان
جا إىل تعلّق ،بل هو أمر
قيايس يتو ّ
رش فليس أم ًرا حقيق ًّيا محتا ً
ّ
وأ ّما اتصافها بال ّ
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الشريازي ،خُالص ًة ملا تق ّدم،
عند املقايسة»[[[ ..وقد ذكر صاحب األسفار األربعة الفيلسوف
ّ
مفادها:
جا إىل العلّة.
رش أم ٌر عدمي ،وليس أم ًرا موجودًا محتا ً
 - 1ال ّ
ٌ
ً
مجعول بال َعرض.
مجعول بالذات بل هو
رش ليس
 - 2ال ّ
املسمة عند الجمهور رشو ًرا ،مل
جميع األشياء املوجودة يف العامل
َّحت
َصف َ
 - 3إذا ت َ
َ
ّ
[[[
تجدها يف نفسها رشو ًرا ،بل هي رشو ٌر بالعرض ،خريات بالذات
.
والسعة واالرتباط العام:
ج -رضورة التفكري ّ
ين الدقيق والعادل،
عندما ُ
يقف اإلنسا ُن أما َم ظاهرة من الظّواهر الشاذّة عن النظام الكو ّ
الصدفة العمياء املضا ّدة للحكمة
يف َْتض ـ للوهلة األوىل ـ أو يظ ّن ويخ ّمن أنّها ناجمة عن ّ
واالتزان والعدل .لكن هذه النظرة الضيّقة املحكومة لظرفها وزمنها ،إنّ ا هي ناتجة يف
الواقع عن جملة من املق ّدمات النفس ّية املرتكزة عىل سطح ّية هكذا لون من التفكري
وبساطته وسذاجته ،بحيث ترى هكذا إنسان ينطلق يف تحليل وقراءة وتفسري تلك الظواهر أو
املشاهدات من موقع األنان ّية الذات ّية يف حركته وفكره« ،فعندما ينظر إىل الحوادث ويرى أنّها
تعود عىل شخصه وذويه ومحيطه باألرضار ،ينربي من فوره إىل وصفها بالرشور واآلفات،
ولكن هذه الحوادث يف الوقت نفسه وبنظرة ثانية تنقّلت إىل الخري والصالح وتكتيس خلع
لييل يؤذيه النور والضياء ،لكن هذا النور هو
الحكمة والعدل والنظم»[[[ ..إ ّن الخفّاش طائر ّ
ري لنا جمي ًعا ،هذا من جانب ..ومن جانب آخر ،فإنّه يجب عىل اإلنسان أن
يف ح ّد ذاته خ ٌ
ينطلق يف تقديره ووعيه للظواهر والحوادث املختلفة التي يواجهها يف حياته من خالل
النظرة الشمول ّية العا ّمة ،أي من موقع االرتباط العا ّم الذي يجعلنا نرى الوقائع والتح ّوالت
والحوادث كلّها عبارة عن حلقات مرتابطة متسلسلة يف سلسلة من العلل واملعاليل واألسباب
للسبحاين ،مصدر سابق ،ج ،1 :ص.280 :
ّ
[[[ـ اإللهيّات

الشريازي« ،األسفار العقليّة األربعة» ،م .س ،الجزء ،7 :ص.62 :
[[[ـ صدر الدين
ّ

[[[ـ اإلله ّيات عىل ضوء الكتاب والس ّنة والعقل ،مصدر سابق ،ج ،1 :ص.276-275 :
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يهب من النسيم ويعبث بأوراق املنضدة املوجودة أمامك ،يرتبط
واملس ّببات ..حتّى أ ّن ما ّ

ارتباطًا وثيقًا مبا حدث أو سيحدث يف بقا ٍع أخرى من العامل .وهكذا فنظام الحياة والوجود

ِ
السبب وامل ُس ّبب؛ العلّة واملعلول.
خلْق كله -بُ ِني عىل
وال َأساس ّ
د -نظام العلّة واملعلول:

يت عىل أساس التقدير والتوازن والحكمة اإلله ّية ..يقول
ين والحيا ّ
يقوم النظام الكو ّ
تعاىل ﴿ :ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾[القمر.]50-49 :
َ
وذلك بحسب
لذلك نجد كيف تسلسلت األشيا ُء ضمن رتب متع ّددة ،ذات ًّيا وموضوع ًّيا،

أساس
رصمة والكينونيّة عىل الوجود كلّه ،عىل
َ
ما اقتضته املشيئة اإللهيّة يف حاكميتها املت ّ
كل ذلك من أجل أن
أ ّن الل َه تعاىل هو خالق الوجود وهو علّة العلل ،وواجب الوجودّ .
كل مخلوق يف خ ّ
ط الحياة ،حتّى يصل إىل كامله املمكن له:
يتح ّرك ّ

قال تعاىل﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾[السجدة.]7 :
من ذلك يتضح أ ّن عالقة العلّة واملعلول -وهي من البديه ّيات العقل ّية واأل ّول ّيات الفطريّة
الحس -هي األساس لبناء الكون بذراته ومج ّراته .والعلّة
الخارجة عن إطار اإلثبات
ّّ

السواء ،ويعترب أه ّم الركائز
واملعلول مصطلح من امل ْ
ُصطَلحات الفلسف ّية والكالم ّية عىل َّ
التي يتىكء عليها اإلله ّيون يف إثبات وجود الخالق سبحانه وتعاىل[[[.

وهناك مسائل يعتمد عليها االرتباط العا ّم يف حركة الحياة والوجود واإلنسان ..وهي:
 - 1قانون العلّة واملعلول.
 - 2رضورة العلّة واملعلول.
[[[ـ العلّة ،هي الق ّوة الفاعلة واملؤث ّرة يف غريها؛ أ ّما املعلول فهو األثر املرتتّب عىل تلك العلّة ،والناتج عنها.
الجنيس علّة والحمل معلول.
الجنيس بني الجنسني ،الذكر واألنثى .فاالتّصال
مثل :حمل املرأة هو نتيجة االتصال
ً
ّ
ّ
كذلك :غليان املاء ،سببه تع ّرض املاء إىل الحرارة .فالحرارة علّة والغليان معلول.

َ ْ ُ ََْ
ّ
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التفكري
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ِ
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 - 3تناسب العلّة واملعلول.
 - 4الكون والوجود ينتهيان إىل علل العلل.
كل العلوم،
صح التعبري؛ ويع ّد األساس الذي تقوم عليه ّ
بديهي
فاألصل األ ّول
ّ
فطري إذا ّ
ّ
كل يشء واالستغراق يف السفسطة والال معنى والال جدوى ..األصل
وإنكاره يستلزم إنكار ّ
الثاين ف ُيبنى عىل أ ّن املعلول عندما يوجد ،فال يكفي القول إ ّن العلّة موجودة ،بل ال ب ّد من

كون وجود العلّة رضوريًّا ومطلوبًا بذاته؛ وما دام صدور املعلول من علّة غري رضوري ،فإنّه
يستحيل وجود املعلول .وكذلك إذا تحقّقت العلّة التا ّمة ليش ٍء ما ،فإ ّن وجود املعلول يصبح
أي يشء قد ُوجد فقد كان (وجدانه)
واجبًا ،فيستحيل عدم وجوده .ونستنتج من هذا أ ّن ّ
أي يشء مل يوجد فعدمه كان رضوريًّا ..وإذا انتقلنا إىل األصل الثالث وجدناه
رضوريًّا ،وإ ّن ّ
معلول آخر
ً
يعني نوع ّية االرتباط بني العلّة واملعلول ،ويفيد أ ّن عل ًة ما ،مل تستطع أن توجِد
معلول ما ،ال ميكن أن يصدر من غري علّته .ومن هذه األصول الثالثة
ً
غري معلولها؛ وأ ّن
نستنتج أ ّن للكون نظا ًما قطعيًّا وغري قابل للتبديل ..أ ّما األصل الرابع ،فهو يعني توحيد املبدأ،
اليقيني العا ّم بني ّ
لنصل إىل االرتباط
كل حوادث الكون[[[.
ّ

فالكون والحياة واإلنسان كلّها تدار بسلسلة من القوانني واألنظمة الدقيقة البديعة املتقنة
تتغي ،عىل أساس أ ّن هذه األنظمة العا ّمة
التي تدخل ضمن اإلرادة التكوين ّية التي ال تتب ّدل وال ّ
للكون تستلزم حدوث اختالفات وتن ّوعات ،وبالتايل وجود مراتب يف ُسلّم الحياة ،األمر الذي
خي ،ولكن ما يعرتي
يؤ ّدي ويفيض بالرضورة إىل «انبثاق» النقص والعدم والفراغ .فاألصل ّ
معلول) يعطينا انطبا ًعا بأ ّن تلك املواقع واملراتب التي حدثت
ً
مواقعه الوجوديّة من نقص (كونه
عريض.
رش
رش أصيل ،مع أنّها مج ّرد ّ
فيها تلك النقائص والفراغات هي ّ
ّ
هـ  -الرتجيح معدوم واالختالف موجود:
ويعني الرتجيح أ ْن تتحرك األشياء يف الحياة من موقع التمييز والتفضيل بعد التساوي يف
األسباب واالستحقاقات والرشوط والقابليّات الواحدة ..وذلك كأصل له علّة موجدة له.
اإللهي ،مصدر سابق ،ص.140
[[[ـ العدل
ّ
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أ ّما االختالف فيعني ،التفرقة بني األشياء املتح ّركة من موقع تباينها يف مسألة االستحقاق
الوجودي ،يقتيض استحقاقًا
عىل أساس أ ّن نوع ّية اليشء وكامله املمكن له ،ودرجته يف السلّم
ّ
معيّ ًنا ..وبعبارة أخرى« :يكون الرتجيح من قبل امل ُ ْع ِطي ،أ ّما االختالف من قبل ِ
اآلخذ»[[[.
ولنوضح األمر باملثال التايل:
لو ق ّد َم طالبان امتحانًا يف ما ّدة دراس ّية مع ّينة ،وكانا يستحقّان الدرجة نفسها ،تب ًعا للمقاييس

واملوازين املوجودة ،فإ ّن إعطاء أحدهام درجات زيادة عىل اآلخر هو عني الرتجيح ،وهو
ِ
املعطي)؛ ألنّه هو منشأ الرتجيح؛ بينام لو أخذ كالهام
حح (أي
ال يحدث إال من قبل امل ُص ّ
نفس الدرجة فهذا عني العدالة ..ولو خضع طالبان آخران المتحان آخر ،أحدهام يتّصف
الدرايس ،ونتائجهام ّ
كل
تدل عىل ذلك ،وكتب ّ
بالذكاء ،واآلخر كان كسولً طيلة العام
ّ
حح الدرجات لهام عىل أساس
منهام اإلجابات عىل حسب معرفته ،فال ب ّد أ ْن يعطي املص ّ
كل منهام من أجوبة؛ وذلك أل ّن استعداد األ ّول ،يختلف عن الثاين،
االختالف ،تب ًعا ملا ق ّدم ّ
حل أسئلته وتقديم أجوبته الصحيحة كلّها ،بينام عجز الكسول عن ذلك؛
فاملجتهد استطاع ّ
حح ،إنّ ا من ناحية استعداد
ليس من ناحي ِة امل ُعلّم امل ُص ّ
فهنا نج ُد أ َّن َمنشأ االختالف بينهامَ ،
كل منهام ،وقابل ّيته للتح ّرك يف إثبات فاعل ّيته قدراته واكتساباته العمل ّية..
ّ
نعود م ّرة أخرى إىل مسألة الرتجيح لنقول :إنّه من املمكن أن يصطدم اإلنسان يف واقعه
طفل خُلق مش ّو ًها ،أو أصيب
بنامذج تنطبق ـ تب ًعا لفهمه ـ مع مسألة الرتجيح ،كأن يشاهد ً
أي إنسان يرى ويشاهد ،التساؤل
بعاهة معيّنة قد ال يربأ منها أب ًدا ..وهنا قد يتبادر إىل ذهن ّ
كل هذا األمل املمض والعذاب
التايل :يا ترى ما هو ذنب هذا الطفل الربيء ،الذي يتح ّمل ّ
حا أم
أليس ترجي ً
املستم ّر طيلة حياته ،ومن هو املسؤول عن عاهته الجسديّة أو العقل ّية؟! َ
هو اختالف؟!..
يف الحقيقة :من الخطأ الظ ّن بأ ّن الخالق (الله تعاىل) قد ف ّرق –وميّز -بني هذا اإلنسان
التجيح ال وجود له يف أصلِ
حاء؛ ذلك أل ّن ّ
املش ّوه وبني غريه من الناس املعافني األص ّ
الخلق والحياة؛ ألنّه ظلم قبيح ،والله تعاىل عادل ال يرتكب القبيح وال يظلم أح ًدا ،ولكن
اإللهي ،ص.128
[[[ـ العدل
ّ
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هذا الوضع غري املتوازن (والذي نأخذ عنه نحن كبرش انطباعات سلب ّية وس ّيئة) ينطلق من
موقع االختالف والتفاوت عىل أساس أنّهام الزمان ذات ّيان من لوازم املخلوقات ،والزمان
مم يؤ ّدي إىل تحقيق التكامل الحيايتّ.
لنظام العلّة واملعلولّ ،
صح
يف -إن
ّ
وهنا قد يقول البعض :أال توجد حكمة معيّنة من هذا العمل االختال ّ
التعبري-؟! مبعنى آخر :أال يريدنا الله تعاىل أن نتدبّر حقيقة هذا االختالف عىل أساس أن
نأخذ منه حكمة مع ّينة نستفيد منها يف خ ّ
ط الحياة؟! ..إ ّن الحكمة تتح ّرك يف إطار املعنى
الحقيقي من موقعني:
ّ
يوصل األشيا َء املختلفة -ضمن استعداداتها وقابليّاتها–
َ
حق الله تعاىل :بأ ْن
األ ّول ،يف ّ
إىل كامالتها املمكنة لها.
ين الهادف ،واملتح ّرك باتجاه الكامل
َ
حق اإلنسان :عىل اعتبار أ ّن
الثاين ،يف ّ
العمل اإلنسا ّ
والهدف املرج ّو يف خ ّ
ط الحياة اإلنسان ّية ،هي حكمة ذات ّية عىل أساس سلوك ّية اإلنسان
باتجاه معرفة النظام األكمل.
كل حركة من
فإذا عرفنا ذلك أمكننا القول ،إ ّن الله تعاىل حكيم يف فعل ِه وإبداعه ،ويف ّ
أي مغزى أو معنى ،يف أن تتح ّرك املصلحة
حركات الكون والوجود ..لك ْن هل يوجد هناك ّ
والحكمة يف خ ّ
حا ومتيي ًزا؟!
ين ترجي ً
ط الله تعاىل ،يف الفعل اإلنسا ّ
يف الواقع ،من غري الحكمة أ ْن نق ّرر ،أ ّن الله تعاىل -ملصلحة أو حكمة منه -قد خلق أم ًرا
يب ،عىل أساس أن يكون ألحدهام معنى مبعرفة األخر
سلب ًّيا مع ّي ًنا يف مقابل األمر اإليجا ّ
درسا وعرب ًة وحكمة من وراء
كاللذة واألمل ً
مثل..؛ ذلك أل ّن الله تعاىل قادر عىل أ ْن يعطينا ً
حالة أو فعلٍ
الرتجيحي،
معي موجود -هو مبدعه و خالقه -من دون أن يلجأ إىل السلوك
ّ
ّ
نقصا يف معنى (وأصل) عدالته (تعاىل الله عنها) ..مبعنى آخر :إ ّن
عىل اعتبار أ ّن ذلك يعترب ً
الرتجيحات والرشور ال ميكن تفسريها بالحكمة واملصلحة؛ أل ّن الله تعاىل قادر عىل إيجاد
فوائد الرتجيحات والرشور دون أن توجد هذه الوسائل املعكّرة لصفو املخلوق واملك ّدرة
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لحياته[[[ .كأن يكون مشلولً أو أعمى أو ما شابه ذلك ..وقد ذكر العلّمة الشهيد مرتىض
أشكال مم ّيزة ،حول مسألة الحكمة واملصلحة الغائ ّية ،حيث ُ
يقول..« :ونظام
ً
املط ّهري(ره)
األسباب واملسبّبات بالنسبة إلينا يعترب أم ًرا متعيّ ًنا ،أ ّما بالنسبة إىل الله تعاىل فإنّه ال يشكّل
نتصف بالحكمة ،وليس الله،
سوى اختيار واحد من ع ّدة اختيارات ..فنحن من ميكن أن
َ
وفعلنا هو الذي له قابل ّية االتصاف بالحكمة ،عندما يتطابق مع النظام املوجود ،وليس فعل
الله هو الذي عني النظام؛ أل ّن هذا النظام مل يخلق مشاب ًها نظا ًما آخر .والله سبحانه قد خلق
حكيم.[[[»..
عمل
نظا ًما فإذا تع ّرف عليه اإلنسان ،وعمل وفقه فقد أ ّدى ً
ً
فإذا ا ّدعى إنسا ٌن أ ّن الله سبحانه خلق العامل وجعل نظامه قامئًا عىل أساس العلل
واملعلوالت ،املق ّدمات والنتائج ليك تتّضح حكمته وعلمه لعباده ،وليك يكون ذلك وسيلة
لوصولهم إىل معرفته ،وإال فلو كان النظام واإلتقان معدومني ولو كانت الصدفة هي املتحكّمة،
كل الطرق املؤ ّدية إىل معرفة الله!..؟..
وبعد أيّة مق ّدمة ميكن أن تجيء أيّة نتيجة ،النعدمت ّ
أجبناه بأ ّن هذا املوضوع -وهو أ ّن حصول املعرفة للعباد متوقّف عىل مشاهدة النظام الحكيم
يف الخلقة -معناه أ ّن هناك نظا ًما قطع ًّيا رضوريًّا يحكم العامل ،مع أنّنا قد أثبتنا فيام مىض،
شامل لذات الله ،فمن
ً
خاص بالعباد ،وليس
التوسل باألسباب للوصول إىل النتائج ،أمر
أ ّن
ّ
ّ
املمكن لله سبحانه إيصال املعرفة لعباده دون االستفادة من هذه الوسيلة[[[.
قال تعاىل :ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ[السجدة.]7 :
ُ
ّ
ّ
والتربوي
العليم
العدل باملعىن
الديني عىل صعيد التوحيد ،بل يتع ّداه إىل
يت
رص العدل عىل البعد الذا ّ
طب ًعا ،ال يقت ُ
ّ
الخاصة والعا ّمة ،يف
كل مجاالتها وعالقاتها
واملوضوعي للبرشيّة يف ّ
يت
ّ
البعد الحيا ّ
ّ
رصفات والسلوكيّات البرشيّة ،يف فكرها وتص ّوراتها
شموليّة أفعالها وخصوصيّاتها ،يف الت ّ
خاصة مع كونها صفة ذات ّية لواجب
وانتامءاتها ..فهو قيمة مطلقة ال يدخلها تقييد أو تكبيل،
ّ
اإللهي ،ص.122
[[[ـ العدل
ّ
[[[ـ املصدر نفسه ،ص.280

[[[ـ املصدر نفسه ،ص.121
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الوجود ..وقد دلّت النصوص الرشع ّية كلّها (قرآن-أحاديث) عىل ذلك كلّه .يقول تعاىل،
آم ًرا الناس بسلوك طريق العدل ،والحكم مبوجبه :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ[النساء .]58 :فمع العدل تستق ّر العالقات
االجتامع ّية البرشيّة ،ويأمن الناس عىل حياتهم وعيشهم ومتطلّبات وجودهم ومستقبلهم،
الخلق املنتج ،وبناء الحياة
ّ
النفيس والسلويكّ ،مبا يدفعهم للعمل
ويشعرون باالطمئنان
ّ
البرشيّة وعمرانها عىل أسس متوازنة صحيحة ،فتتزايد الخريات واملوارد ،وتكرث األرزاق،
حق حقّه ..يقول تعاىل  :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ويأخذ ّ
كل ذي ّ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ [النساء.]135 :

ُ
قابل للمساومة
وليس مج ّرد قيمة أو حقًّا ً
العدل -يف رشعة اإلسالم -فريض ٌة واجبة،
إذًا
َ
حق
ميكن لصاحبه تركه وإهامله أو التنازل عنه والتفريط به لهذا أو ذاك .ففي النهاية هناك ّ
حق الله تعاىل الذي هو
الحق عن حقّه ،وهذا
عا ّم حتّى لو تنازل صاحب
الحق العا ّم هو ّ
ّ
ّ
بنص القرآن عىل الرسول وأتباعه..
متام ّية تنفيذ حركة العدل .فهو فريضة واجبة ،فُرضت ّ
يقول تعاىل  :ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ[الشورى.]15 :
وحق عىل الحكّام والوالة يف عملهم عىل إحقاق الحقوق
فرض كقيم ٍة ومبدأ
كام
َ
ّ
وإيصال املجتمعات إىل ب ّر األمان يف السعي إلقامة مجتمعات العدل واإلنسان ّية
بنصه  :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
والكرامة ..يقول ّ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ[النساء .]58 :بل
لقد أنبأنا الله سبحانه وتعاىل أ ّن هذه األمانة -التي فرض عىل اإلنسان حملها وأداءها-
كانت هي املعيار الذي مت ّيز به اإلنسان وامتاز عىل غريه من املخلوقات؛ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ
املفسين من قال :إنّها أمانات األموال والعدل بني
ﯰ ﯱ[األحزاب ..]72 :ومن
ّ
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[[[
سون آخرون قالوا بأنّها أمانة بناء األرض وإعامرها بناء عىل معيار
الناس  .طب ًعا هناك مف ّ

املسؤوليّة يف خ ّ
ط الله تعاىل.

ُ
الشمول لفريض ِة العد ِل (والعمو ُم لرضورتها) ،يح ّدثنا عنه الرسول الكريم عندما
وهذا

يدعو اآلباء إىل العدل بني أبنائهم يف قوله« :اعدلوا بني أبنائكم»[[[ ،وعندما ينهى الوالة عن
غش الرع ّية يف قوله« :ما من عب ٍد يسرتعيه اللهُ رع ّية ميوت يوم ميوت ،وهو ٌّ
غاش لرع ّيته
ّ

إال ح ّرم اللهُ عليه الج ّنة»[[[؛ وعندما يحدث الوالة عن تكافؤ «العقد» بينهم وبني رعيّتهم؛

ويحذّرهم من التفريط مبا عليهم تجاه الرع ّية ،فيتح ّدث إىل الرع ّية عن عالقتهم باألمئّة،

فيقول« :إنّ لهم ـ أي األمئّة ـ عليكم حقًّا ،ولكم عليهم حقًّا مثل ذلك ،ما إن اسرتحموا
فرحموا ،وإن عاهدوا وفوا ،وإن حكموا عدلوا ،فمن مل يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله
لكل امليادين؛
واملالئكة والناس أجمعني»[[[؛ وعندما يتح ّدث عن وجوب شمول العدل ّ

عدل الوالة يف الرع ّية؛ وعدل القضاة يف األحكام؛ وعدل اإلنسان يف أهل بيته؛ الفرد،
واألرسة ،واملجتمع[[[.
وس ّنة الرسول واألمئّة
هذا هو معيار «العدل» ،كرضورة إنسان ّية واجبة ،بكتاب الله ُ

يل بن أيب طالب يف وعيه لقيمة العدل عىل الصعيد
األطهار ..يقول اإلمام ع ّ
الواقعي« :إن الله فرض يف أموال األغنياء أقوات الفقراء ،فام جاع فقري إال مبا
االجتامعي
ّ
ّ

املقل غريب يف بلدته،
ّ
الغني يف الغربة وطن ،والفقر يف الوطن غربة ،وإنّ
غني ،إنّ
ّ
م ّتع به ّ
أنتم عباد الله ،واملال مال الله ،يقسم بينكم بالسويّة ،ال فضل فيه ألحد عىل أحد»[[[.
القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،دار الكتب املرصيّة ،مرص/القاهرة ،ج ،14ص.254
[[[ـ
ّ

[[[ـ صحيح مسلم ،الجزء ،3 :ص ،1243 :نق ًلً عن :صيد الفوائد .الرابط.https://saaid.net/tarbiah/10.htm :
[[[ـ املصدر نفسه.

األصبهاين ،حلية األولياء وطبقات األصفياء ،دار السعادة ،مرص/القاهرة ،طبعة عام 1974م ،ص.27
ّ
[[[ـ أبو نعيم

وحق واجب للمؤمن أو الكافر ،مجلّة املجتمع الكويت ّية،
[[[ـ مح ّمد عامرة ،رضورة العدل ..فريضة إنسان ّية
ّ
العدد ،2079شهر كانون الثاين 2015م ،ص.39
املعتزيل ،رشح نهج البالغة ،طبعة القاهرة لعام 1976م ،ج ،7ص.37
ّ
[[[ـ ابن أيب الحديد
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ً
ّ
العليم:
ثاني�ا :املستوى
الفلسفي لقيمة العدل ،نتابع هنا ما يتعلّق بهذه «القيمة-املبدأ»
بعد أ ْن ناقشْ َنا املستوى
ّ
العلمي املدروس من خالل الجوانب التالية:
عىل الصعيد
ّ
أ – الظواهر الطبيع ّية:
يسوق بعض املتعلّمني مثالً عن الخلل يف فكرة العدل كقيمة معياريّة كونيّة انبثقت

اإللهي ..واملثال هو ثوران الرباكني ..فلو كان العدل هو القانون
أساسا من معنى العدل
ً
ّ

نفس ما ينتج عن الرباكني والزالزل
الحقيقي الناظم لحركة الوجود والحياة ،فكيف ميكن أ َّن ّ
ّ

من مآيس وكوارث وآثار ضا ّرة عىل الحياة واإلنسان..؟!..

ني ،يف حركتها ومخاضاتها ،وما تلفظه من سوائل بركان ّية حا ّرة
لقد َ
أثبت العلام ُء أ ّن الرباك َ
تدعى الالفا  ،LAVAتؤ ّدي إىل آثار إيجابيّة نافعة للحياة ،حيث تتج ّدد الرتبة وتصبح الالفا -بعد

خمود الرباكني -من أخصب أنواع الرتب الزراع ّية املوجودة يف الطبيعة ،كذلك يرتت ّب عىل
الزالزل (يف مقابل رشورها) خريات كثرية للبرش ومنافع للناس ،عىل أساس أ ّن هذه الزالزل،

التي ذكر العلامء أ ّن أحد أسبابها تكمن يف حدوث جاذب ّية القمر التي تدفع قرشة األرض
مم يؤ ّدي إىل حدوث ظاهرة «امل ّد والجزر» ،وهذا يفيض املياه والخريات
الزراعيّة املحيطةّ ،

مم يساهم يف من ّو املزروعات
عىل األرايض الزراع ّية املحيطة ،فتُسقى املزارع والرتبّ ،
واملحاصيل الزراعيّة املختلفة ،وبالتايل اخرضار الحياة بالعطاء لإلنسان والحيوان.

كذلك نجد أ ّن حركة الرياح تنطوي عىل فوائد ج ّمة وكثرية (يف نفس الوقت الذي يس ّبب

فيه بعضها دما ًرا أو خرابًا) من تحريك السحب املولدة للمطر ،ودفع حركة سحب املليئة

بالتل ّوث الناجم عن دخان وأبخرة كثري من املصانع واملعامل ،وهي تبدو إىل اليوم (الرياح)
وسيلة ف ّعالة لتلقيح األزهار بنقلها األبواغ من مكان إىل آخر.

أ ّما بالنسبة للصواعق ،فقد وجد أنّها تس ّبب منافع للبرشيّة من خالل إحداثها للنرتات

املختلطة باألكسجني والنرتوجني ،حيث يحتاجها النبات ،وتعمل عىل إعطاء الرتبة
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خصوبتها املالمئة للزراعة ..إىل غري ذلك من الفوائد الكثرية الناجمة عن حركة الظواهر

الطبيعيّة الكثرية التي ينظر إليها من زاوية أنّها رشور وظلم للناس (كنظرة جزئيّة) ،أي نتيجة

النظر إليها فقط من زاوية بعض آثارها السلب ّية ،األمر الذي يؤ ّدي إىل إقرارنا لحقيقة أ ّن
رش ممزوجان مع بعضهام البعض ،لكن جانب الخري يرجح جانب الرش ،فيكون
الخري وال ّ

رشا .يقول تعاىل ﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
املجموع خ ً
ريا ال ًّ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﴾[الرعد.]13-12 :
ب -اإلنسان ونقص الخلقة:

إ ّن ما نشاهده يف حياتنا ـ من حاالت النقص يف الخلقة عند اإلنسان ،ويف مجموع هذه
الحاالت ـ ال يشكّل إال نسب ًة ضئيلة ج ًّدا من حيث عدد ونسبة األفراد الكاملني يف من ّوهم
وحركتهم وخلقهم ،إىل ح ّد ميكن القول بأ ّن تلك الحاالت استثنائ ّية يف حركة البرشيّة وهي
ريا ..وقد أثبت العلم الحديث أ ّن هناك مجموعة من العوامل واملس ّببات
ال متثّل شيئًا كب ً
تسيها
املؤ ّدية إىل حدوث النقص يف النم ّو
الجنيني داخل الرحم ..ففي النهاية ،الحياة ّ
ّ
قوانني ونواميس ومعايري ونواظم أودعها الله فيها ..وإذا عرفنا ذلك مع معرفة نسبيّة هذه
قياسا للمجموع الكامل العا ّم ،ميكن أن نؤكّد بأ ّن عدم التق ّيد بالقوانني املعروفة
الحوادث ً
حتم إىل هذا النقص وحدوث
الالزمة لكامل النمو عند الجنني أو حتّى بعد والدته ،سيؤ ّدي ً
العضوي ..فالله تعاىل أودع النظم والقوانني يف الكون ،وهي علّة لوجود هذا الكون،
الخلل
ّ
رشا أو غري مبارش ..واإلنسان بعقله ووعيه قادر عىل الوصل إليها،
وجعل ّ
لكل يشء سببًا مبا ً
وعندما ال يتمكّن من معرفة كثري منها فهذا ال يعني مطلقًا عدم وجودها ..لكن بالبحث
والتقص والتدقيق والتأ ّمل والتعلّم ومراكمة الخربات والتجارب سيصل إىل كثري منها..
ّ
فالله يس ّبب األسباب ويطلب من اإلنسان معرفتها والوصول إليها يك ال يكون هناك حرج،
ولتقع املسؤوليّة عىل من قام بها.
تناولت خالل فرتة حملها
طفل مش ّوه ـ قد
فمثل ،من الجائز أ ْن تكون األ ّم ـ التي ُولِ َد لها ٌ
ً
ْ
أدوية محظورة ،أو مارست عادات ضا ّرة ،مبا يؤث ّر سل ًبا عىل من ّو جنينها وعىل مجمل حياته
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حة جنينها
معي يتناسب
ً
عكسا مع ص ّ
الالحقة بعد الوالدة ..أو تكون قد تع ّرضت لوضع ّ
الوظيفي للمشيمة التي تفرز
يختل الواجب
ّ
وسالمة من ّوه الطبيعي ،حيث إنّه من املمكن أن
ّ
مم
هرمونات الزمة للحمل ،وتغذّي الجنني .وكذلك فقد تحدث زيادة يف م ّدة الحملّ ،
يؤث ّر عىل حياة الجنني واأل ّم م ًعا ،حيث ينقص األكسجني ( )O2القادم إىل الجنني بسبب قلّة
املبادالت الغازيّة ،األمر الذي ينجم عنه تع ّرض الجنني لتش ّوهات مع ّينة ،وقد ميوت عقب
والدته ،أو قد يولد ميتًا.
ين -تخلق الجنني بهيئة اإلنسان -عند الجنني يبدأ يف
كام ويُالحظ أ ّن بدء التشكّل اإلنسا ّ
األسبوع الحادي عرش فام بعد ،حيث مي ّر الجنني خالل هذا الوقتّ ،
بأدق مراحله وأخطرها؛
كل ذلك يسري عىل
ألنّها مرحلة التخلّق حيث يت ّم متايز األعضاء واألجهزة املختلفةّ ..
معي
أساس أ ّن ّ
كل حركة من حركات الجنني الزمة لنظام العلّة واملعلول ،وقد يؤ ّدي سبب ّ
خصوصا أثناء هذه الفرتة الخطريـ تحمل
خارجي إىل نتيجة سيّئة يف ذاتها ـ
يل أو
ً
طارئ داخ ّ
ّ
املعاناة والشقاء من ناحية ذاتيّة ..وقد تثمر وتفيد الخ ّ
ط الطبّ ّي العام ،من خالل البحث عن
علّة هذا املرض الذي س ّبب التشوه ،وأ ّدى بالتايل إىل حدوث النقص يف خلقة هذا اإلنسان
حة العامل ّية يف
أو ذاك .وقد سبق أ ْن أكّد ستون باحثًا اجتمعوا يف املق ّر الط ّب ّي ملنظّمة الص ّ
مسؤول مبارشة
ً
كوبنهاغن يف شهر ترشين األ ّول عام (1991م) عىل أ ّن تل ّوث البيئة قد يكون
عن تش ّوهات األج ّنة ومشاكل النم ّو ..وأضافوا أ ّن تش ّوهات األج ّنة باتت مشكلة دوليّة تعود
خاص إىل انتشار الزئبق والرصاص واألوكسيدات التي تشكّل سمو ًما وكلّها تأثريات
بشكل
ّ
حة العا ّمة.[[[..
ضا ّرة ج ًّدا عىل الص ّ
ُ
بالتسبيب العا ّم ..لذلك فمن
املسؤول بالفعل الحريكّ ،والله تعاىل
فاإلنسا ُن إذًا هو
ِ
خلق اإلنسان وص ّورته يف أحسن تقويم ـ أ ْن
املحال عىل ذات الله املق ّدسة ـ التي
ْ
أبدعت َ
تش ّوه صورته وهيئته لغاية أو لحكمة ..والله تعاىل قاد ٌر عىل إظهار الحكمة يف الفعل ،من
غري نقص أو مشقّة أو تكدير لصفو خلقة اإلنسان وكامل هيئته وتكوينه.
قال تعاىل  :ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ[طه.]50 :
[[[ـ صحيفة ترشين السوريّة ،تاريخ1991/10/12 :م.
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قال تعاىل  :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ[غافر.]64 :
البيئي:
ج -التوازن
ّ
إ ّن االنسجاميّة التكوينيّة يف حركة الكائنات الحيّة ،عىل اختالف درجاتها ،توضّ ح للمتدبّر
يف حيث ّياتها املختلفة ،أنّه ال ب ّد أ ْن يكون هناك غاية سامية من ج ّراء وجود هذا الك ّم الكبري
من التن ّوع الهائل يف هذه الكائنات الح ّية ،وقد بحث العلامء يف السلوك ّيات الفيزيولوج ّية
عمل مع ّي ًنا يتناسب مع طبيعتها
ً
للكائنات التي وقعت تحت اختباراتهم ،فوجدوا أنّها تؤ ّدي
العضويّة ،بحيث إنّها تنطلق من موقع الهدف ّية ـ ال العبث ّية ـ كام فطرها الله سبحانه ،وأوصلها

الوجودي املمكن لها.
إىل كاملها
ّ

سالح ف ّعال ملواجهة أزمة البيئة التي سبّبها اإلنسان ،وتص ّنعه يف
مثل ـ
فالبكترييا ـ ً
ٌ

الحياة ..حيث تقوم هذه الكائنات الحيّة الدقيقة بتخلّص اإلنسان من كثري من اآلثار املد ّمرة

للمبيدات عىل الرتب الزراع ّية وغري الزراع ّية ..وهناك بكترييا تعيد تنقية مياه املجاري ،إىل
مياه صالحة للرشب ،فتلك تستطيع أن مت ّد اإلنسان مبركّبات طبيع ّية.

ّ
كل ذلك يدخل تحت ما يس ّمى بعلم «البيوتكنولوجيا» أو التقن ّية الحيويّة[[[ ..يقول
يك باري كومونر ـ أحد أبرز علامء البيئة يف العامل ـ يف كتابه الدائرة املقفلة
العامل األمري ّ

« :Circle The closingإ ّن املتتبّع لطبيعة العالقات الكونيّة ،يرى بأنّها عالقات مرتابطة
فكل نتيجة هي أيضً ا س ّبب ..ففضالت الحيوان تصبح غذاء لبكرتيا الرتبة ،وما
ومتكاملةّ ،
تفرزه البكرتيا يغدو غذاء للنبات ،كام أ ّن النبات هو قوت الحيوانات ،وهكذا ...ويوجد

أمثلة أخرى كثرية ح ّية ،يؤكّد فيها العلم ،وعىل نحو قاطع ،عىل أ ّن الحكمة والعدالة
كل تفكريه .جزئيّة كانت أم كلّيّة ،من نواحي الحياة والكون واإلنسان...
موجودتان يف ّ

أساس أب ًدا لتلك الحاالت الشاذّة التي يقيض فيها البعض أو قض ّية شاذّة تتناسب
وال
َ
كل إنسان عامل عىل علمه الضئيل
ومحدوديّة علمه وسذاجة تفكريه .....ولو وقف ّ

القهقري قائال  :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
و نسبة علمه إىل ما ال يعلمه لرجع
ّ
[[[ـ مجلّة الكويت ،العدد ،93 :ص ،60 :لعام 1990م.
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اإلنكليزي وليم كروكس (مكتشف إشعاع املا ّدة ،واملخرتع
[اإلرساء .[[[]85 :يقول العامل
ّ

لكثري من وسائل التجارب الكيميائ ّية وأدواتها« :من بني جميع الصفات التي عاونتني يف
مباحثي النفسيّة ،وذلّلت يل طريق اكتشافايت الطبيعيّة ،و لو كانت تلك االكتشافات أحيانًا

غري منتظرة ،هو اعتقادي الراسخ بجهيل»[[[.
ً
ّ
التربوي:
ثالثا :املستوى

إ ّن اإلنسان الذي يألف منطًا حياتيًّا أحاديًّا ،ويتح ّرك فيه من موقع إنسانيّته يف خ ّ
ط
الحياة ،سيصل -كام تؤكّد التجارب والخربات الحياتيّة -إىل حالة من حاالت انعدام الراحة
والطأمنينة ..إنّه الفراغ والال استقرار ..حيث ستواجهه الكثري من الصعوبات والعقبات يف
مسريته ومحطّات الحياة املتن ّوعة التي سيقف فيها ..وهذا ال ّ
شك هو نوع من الرتبية الحياتيّة
العمليّة التي ال ب ّد وأن توقظ وعيه الذايتّ ،وتثري يف نفسه دوافع التح ّرك بعزمية وإرادة ،بحيث
بكل ق ّوة وثبات ووعي.
تصقل نفسه وجسده ،ليك يواجه الحياة ّ
من هنا تكون املصائب التي تعرتض سري اإلنسان يف الحياة ،مبثابة الطرق والوسائل
الرتبويّة الخارجيّة التي تسهم يف تثبيت موقعه وتدريبه عىل العيش بثقة وق ّوة وطأمنينة ،فيام
تؤ ّدي إىل تفجري الطاقات البرشيّة الكافية ،وسلوك الحياة يف خطوط البحث واملعرفة عىل
حسب املبدأ القائل «الحاجة أ ّم االخرتاع» ..وقد أكّد كثري من الباحثني والعلامء عىل أ ّن أكرث
األفكار والنظريّات والطروحات التي سادت يف الزمن الغابر ،مل تتوضّ ح ،ومل تتح ّرك يف
خ ّ
ط اإلنسانيّة ،بحيث تشهد من ًّوا حركيًّا دائبًا ،إال يف خض ّم األزمات املعقّدة من رصاعات
وحروب وكوارث.
جرها يف حركة الحياة من القوى الكامنة
لذلك ،فإ ّن تفتّح املواهب وتكامل الطاقات ،وتف ّ
والساكنة إىل فعليّة الحركيّة التكامليّة ،تستلزم تع ُّرض اإلنسان إىل الباليا والصعاب واملصائب
فيام يطلق حركة الفكر يف عقله ،ليح ّولها إىل قوى مثارة ومتح ّركة يف الواقع املعاش ،من
أجل تقديم مناذج من الواقعيّة الفعليّة ،من حيث االخرتاع واإلبداع بإطالق القوى الكامنة من
[[[ـ جعفر السبحاين« ،اإلله ّيات عىل هدى الكتاب والس ّنة والعقل» ،الدار اإلسالم ّية ،بريوت/لبنان ،طبعة 1عام
1989م ،ج ،1ص.278

ّي» ،طبعة القاهرة ،لعام 1969م ،ج ،1ص.136
[[[ـ محمد فريد وجدي« ،عىل أطالل املذهب املاد ّ
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مواهب وطاقات ..ففي الشدائد تعرف النفس ،وتشت ّد قوى الذات الكامنة ،وتتفتّح القدرات
الذات ّية ..فال تشتكوا من صعوبات الحياة وتعقيداتها ،ففي عمقها خري كثري ..يقول تعاىل:
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ[االنرشاح.]6-5 :
وميكننا من خالل قوله تعاىل :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
األخالقي ،عىل أساس أن تعرض
ﯸ ﯹ[األعراف ،]94 :أن ندخل يف مسألة التكامل
ّ
اإلنسان للمصائب واملشكالت واألحوال الصعبة يف مواجهاته الحيات ّية ،يعترب مبثابة املن ّبه
الحق وجادة الصواب وطريق االستقامة ،متا ًما كام يرضب
القوي له ليك يعود إىل طريق
ّ
ّ
الطبيب مريضه عندما يفقد وعيه ،كوسيلة إليقاظه واستعادة وعيه.
وميكننا أن نشري هنا إىل أ ّن املصائب قد تكون أيضً ا حالة اختبار لإلنسان يف رحلته
الحيات ّية عىل اعتبار أنّها متثّل امتحانًا فعل ًّيا ،فيام ميكن أن يعطيه ذلك من حاالت الثبات أو
الحق من جهة ،وفيام ميكن أن يكون ذلك سبب ملعرفة
عدم الثبات عىل النهج الصحيح
ّ
نِ َعم الله تعاىل عىل عباده ،وتقديرها من الجهة ثانية ..قال تعاىل :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ[األنبياء.]35 :
عن رسول الله« :إنّ الله ليغ ّذي عبدَ ه املؤمن بالبالء ،كام تغ ّذي الوالدة ولدها باللنب،
وإنّ البالء إىل املؤمن أرسع من السيل إىل الوهاد ،ومن ركض الربازين ..وأنّه إذا نزل بالء
ثم األمثل ،فاألمثل»[[[.
ثم باألوصياءّ ،
من السامء إىل األرض بدأ باألنبياء ّ
وهكذا وجدنا ،كيف أ ّن املصائب ليست شيئًا سلبيًّا دو ًما ،بل تختزن يف داخلها
إيجابيّات نفسيّة وتربويّة وعلميّة ،تنطلق عمو ًما من موقع تربية األرواح يف عمق حركة
يتفتق اإلبداع يف الش ّدة
الشدائد والرشور ،ومحاولة اكتشاف السعادة من صلب األمل ،بحيث ُ
واملوهبة يف البالء ،عىل أساس أ ّن اإلنسان ال يشعر بلذّة إال بوجود األمل ،فسعادتنا –يف كثري
من األحيان -تكمن يف وعي املصائب التي من ّر بها ..أجل املصائب والباليا نعم عظيمة،
تتجل املصائب
ّ
ال ب ّد من تقديم الشكر لله عليها ..إنّها نعم تجلب لنا بصورة مصائب ،كام
أحيانًا بصورة الرحمة ..فمن الواجب أن نكون شاكرين لله عىل هذه الباليا .وعىل أيّة حال
[[[ـ مح ّمد باقر املجليس« ،بحار األنوار» ،الجزء ،81ص.195
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فال ب ّد من مالحظة أ ّن كون النعمة نعمة ،وكون النقمة نقمة ،يرتبط بنوع ّية ر ّد فعلنا إزاءها..
تتجل برصة رحمة ،ونحن
ّ
فضل عن النعم التي
ً
فنحن نستطيع أن نب ّدل جميع النقم إىل نعم
ً
قادرون أيضً ا أ ْن نب ّدل جميع ال ّنعم إىل مصائب
فضل عن النعم التي ت َِصلُنا بلباس البالء[[[.
إ ّن الله تعاىل يأمر بالعدل واملح ّبة واإلحسان والعفو والخري والسالم والوئام بني الناس،
والخي ..وهو أقام الوجود عىل العدل واالختيار ،لتكون املسؤوليّة
وهو ال يرىض إال بالطيب
ّ
واقعة عمليّة عىل الفرد ،فال جزاء بال مسؤوليّة واختيار ..والله أرادنا أحرا ًرا؛ والح ّريّة اقتضت
الخطأ ..وال معنى للح ّريّة من دون أن يكون لنا –نحن كبرش نسب ّيني ومحدودين وشكّاكني-
حق التجربة والخطأ والصواب ،واالختيار الح ّر بني املعصية والطاعة..
ّ
البديهي القول بأنّه كان يف قدرة الله أن يجعلنا جمي ًعا أخيا ًرا ،وذلك بأن يقهرنا
طب ًعا من
ّ

عىل الطاعة قه ًرا ،وكان ذلك يقتىض أن يسلبنا ح ّريّة االختيار ،وبالتايل املسؤول ّية ..فهل

رش؟! طب ًعا ال ..وىف دستور الله وس ّنته
يعقل أ ْن يحاسب الله تعاىل إنسانًا يجربه عىل فعل ال ّ

أ ّن الح ّريّة مع األمل أكرم لإلنسان من العبوديّة مع السعادة ..ولهذا تركنا نخطئ ونتألّم ونتعلّم،
العريض ..ومع ذلك فإ ّن ال ّنظر املنصف
رش ووجوده
وهذه هي الحكمة يف موضوع بال ّ
ّ

حة
املحايد سوف يكشف لنا أ ّن الخري يف الوجود هو القاعدة وأ ّن ّ
الش هو االستثناء ..فالص ّ
حة ،وال يزورنا
ً
مثل هي القاعدة واملرض استثناء ،ونحن نقيض معظم سنوات عمرنا يف ص ّ

املرض إال أيّا ًما قليلة .وباملثل الزالزل هي يف مجملها بضع دقائق يف عمر الكرة األرض ّية..
وهو عمر يُحىص مبئات ماليني السنني ،وكذلك الرباكني ،وكذلك الحروب هي تش ّنجات

لكل يشء وجه
قصرية يف حياة األمم بني فرتات سالم طويلة ممت ّدة زمن ًّيا ..ث ّم إنّنا نرى ّ
يرب املرء عىل الصالبة والجلد والتح ّمل ،والزالزل
خري ،فاملرض يخلف وقاية ،واألمل ّ

تنفّس عن الضغط املكبوت يف داخل الكرة األرض ّية ،وتحمى القرشة األرض ّية من االنفجار،

وتعيد الجبال اىل أماكنها كأحزمة تثبت القرشة األرضيّة يف مكانها ،والرباكني تنفث املعادن

والحروب تدمج األمم وتلقّح
والرثوات الخبيثة الباطنة ،وتكسو األرض برتبة بركان ّية خصبة..
ُ

بينها وتجمعها يف كتل وأحالف ث ّم عصبة أمم ث ّم هناك مجلس أمن ،هو مبثابة محكمة
اإللهي» .طبعة الدار اإلسالم ّية ،لبنان/بريوت ،عام 1988م ،ص.204 :
[[[ـ مرتىض مط ّهري« .العدل
ّ

133

 134العقيدة

 134الملف

عامل ّية للتشايك والتصالح ،وأعظم االخرتاعات خرجت أثناء الحروب ..البنسلني ،الذرة،

الصواريخ ،الطائرات النفّاثة ،كلّها خرجت من الحروب ..ومن س ّم الثعبان يخرج الرتياق..
ومن امليكروب نصنع اللقاح[[[.

خاتمة البحث -العدل جوهر الوجود وأساس ّ
تطور املجتمعات
ال ّ
حق
الحق؛ أي إعطاء ّ
تتجل يف املبدأ من خالل فكرة
ّ
شك أ ّن قيمة العدل
كل ذي ّ
ّ

كل ممكن إىل كامله الذي يناسبه بحسب إمكاناته وقدراته عرب إتاحة
حقّه ،من خالل إيصال ّ

الفرص والخيارات التكامل ّية أمامه...

وتنبثق القيمة الجوهريّة للعدالة بحكم كونها ـ من جهة واجب الوجود -صفة من صفاته

تعاىل ،وبحكم كونها ـ من جهة ممكن الوجود ـ أساس امللك والحياة والفاعليّة الوجوديّة
والحيات ّية ..هي فعل ًّيا أساس قيام الساموات واألرض يف الدنيا واآلخرة حسابًا وثوابًا وجزا ًء.
وهكذا فالعدل ـ كام قال الشيخ مح ّمد عبده[[[ ـ من املعاين الدقيقة التي يشتبه الح ّد

األوسط فيها مبا يقاربه من طريف اإلفراط والتفريط ،وال يسهل الوقوف عىل ح ّده واإلحاطة

كالحب والكره فيام أطلق من اشرتاط العدل ،اقتىض
بجزئيّاته املتعلّقة بوجدانات النفس
ّ
ذلك اإلطالق أن يفكّر أهل الدين والورع والحرص عىل إقامة حدود الله وأحكامه يف ماه ّية
العدل وجزئيّاته ويتبينونها.

ولكن كيف نستفيد من قيمة العدل يف حياتنا ..أليس املطلوب م ّنا أن نسعى إليها لتقوية

يت؟ وإذا كانت إقامة العدل
ين والحيا ّ
وتثبيت وجودنا عىل طريق تحقيق التكامل اإلنسا ّ
والترشيعي
ين
يف اآلخرة هي شأن الله وحده سبحانه ،أال يقتيض الواجب
الديني والقانو ّ
ّ
ّ

خاصة اليوم حيث الظلم
الوضعي م ّنا أن نتح ّرك عىل طريق إقامة العدل يف دنيانا البرشيّة
ّ
ّ
كل يشء ..فال عمران وال تنمية
والحرمان والقسوة وهيمنة العقل ّية البرشيّة االستحواذيّة عىل ّ
[[[ـ مصطفى محمود« ،حوار مع صديقي امللحد» ،دار املعارف ،مرص/القاهرة ،طبعة عام 1986م ،ص .55

[[[ـ مح ّمد عبده« .تفسري املنار» .الجزء ،5 :طبعة ،3 :عام 1947م ،مرص/القاهرة ،ص.179-147 :
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وال قيامة نهضويّة من دون عدل ،وهي أه ّم أمانة حملها تعاىل لإلنسان؟!
إنّنا نعتقد أ ّن تهميش أو غياب وتغييب هذه القيمة العمليّة والفكرة الجوهريّة عن كثري من

مواقع حياتنا ومجتمعاتنا كان من أه ّم األسباب التي ساهمت يف فقدان األ ّمة قدرتها عىل

النهوض ،وتثبيط عزائم أبنائها عن العمل ،وعجزها عن تجاوز معيقات الحركة واالمتداد إىل
حائل بينها وبني وصولها إىل قيم االنفتاح والح ّريّة والتج ّدد
ً
ساحة الحياة ،وبالتايل وقوفه
ين.
واإلبداع
ّ
الحضاري اإلنسا ّ

وإذا كان الدين ـ بعظمته ،وجالل قدره ـ يرفض الجمود ،والوقوف عىل الخطأ ،ويستنكر
التقديس الزائف ،وعبادة الشخص ّية ،وسيادة الرأي الواحد ،وسيطرة القوالب املسبقة ..بل
كل مواقع الحياة،
وأكرث من ذلك :إذ إنّه يأمر أصحابه واملؤمنني به بأ ْن يلتزموا بقيمة العدل يف ّ
فلامذا ال تعمل أ ّمتنا ـ التي عانت ما عانته من التخلّف والجمود والظلم وما زالت تعاين-
الخاصة والعا ّمة؟!.
كل مواقعها ومفاصلها
عىل إعالء شأن العدل ،وتعميق هذه القيمة يف ّ
ّ
ويف هذا املجال نحن نعترب أ ّن اكتساب الفكر واملعرفة النقديّة -الالزمة للرشوع
مبستلزمات النهوض ،والقيام بدور املثقّف الناقد لتجربة الحارض ،وتجارب املاضني -يت ّم
من خالل ما ييل:
أساسا للوعي
ـ إعادة االعتبار ملكانة ودور قيمة العدل وقيمة العقل والعقالن ّية ،وجعلهام
ً
ين.
والتفكري اإلنسا ّ
كل مفاصل األ ّمة ،واالعتامد عليه كوسيلة رئيسيّة من
ي للحوار يف ّ
ـ التأسيس الج ّد ّ
حل الخالفات ،واالنقسامات الراهنة.
وسائل الوصول إىل ّ
ي ،من خالل األخذ
ـ دفع اإلنسان املسلم إىل مواقع العمل واإلنتاج
الروحي واملا ّد ّ
ّ
بأسباب العلم واملعرفة ،والسعي باتجاه امتالك زمام املبادرة يف ميادين الحياة.
أساسا
يل واالنضباط املسؤول
ً
ـ إثارة الكفاءات الفكريّة والعلم ّية ،واعتامد الجهد العم ّ
كل مواقع الحياة اإلسالميّة.
للتاميز والتفاضل يف ّ
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ـ الدعوة إىل (والدفاع عن) هدف الح ّريّة العا ّمة يف املجتمع ،يف نطاق املسؤول ّية
وااللتزام الواعي كمنطلق لإلنسان ّية الرفيعة والكاملة..؛ ألنّه ال عدالة حقيق ّية من ح ّريّة حقيق ّية
واعية ومسؤولة.
الحق
ـ تحريك الطاقات واملواهب العا ّمة للناس -يف مختلف مواقع املجتمع -باتجاه
ّ
واملعرفة امللتزمة واملعتربة ..من أجل املساهمة يف تعزيز حضور األ ّمة ،وشهودها ،ومقاومة
السلبي والجهل والحرص…الخ).
املوت املفروض عليها (التخلّف والكبت والقلق
ّ
حس االلتزام بالضوابط األخالق ّية الرشع ّية واإلنسان ّية من خالل االنفتاح عىل
ـ تعميق ّ
الله تعاىل مطلق الكون والوجود والحياة ..ليزداد اإلنسان –من خالل ذلك -من ًّوا واتسا ًعا
وارتفا ًعا يف مواقع الخصب والعطاء واإلنتاج.

ّ
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األسباب المآالت والدالالت

مطالعة نقديّة يف بعض من مقارباتها

د .محمد شقري

إ ّن من الواضح ملن يراجع مجمل املصادر التاريخ ّية والكالم ّية التي ترتبط مبرحلة
املهدي )وبدايتها عىل وجه التحديد ،يعرف أ ّن موج ًة من الحرية
الغيبة (أي غيبة اإلمام
ّ
العسكري يف بعض من
الشيعي العا ّم بعد وفاة اإلمام الحسن
قد أصابت االجتامع
ّ
ّ
ٍ
الطبيعي أن يحصل وفقًا ملنطق األمور،
خاف عىل أحد ،ومن
مجتمعاته وفرقه .وهذا أم ٌر غري
ّ
إذا ما أخذنا مجمل األسباب والظروف التي كانت قامئة آنذاك.
وعليه ال ميكن لنا -إذا ما أردنا أن نفقه قض ّية الحرية تلك ،وجميع أو مجمل دالالتها-
عم تق ّدمه ،أو ما لحقه ،أو ما أحاط به من مالبسات وظروف
أن نفصل حدث الحرية ذاك ّ
موضوعي مج ّرد من أيّة
علمي
عىل أكرث من مستوى .هذا إذا ما كان الهدف هو القيام ببحث
ّ
ّ
تاريخي للوصول
تاريخي أو غري
معطى
بأي
علمي ،أو محاولة
خلف ّية ،أو إسقاط
التمسك ّ
ّ
ّ
ّ
ً
ّ
إىل تأكيد قض ّية محسومة مسبقًا يف ذهن من يحملها.
التمسك بقضيّة الحرية يف بداية عرص الغيبة الصغرى للتشكيك
لقد سعى البعض إىل
ّ
املهدي ووالدته ،وحاول أن يبني بناءات هائلة ،وأن يصل إىل نتائج بعيدة
بوجود اإلمام
ّ
العلمي الذي
عىل أساس من قض ّية الحرية تلك ،حيث كانت معالجته مجانبة لرشوط البحث
ّ
وأل يتجاهل
علمي ،حتّى لو كان يخالف رغبة الباحث أو ميولهّ ،
معطى
أي
يجب أال يستبعد ّ
ّ
ً
أيّة فرضيّة أخرى ،حتّى لو كانت تخالف تلك الفرضيّة التي مييل إىل األخذ بها أو الرتويج لها.
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إ ّن ما تق ّدم استدعى م ّنا أن نعالج هذا املوضوع (إشكال ّية الحرية) محاولني الرتكيز عىل
أه ّم األسباب التي أ ّدت إىل إنتاج ظاهرة الحرية تلك ،ومدياتها االجتامعية والتاريخ ّية،
ونتائجها ،ومآالتها وما انتهت إليه ،وأه ّم الدالالت التي ميكن أن تستفاد من ذاك املآل،
باإلضافة إىل القيام مبطالعة نقديّة ألكرث من رأي طرحه بعض الذين حاولوا أن يستفيدوا من
قض ّية الحرية تلك للرتويج ألفكار مبتوتة لديهم مسبقًا.
هذا وسوف نعمد إىل ترتيب البحث عىل الشكل اآليت :نبحث أ ّو ًل يف معنى الحرية،
االجتامعي ،ث ّم يف تاريخيّتها الزمنيّة ،ث ّم يف أسبابها ،لنطرح بعدها
ث ّم نبحث يف مداها
ّ
جوهري ـ أنّه هل ت ّم التغلّب عليها؟ وملاذا أمكن تجاوز أزمة
السؤال التايل ـ وهو سؤال
ّ
الحرية تلك ،وما الذي ّ
يدل عليه هذا النجاح يف تجاوز تلك األزمة ،أي ما هي دالالت
ذلك النجاح ،وما الذي ميكن أن نستفيده منه؟ وهو املبحث الذي سوف يحمل عنوان
مآالت الحرية ،لنبحث بعدها يف نتائجها ،ث ّم لننتهي إىل خامتة نذكر فيها أه ّم النتائج
توصلنا إليها ،كام سوف نعمد إىل الرتكيز فيها عىل تقديم مطالعة نقديّة
والخالصات التي ّ
لبعض الكتابات التي تع ّرضت لقض ّية الحرية ،محاول ًة توظيف هذا املعطى ليخدم عملهم
املهدي،
اإلمامي اإلثني عرشي يف موضوع اإلمام
الشيعي
يف نقد (أو نقض) املعتقد
ّ
ّ
ّ
ويف غريه من املوضوعات ذات الصلة.
 - 1مفهوم الحرية :الحرية يف األمر هي عدم الوضوح فيه والرت ّدد ،والالموقف« ،حار
فغش برصك»[[[ .وأيضً ا« :نظر إىل اليشء ،فلم يق َو عىل
برصه ...وذلك إذا نظرت إىل اليشء ِ َ
النظر إليه ...رجل حائر ...مضطرب مرت ّددِ ..
رية) الرت ّدد واالضطراب»[[[.
(الح َ
ولذلك إ ّن ما يتض ّمنه مفهوم الحرية يف أمر من األمور هو عدم الوضوح فيه ،والرت ّدد،
واالضطراب ،أي الالموقف.
ربر البحث يف مفهوم الحرية هو إ ّن البعض من هؤالء قد عمل عىل أخذ مفهوم
وإ ّن م ّ
معي ،وليس الالموقف.
الحرية إىل خالف معناه الصحيح ،ليجعله مساوقًا للموقف من أم ٍر ّ
اإلسالمي ،قم1414 ،هـ .ق ،ط ،1ص.207
مؤسسة النرش
[[[ـ الخليل ،ترتيب كتاب العنيّ ،
ّ

[[[ـ مجموعة من املؤلّفني ،املعجم الوسيط ،املكتبة اإلسالم ّية ،استانبول ،الجزء األ ّول ،ص.211
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املهدي ،أو االعتقاد بعدم وجوده،
وكأ ّن الحرية تعني اإلميان بعدم كون ووالدة اإلمام
ّ
وليس مج ّرد الرت ّدد يف املوقف من هذا املوضوع ،أو االضطراب فيه ،أي البقاء يف مرحلة
التزلزل وعدم املوقف.
عم ميكن أن يؤول إليه األمر الحقًا ،إذ إنّنا نبحث هنا يف مفهوم الحرية
وهذا مبعزل ّ
ـ كمفهوم ـ لنقول إ ّن استخدام هذا املفهوم يف توصيف تلك املرحلة ال يستنتج منه عدم
املهدي .وإنّ ا يستفاد منه الرت ّدد يف
اإلميان باملطلق ،أو االعتقاد بعدم والدة اإلمام
ّ
األمر ،وعدم الوضوح فيه ،إالّ إن كان املراد بعدم اإلميان هو عدم اليقني من قضيّة الوالدة،
مدخل إىل مرحلة يسودها فيام بعد اإلميان بوجود
ً
وإن أمكن لعدم اليقني هذا أن يكون
اإلمام واالعتقاد بوالدته.
أي مدى وصلت تلك الحرية يف
 - 2مدى الحرية :أي إ ّن السؤال املطروح هنا هو إىل ّ
الشيعي ،فهل شملت جميع الناس أو أكرثهم ،أم إنّها مل تشمل إالّ القليل من
االجتامع
ّ
العسكري ،مبن فيهم
الناس؟ .وهل إ ّن تلك الحرية قد شملت أكرث أصحاب اإلمام
ّ
أصحابه الخلّص ،وخواصه املؤمتنون عىل أمره ،أم إنّها مل تشمل إال القليل منهم ،يف حني
أ ّن أغلبهم وأكرثهم كان عىل يقني من أمر الخلف؟
وعليه سوف نقوم بتقسيم هذا املبحث إىل قسمني :األ ّول ،ويعالج مدى شمول ّية
الحرية لعا ّمة الناس(عا ّمة الشيعة) ،ويعالج الثاين مدى شموليّة الحرية ألصحاب اإلمام
العسكري ،أي إ ّن القسم األ ّول يبحث يف الحرية لدى عا ّمة الشيعة ،فيام يبحث الثاين
ّ
العسكري.
يف الحرية لدى أصحاب اإلمام
ّ
معني باإلجابة عىل هذا السؤال ،أ ّن تلك الحرية ،هل اتسع مداها ليشمل
القسم األ ّول :وهو
ّ
أكرث الشيعة وعا ّمتهم يف ذلك الوقت ،أم إ ّن ما حصل هو خالف ذلك ،مبعنى إ ّن الحرية مل
تشمل إالّ القليل من الشيعة ،يف حني إ ّن جمهور الشيعة بقي خارج دائرة الرت ّدد والحرية؟
لإلجابة عىل هذا السؤال ،سوف نقوم بتصنيف النصوص التي عنت باالختالف والفرقة
العسكري إىل الطوائف التالية:
والحرية بعد وفاة اإلمام الحسن
ّ
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الطائفة األوىل :وهي النصوص التي عرضت ألصل التفرقة واالختالف ،بل وعدد الفرق
كل
لكل فرقة من هذه الفرق ،ومن دون بيان حجم ّ
وآرائها من دون تحديد النسبة العدديّة ّ
كل فرقة وعدد أفرادها ونسبتها العدديّة أم ًرا مسكوت ًا عنه يف تلك
فرقة منها ،وإنّ ا بقي حجم ّ
النصوص.
ولعل السبب يف هذا األمر أ ّن مقاربة تلك النصوص لذاك الحدث كانت مقاربة كالم ّية
ّ
اجتامعي ،ومل تكن مقاربة إحصائ ّية واجتامع ّية.
ذات بعد
ّ
ّ
(توف ما بني 299هـ.ق و301هـ.ق) يف
كل من األشعري الق ّمي
من هذا القبيل ،ما ذكره ّ
كتابه (املقاالت والفرق)[[[ ،وما ذكره النوبختي يف كتابه (فرق الشيعة)[[[ ،حيث عرضا لعدد
لكل من هذه الفرق ،ومن انضوى
تلك الفرق وآرائها الكالم ّية ،من دون التع ّرض للنسبة العدديّة ّ
كل ذلك مسكوتًا عنه يف تلك النصوص.
فيها ،ومن هم رجالها ورؤساؤها ...وإنّ ا بقي ّ
الهجري) يف كتابه (كفاية األثر يف
وكذلك أيضً ا ما ذكره الخ ّزاز الق ّمي (القرن الرابع
ّ
ّ
توف فيها اإلمام الحسن
النصوص عىل األمئة االثني عرش) ،متح ّدث ًا عن تلك السنة التي
العسكري أي سنة  260هـ.ق ،حيث يقول« :ففيها قبض أبو محمد  ،وتف ّرقت شيعته
ّ
ّ
وشك ،ومنهم من وقفت عليه الحرية،
وأنصاره ،فمنهم من انتمى إىل جعفر ،ومنهم من تاه
ّ
ومنهم من ثبت عىل دينه بتوفّيق الله ع ّز
وجل»[[[ .فهو هنا يتح ّدث فيام انتهت إليه الشيعة
كل فرقة ونسبتها العدديّة.
من فرق إىل أربعة فرق من دون الحديث يف حجم ّ
ريا من الشيعة –أو أكرثهم -قد
الطائفة الثانية :وهي النصوص التي تح ّدثت يف أ ّن كث ً
شملته تلك الحرية يف ذاك الوقت.
ين (توىف حدود سنة 360هـ) يف كتابه (الغيبة) يصف فيه
من هذا القبيل ما ذكره النعام ّ
«أحوال الطوائف املنتسبة إىل التش ّيع م ّمن خالف الرشذمة املستقيمة عىل إمامة الخلف بن
مؤسسه مطبوعاىت عطاىئ ،ص.116-101
ححه وقدّم له وعلّق عليه :محمد جواد مشكورّ ،
[[[ـ ص ّ

[[[ـ بريوت ،دار األضواء1984 ،م ،ط  ،2ص ص.112 – 95

[[[ـ انتشارات بيدار ،قم 1401 ،هـ.ق ،ص .294

ّ
إشكالية احلرية يف بداية عصر الغيب�ة
الملف

141

الحسن بن عيل ،[[[»حيث يقول :إ ّن «الجمهور منهم من يقول يف الخلف :أين هو؟،
«أي حرية أعظم من هذه
ّ
وأن يكون هذا ،وإىل متى يغيب ،وكم يعيش هذا؟ .[[[»...ويقولّ :
يبق م ّمن كان فيه إال
الحرية ،التي أخرجت من هذا األمر الخلق الكثري والج ّم الغفري؟ ،ومل َ
النذر اليسري ،وذلك ّ
لشك الناس .[[[»...ويقول« :وشكّوا جمي ًعا إال القليل يف إمام زمانهم.
جة ربّهم ..للمحنة الواقعة بهذه الغيبة.[[[»..
يل أمرهم ،وح ّ
وو ّ
ونجد يف كتاب الغيبة هذا بابًا بعنوان «ما يلحق الشيعة من التمحيص والتف ّرق والتشتّت
ّ
عند الغيبة ،حتّى ال يبقى عىل حقيقة األمر إال
األقل الذي وصفه األمئة»[[[.
الطائفة الثالثة :وهي تلك التي يستفاد منها أ ّن أكرث الشيعة كانوا عىل االعتقاد بوجود
املهدي الذي ميأل
العسكري ،ووالدته وإمامته من بعده ،وأنّه
الخلف لإلمام الحسن
ّ
ّ
ظلم وجو ًرا.
ً
األرض قسطًا
وعدل بعدما ُملئت ً
من هذا القبيل ما ذكره أبو الحسن األشعري (ت 324هـ.ق) يف كتابه (مقاالت
اإلسالميّني) ،والذي انتهى من تأليفه سنة 297هـ.ق ،أي بعد  37سنة من وفاة اإلمام
العسكري ،حيث يقول يف كتابه هذا ...« :فالفرقة األوىل منهم وهم القطع ّية ،وإنّ ا
ّ
ُس ّموا قطع ّية؛ ألنّهم قطعوا عىل موت موىس بن جعفر بن محمد بن عيل ،وهم جمهور
نص عىل إمامة عيل بن أيب طالب واستخلفه بعده بعينه واسمه،
الشيعة ،يزعمون أنّ
النبي ّ
ّ
نص عىل إمامة أخيه
نص عىل إمامة ابنه الحسن بن عيل ،وأنّ الحسن بن عيل ّ
وأنّ عل ًّيا ّ
العسكري،
الحسني بن عيل[....،ويع ّدد جميع األمئة إىل أن يصل إىل اإلمام
ّ
نص عىل إمامة ابنه محمد بن الحسن بن عيل ،وهو الغائب
فيقول] ...وأنّ الحسن بن عيل ّ
املنتظر عندهم ،الذي يدّ عون أنّه يظهر فيمأل األرض ً
ظلم وجو ًرا»[[[.
عدل بعدما ملئت ً
[[[ـ مدين ،قم 1426 ،هـ.ق ،ط ،1ص.159
[[[ـ م.ن.

[[[ـ م.ن ،ص.192

[[[ـ م.ن ،ص .28

[[[ـ م.ن ،ص .209

[[[ـ املكتبة العرصيّة ،بريوت1990 ،م ،ج ،1ص .91 – 90
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النص تكمن يف أ ّن من سطّره قد عارص فرتة الغيبة الصغرى ،أي مرحلة
ولعل أه ّم ّية هذا
ّ
ّ
العسكري ،وعايش تلك األحداث التي وقعت فيها من الفرقة والحرية
ما بعد وفاة اإلمام
ّ
نصه هذا بأ ّن جمهور الشيعة (أي أكرثهم) هم عىل االعتقاد بأ ّن
وغري ذلك .وهو يقول يف ّ
نص عىل إمامة ابنه محمد بن الحسن ،وأنّه الغائب عندهم؛ وهو فرع
يل قد ّ
الحسن بن ع ّ
وجوده ووالدته.
حس ّية من شخص عارص تلك املرحلة وعايشها ،عىل أ ّن أكرث
أي إ ّن ما بأيدينا هو مبثابة شهادة ّ
الشيعة كانوا يف تلك الفرتة عىل االعتقاد بوالدة اإلمام املهدي محمد بن الحسن ووجوده.
ويقول املسعودي (283هـ.ق – 346هـ.ق) يف (مروج الذهب ومعادن الجواهر)« :ويف
املهدي املنتظر واإلمام
سنة ستّني ومائتني قبض أبو محمد الحسن بن عيل ...وهو أبو
ّ
الثاين عرش عند القطع ّية من اإلمام ّية ،وهم جمهور الشيعة.[[[»..
حس ّية من مؤ ّرخ كان موجو ًدا يف تلك الفرتة التاريخ ّية (مجمل الغيبة
وهي أيضً ا شهادة ّ
الصغرى ،وبداية الغيبة الكربى) عىل أ ّن جمهور الشيعة وأكرثهم كان عىل االعتقاد بوجود
العسكري.
املهدي املنتظر ،وأنّه اإلمام الثاين عرش بعد أبيه اإلمام
ّ
ّ
وأيضً ا ما ذكره ابن حزم (ت548هـ.ق) يف كتابه (الفصل يف امللل واألهواء والنحل)
العسكرييقول« :ث ّم
لدى حديثه يف فرق الشيعة ،فعندما يصل إىل اإلمام الحسن
ّ
مات الحسن غري معقّب ،فافرتقوا فرقًا ،وثبت جمهورهم عىل أنّه ولد للحسن بن عيل ول ٌد
ينص ابن حزم بوضوح عىل أ ّن جمهور الشيعة (أي أكرثهم) قد ثبت
فأخفاه ،[[[»...حيث ّ
العسكري .ويقول يف موضع آخر« :وقالت القطعيّة من
واستق ّر عىل وجود ولد لإلمام
ّ
اإلمام ّية ...وهم جمهور الشيعة ،ومنهم املتكلّمون والنظّارون والعدد العظيم بأ ّن محمد بن
عدل كام ُملئت جو ًرا ،وهو
حي مل ميت ،وال ميوت حتّى يخرج فيمأل األرض ً
الحسنّ ..
املهدي املنتظر»[[[.
عندهم
ّ
[[[ـ دار الهجرة ،قم1984 ،م ،ط ،2ج ،4ص .112
[[[ـ دار صادر ،بريوت ،ط ،1ج ،4ص .93
[[[ـ دار صادر ،بريوت ،ص .181
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يضاف إىل ما تق ّدم ما ذكره الشيخ الصدوق (306هـ.ق -381هـ.ق) يف كتابه (كامل
الدين ومتام النعمة) من إجامع الشيعة عىل القول بإمامة اإلمام الثاين عرش (محمد بن
«كل من سألنا من املخالفني عن القائم مل يخل من أن
املهدي ،حيث قالّ :
الحسن
ّ
قائل بإمامتهم
قائل بإمامة األمئّة األحد عرش من آبائه أو غري قائل بإمامتهم ،فإن كان ً
يكون ً
لزمه القول بإمامة اإلمام الثاين عرش لنصوص آبائه األمئّة  عليه باسمه ونسبه ،وإجامع
شيعتهم عىل القول بإمامته.[[[»...
إذن هناك –كام يذكر الشيخ الصدوق -إجامع من الشيعة عىل القول بإمامة مح ّمد بن
املهدي ،وهو يعني القول بوالدته ،وتسلّمه مقاليد اإلمامة بعد وفاة أبيه اإلمام
الحسن
ّ
العسكري،
العسكري ،وإن أمكن تفسري هذا اإلجامع بأنّه إجامع أصحاب اإلمام
ّ
ّ
وتحدي ًدا الرواة الثقاة العدول منهم .وال ّ
شك أ ّن هذا اإلجامع –بهذا املعنى -سوف يكون
الشيعي العام آنذاك؛ إال إذا قلنا إ ّن الشيخ الصدوق قد قصد بهذا
مؤشا ملا عليه الواقع
ًّ
ّ
اإلجامع ما عليه مجمل الشيعة وجمهورهم ما خال القليل م ّمن خرج عن هذا اإلجامع ،وهو
واملسعودي ،وابن حزم.
األشعري،
كل من أيب الحسن
ما يتقاطع مع كالم ّ
ّ
ّ
تقييم واستنتاج :يف مقام تقييم طوائف تلك النصوص للوصول إىل اإلجابة عىل السؤال
والشعبي الذي بلغته تلك الحرية؛ ال ب ّد من القول إ ّن
املجتمعي
املطروح حول املدى
ّ
ّ
الطائفة األوىل من النصوص التي سكتت عن هذا األمر ،ال ميكن االستناد إليها لإلجابة عىل
ذاك السؤال ،وتحديد ذلك املدى مورد البحث.
تبقى الطائفة الثانية من النصوص التي يستفاد منها أ ّن الكثري من الشيعة –أو أكرثهم -قد
شملته تلك الحرية ،وأيضً ا الطائفة الثالثة من النصوص التي يستفاد منها أ ّن جمهور الشيعة
وأكرثهم كان عىل االعتقاد بإمامة مح ّمد بن الحسن ووجوده ووالدته ،وأنّه اإلمام بعد
أبيه.
قبل تقييم هاتني الطائفتني من النصوص ،ال ب ّد من إيراد املالحظات اآلتية:
اإلسالمي ،قم 1416 ،هـ.ق ،ط ،3ص .45
مؤسسة النرش
[[[ـ ّ
ّ
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األوىل :وهي أ ّن الحرية حالة نفس ّية معتقديّة ،لن يكون من السهل تحديد مداها ،ومن
االجتامعي يف مجتمع أو آخر.
شملته ،ومن مل تشمله ،حتّى وإن أخذت تعبريها
ّ
يئ دقيق ،وإىل
الثانية :إ ّن تحديد مدى الحرية شخصيًّا ومجتمعيًّا يحتاج إىل عمل إحصا ّ
دراسات إحصائيّة شاملة ،من الواضح أنّها مل تحصل بهذا الشكل .كام مل يكن من السهل
القيام بيش ٍء مشابه لها ،مع مالحظة تف ّرق البلدان ،وتباعد املجتمعات التي يقطنها الشيعة،
وعدم توفّر األدوات املنهج ّية والوسائل العمل ّية والعلم ّية املساعدة عىل ذلك.
إ ّن ما ميكن أن نستفيده من هاتني املالحظتني ،هو إ ّن مجمل الكتابات التي عنت

العلمي الذي يرتكز
بتوصيف حالة الحرية آنذاك كانت أقرب إىل التقدير العا ّم من التقدير
ّ

محل البحث بشكل
يئ الدقيق ،وهو ما يساعدنا عىل فهم تلك النصوص ّ
عىل العمل اإلحصا ّ

أفضل ومحاولة الجمع بينهام ،وتحدي ًدا بني نصوص الطائفة الثانية ونصوص الطائفة الثالثة.

ين
والذي ميكن أن منيل إليه يف تحليلنا لنصوص الطائفة الثانية ،وتحدي ًدا كالم النعام ّ
يف كتابه (الغيبة) عن أ ّن أكرث الشيعة أو كثري منهم قد تع ّرض لحالة الحرية وغريها؛ هو إ ّن

محل ذلك الحدث أو
ّ
النعامين كان يعني بكالمه هذا تلك الحارضة الشيع ّية التي كانت

متاس وتواصل مبارش معها[[[.
مركزه ،أو تلك الحارضة التي كان عىل
ّ

يعب بكالمه هذا عن فهمه لتلك النصوص التي ذكرها يف كتابه،
أو ّ
لعل النعامين كان ّ

احتجاجي من األوضاع التي كانت قامئة آنذاك ،أكرث
ومحاولة االستناد إليها التخاذ موقف
ّ

اجتامعي دقيق لتلك الحرية ومجمل ما يتّصل بها.
يئ
ّ
مم كان ّ
يعب عن تقدير إحصا ّ
ّ

ونحن هنا ال نريد أن نذهب إىل ترجيح الطائفة الثالثة من النصوص عىل الطائفة الثانية

ين ليتوافق مع العديد من
بشكل غري
علمي ،وإنّ ا نسعى إىل محاولة توجيه كالم النعام ّ
ّ
الطباطبايئ يف كتابه (تط ّور املباين الفكريّة للتش ّيع يف القرون الثالثة األوىل)
ّ
[[[ـ  -يتحدّث د .حسني املدريس
متسك
التي
إيران،
يف
الوضع
عليه
كان
ما
بني
ق
ر
يف
حيث
،
العسكري
اإلمام
الشيعي العا ّم بعد وفاة
عن الوضع
ّ
ّ
ّ
ّ
(املهدي ،)وبني ما كان عليه الوضع يف العراق،
أغلب شيعتها مبعتقدهم بإمامة (ووجود) مح ّمد بن الحسن
ّ
حيث اختلفت االتجاهات بني الحرية وغريها( .ترجمة :د .فخري مشكور ،بريوت ،العارف للمطبوعات2015 ،م،
ط ،1ص .)101-100
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املهدي
النصوص التي يستفاد منها أ ّن أكرث الشيعة كان عىل االعتقاد بوجود اإلمام
ّ
وإمامته .ومرتكز ذلك ما ييل:

األشعري،
1ـ إ ّن كرثة من النصوص واملصادر –باملقارنة مع ما يخالفها( -أبو الحسن
ّ
املسعودي ،ابن حزم ،الصدوق )...يستفاد منها أ ّن أكرث الشيعة (جمهور الشيعة) كان عىل
ّ
العسكري ووجوده.
املهدي محمد بن الحسن
االعتقاد بوالدة اإلمام
ّ
ّ
األشعري) ،قد
2ـ إ ّن بعض تلك النصوص واملصادر (مقاالت اإلسالميّني أليب الحسن
ّ
د ّونت يف مرحلة الغيبة الصغرى وزمن الحرية ،يف حني إ ّن بعضها قد يكون د ّون يف مجمل
للمسعودي) .وتلك
مرحلة الغيبة الصغرى وتجاوزها بقليل من السنوات (مروج الذهب
ّ
لألشعري) – بنا ًء عىل ما تق ّدم  -كانت أقرب من
(وخصوصا مقاالت اإلسالم ّيني
املصادر
ً
ّ
العسكري وما تالها مبارشة من أحداث وتداعيات)،
غريها إىل زمن الحدث (وفاة اإلمام
ّ
األشعري
ين كانت حوايل سنة 360هـ.ق ،يف حني أ ّن وفاة أيب الحسن
ّ
حيث إ ّن وفاة النعام ّ
األشعري هذا
فضل عن أ ّن
ً
ين بحوايل  36سنة.
ّ
كانت سنة 324هـ.ق ،أي قبل وفاة النعام ّ
ين بحوايل  63سنة ،وبعد سنوات قليلة (نسب ًّيا)
كان قد انتهى من تأليف كتابه قبل وفاة النعام ّ
املسعودي كانت يف سنة  346هـ.ق ،أي قبل
العسكري .كام أ ّن وفاة
من وفاة اإلمام
ّ
ّ
ين.
 14سنة من وفاة النعام ّ
األشعري ،ابن حزم )..بأ ّن جمهور الشيعة كان
3ـ إ ّن العديد من الذين قالوا (أبو الحسن
ّ
املهدي وإمامته؛ ليسوا من الدائرة الشيع ّية (ليسوا شيعة) حتّى
عىل ذلك االعتقاد باإلمام
ّ
ميكن اتهامهم بأنّهم يريدون التخفيف من حجم تلك األزمة وتداعياتها ،وهم مل يكونوا يف
مورد الدفاع عن التشيّع حتّى تنالهم تلك التهمة أو غريها.
4ـ إ ّن النجاح يف تجاوز حالة الحرية وجميع آثارها بعد عقود من الزمن _أو بعد
جح فرض ّية أ ّن هذه الحالة مل تشمل أكرثيّة الشيعة بالشكل الذي
سنوات عديدة) ّ
ربا ير ّ
ينظّر له البعض؛ أل ّن تلك الحالة لو شملت أكرثيّة الشيعة ،ومل تكن هناك مق ّومات وأُسس
ملواجهتها؛ فكيف أمكن تجاوزها والتغلّب عليها بعد تلك السنوات أو العقود من الزمن؟

145

 146العقيدة

 146الملف

5ـ إذا أخذنا بعني االعتبار مجمل تلك النصوص ذات الصلة ،التي تح ّدثت بأ ّن جمهور
املهدي وإمامته؛ ميكن
العسكري كانوا عىل ذلك االعتقاد باإلمام
أصحاب اإلمام
ّ
ّ
الشيعي العام متأث ّ ًرا بأصحاب اإلمام
مؤشا ملا عليه االجتامع
عندها أن يكون هذا األمر
ًّ
ّ
العسكري وثقاته وتوجيهاتهم يف هذا املوضوع ،ليكون بالتايل قرينة إضاف ّية عىل
ّ
واملسعودي ،وابن حزم ،والشيخ
األشعري،
كل من أيب الحسن
ترجيح ما جاء يف كالم ّ
ّ
ّ
الصدوق...
6ـ يُضاف إىل ما تق ّدم أ ّن جملة من كالم النعامين ذاك قد أىت يف سياق رسده ملجموعة
عم سوف يصيب الشيعة من متحيص وغربلة
من الروايات الواردة عن أمئّة أهل البيتّ 
الخاص لها يف تعبريه ذاك
واختالف وحرية ،...والتي قد يكون سعى إىل التامهي مع فهمه
ّ
الخاص لتلك الروايات ،مع إ ّن
(الجمهور ،الخلق الكثري) ،أي إ ّن تعبريه جاء متأث ّ ًرا بفهمه
ّ
األقل واألندر
ّ
تلك الروايات التي تتح ّدث عن الغربلة والتمحيص والتمييز ،حتّى ال يبقى إال
رضها الفتنة (ص ..)218-216-215؛ إنّ ا يُقصد بها ُس ّنة عا ّمة يف التاريخ مبا
وعصابة ال ت ّ
الشيعي ،ومل يقصد بها خصوص تلك املرحلة التي تلت وفاة اإلمام
اإلمامي
فيه التاريخ
ّ
ّ
العسكري.
الحسن
ّ
ين هو إنّه عمد إىل تأويل تلك الروايات بتلك الظروف
نعم يظهر أ ّن ما قام به النعام ّ
التاريخيّة وتطبيقها عىل تلك املرحلة .وهو نوع من التأويل الذي يفهم منه بناء خطاب
احتجاجي عىل تلك األوضاع والظروف ،وليس تقديم مقاربة إحصائ ّية مجتمع ّية عنها.
ّ
كام إ ّن مجمل تلك الروايات األخرى ميكن حمل داللتها عىل أصل حدث التمحيص
املجتمعي.
الشعبي ومداه
يئ
والغربلة و ،...وليس عىل بعده اإلحصا ّ
ّ
ّ
األشعري وغريه قد جاء يف سياق
لكن يف املقابل ميكن القول إ ّن كالم أيب الحسن
ّ
مم يؤكّد أكرث أنه كان
حديثه عن فرق الشيعة مبا يف ذلك بعد وفاة اإلمام
العسكريّ ،
ّ
املجتمعي املج ّرد من أيّة مقاربة مع
ناظ ًرا يف تعبريه ذاك (وهم جمهور الشيعة) إىل البعد
ّ
املذهبي
خاصة أنّه بحكم انتامئه
ألي من الروايات الواردة يف املوضوع نفسه،
ّ
فهم أو آخر ّ
ّ
مل يكن معن ًّيا بتلك الروايات الواردة عن أهل البيت يف ذلك املوضوع.
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واملسعودي وغريهام ناظر إىل تلك
األشعري
إال اللهم إذا قلنا بأ ّن كالم أيب الحسن
ّ
ّ
العسكري260( هـ.ق) وما حدث فيها من فرقة
املرحلة التي تلت مبارشة وفاة اإلمام
ّ
ين ناظر إىل تلك املرحلة التي تبدأ من نهاية الغيبة الصغرى
وحرية؛ يف حني أ ّن كالم النعام ّ
(329هـ.ق) وتشتمل عىل السنوات األوىل التي تلتها من بداية الغيبة الكربى؛ وهو قول له
ما يدعمه من شواهد.
مبني عىل فرض ّية وجود حريتني ال حرية واحدة( ،األوىل مع بداية الغيبة
وهو قول
ّ
ربا عىل فرضيّة
الصغرى ،والثانية مع بداية الغيبة الكربى ،أي مع نهاية الغيبة الصغرى)؛ أو ّ
االجتامعي سعة وانحسا ًرا بني زمن
وجود حرية واحدة كان يتأرجح منسوبها ويختلف مداها
ّ
وآخر ،وأ ّن الذي حصل هو أ ّن هذه الحرية قد نشطت من جديد مع وفاة السفري الرابع لإلمام
املهدي ونهاية الغيبة الصغرى ،وبداية الكربى يف سنة  329هـ.ق.
ّ
وال ب ّد من أن أذكر هنا هذه امللحوظة ،وهي إ ّن املقاربة العلم ّية واملوضوع ّية لروايات
أهل البيت يف موضوع الحرية وغريها ّ
تدل عىل خالف ما أراد البعض الرتويج له يف
مسألة إنكار والدة اإلمام
املهدي وإمامته[[[ ،وإن كانت االنتقائ ّية (انتقاء بعض الدالالت،
ّ
وإهامل أخرى والتعمية عليها) قد شملت حتى تناولهم لروايات أهل البيت وداللتها.
خالصة القول إ ّن ما ميكن أن يستفاد من مجمل تلك النصوص ذات الصلة مبوضوع
ربا الكثري
الحرية ومرحلة ما بعد وفاة اإلمام
ّ
العسكري ،هو إ ّن العديد من الشيعة –أو ّ
من الشيعة ،وإن كانت الكرثة[[[ هنا ليست كرثة إحصائيّة عدديّة شاملة ،وإنّا هي كرثة
موضع ّية يف جغراف ّية مح ّددة ،ترتكز يف األغلب عىل التقدير العا ّم لها -قد أصابته الحرية
ووقع يف موجة الرت ّدد ،وليس معلو ًما كم كان عددهم ،وكم كانت نسبتهم (العدديّة) ،ومن
كان منهم ،ومن هم رؤساؤهم ورجالهم.
الشيعي ،بريوت ،دار الجديد1998 ،م ،ط،1
السيايس
[[[ـ  -راجع يف هذا املوضوع :أحمد الكاتب ،تط ّور الفكر
ّ
ّ
يب2016 ،م ،ط ،1ص 359و .373
ص128؛ وجيه قانصو ،الشيعة اإلمامية بني
ّ
النص والتاريخ ،بريوت ،دار الفارا ّ

يصح القول إ ّن املقصود بالكرثة يف هذه التعابري هو الكرثة النسب ّية ،أي إ ّن أولئك الشيعة الذين وقعوا يف
[[[ـ  -قد
ّ
يف
الحرية يف ذلك الظرف االستثنا ّ
يئ هم كرث بالنسبة إىل (مقارنة مع) من يقع فيها يف األحوال العاديّة ،ومثالها العر ّ
ٍ
ريا بنظر العرف
أن يقول أحد ما :زارين كثري من الناس؛ فهو يقصد أنّه يف
ظرف محدّد ..قد زاره من الناس ما يع ّد كث ً
مقارنة مع من يزوره يف الظروف العاديّة.
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يف إىل
وإن أمكن التخمني أ ّن هذه الحالة لو انتقلت من الفرقة الكالم ّية يف بعدها املعر ّ
االجتامعي املستق ّر ،لكان هناك مقتيض أكرث لتدوين مجمل
الطائفة املجتمع ّية يف بعدها
ّ
تلك املسائل والتفاصيل التي ترتبط بها ،ولوجدنا أ ّن تلك املصادر قد عنت بتدوين مجمل
الكالمي الذي مل
مشخّصاتها وتجلّياتها املجتمع ّية ،لك ّنها بقيت أقرب ما تكون إىل البعد
ّ
يتخذ وضع ّية الطائفة املجتمع ّية كاملة األوصاف[[[ ،وما يشهد عىل ذلك أ ّن مجمل تلك
يبق منها يشء بعد عقود من الزمن ،وأنّها تجاوزت حالة الحرية والرت ّدد
الفرق ـ بل جميعها ـ مل َ
املهدي
تلك ،وعادت إىل التشيّع االثني عرشي ،وأطبقت عىل االعتقاد بإمامة اإلمام
ّ
يفس القدرة عىل النجاح يف استيعاب جميع تداعيات الغيبة وحالة الحرية
ووجوده .وهو ما ّ
يبق من تلك الفرق إال حكايا ع ّمن سلف ،وأراجيف
بعد عقود قليلة من الزمن ،حتى مل َ
قوم منها ال تثبت ،كام جاء يف تعبري الشيخ املفيد[[[ (336هـ.ق413 -هـ.ق).
بوجود ٍ
و ما ينبغي اإللفات إليه هو إ ّن القول بأ ّن الكثري من الشيعة (بذاك املعنى الذي سلف)
قد وقع يف حالة الحرية والرت ّدد تلك ،ال يتناىف مع القول ـ يف املقابل ـ إ ّن جمهور الشيعة
املهدي ووجوده ،وأنّه الخلف بعد أبيه
وأكرثهم (أو كثري منهم) كان يعتقد بإمامة اإلمام
ّ
[[[ـ من األخطاء املنهج ّية التي وقع فيها أولئك الكتّاب الذين حاولوا توظيف تلك املعطيات للتشكيك بوجود اإلمام
املهدي؛ أنّهم مل يبحثوا يف مفهوم «الفرقة» ،وإنّ ا استخدموه بطريقة ساذجة أو مغرضة؛ ووجه ذلك أ ّن «الفرقة»
ّ
الطائفي
االجتامعي
البعد
من
ما–
ا
ي
اجتامع
ا
ري
تعب
أخذ
–وإن
الكالمي
يف
املعر
البعد
إىل
تكون
ما
أقرب
مفهومها
يف
ً
ّ
ًّ
ّ
ّ
ّ
يف فهمنا املعارص له ،أي إ ّن داللة هذا املفهوم هي داللة كالم ّية بالدرجة األوىل ،مبعزل عن تجلّياته االجتامع ّية.
مبعنى إنّه قد تكون لدينا فرقة ما ال يتجاوزها عدد أفرادها أصابع اليدين ،بل حتّى أصابع اليد الواحدة ،ومع ذلك
ميكن أن تص ّنف يف كتب الفرق كإحدى تلك الفرق (حتّى وإن اندثرت بعد سنوات قليلة)؛ وذلك ألنّها متلك رأيًا
التف حوله ولو عدد قليل جدًّا من الناس.
كالم ًّيا مختلفًا يف قض ّية ما ّ
ولربا مئات اآلالف من
كالمي آخر لفرقة أخرى يتجاوز عدد أفرادها عرشات اآلالف،
وقد يكون يف املقابل رأي
ّ
ّ
واالجتامعي لها؛ أل ّن التصنيف يف
العددي
الناس ،ومع ذلك تدرج إىل جانب الفرقة األوىل مبعزل عن ذلك الجانب
ّ
ّ
مم كان ناظ ًرا إىل الطائفة االجتامع ّية
كتب الفرق تلك كان ناظ ًرا إىل الرأي
الكالمي الذي يتموضع اجتامع ًّيا ،أكرث ّ
ّ
ٍ
مستقل).
ّ
بحث
(مبفهومها املعارص) ،التي متلك معتقدًا دين ًّيا ما( .وهو ما يحتاج إىل
وعليه ،فإ ّن سعي أولئك الكتّاب إىل توظيف نصوص الفرق والفرقة والتفرقة للحديث عن نتائج تحايك أفكا ًرا ذاتيّة
غري علم ّية لديهم ،والتعمية يف سبيل ذلك عىل مفهوم الفرقة؛ هو أقرب ما يكون إىل السطح ّية املغرضة التي لن
العلمي أ ّن مجمل ذلك الحديث عن تلك الفرق والتفرقة؛ ال يعني بالرضورة ذلك
يتبي بالبحث
تخدم فاعلها ،عندما ّ
ّ
املجتمعي الحا ّد والهائل والكبري ،بل قد يكون اختالفًا كالميًّا أخذ بعدًا اجتامعيًّا عدديًّا محدودًا جدًّا ،وهو
االنقسام
ّ
ما يحتاج إىل بحث مستأنف لتحديد مداه.
طب ًعا هذا فيام لو بقينا يف نصوص الفرق والتفرقة ،مبعزل عن نصوص الحرية وموضوعاتها ،والتي نحن بصدد بحثها
يف هذا البحث.
[[[ـ املرتىض ،الفصول املختارة ،دار املفيد ،بريوت1993 ،م ،ط ،2ص.321
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العسكري؛ أل ّن القول بوجود كرثة يف جانب ال يتعارض مع القول باألكرثيّة يف
اإلمام
ّ
جانب آخر.
وال يتو ّهم ّن القارىء هنا أنّنا نريد التخفيف من وطأة الحرية ،أو التقليل من وقعها ،وإنّ ا
موضوعي بعي ًدا عن لغة
العلمي الصحيح ،وأن تُقارب بشكل
نريد أن توضع يف إطارها
ّ
ّ
التهويل التي اعتمدها البعض ،وأسلوب املبالغات الذي أسهب فيه ،وتضخيم الحدث
يف الذي مورس يف بحث
الذي أطنب يف بيانه ،والكثري الكثري من االنتقائيّة واإلسقاط املعر ّ
كل ذلك من أجل تربير فكرة محسومة مسبقًا لدى من
الحرية ،والسعي إىل توظيفه كالميًّا ّ
لباسا علم ًّيا مدعو ًما بحشد من النصوص واملصادر ،وذلك من أجل
يحملها ،بهدف إلباسها ً
التصويب عىل معتقد أو آخر لدى هذه الطائفة أو تلك ،ومحاولة إضعافه أو تشويهه.
محل تقدير وترحيب
ّ
العلمي ورشوطه ،لكان
ولو كان بحثًا علم ًّيا يلتزم أصول البحث
ّ
مبعزل عن النتائج التي يفيض إليها ،طاملا هو يلتزم تلك األصول وهذه الرشوط ،وطاملا هو
موضوعيٍ ،
بعيد عن أيّة اعتبارات غري علميّة،
يسعى إىل الوصول إىل الحقيقة العلميّة بشكل
ّ
تفقد البحث قيمته املعرف ّية ومكانته العلم ّية.
وبيان دفع التو ّهم هذا أنّه حتى لو فرضنا أ ّن أكرث الشيعة –وليس فقط الكثري منهم -قد
وقع يف الحرية؛ فهذا ال يخدم ذلك الكاتب يف محاولته توظيف هذا املعطى للوصول إىل
ما يريد من غايته؛ وذلك لألسباب اآلتية:
أ ّو ًل :لوجود فرضيّة أخرى مفادها أ ّن اتساع مدى الحرية له عالقة بجملة الظروف املحيطة
آنذاك (وهو ما سوف نبحث فيه الحقًا).
ثان ًيا :إ ّن حالة الحرية قد تن ّبأت بها قبل وقوعها بسنني طويلة الروايات الواردة عن أمئّة
[[[
شا وقرينة
أهل البيت ، ومعنى ذلك أنّه مبعزل عن مداها يضحى مج ّرد وقوعها مؤ ً ّ

التاريخي) ،وهو ما يدفع باتجاه األخذ بتلك
الواقعي
عىل صدق ّية تلك الروايات (باملعنى
ّ
ّ
املهدي ،وهو
الروايات وداللتها ،والتي تشمل فيام تشمله الحديث عن غيبة اإلمام
ّ
للمهدي غيبة وحرية( ،»..الصدوق ،كامل الدين
[[[ـ من قبيل الرواية التي جاء فيها عن اإلمام عيل:تكون له
ّ
ومتام النعمة ،م.س ،ص.)289
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فرع الكالم عن وجوده ووالدته ،وهذه النتيجة خالف ما يشتهيه الكاتب من بحثه.
ظل وجود تلك الروايات عن أهل البيت حول الحرية والغيبة ،والتي
مبعنى آخر ،ويف ّ
تنبّأت بالحرية قبل وقوعها بسنوات طوال؛ فهنا يضحى حصول الحرية ،بل واتساع مداها،
املهدي ووالدته ،وليس عىل العكس من
مهم عىل وجود اإلمام
قرينة إضاف ّية
ومؤشا ًّ
ّ
ًّ
وهو-فضل عن البعد النبؤايت وما يشكّله من قرين ٍة إضاف ّي ٍة عىل
ً
ذلك .وذلك لسبب بسيط
كل تلك الروايات التي صدرت عن أهل البيت وأمئّتهم -إ ّن تلك الروايات كام
صدق ّ
تح ّدثت يف الحرية ،فهي تح ّدثت أيضً ا يف الغيبة[[[ .وغيبة اإلمام املهدي هي فرع لوجوده
صح الحديث عن
ووالدته؛ ألنّه ال ميكن الحديث عن الغيبة ليش ٍء معدوم غري موجود ،فإذا ّ
ٍ
شخص ما ،فمقتىض ذلك أنّه موجود وغاب.
غيبة
والعجيب أ ّن البعض ،ويف إطار سوقه للشواهد عىل طرحه حول الحرية والفرقة والنتائج
التي رت ّبها عىل ذلك[[[ ،فإنّه يستعني برواية لإلمام عيل( من دون ذكر املصدر لها)،
يضل
املهدي ،حيث جاء يف تلك الرواية« :تكون له غيبة وحرية ّ
يتح ّدث فيها عن اإلمام
ّ
املهدي
فيها أقوام ويهتدي آخرون» ،لك ّنه يتغافل عن أ ّن هذه الرواية تتحدث عن اإلمام
ّ
هذا أ ّو ًل ،وأنّها تتح ّدث عن غيبته ثان ًيا .وهذا فرع وجوده كام ذكرنا .لتكون النتيجة أ ّن
الكاتب عمد إىل انتقاء ما ينسجم مع فرضيّته التي ير ّوج لها ،وأراد التعمية عىل تلك املعاين
املوجودة بوضوح يف تلك الرواية التي ال تنسجم مع فرضيّته تلك ،وتحدي ًدا ما ذكرته الرواية
املهدي تكون له غيبة (وهو فرع وجوده)،
تنص بوضوح عىل أ ّن اإلمام
حول الغيبة ،فهي ّ
ّ
لكن ترى الكاتب يختار منها فقط ما ينسجم مع طرحه حول الحرية والفرقة واالختالف يف
سعيه لتوظيف هذه املفاهيم للوصول إىل االستنتاجات التي يريد.
ثالثًا :إ ّن الباحث يف قض ّية الحرية كام يجب أن يبحث يف دالالت حصولها ،يجب أيضً ا
[[[ـ الرواية املذكورة يف الهامش السابق.
العقدي القائم عىل تأسيسات علم ّية كان مفتقدًا[ ..و] يعكس ضعف
[[[ـ من قبيل أ ّن ذلك «يُظهر ..أ ّن البناء
ّ
النص
العسكري» (وجيه قانصو ،الشيعة اإلماميّة بني
يئ املبكر يف حسم الخيار األنسب تجاه أزمة وفاة
ّ
ّ
اإلرث الروا ّ
ّ
نص أو تعميم من اإلمام ،أو فهم راسخ
من
ة
ي
مرجع
ضابطة
وجود..
عدم
عىل
«يدل
ا
ص.)373
م.س،
والتاريخ،
وأيضً
ّ
ّ
يل( »..م.ن ،ص.)359
بني األتباع ،أو طبقة محرتفني إلدارة شؤون املقدّس ..تحسم الجدل الداخ ّ
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أن يبحث يف دالالت القدرة عىل تجاوزها ،بل توجد صلة منهج ّية عىل مستوى الداللة بني
الحرية ومواصفاتها من جهة ،وبني النجاح يف تجاوزها من جهة أخرى.
املجتمعي للحرية أوسع نطاقًا ،ومع ذلك أمكن تجاوزها بعد
مبعنى إنّه كلام كان املدى
ّ
املوضوعي يف حصول الحرية،
مم يع ّزز أكرث فرضيّة الظرف
عقود قليلة من الزمن؛ فهذا ّ
ّ
العقدي يف وقوعها.
البنيوي
وليس فرض ّية الخلل
ّ
ّ
أي ميكن القول بتعبري آخر إ ّن مجمل الظروف املوضوع ّية التي كانت موجودة آنذاك
معتقدي هو الذي أ ّدى إليها .بل
كالمي أو
قد أ ّدت إىل حصول الحرية ،وليس وجود خلل
ّ
ّ
هذا ما يدعونا إىل البحث أكرث يف دالالت النجاح يف تجاوزها بشكل آكد وأعمق داللة؛
ألنّه كلّام كانت التح ّديات أش ّد ،ومع ذلك أمكن التغلّب عليها وتجاوزها ،فهذا يعني وجود
مقو ّمات فاعلة أكرث مكّنت من تجاوز تلك التح ّديات (الحرية) ،واستيعاب جميع آثارها.
الديني،
أي إ ّن السؤال الذي سوف يطرح نفسه يف هذا الحال ،هو إنّه لو مل يكن البيان
ّ
املهدي ووجوده،
الكالمي ،وجميع األدلّة التي أبرزت يف موضوع والدة اإلمام
والخطاب
ّ
ّ
وإمامته من الق ّوة ،واملتانة ،والصدقيّة؛ فكيف أمكن أن يت ّم التغلّب عىل حالة الحرية تلك
وتداعياتها رغم اتساع مداها ،وش ّدة وطأتها ،وثقل نتائجها ،بنا ًء عىل هذا الفرض؟ ،ولو كان
وكالمي مع وصول الحرية إىل ذلك املدى ،فكيف ت ّم استيعاب جميع
معتقدي
هناك خلل
ّ
ّ
أو مجمل آثارها ونتائجها؟
العسكري
معني باإلجابة عىل سؤال الحرية لدى أصحاب اإلمام
القسم الثاين :وهو
ّ
ّ
وخصوصا الثقات منهم.
ً
يف مقام الجواب عىل هذا السؤال ال ب ّد من القول إ ّن ما يستفاد من أكرث من دليل هو إ ّن
العسكري .بل إ ّن
تلك الحرية مل تشمل أولئك الخلّص والثقات من أصحاب اإلمام
ّ
جمهور أصحاب اإلمام  وثقاته (أي أكرث األصحاب وأغلبهم)؛ كانوا يعلمون بوالدة ولد
العسكري ،وهذه كانت عقيدتهم ،وهذا ما كانوا يؤمنون به .وهؤالء مل يكونوا يف
لإلمام
ّ
العسكري ،بل هم الذين عملوا عىل عالج تلك
جة والخلف بعد اإلمام
ّ
حرية من أمر الح ّ
الحرية وإزالتها من نفوس الناس ،مبا امتلكوه من أدلّة يف هذا املوضوع.
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العسكري ،فالجواب إ ّن جمهور
أي إ ّن كان الكالم عن مجمل أصحاب اإلمام
ّ
أصحاب اإلمام كانوا عىل اإلعتقاد بوجود الخلف له .وإن كان الكالم عن خصوص الثقات
العسكري ،فالجواب إ ّن جميع هؤالء كانوا
والعدول املستأمنني من أصحاب اإلمام
ّ
العسكري.
عىل االعتقاد بوجود الخلف بعد اإلمام
ّ
العسكري( أي أغلبهم وأكرثهم)،
وعليه فام نقوله هنا هو إ ّن جمهور أصحاب اإلمام
ّ
وهم الثقات العدول واملستأمنون منهم؛ مل يكونوا يف حرية من أمر الخلف ،ووالدة اإلمام
املهدي ،ووجوده بعد أبيه.
ّ
وقد وجدنا رضورة لبحث هذه القضيّة؛ أل ّن البعض مل مييّز بني أن تكون الحرية:
العسكري( أو جميعهم)؛ أو أنّها شملت بعضً اً
 - 1قد شملت أكرث أصحاب اإلمام
ّ

قليل منهم؟
من األصحاب وعد ًدا ً

والخواص من أصحاب اإلمام الذين كانوا يف الدائرة الض ّيقة
 - 2قد شملت الثقاة
ّ
العسكري؛ أو أنّها شملت فقط من مل يتّصف بتلك املواصفات منهم ،يف
حول اإلمام
ّ
حني إ ّن الخواص والعدول من أصحابه مل تشملهم الحرية؟
 - 3قد استم ّرت لدى من أصابته وشملته ،أو إنّه قد تجاوز حريته وتخلّص منها بعد أن
العسكري،
سمع من أولئك العدول الثقات والخلّص الخواص من أصحاب اإلمام
ّ
وعلم منهم ما كان يجهله من أدلّة ونصوص من أمئّة أهل البيت حول موضوع الخلف
جة بعد اإلمام؟ .وهو ما يستدعي أن نبحث يف تاريخيّة الحرية ،يف امل ّدة الزمنيّة التي
والح ّ
فهم أكرث علميّة لتلك
استغرقتها ،ويف بدايتها ونهايتها ،ويف مآالتها؛ حتى نستطيع أن نبني ً
الحرية ،ومجمل ما يرتبط بها .وهو ما سوف نقوم به يف املبحث الالحق.
وعليه سوف نجيب هنا عىل األسئلة املذكورة (عدا الثالث) بالتوايل:
رصح الشيخ املفيد (336هـ.ق 413 -هـ.ق) بأ ّن جمهور
 - 1فيام يتّصل بالسؤال األ ّول ي ّ
أصحاب اإلمام
العسكري- أي أكرثهم -قال بإمامة القائم املنتظر ،وأثبت والدته،
ّ
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نصه« :وملا ّ
توف أبو محمد
حة
حح
النص عليه ،-فيقول ما ّ
ّ
ّ
النص عليه -أي اعتقد بص ّ
وص ّ
الحسن بن عيل بن محمد  ،افرتق أصحابه بعده عىل ما حكاه أبو محمد الحسن بن
النوبختي بأربع عرش فرقة ،فقال الجمهور منهم بإمامة القائم املنتظر  ،وأثبتوا
موىس
ّ
سمي رسول الله  ،ومهدي األنام»[[[.
النص عليه ،وقالوا هو
ححوا
ّ
والدته ،وص ّ
ّ
ويذكر الشيخ املفيد يف موضع آخر بأ ّن أصحاب اإلمام العسكري كانوا يقطعون
العسكري-
املهدي ،ويقولون بإمامته .وهو ما دفع جعفر -أخ اإلمام
بوجود اإلمام
ّ
ّ
[العسكري ]بانتظارهم ولده ،وقطعهم بوجوده ،والقول
إىل أن «ش ّنع عىل أصحابه
ّ
بإمامته.[[[»...
ّ
(توف  310هـ.ق)-
النوبختي (وهو – أي الحسن بن موىس
بل إ ّن خال الحسن بن موىس
ّ
العسكري
صاحب كتاب فرق الشيعة الذي ذكر قضيّة افرتاق أصحاب اإلمام الحسن
ّ
النوبختي ( 237هـ.ق – 311
إىل أربع عرشة فرقة) ،وهو الشيخ أبو سهل إسامعيل بن عيل
ّ
العسكري من الرواة والعدول والثقات والخواص،
هـ.ق)؛ يذهب إىل أ ّن أصحاب اإلمام
ّ
قد أجمعوا عىل أ ّن اإلمام قد خلّف ول ًدا هو اإلمام من بعده ،حيث يقول يف كتابه (التنبيه يف
اإلمامة)« :إ ّن الحسن  خلّف جامعة من ثقاته م ّمن يروي عنه الحالل والحرام ،ويؤ ّدي
كتب شيعته وأموالهم ،ويخرجون الجوابات ،وكانوا مبوضع من السرت والعدالة بتعديله إيّاهم
فلم مىض أجمعوا جمي ًعا عىل أنّه قد خلّف ول ًدا هو اإلمام ،وأمروا الناس أن ال
يف حياتهّ ،
يسألوا عن اسمه ،وأن يسرتوا ذلك من أعدائه ،وطلبه السلطان أش ّد طلب.[[[»...
وهنا ،ال يتناىف قوله باإلجامع مع وجود أفراد قالئل خرج عن ذلك اإلجامع ،وقال بأقوال
أخرى ذكرها ابن أخته الحسن بن موىس يف كتابه (فرق الشيعة)؛ أل ّن قول الشيخ أيب سهل
النوبختي ناظر إىل تلك الدائرة من أصحاب اإلمام ،والتي كان لديها من املواصفات ما
ّ
عم ذكرناه آنفًا (يف
ً
يجعلها مستأمنة عىل أمر اإلمام الحقًا ،والخلف من بعده .هذا
فضل ّ
الكالمي ـ وإن
الهامش) يف معنى الفرقة ومفهومها من أنّها أقرب ما تكون إىل املضمون
ّ
[[[ـ املرتىض ،الفصول املختارة ،م.س ،ص .318

[[[ـ اإلرشاد ،بريوت ،دار املفيد1993 ،م ،ج ،2ص .336

[[[ـ نقلً عن :الصدوق ،كامل الدين ومتام النعمة ،م.س ،ص.93-92
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االجتامعي يف مفهومه املعارص.
الطائفي
ريا اجتامع ًّيا ما ـ من املضمون
أخذ تعب ً
ّ
ّ
النوبختي مع تعبري الشيخ املفيد،
كام ال يتناىف تعبري الشيخ أيب سهل اسامعيل بن عيل
ّ
العسكري ،الذين ميتلكون
النوبختي هذا ناظر إىل أصحاب اإلمام
إذ إ ّن تعبري الشيخ
ّ
ّ
تلك املواصفات من كونهم من الثقات والعدول ،والذين كانوا يروون الحالل والحرام عن
جحه ،بل نختاره ـ (أو إنّه كان مبعزل عن أولئك األفراد القالئل الذين
اإلمام ـ وهو ما نر ّ
خالفوا ذلك اإلجامع يف وقت سابق) .أ ّما تعبري الشيخ املفيد بالجمهور فلقد كان ناظ ًرا إىل
العسكري دون تفصيل بني من كانت تتوفّر فيه تلك املواصفات
جميع أصحاب اإلمام
ّ
النوبختي ،ومن مل يكن عىل ذلك القدر من تلك املواصفات؛
التي ذكرها الشيخ أبو سهل
ّ
أو إ ّن الشيخ املفيد قد لحظ بتعبريه ذاك أولئك األفراد القالئل الذين ذهبوا إىل أقوال شتّى
العسكري ،حيث إنّه قد نظر بقوله هذا (الجمهور) إىل تلك
ومختلفة بعد وفاة اإلمام
ّ
العسكري ،واألقوال التي قيلت فيها ،قبل أن
املرحلة التي تلت مبارشة وفاة اإلمام
ّ
املهدي ووالدته وإمامته.
يعودوا عن أقوالهم تلك إىل االعتقاد بوجود اإلمام
ّ
 - 2أ ّما فيام يتّصل بالسؤال الثاين حول إ ّن الحرية هل شملت الثقات والعدول ،والرواة
العسكري املستأمنني عىل الخلف من بعده،
العلامء ،والخواص من أصحاب اإلمام
ّ
أم إنّها مل تصل إىل هؤالء ،ومل تشملهم ،وإنّ ا بقيت دونهم؛ فالذي يظهر من كالم الشيخ
العسكري الذين
النوبختي اآلنف الذكر أ ّن أصحاب اإلمام
أيب سهل إسامعيل بن عيل
ّ
ّ
كانوا «من ثقاته ،م ّمن يروي عنه الحالل والحرام» ،و»كانوا مبوضع من السرت (أي كانوا
مستأمنني عىل سرت أمر اإلمام ،والخلف من بعده) ،والعدالة بتعديله إيّاهم يف حياته»؛ مل
يكونوا يف حرية من أمر الخلف من بعده ،وإ ّن هؤالء كانوا مجمعني عىل االعتقاد بوالدة
املهدي ،ووجوده ،وإمامته .وإ ّن من شملته الحرية تلك ،أو ذهب إىل
مح ّمد بن الحسن
ّ
املهدي واإلجامع عليه هو م ّمن مل يكن
أقوال شتّى ومختلفة عن قول الجمهور بوالدة
ّ
النوبختي ،من الثقة والعدالة ،وكونهم
مشمول بتلك األوصاف التي ذكرها الشيخ أبو سهل
ً
ّ
يصح اال ّدعاء إ ّن ظروفًا موضوع ّية قد أ ّدت إىل تلك الحرية
«مبوضع من السرت»؛ حيث قد
ّ
لدى هذا أو ذاك منهم.
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ٌ
فارق كبري بني أن تكون الحرية واالختالف قد شمال حتّى تلك الدائرة
وبالتايل هناك
العسكري من خواص أصحابه الثقات العدول ،والرواة املستأمنني
املحيطة باإلمام
ّ
املهدي ووجوده،
عىل أمره؛ وبني أن يُجمع هؤالء عىل القول بإمامة مح ّمد بن الحسن
ّ
قول واح ًدا ال اختالف فيه ،وال ّ
املهدي ابن
شك يعرتيه بوالدة الخلف
وأن يكونوا ً
ّ
العسكري.
الحسن
ّ
فعندما نعلم بالظروف املوضوع ّية التي تطلّبت إخفاء أمر الوالدة ،وسرت مجمل ما
يتّصل بأمر محمد بن الحسن ع ّمن مل يكن مستأم ًنا عىل أمر الخلف ،بسبب ش ّدة طلب
حكيم ورضوريًّا
ريا
ً
السلطان له ،وسعيه الحثيث للوصول إليه؛ ندرك عندها بأنّه كان تدب ً
املهدي عن عا ّمة الناس ،بل حتّى ع ّمن مل
وموضوع ًّيا اللجوء إىل إخفاء أمر الخلف
ّ
النوبختي من أصحاب اإلمام
مشمول بتلك املواصفات التي ذكرها الشيخ أبو سهل
ً
يكن
ّ
العسكري؛ وذلك بسبب تلك الظروف املوضوعيّة املحيطة ،التي اقتضت
الحسن
ّ
اتخاذ جملة من اإلجراءات والتدابري للحفاظ عىل أمر اإلمام وصونه وحاميته ،واالقتصار
املهدي ووالدته عىل تلك الدائرة املحيطة
يف العلم مبجمل شؤون مح ّمد بن الحسن
ّ
العسكري من خواص أصحابه املستأمنني عىل أمره ،وهؤالء كانوا جمهور
باإلمام
ّ
أصحابه وأكرثهم.
العسكري املستأمنني عىل أمر الخلف كانوا
وعليه ،فإ ّن الثقات من أصحاب اإلمام
ّ
املهدي ،وكانوا يؤمنون بإمامته ،وهم
عىل علم بتلك الوالدة ،وكانوا يعتقدون بوجود
ّ
الذين كانوا ُمع ّدين ملواجهة تلك الحرية التي عصفت بعا ّمة الناس ،والبعض القليل من
العسكري ،وهم الذين بادروا إىل مواجهة مجمل حمالت التشكيك
أصحاب اإلمام
ّ
بوجود اإلمام ووالدته ،واستطاعوا أن ينجحوا يف ذلك بعد برهة من الزمن ،حيث أمكن
لهذه الحرية أن تنتهي بعد سنوات أو عقو ٍد قليلة من الزمن ،وهذا ما سوف نبحث فيه يف
املبحث التايل.
 – 3تاريخ ّية الحرية:
أي إ ّن السؤال املطروح يف هذا املبحث يدور حول امل ّدة الزمن ّية للحرية ،وهو يقود
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إىل البحث يف بدايتها الزمن ّية ،ويف نهايتها الزمن ّية ملعرفة تلك امل ّدة وتحديدها ،حيث إ ّن
ربر طرح هذا السؤال هو ملعرفة أ ّن هذه الحرية هل تح ّولت إىل أزمة مستدمية أ ّدت إىل
م ّ
الشيعي بر ّمته ،أم إنّها كانت عبارة عن مرحلة عابرة جرى اإلعداد ملواجهتها
تشظي االجتامع
ّ
وعالجها؟
وهو ما يساعد بالتايل عىل معرفة إن كان هناك من منظومة معرف ّية عقائديّة قادرة عىل
مواجهة تلك الظروف املستج ّدة ،وجميع تداعياتها؛ أم إ ّن هذه املنظومة مل تكن موجودة؟،
وهو ما مي ّهد لطرح هذا السؤال أنّه هل ت ّم تجاوز تلك التداعيات التي ترت ّبت عىل حدث
الغيبة من الحرية وغريها ،أم مل يحصل ذلك؟
وعليه ،سوف نبحث هنا يف عنواين :البداية الزمن ّية ،والنهاية الزمن ّية للحرية ،لنعرف
بالتايل امل ّدة الزمن ّية التي استغرقتها تلك الحرية.
أ -البداية الزمن ّية للحرية :يبدو من مجمل النصوص واملصادر ذات الصلة ،سواء النصوص
الدين ّية التي تح ّدثت حول الحرية ،أو تلك املصادر التي عنت بفرق الشيعة ،أو التي تح ّدثت
العسكري؛ أ ّن بداية الحرية كانت سنة
عن تلك املرحلة التاريخيّة التي تلت وفاة اإلمام
ّ
العسكري مبارشةً.
 260هـ.ق ،أي بعد وفاة اإلمام
ّ
فيام يتّصل بتلك النصوص الدين ّية التي تح ّدثت يف الحرية نجد أنّها قرنت بني الحرية
الزمني بينهام ،من قبيل قول اإلمام عيل لدى حديثه
مم قد يظهر منه االقرتان
والغيبةّ ،
ّ
املهدي بأنّه « ...تكون له حرية وغيبةّ ،
عن اإلمام
يضل فيها أقوام ،ويهتدي فيها آخرون»[[[،
ّ
العسكري مبارشة ،أي يف سنة  260هـ.ق،
وإذا كانت الغيبة قد بدأت بعد وفاة اإلمام
ّ
فمعنى ذلك أ ّن الحرية قد بدأت يف السنة نفسها ،أي سنة  260هـ.ق؛ لكن ليس هذا ما نستند
إليه يف تحديد البداية الزمن ّية للحرية.
أ ّما فيام يتّصل باملصادر التي تح ّدثت يف فرق الشيعة فهي واضحة الداللة يف هذا
العسكري ،وإذا ما التفتنا إىل
املوضوع ،حيث ربطت حصول الفرقة بوفاة اإلمام
ّ
[[[ـ الصدوق ،كامل الدين ومتام النعمة ،م.س ،ص.289
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الواقعي
الخارجي بني الفرقة والحرية –وإن اختلفا مفهو ًما ،-ندرك عندها التزامن
االقرتان
ّ
ّ
العسكريسنة  260هـ.ق ،فمعنى
بينهام ،وإذا كانت الفرقة قد حصلت بعد وفاة اإلمام
ّ
ذلك أ ّن الحرية قد حصلت يف السنة نفسها.
القمي (القرن الرابع الهجري) يف كتابه (كفاية األثر
وأوضح من ذلك ما ذكره الخزاز
ّ
يف النصوص عىل األمئة االثني عرش) ،حيث يقول ...« :ففيها (سنة 260هـ.ق ).قبض أبو
ّ
وشك،
محمد  وتف ّرقت شيعته وأنصاره ،فمنهم من انتمى إىل جعفر ،ومنهم من تاه
ومنهم من وقعت عليه الحرية ،ومنهم من ثبت عىل دينه بتوفّيق الله عز وجل»[[[ .وهو رصيح
يف أنّه يف سنة 260هـ.ق قد وقعت الحرية وفيها كانت بدايتها.
وخالصة القول إنّ بداية الحرية زمن ًّيا كانت يف سنة  260هـ.ق.
حا لنا تحديد السنة التي انتهت فيها الحرية بشكل دقيق.
ب -نهاية الحرية :قد ال يكون متا ً
إذ إ ّن ما بأيدينا من نصوص يف هذا الشأن يساعدنا عىل تحديد السنة التي انتهت قبلها الحرية
(وليس فيها) وهي سنة  373هـ.ق .وليس معلو ًما قبل هذه السنة (التي انتهت قبلها الحرية)
بكم من السنوات قد انتهت الحرية ،فهذا األمر مل تتح ّدث فيه تلك النصوص ذات الصلة،
ٍ
بسنوات طوال.
وإن أمكن لنا الحدس بأ ّن الحرية قد انتهت قبل هذه السنة
العسكري  ،يقول:
بعد أن يتح ّدث الشيخ املفيد عن فرق الشيعة بعد وفاة اإلمام
ّ
«وليس من هذه الفرق التي ذكرناها فرقة موجودة يف زماننا هذا ،وهو من سنة ثالث وسبعني
وثالمثائة إال اإلماميّة االثنا عرشيّة القائلة بإمامة ابن الحسن املس ّمى باسم رسول الله 
القاطعة عىل حياته وبقائه إىل وقت قيامه بالسيف ...ومن سواهم منقرضون ال يعلم أحد
من جملة األربع عرشة فرقة التي ق ّدمنا ذكرها ظاه ًرا مبقالة ،وال موجو ًدا عىل هذا الوصف
من ديانته ،وإنّ ا الحاصل منهم حكاية ع ّمن سلف ،وأراجيف بوجود قوم منهم ال تثبت»[[[.
وليس معنى عدم وجود إال الفرقة اإلماميّة االثنا عرشيّة يف سنة  373هـ.ق ،وانقراض جميع
الفرق األخرى األربع عرش ،وأ ّن الحاصل منها حكاية ع ّمن سلف؛ إال أ ّن الحرية قد زالت
[[[ـ الصدوق ،كامل الدين ومتام النعمة م.س ،ص.294
[[[ـ -املرتىض ،الفصول املختارة ،م.س ،ص.321
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الخارجي بني الحرية والفرقة-؛ أل ّن معنى
قبل تلك السنة بسنوات طوال -بنا ًء عىل االقرتان
ّ
وصول أخبار تلك الفرق من خالل السلف ،وحكاية هذا السلف ألخبارها؛ أ ّن سنوات طوال
تفصل بني تلك السنة ( 373هـ.ق) -بل بني زمن الشيخ املفيد ،وتحدي ًدا حياته العلميّة -وبني
السنة التي انقرضت فيها تلك الفرق ،حيث ميكن الذهاب إىل أ ّن ذلك قد حصل قبل عقود
عديدة ،إذا ما التفتنا إىل أ ّن والدة الشيخ املفيد كانت يف سنة  336هـ.ق ،وإال لو كانت
تلك الفرق موجودة يف زمن الحياة العلم ّية للشيخ املفيد ملا احتاج إىل تلقّي أخبارها عن
السلف ،فمعنى تلقّي أخبار تلك الفرق عن السلف أنّها كانت موجودة قبل زمنه بسنوات
طوال حتى يحصل ذلك التلقّي ،وحتّى يت ّم انقراضها بشكل كامل.
الخارجي بني الفرقة (ووجود الفرق)
إ ّن مجمل التحليل املتق ّدم مبني عىل أصل االقرتان
ّ
وبني الحرية ،أ ّما بنا ًء عىل أصل التفكيك بني الفرقة والحرية ،فقد تكون الحرية قد انتهت قبل
الزمن الذي انتهت فيه تلك الفرق بسنوات.
ّ
(توف  329هـ.ق) يف (اإلمامة
إ ّن ما تق ّدم ال يتناىف مع ما جاء لدى عيل بن بابويه الق ّمي
ين يف (الغيبة) ،أو الصدوق يف (كامل الدين ومتام النعمة)،
والتبرصة من الحرية) ،أو النعام ّ
من حديث عن وجود الحرية يف زمانهم لدى جامعة أو أخرى ،ويف ٍ
بلد أو آخر؛ أل ّن عيل
بن بابويه الق ّمي ّ
ين قد ألّف كتابه بني سنة 333هـ.ق وسنة
توف يف سنة  329هـ.ق ،والنعام ّ
342هـ.ق ،والشيخ الصدوق ( 306هـ.ق –  381هـ.ق) ،قد يكون ألّف كتابه يف أواسط
عمره ،حيث ذكر أنّه قد عمد إىل تأليفه بعد رجوعه من زيارة اإلمام الرضا إىل نيسابور،
وإن كان يتح ّدث فيه عن أ ّن أكرث الذين اختلفوا إليه من الشيعة يف تلك البلدة (نيسابور) قد
حريتهم الغيبة .فهو مل يتح ّدث عن حرية عا ّمة يف ذاك الزمن ،وإال لو كانت هناك حرية عا ّمة
لكان ينبغي أن يلفت إليها.
الهجري
وعليه ،إذا قلنا بأ ّن هذه املصادر تتح ّدث عن حري ٍة ما قبل منتصف القرن الرابع
ّ
ٍ
بسنوات عديدة ،فهو ال يتناىف مع كالم الشيخ املفيد عن عدم وجود الفرق األخرى غري
الخارجي بينهام) يف سنة 373
اإلمام ّية االثني عرشيّة (وتال ًيا الحرية بنا ًء عىل القول بالتالزم
ّ
يبق منها إال حكاية ع ّمن سلف وأراجيف بوجود قوم ال تثبت ،إذ
هـ.ق ،ومع قوله إنّه مل َ
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الهجري ،وإال لو استم ّرت إىل
إنّه قد تكون الحرية تلك قد انتهت قبل منتصف القرن الرابع
ّ
الهجري ،فلامذا يحيك الشيخ املفيد ما يتّصل بتلك الفرق بنا ًء
حوايل منتصف القرن الرابع
ّ
عىل ما يقوله السلف ،ويصفها بكونها أراجيف بوجود قوم ال تثبت ،فلو كانت يف زمانه لكان
األحرى به أن ينقل أخبارها ع ّمن حرض يف ذاك الزمان ،وليس ع ّمن سلف.
الهجري بسنوات
يصح القول بأ ّن الحرية قد انتهت إجاملً قبل منتصف القرن الرابع
وعليه ،قد
ّ
ّ
عديدة ،وإن أمكن أن تكون بقايا حرية قد استم ّرت يف بعض البلدان إىل زمان أكرث –بنا ًء عىل
الهجري.
التدريجي للحرية ،-لتنتهي أيضً ا هذه البقايا قبل منتصف القرن الرابع
االنحسار
ّ
ّ
نعم ،ال ب ّد من القول –بناء عىل ما جاء يف تلك املصادر– بأ ّن الحرية قد استم ّرت عىل
الهجري ،بل إىل أوائل العقد الرابع من هذا القرن،
األقل إىل العقد الثالث من القرن الرابع
ّ
ّ
مم يعني أنّها استمرت حوايل سبعة بل مثانية عقود ونيف من السنني ،مبعزل عن خريطة
ّ
انتشارها جغراف ًّيا ،واتساع دائرتها أو انحسارها يف زمن أو آخر من هذه العقود.
إال اللهم إن قيل إنّه كانت هناك موجتان من الحرية :األوىل مع بداية الغيبة الصغرى (بعد
وفاة اإلمام
العسكري سنة  260هـ.ق) ،والثانية مع بداية الغيبة الكربى (329هـ.ق)،
ّ
كل من هاتني املوجتني لسنوات وانتهت ،وهي فرض ّية تحتاج إىل
حيث قد تكون دامت ّ
بحث مستأنف .أ ّما فرض ّية اقتصار الحرية عىل بداية الغيبة الكربى فقط ،فال تدعمها العديد
من األدلّة التي ذكرنا.
وكل ما تق ّدم من كالم يتّصل بإنتهاء الحرية بشكل كامل ،أ ّما إن كان الكالم عن البدء بانحسار
ّ
الحرية -والذي يسبق انتهاءها ،-فال ب ّد أن يكون قد حصل ذلك قبل انتهائها بسنوات؛ أل ّن هكذا
االجتامعي العام ،والذي ع ّم العديد أو الكثري من املجتمعات الشيع ّية؛ ال
حالة لها بعدها
ّ
تدريجي ،وهو يعني-إذا ما أخذنا
طفروي ،وإنّ ا تنتهي بشكل
ميكن أن تنتهي ـ عادة ـ بشكل
ّ
ّ
بعني االعتبار كرثة من شملتهم وسعة انتشارها– أ ّن بداية انحسار الحرية قد حصلت قبل نهايتها
بسنوات طويلة ،من دون أن نستطيع تحديد بداية االنحسار تلك بشكل دقيق.
نعم ،قد يُطرح أ ّن حالة الحرية تلك قد تجاوزت السنة أو السنتني بنا ًء عىل ما ذكره الطربي

159

 160العقيدة

 160الملف

ّ
الدينوري الرساج ،حيث
(توف  411هـ.ق) يف كتابه (دالئل اإلمامة) من حديث أحمد بن
ّ
أحج ،وذلك بعد ميض أيب محمد الحسن
يقول« :انرصفت من أردبيل إىل دينور أريد أن
ّ
بن عيل بسنة أو سنتني ،وكان الناس يف حرية .[[[»...لكن ال ميكن أن نستفيد من هذا
العسكري؛ أل ّن ما يفيده
الحديث أنّها انتهت بعد حوايل سنة أو سنتني من وفاة اإلمام
ّ
العسكري،
هذا الحديث هو أ ّن الحرية كانت موجودة بعد سنة أو سنتني من وفاة اإلمام
ّ
ال أنّها انتهت بعد سنة أو سنتني منها.
وقد يُطرح أنّها مل تتجاوز السنوات الست بنا ًء عىل ما رواه األصبغ بن نباتة عن اإلمام
قائل«:يا أمري املؤمنني ،وكم تكون الحرية والغيبة؟ قال :ستّة أيام ،أو
عيل ،حني سأله ً
املجليس (1037هـ.ق ـ  1110هـ.ق)
ست سنني ،[[[»...حيث احتمل العلّمة
ستّة أشهر ،أو ّ
ّ
احتامالت عديدة من هذا الرت ّدد بني األيام الست ،واألشهر الست ،والسنوات الست ،منها
«إ ّن السائل قد سأل عن الغيبة والحرية م ًعا ،فأجاب  بأ ّن زمان مجموعها أحد األزمنة
املذكورة ،وبعد ذلك ترتفع الحرية وتبقى الغيبة ،ويكون الرتديد باعتبار اختالف مراتب
الحرية إىل أن استق ّر أمره يف الغيبة»[[[.
كل ما ميكننا
حا ،لكن ال نستطيع الجزم بهّ .
العلمة
قد يكون ما ذكره ّ
املجليس صحي ً
ّ
قوله هو اآليت:
العسكري مبارشة سنة  260هـ.ق.
1ـ إ ّن الحرية قد بدأت بعد وفاة اإلمام
ّ
2ـ إنّها انتهت قبل زمن الشيخ املفيد ( 336هـ.ق –  413هـ.ق) ،وتحدي ًدا حياته العلميّة
بسنوات طوال ،ليس معلو ًما كم هي.
3ـ قد يقرب القول إنّها دامت حوايل الثامنية عقود من الزمن (بنا ًء عىل القول بوجود حرية
واحدة ال حريتني).
مؤسسة البعثة ،قم 1413 ،هـ.ق ،ط ،1ص .520
[[[ـ
ّ

[[[ـ الكليني ،الكايف ،دار الكتب اإلسالميّة ،طهران1363 ،هـ.ش ،ط ،5ج ،1ص.338

[[[ـ -مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول ،دار الكتب اإلسالم ّية ،طهران 1404 ،هـ.ق ،ط ،2ج ،4ص .43
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جح ما ذكرناه أنّه مع لحاظ سعة انتشارها عىل تباعد املجتمعات والبلدان ،وكرثة
4ـ قد ير ّ
من شملته؛ أ ّن العمل عىل تجاوزها ،وإزالة آثارها ،ومعالجة أسبابها؛ قد استغرق العديد أو
الكثري من السنوات.
املجليس من أنّها مل تتجاوز السنوات الست ،لكن يبقى ذلك
العلمة
يصح ما احتملة ّ
5ـ قد
ّ
ّ
مج ّرد احتامل ال ميكننا القطع به.
يصح القول بأ ّن ما حصل يف ذاك التاريخ موجتان من الحرية وليس موجة واحدة،
6ـ قد
ّ
العسكري260( هـ.ق) ،والثانية مع بداية الغيبة الكربى (329
األوىل بعد وفاة اإلمام
ّ
ٍ
بحث مستأنف).
هـ.ق) (وهو ما يحتاج إىل
حت هذه الفرضيّة فسوف يختلف الحديث عن بداية الحرية وم ّدتها الزمنيّة؛ ألنّه
إذا ص ّ
عندها سوف تكون لدينا بدايتان وليس بداية واحدة ،ونهايتان وليس نهاية واحدة ،وسوف
كل واحدة من هاتني
معقول القول إ ّن ّ
ً
تكون لدينا م ّدتان وليس م ّدة واحدة ،حيث قد يصبح
الحريتني دامت لسنني قليلة وانتهت ،وهنا –بنا ًء عىل هذا القول– يصبح االحتامل الذي
املجليس أكرث وجاهة.
العلمة
طرحه ّ
ّ
كل ،فإ ّن النتيجة التي نخلص إليها هي إ ّن الحرية قد دامت سنوات عديدة –بناء
عىل ٍّ
طبيعي ج ًّدا
عىل الحريتني ،-أو عقود عديدة من الزمن ـ بنا ًء عىل الحرية الواحدة .وهو أمر
ّ
أن يحصل ذلك إذا ما أخذنا بعني االعتبار مجمل األسباب التي أ ّدت إىل الحرية والظروف
واألوضاع التي سبقتها ورافقتها.
 - 4يف أسباب الحرية:
الرأي الذي نطرح هو إ ّن الحرية كانت نتيجة طبيع ّية للظروف املوضوع ّية ومجمل
األسباب التي أ ّدت إليها ،وهو ما يستدعي م ّنا البحث يف تلك األسباب التي أ ّدت إىل تلك

الشيعي العام آنذاك بالحرية والرت ّدد يف أمر الخلف بعد وفاة
الحالة التي أصابت االجتامع
ّ
العسكري ،حيث ميكن لنا أن نذكر األسباب والعوامل اآلتية:
اإلمام
ّ
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اإلسالمي
 - 1جِ دة الحدث :مبعنى إ ّن حدث الغيبة هو حدث غري مسبوق يف التاريخ
ّ
الشيعي ،وهي امل ّرة األوىل التي يحصل فيها أن يغيب اإلمام املعصوم بهذه الكيفيّة وبهذا
ّ

الشيعي تجربة من هذا النوع ،فلم
املستوى ،وهي امل ّرة األوىل التي يعيش فيها املجتمع
ّ

يكن لذلك املجتمع من تجربة سابقة متنحه الخربة الكافية ،واملعرفة الالزمة ،التي تعينه عىل
رصف إزاء هذا الحدث ،وحسن إدارته ،والتعامل مع مجمل التداعيات التي ترتت ّب عليه.
الت ّ

 - 2الظروف املوضوعيّة :أي إ ّن مجمل الظروف التي كانت قامئة آنذاك كانت تتطلّب

التست والتكتّم عىل أمر اإلمام ووالدته ،ومختلف ما يتّصل به ،وات ّخاذ
مستوى متش ّدد من
ّ

مجمل التدابري واإلجراءات التي تسهم يف حامية شخصه وإخفاء والدته ،بل والعمل عىل
رصف انتباه السلطات عنه ،وإيجاد أكرث من مناخ يسهم يف إبعاد اهتاممها وسعيها عن طلبه،

والعمل عىل كشف أمره.

املهدي ،وأنّه الذي يخرج فيمأل
اإلسالمي العام مسكونًا بقض ّية
لقد كان الوعي
ّ
ّ
ظلم وجو ًرا ،ولقد كان عقل السلطة متن ّب ًها إىل هذه
وعدل بعدما ُملئت
ً
األرض قسطًا
ً
املهدي ووالدته ،ليتعامل معها
ومهتم إىل أبعد الحدود يف كشف قضيّة اإلمام
القضيّة،
ًّ
ّ

استباقي تجاه ما يراه تهدي ًدا
أي تدبري
مبا ُيليه الحفاظ عىل دولته ودوام سلطانه ،من ات ّخاذ ّ
ّ
جديًّا له ،ولدميومة حكمه.

وهذه ليست مج ّرد فرض ّية متص ّورة ،وإنّ ا تؤكّد املصادر ذات الصلة هذا األمر ،فقد ذكر

النوبختي ( 237هـ.ق –  311هـ.ق) أ ّن تلك الجامعة من ثقاة اإلمام الحسن
الشيخ أبو سهل
ّ

املهدي] ،وأن يسرتوا ذلك
العسكري...« أمروا الناس أن ال يسألوا عن اسمه [اإلمام
ّ
ّ

من أعدائه ،وطلبه السلطان أش ّد الطلب ،ووكّل بالدور والحباىل من جواري الحسن.[[[»
ّ
(توف  310هـ.ق) يف كتابه (فرق الشيعة)« :فكيف
النوبختي الحسن بن موىس
ويقول
ّ

يجوز يف زماننا هذا مع ش ّدة الطلب وجور السلطان ،وقلّة رعايته لحقوق أمثالهم ]أمئّة أهل
[[[ـ -نقلً عن :الصدوق ،كامل الدين ومتام النعمة ،م.س ،ص.93
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البيت ،مع ما لقي  وحبسه؛ تسميته من مل يظهر خربه وال اسمه ،وخفيت والدته.[[[»..
املهدي وتعريفه باسمه ،إذ
ظل تلك األوضاع والظروف تسمية اإلمام
أي كيف يجوز يف ّ
ّ
حا ملعرفة الشخص.
إ ّن معرفة االسم كانت مفتا ً

ّ
(توف ما بني 299هـ.ق و301هـ.ق) يف (املقاالت والفرق)...« :
األشعري الق ّم ّي
ويقول
ّ
التست من األعداء ،ولوجوب فرض استعامل التقيّة ،فكيف يجوز يف زماننا
هذا كلّه لش ّدة
ّ

هذا ترك استعامل ذلك ،مع ش ّدة الطلب ،وضيق األمر ،وجور السلطان عليهم ،وقلّة رعايته
لحقوق أمثالهم ،ومع ما لقي يف املايض أبو الحسن [اإلمام الهادي]من املتوكّل،
العسكري[،]و] هذه العصابة [أصحاب اإلمام
حل بأيب محمد [اإلمام
وش ّدته عليه ،وما ّ
ّ
وخواصه] من صالح بن وصيف (لعنه الله) ،وحبسه إيّاه ،وأمره بقتله ،وحبسه له وألهل
بيته ،وطلب الشيعة ،وما نالهم منه من األذى والتع ّنت؛ تسمية من مل يظهر له [أي اإلمام
املهدي ]خرب ،ومل يُعرف له اسم مشهور ،وخفيت والدته.[[[»...
ّ
ويق ّدم الشيخ املفيد جوابًا عىل سؤال طرح عليه ،حيث يف ّرق بني ظروف رسول الله
فمم يقوله يف جوابه ذاك ...« :وال خالف أ ّن امللوك
وظروف محمد بن الحسن
املهديّ ،
ّ
وخاصة ما جرى من أيب جعفر املنصور
من ولد العبّاس مل يزالوا عىل اإلخافة آلباء اإلمام،
ّ
مع الصادق ،وما صنعه هارون بأيب الحسن موىس بن جعفر الكاظم حتّى هلك يف
العسكري ج ّد اإلمام ،حتّى أشخصه
حبسه يف بغداد ،وما قصد املتوكّل بأيب الحسن
ّ

رس من رأى .وكذلك جرى أمر أيب محمد الحسن بعد أبيه
من الحجاز ،فحبسه عنده ب ّ

يخف عىل
إىل أن قبضه الله تعاىل .ث ّم كان من أمر املعتمد بعد وفاة أيب مح ّمد ما مل َ

أحد من حبسه لجواريه ،واملسألة عن حاله ّن يف الحمل ،واسترباء أمره ّن ،عندما ات ّفقت
كلمة اإلماميّة عىل أ ّن القائم هو ابن الحسن ،فظ ّن املعتمد أنّه يظفر به فيقتله ،ويزيل

طمعهم يف ذلك ،فلم يتمكّن من مراده ،وبقي بعض جواري أيب مح ّمد يف الحبس أشه ًرا
كثرية.[[[»...
[[[ـ م.س ،ص .111

[[[ـ -م.س ،ص.105

[[[ـ  -املرتىض ،الفصول املختارة ،م.س ،ص .-329 328
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العسكري بأنّه...« :قد أخفى مولده
ويقول الشيخ املفيد (413-336هـ) عن اإلمام
ّ

املهدي ،وسرت أمره ،لصعوبة الوقت ،وش ّدة طلب سلطان الزمان له ،واجتهاده يف
اإلمام
ّ

البحث عن أمره ،وملا شاع من مذهب الشيعة اإلمام ّية فيه ،وعرف من انتظارهم له ،فلم يُظهر
ولده  يف حياته ،وال عرفه الجمهور [عا ّمة الناس] بعد وفاته»[[[.
أي صعوبة وقت يتح ّدث الشيخ املفيد ،وما هي صعوبات ذلك الزمان؟ وما الذي
فعن ّ

املهدي طلبًا شدي ًدا ،ويجتهد يف البحث عن أمره؟
يدفع السلطان إىل أن يطلب اإلمام
ّ

كل تلك الرقابة الشديدة عىل دور اإلمام ،والنساء الحباىل؟.
وما الذي يدفعه إىل أن يجعل ّ

إ ّن معنى هذا األمر هو أ ّن السلطان كان يشعر بخوف شديد من قضيّة الوالدة تلك؛

الرتباط تلك القض ّية مبوضوع (القائم) ،وما يعنيه من مرتت ّبات ونتائج تخىش منها السلطة،
كل حساب.
وتحسب لها ّ

املهدي وتعقّب والدته؛ تطلب
إ ّن مستوى الحرص من السلطان عىل كشف أمر اإلمام
ّ

يف املقابل مستوى متق ّدم من التدابري واإلجراءات التي تسهم يف إخفاء أمر الوالدة ،وإخفاء

شخص اإلمام ،واعتامد كافّة السبل التي تحميه من أعدائه ،الذين كانوا يرتبّصون به ويسعون
بكافّة الوسائل إىل كشف أمره للنيل منه والقضاء عليه.

ٍ
وصف
الطويس (385هـ.ق ـ 460هـ.ق) من
وكذلك ما ورد يف كتاب (الغيبة) للشيخ
ّ

العبايس ،والذي جاء فيه« :إ ّن
لتلك الظروف يف مرحلة الغيبة الصغرى يف زمان املعتضد
ّ
األمر كان حا ًّدا ج ًّدا يف زمان املعتضد ،والسيف يقطر د ًما.[[[»..

أتوسع أكرث يف نقل الشواهد واألدلّة عىل صعوبة ذلك الزمان وش ّدة ظروفه،
هذا ولن ّ

أن أختم هنا بحديث لإلمام زين العابدين عيل بن الحسني ،يتح ّدث فيه عن أوضاع
سوى ّ

تلك املرحلة قبل أكرث من قرن ونصف من وقوعها ،فعندما يسأل أحدهم عن سبب تسميتهم
[[[ـ اإلرشاد ،م.س ،ص.334

مؤسسة املعارف اإلسالم ّية ،قم 1411 ،هـ.ق ،ط ،1ص.296
[[[ـ ّ
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لإلمام جعفر بن مح ّمد بالصادق (يا س ّيدي فكيف صار اسمه الصادق وكلّكم صادقون؟)؛

يجيبه اإلمام« :ح ّدثني أيب عن أبيه عن رسول الله ،قال :إذا ولد ابني جعفر بن

محمد بن عيل بن الحسني بن عيل بن أيب طالب فس ّموه الصادق ،فإ ّن الخامس من ولده،
جل جالله وكذبًا عليه ،فهو عند الله جعفر
الذي اسمه جعفر ي ّدعي اإلمامة اجرتا ًء عىل الله ّ

الكذّاب ،املفرتي عىل الله تعاىل ،وامل ّدعي ما ليس له بأهل ،املخالف ألبيه ،والحاسد

يل الله.
رس الله ع ّز ّ
وجل عند غيبة و ّ
ألخيه ،وذلك الذي يروم كشف ّ
ث ّم بىك عيل بن الحسني بكا ًء شدي ًدا ،ث ّم قال:

يل الله ،واملغ ّيب يف حفظ
ّ
كأن بجعفر الكذّاب وقد حمل طاغية زمانه عىل تفتيش أمر و ّ

وحرصا عىل قتله إن ظفر به ،وطم ًعا يف مرياث
جهل منه برتبته،
ً
الله ،والتوكيل بحرم أبيه،
ً

حق»[[[.
أخيه ،حتّى يأخذه بغري ّ

 - 3الظروف واإلرضار باإلعداد :إ ّن الظروف املذكورة كام تطلّبت اتخاذ جملة من التدابري

املش ّددة الكفيلة بحامية شخص اإلمام ،وسرته وإخفاء أمر والدته؛ فال ب ّد أن تكون أث ّرت

يف للمجتمعات الشيعيّة للتعامل مع حدث الغيبة
سلبًا عىل عمليّة اإلعداد
املجتمعي والثقا ّ
ّ

ومجمل تداعياته .مبعنى إ ّن عمل ّية إعداد املجتمع ،وتهيئته لذلك الحدث ،قد تتطلّب -فيام

تتطلّبه -مستوى من اإلفصاح عن بعض القضايا واملالبسات ،التي قد تتناىف مع متطلّبات
السرت واإلخفاء ألمر اإلمام وحامية شخصه.

ولذلك قد تكون تلك الظروف املحيطة قد أعاقت بشكل أو آخر عمليّة اإلعداد لتلك

املجتمعات للتعامل مع ذلك الحدث (حدث الغيبة) ،وحالت دون تحصينها بشكل ٍ
واف،

مم ساهم بشكل أو آخر يف حصول جملة تلك التداعيات التي ترتّبت عىل حدث الغيبة
ّ

رصا عىل الحلقة الض ّيقة املحيطة
من الحرية وغريها ،ليبقى العلم بقض ّية اإلمام ووالدته مقت ً

رس وإخفاء األمر.
باإلمام
ّ
العسكري من أصحابه الثقاة والعدول املستأمنني عىل ال ّ
[[[ـ الطربيس ،االحتجاج ،دار النعامن ،النجف األرشف1966 ،م ،ج ،2ص.49
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 - 4سوء االستفادة من الظروف :مبعنى إ ّن املحاوالت التي قام بها البعض (جعفر أخو

العسكري )لالستفادة من تلك الظروف واألوضاع من أجل أن يظفر برتكة اإلمام
اإلمام
ّ

العسكري ومقامه من بعده ،قد ساهمت بشكل أو آخر ،يف تلك الحرية سواء يف تعزيز
ّ
منسوبها ،أو يف اتساع دائرتها ،أو يف زيادة االلتباسات والشبهات املحيطة بها...

«وتول جعفر بن عيل أخو
ّ
ويف هذا يقول الشيخ املفيد (413-336هـ) يف كتابه اإلرشاد:

أيب مح ّمد  أخذ تركته ،وسعى يف حبس جواري أيب مح ّمد  واعتقال حالئله ،وش ّنع

عىل أصحابه بانتظارهم ولده ،وقطعهم بوجوده ،والقول بإمامته .وأغرى بالقوم حتّى أخافهم

كل عظيمة ،من اعتقال ،وحبس،
رشدهم ،وجرى عىل مخلّفي أيب مح ّمد  بسبب ذلك ّ
و ّ
وتهديد ،وتصغري ،واستخفافّ ،
وذل ،ومل يظفر السلطان منهم بطائل .وحاز جعفر ظاهر

تركة أيب محمد  ،واجتهد يف القيام عند الشيعة مقامه ،فلم يقبل أح ٌد منهم ذلك ،وال

بكل ما
جليل ،وتق ّرب ّ
ً
مال
اعتقده فيه ،فصار إىل سلطان الوقت يلتمس مرتبة أخيه ،وبذل ً

ظ ّن أنّه يتق ّرب به ،فلم ينتفع بيشء من ذلك»[[[ ،نعم قد يحصل أن ال يقبل الشيعة أو مجملهم
العسكري ومنزلته من بعده،
بكل تلك املساعي التي قام بها جعفر لتب ّوأ مقام اإلمام
ّ
ّ

لكن قد يسهم ذلك بشكل أو آخر ،ومبستوى أو آخر يف تلك الحرية التي أصابت االجتامع
العسكري ،ولو من حيث تشديد الضغوط عىل أصحاب اإلمام
الشيعي بعد وفاة اإلمام
ّ
ّ

العسكري ،والحؤول دون قيامهم بدورهم يف هذا املوضوع ،أو من حيث توفري تلك املا ّدة
ّ
التي سوف يُعمل عىل سوء االستفادة منها ،وتوظيفها لتغذية تلك الشبهات التي تهدف إىل

التشكيك بوالدة اإلمام ورفع منسوب التساؤالت حولها.

 - 5حمالت التشكيك :أي إ ّن ما حصل يف تلك الظروف هو تشكّل سيل من الشبهات

كل حدب وصوب ،يف الوقت الذي مل يكن من السهولة مبكان
والتشكيكات التي انهالت من ّ
مواجهة تلك الحمالت وسيل الشبهات نتيجة لطبيعة الظروف الضاغطة التي كان يتع ّرض لها
العسكري آنذاك ،وتحدي ًدا يف بعض األزمنة ويف بعض املواطن.
أصحاب اإلمام
ّ
[[[ـ الطربيس ،االحتجاج ،دار النعامن ،النجف األرشف1966 ،م ،ص.337-336
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لقد استغلّت العديد من الفئات والفرق الكالم ّية طبيعة تلك الظروف االستثنائ ّية التي مي ّر
خ العديد من تلك الشبهات والتشكيكات[[[ ،ممّ أدى
بها االجتامع
الشيعي ،وعملت عىل ض ّ
ّ
إىل تعقيد املوقف أكرث ،واإلسهام بشكل أو آخر يف تعزيز تلك الحرية ،يف حني إ ّن حساس ّية

الظروف السياسيّة واالجتامعيّة (صعوبة الوقت) مل تكن لتساعد عىل أن يعمل أصحاب

العسكري بكامل ح ّريّتهم عىل نقل تلك اإلجابات من بطون املص ّنفات إىل
اإلمام
ّ
وعي الناس وثقافتهم ،وعىل أن يبثّوا إجاباتهم ويشيعوها يف تلك املجتمعات التي تع ّرضت

لحالة الحرية تلك ،ومجمل التساؤالت والتشكيكات التي رافقتها.

النص والثقايفّ[[[ :مبعنى إ ّن مجمل تلك املنظومة املعرفيّة الروائيّة والكالميّة
-6
ّ ّ
والعقائديّة مل تتح ّول إىل ثقافة مجتمع ّية عا ّمة لدى عموم املجتمعات اإلسالم ّية الشيع ّية

آنذاك ،حيث إ ّن من أه ّم أسباب تلك الحرية التي حصلت وذاك االختالف الذي وقع هو

املهدي ومجمل
عدم العلم بجملة من آثار أهل البيت ورواياتهم فيام يتّصل مبوضوع
ّ

القضايا ذات الصلة ،لك ّنه ملا ُعمل عىل تعريف الناس بتلك اآلثار ،والروايات الواردة عن
أمئّة أهل البيت يف هذا املوضوع ،زالت الحرية من نفوسهم ،وسكنت إىل االعتقاد بإمامة
املهدي قلوبهم.
ّ

النص إىل ثقافة مجتمع ّية له عالقة بطبيعة الظروف
هذا وقد يكون لعدم تحويل ذلك
ّ

والنفيس
الفكري
املحيطة يف ذلك الوقت -كام ذكرنا -من حيث إ ّن ظروف اإلرهاب
ّ
ّ
والسيايس الذي كانت متارسه السلطة آنذاك كانت تحول دون القيام بذلك العمل والجهد،
ّ
الذي يؤ ّدي إىل تحويل تلك املا ّدة املعرف ّية والكالم ّية إىل ثقافة دين ّية عا ّمة لدى تلك
املجتمعات وعموم أفرادها.
وقد يكون لهذا األمر عالقة أيضً ا بأ ّن تل ّمس املشكلة يف النصوص يختلف عن مستوى

االجتامعي.
تل ّمسها يف الواقع
ّ

[[[ـ انظر من باب املثال :الصدوق ،كامل الدين ومتام النعمة ،م.س ،ص ص.126 – 18
[[[ـ وهو أقرب إىل أن يكون من العوامل املساعدة وليس من األسباب.
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وبيان ذلك ،أ ّن النصوص الدين ّية الواردة عن أمئّة أهل البيت كانت قد تح ّدثت قبل

املهدي وعن غيبته ،وعن
مئات السنني وقبل عقود من الزمن عن خفاء والدة اإلمام
ّ

ّ
ريا من الخلق أو بعضً ا من الناس ،لكن هذا يشء
حالة الحرية
والشك التي سوف تصيب كث ً

االجتامعي يشء آخر ،مبعنى إ ّن هذا االصطدام باملشكلة
واالصطدام باملشكلة يف الواقع
ّ
يتيح بشكل أفضل معرفة تداعياتها وآثارها ومداها وطبيعتها ومظاهرها ،وهو ما يساعد عىل

التعامل معها بشكل أفضل من قبل أصحاب اإلمام وثقاته ،وعىل عالج جميع آثارها

ونتائجها ومعالجة مجمل األسباب التي أ ّدت إليها[[[.

أ ّما إن قيل :إنّه ملاذا مل يكن هذا العلم موجو ًدا مسبقًا بتلك اآلثار والروايات لدى

العسكري-؟ فالجواب :إ ّن هذا أمر
عا ّمة الناس-بل حتّى لدى بعض أصحاب اإلمام
ّ
الناس-فضل عن العلامء والفقهاء والرواة -عادة وغالبًا ما يلجأون إىل
ً
طبيعي؛ أل ّن عا ّمة
ّ

اآلثار والروايات ذات الصلة عندما يصطدمون باملشكلة ،مبعنى إ ّن تلك اآلثار والروايات
املهدي ومختلف شؤونه ،والواردة عن أمئّة أهل البيت؛
ذات الصلة مبوضوع اإلمام
ّ

كانت مد ّونة يف العديد من املص ّنفات واألصول ،لكن هناك فرق بني أن تكون هذه الروايات
واآلثار مد ّونة يف مص ّنفات بعض الرواة والعلامء أو جملتهم ،وبني أن تكون معلومة ومعروفة

بق ّوة من قبل الجميع .وفرق بني أن تكون تلك النصوص واألخبار موجودة يف املد ّونات،

وبني أن تتح ّول إىل وعي عا ّم لدى عا ّمة الناس ،ومختلف فئات املجتمع عىل اإلطالق.

والذي حصل هو إ ّن االصطدام بتلك املشكلة قد أ ّدى إىل االستعانة بشكل نشط وف ّعال

مبجمل تلك اآلثار واألخبار التي وردت عن أمئّة أهل البيت يف موضوع املهدويّة
وشؤونها ،والتي كانت موجودة يف بعض األصول واملص ّنفات ،ليت ّم بالتايل التعريف بها
[[[ـ يظهر يف العديد من النصوص أ ّن الروايات الواردة عن أهل البيت قد لعبت دو ًرا أساسيًّا يف معالجة قضيّتي
الغيبة والحرية وما ترت ّب عليهام من آثار ونتائج .وهذا يعني أ ّن تلك الروايات قد ساهمت بق ّوة يف معالجة تلك الحالة
(أو األزمة) ،وأ ّن االصطدام بتلك املشكلة قد دفع بق ّوة إىل العودة إىل تلك الروايات لالستفادة منها .وهو ما حدا
بالعديد من فقهاء وعلامء تلك املرحلة التاريخيّة إىل جمع آثار أهل البيت يف الغيبة والحرية والتصنيف فيهام،
فكانت أن صدرت جملة من تلك الكتب التي ساهمت بق ّوة يف مواجهة تحدّيات تلك األزمة وإشكاليّاتها ،من قبيل
ين ،و(إكامل الدين ومتام النعمة) للصدوق،
(اإلمامة والتبرصة من الحرية) لعيل بن بابويه الق ّم ّي ،و(الغيبة) للنعام ّ
و(الغيبة) للطويس.....
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وبثّها ونرشها ،وتحويلها من بطون الكتب واملص ّنفات إىل وعي الناس وثقافتهم وعقولهم.
 - 7الحرية والحكمة الهادفة :مبعنى إ ّن ذلك السعي الحثيث والشديد من السلطان للعثور

املهدي وكشف أمره ،استوجب أكرث من إجراء لحامية اإلمام والسرت عليه
عىل اإلمام
ّ
ومواجهة مساعي السلطة آنذاك للوصول إليه.

ربا نستطيع القول هنا بأ ّن الحرية كانت إحدى تلك األدوات أو الوسائل التي ساهمت
ّ

لربا إقناعها بعدم جدوائ ّية البحث وفائدته.
يف تعطيل مساعي السلطة ،أو رصف انتباهها ،أو ّ
ال أريد القول إ ّن حالة الحرية تلك كان يُعمل عىل إيجادها بهدف إرباك السلطة أو رصف

انتباهها ،كال ،ليس هذا املراد؛ بل املراد القول إ ّن حالة الحرية هي نتيجة طبيع ّية ملجمل

الظروف املحيطة واألسباب املوضوعيّة التي كانت قامئة آنذاك ،وقد ترت ّب عىل حالة

يب ،من
الحرية هذه العديد من النتائج .واحدة من تلك النتائج كانت ذات مضمون وأثر إيجا ّ
لربا إقناعها بعدم جدوائيّة
حيث إسهام تلك الحرية يف إرباك السلطة ،أو رصف انتباهها ،أو ّ
وتقص أمره.
البحث عن اإلمام
ّ

الغيبي (السبب) هو الذي يتكفّل بحامية شخص اإلمام؛
ال يقول ّن أح ٌد إنّه إذا كان العامل
ّ

فام فائدة تلك اإلجراءات والتدابري البرشيّة لحاميته؟؛ أل ّن الجواب عىل هذا السؤال واضح،

الغيبي ال يعني عدم األخذ مبجمل -بل جميع -األسباب والعوامل
وهو إ ّن وجود العامل
ّ
املا ّديّة ،بل ال ب ّد من األخذ بهذه األسباب واالستفادة من تلك العوامل ،ومن ث ّم يأيت العامل

الغيبي) ،ال من أجل أن يلغي تلك األسباب والعوامل املا ّديّة ،وإنّ ا ليك ّملها
الغيبي (السبب
ّ
ّ
أي نقص أو عجز أو قصور فيها.
ويتكامل معها ،ويع ّوض ّ

ومن هنا ال ب ّد من القول إنّه توجد رضورة لألخذ بجميع تلك األسباب والعوامل املا ّديّة

املهدي وحفظه ،ومن ث ّم يأيت العامل
والبرشيّة التي تسهم يف حامية شخص اإلمام
ّ

الغيبي) ليكمل دور تلك األسباب ويتكامل معها ،ويقوم مبا ميكن أن تعجز
الغيبي (السبب
ّ
ّ

عنه ،وال تبلغ غايته.
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ين :أي إ ّن طبيعة الحدث (الغيبة وطول األمد) تقتيض
 - 8طبيعة الحدث واالختبار اإلميا ّ

ين ،هذا االختبار
(عىل نحو االقتضاء وليس العلة التا ّمة) مستوى متق ّد ًما من االختبار اإلميا ّ
الذي قد يفيض إىل أكرث من نتيجة ،منها نجاح البعض يف هذا االختبار ،ومنها وقوع البعض
ّ
الشك والحرية وسوى ذلك.
يف

يف هذا االختبار املطلوب تجاوز املحسوس إىل املعقول واملنقول ،أي تجاوز دليل

الحس إىل دليل العقل والنقل .هنا املطلوب أن تؤمن بأمر يهديك إليه عقلك وينبئك
ّ

(النبي وأهل بيته )عنه من دون أن تراه عينك ،أو تصل إليه بحواسك.
املعصوم
ّ

هنا يصبح فعل اإلميان أرقى ،وإن كان االختبار الذي يفيض إليه أش ّد .إذ إ ّن هذا االختبار
يرتبط بالغيب واإلميان به .فأن تؤمن مبا يقودك إليه عقلك ،ومبا ينبئك به الحجج اإلله ّيون

من األنبياء والرسل واألمئّة –الذين توصلّت إىل اإلميان بهم بعقلك-؛ فهو إميان أرقى
ي إىل املج ّرد ،ومن املحسوس إىل املعقول
درجة وأسمى مرتبة ،حيث تنتقل فيه من املا ّد ّ
واملنقول.

ين راقٍ وعايل
وخالصة القول :إ ّن طبيعة الحدث ـ الغيبة ـ وما يختزنه من اختبار إميا ّ

ّ
الشك والحرية لدى الكثري -أو
املستوى ،قد تفيض (عىل نحو االقتضاء) إىل حالة من

العديد -م ّمن يتعرض لذاك االختبار ،إال من اعتصم باملعرفة واليقني والتسليم ،وهذا ما

حصل يف تلك املرحلة التاريخ ّية ،وما تض ّمنته من ظروف استثنائ ّية وتح ّوالت مفصل ّية.

وألهم ّية هذا اإلميان بالغيب واالختبار به ،نجد أنّ أ ّول وصف من أوصاف امل ّتقني يف

القرآن الكريم أنّهم يؤمنون بالغيب .. :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ.[[[...

ريا للغيب مفاده أنّه القائم،[[[
وامللفت يف هذه اآلية أ ّن اإلمام الصادق يق ّدم تفس ً

[[[ـ سورة البقرة ،اآلية.2

[[[ـ الصدوق ،كامل الدين ومتام النعمة ،م.س ،ص.340
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املهدي
املهدي ،وهو من نوع التفسري باملصداق .ومعنى أن يكون اإلمام
أي اإلمام
ّ
ّ

ين الذي يجب أن يتعلّق بهذا
من مصاديق الغيب ،فهو يؤ ّدي إىل تحديد طبيعة الفعل اإلميا ّ
يف الذي يجب أن يُعتمد يف التعامل معه والبحث
الغيب ومرتبته واختباره ،بل واملنهج املعر ّ
فيه ،من قبيل اإلميان بالله تعاىل ،والج ّنة ،والنار ،والرصاط ،وامليزان ،والحرش ،والنرش،

حس ،وال
واملالئكة ...وغريها من العناوين التي تندرج تحت مفهوم الغيب الذي ال يتناوله ٌّ

تبلغه حواس.

هنا أجد من املفيد أن ألفت إىل هذه القض ّية ،وهي أنّه يف بحث األسباب التي أ ّدت إىل

الحرية ،قد يبحث يف أمرين يرتبطان ببعضهام ،وهام :الغيبة ،وطول األمد (أي طول الغيبة)،
حيث قد نجد من يعتقد أ ّن الذي أ ّدى إىل الحرية هو طول أمد الغيبة ،وليس الغيبة نفسها،

(أي مج ّرد حصولها) ،وهو ما يقتيض القول إ ّن زمن وقوع الحرية هو بداية الغيبة الكربى

[[[

مم يؤث ّر أيضً ا عىل تحديد نهايتها وم ّدتها الزمن ّية...
وليس بداية الغيبة الصغرىّ ،

وهناك من سلّط الضوء عىل (طول األمد) وأغفل الغيبة[[[ ،مع إ ّن الرواية التي ذكرها عن

اإلمام عيل يف سياق استدالله هذا تتح ّدث يف الغيبة وليس يف طول األمد؛ والعبارة
التي اقتبسها من (اإلمامة والتبرصة من الحرية) لعيل بن بابويه الق ّم ّي عن طول األمد ،يسبقها

النص الذي اقتبسه من (كامل الدين ومتام
مبارشة كالم ابن بابويه هذا عن الغيبة؛ وأيضً ا
ّ

حيه طول الغيبة ،يسبقه قبل أسطر كالم رصيح عن إ ّن
النعمة) للشيخ الصدوق عن شخص ّ
والنص الذي
حيت أكرث املختلفني إىل الشيخ الصدوق من الشيعة يف نيسابور؛
ّ
الغيبة قد ّ

ين ،فهو كام يتح ّدث عن طول األمد ،فهو أيضً ا يتح ّدث فيه
اقتبسه من كتاب (الغيبة) للنعام ّ

ين) للدوافع التي حدت به إىل تسطريه لكتابه ذاك –
ً
عن الغيبة ،هذا
فضل عن بيانه (النعام ّ

كام بقيّة علامء تلك املرحلة التاريخيّة الذين ص ّنفوا يف املوضوع نفسه ،-والتي تتمحور
عم أصاب الشيعة يف ذاك
بشكل أساس حول الغيبة وما ترت ّب عليها ،فهو عندما يتح ّدث ّ

[[[ـ السيد سامي البدري ،شبهات وردود :الر ّد عىل شبهات أحمد الكاتب حول إمامة أهل البيت ووجود املهدي
املنتظر ،دار الفقه للطباعة والنرش ،ط ،4ص 394و.409
النص والتاريخ ،م.س ،ص.408
[[[ـ وجيه قانصو ،الشيعة اإلمام ّية بني
ّ
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الوقت يعزو سبب ذلك « ..للمحنة الواقعة بهذه الغيبة ،[[[»...ولذلك بادر إىل تصنيفه لكتابه

وجل بذكر ما جاء عن األمئّة الصادقني ..يف هذه
ذاك ،فيقول« :فقصدت القربة إىل الله ع ّز ّ
ف329هـ.ق) عن
الغيبة[[[»..؛ وأ ّما الرواية التي نقلها ذلك الكاتب من (الكايف)
للكليني (تو ّ
ّ

نب إمامكم سني ًنا
اإلمام عيل ،فهي تشتمل يف صدرها عىل العبارة التالية «أما والله ليغي ّ

من دهركم.[[[»..

وما أجده أقرب إىل مجمل النصوص واملصادر ذات الصلة هو إ ّن الذي كان له الدور

األساس هو حدث الغيبة ،أي مج ّرد حصولها .نعم ميكن القول :إ ّن طول األمد ساهم يف

مزيد من اقتضاء الغيبة للحرية ،مبعنى إ ّن الغيبة اقتضت الحرية ،وطول الغيبة أ ّدى إىل إمداد
هذا املقتيض مبزيد من التأثري ،أو ميكن القول إ ّن طول األمد قد تح ّول إىل سبب برأسه –

ولو بعد زمن ،-وإىل إشكاليّة بنفسها ،طرحت حولها أسئلة وشبهات عديدة ،أجيب عليها
بإجابات شتّى ومختلفة ليس هنا مورد ذكرها.

 -خالصة وتقييم :خالصة القول :إ ّن فهم طبيعة الحدث؛ الحرية ودالالتها والنتائج التي

كل ذلك يرتبط منهج ًّيا وجوهريًّا بتلك األسباب التي أ ّدت إليها ،فلن يكون من
ترت ّبت عليها؛ ّ
الصحيح الخوض يف بحث الحرية دون التط ّرق إىل األسباب التي أ ّدت إليها ،أو إغفال تلك

العوامل التي ساهمت فيها.

توصلنا إىل أ ّن ما
ومن هنا وجدنا من املطلوب منهج ًّيا إفراد عنوان لتلك األسباب ،حيث ّ

ين
أ ّدى إىل تلك الحرية هو طبيعة الحدث ،وما يحمله من مستوى متق ّدم من االختبار اإلميا ّ
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى مجمل تلك الظروف املحيطة التي تتّصل بصعوبة الوقت

العسكري وثقاته،
وسياسات السلطان ،والتي كانت تضغط بش ّدة عىل أصحاب اإلمام
ّ

رس الستيعاب الحدث ،وعالج ارتداداته ،واإلجابة عىل جميع
وتحول دون أن يبادروا ّ
بكل ي ٍ
[[[ـ  -الغيبة ،م.س ،ص.28
[[[ـ  -م.ن ،ص .30

[[[ـ م.س ،ص.336
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حة
تلك الشبهات والتساؤالت حوله ،والعمل عىل تلبية الحاجات الثقاف ّية والكالم ّية املل ّ

للمجتمعات الشيع ّية آنذاك وتحصينها.

وما يشهد عىل ذلك هو قول ابن بابويه الق ّم ّي يف كتابه (اإلمامة والتبرصة من الحرية)

أنّه...« :لوال التقيّة والخوف ملا حار أحد ،وال اختلف اثنان[[[»...؛ إذن هو الخوف من تلك

بكل ثقلها واهتاممها للعثور عىل اإلمام والوصول إليه –وإن
السلطات التي كانت تسعى ّ

املهدي،
العسكري أو اإلمام
كانت دائرة التقيّة أوسع من أن تشمل فقط مرحلة اإلمام
ّ
ّ

ّ
والذل
والتي كانت متارس جميع ضغوطها عىل أصحاب اإلمام وتع ّرضهم لفنون االضطهاد

واملالحقة واملراقبة ،وتحول دون قيامهم بدورهم املرتقب منهم تجاه حدث الغيبة وما
حا يف كالم الشيخ املفيد الذي تح ّدث عن
يرتت ّب عليه من الحرية وغريها .وهو ما بدا واض ً

العسكري ،وكيفيّة تعامل سلطان ذلك الزمان معهم ،والسعي
أوضاع أصحاب اإلمام
ّ

كل
رشدهم ،وجرى عىل مخلّفي أيب مح ّمد  بسبب ذلك ّ
إليه بهم حتّى «أخافهم و ّ
عظيمة من اعتقال ،وحبس ،وتهديد ،وتصغري ،واستخفافّ ،
وذل.[[[»...
(كل عظيمة)
فهل ميكن لتلك الجامعة التي تتع ّرض إىل ذاك املستوى من الضغوط ّ

يئ املرتقب منها،
والترشيد ،واالعتقال ،والحبس ،والتهديد ..أن تقوم بذاك الدور االستثنا ّ

والدعوي ،وإىل تواصل نشط
االجتامعي
والذي يحتاج إىل جهو ٍد كبرية ج ًّدا عىل املستوى
ّ
ّ
يف،
مع مختلف املجتمعات الشيعيّة آنذاك ،وإىل برامج ف ّعالة عىل املستوى
التبليغي والثقا ّ
ّ

وإىل بيئة مساعدة اجتامع ًّيا ،وسياس ًّيا ،وأمن ًّيا ،وعمل ًّيا؟.

العسكري وثقاته أن يقوموا
إنّه ملن شبه املستحيل أن يتس ّنى ألصحاب اإلمام
ّ
ظل تلك الظروف التي كانت قامئة ،والضغوط الشديدة التي كانوا يتع ّرضون
بدورهم هذا يف ّ
والنفيس الذي كان يالحقهم من قبل سلطان الوقت آنذاك.
الفكري
لها ،واإلرهاب
ّ
ّ
إ ّن من الواضح ملن يعاين تلك النصوص التي صدرت يف تلك الفرتة التاريخيّة ،أ ّن
املهدي ،قم 1404 ،هـ.ق ،ط ،1ص.10
[[[ـ -مدرسة اإلمام
ّ

[[[ـ  -اإلرشاد ،م.س ،ص .336
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والسيايس الذي كان متارسه السلطة آنذاك عىل أصحاب
واألمني
الفكري
مستوى اإلرهاب
ّ
ّ
ّ
العسكري ،كان يحول دون قيامهم بذاك الدور املنتظر منهم ،وكان يعطّل لديهم
اإلمام
ّ
أيّة مبادرة ميكن أن تسهم يف معالجة تداعيات الغيبة ونتائجها.
لقد ذكرنا جملة من األسباب والعوامل التي أسهمت يف حصول الحرية وتداعيات الغيبة،
اإلسالمي ،إىل سعي البعض (جعفر أخ
من عدم مسبوق ّية الحدث بذاك املستوى يف التاريخ
ّ
مم ساهم يف تعقيد الوضع أكرث ،إىل
اإلمام العسكري )إىل االستفادة من حدث الغيبة ّ
يعب عن نفسه من مختلف الفرق املخالفة آنذاك...؛ لكن ما كان له
فعل التشكيك الذي بدأ ّ
الدور األساس هو طبيعة ذلك الحدث (الغيبة) ،فال ب ّد من القول إ ّن طبيعة الحدث تقتيض
ين.
ذلك املستوى من االختبار اإلميا ّ

لكن لو تجاوزنا طبيعة ذلك الحدث ،فال ب ّد من القول إ ّن األمور ما كانت لتبلغ تلك
النتائج ،أو لتصل إىل ذلك املدى الذي وصلت إليه لوال تلك الظروف املحيطة آنذاك،
والتي ساهمت بق ّوة يف حصول تلك الحرية ،واتساع رقعتها ،واستمرارها لسنوات أو لعقو ٍد
من الزمن؛ يف تعطيل العمل عىل معالجتها ،واستيعاب نتائجها ،واالستجابة لتح ّدياتها،
واإلجابة عىل جميع شبهاتها ،ومجمل إشكال ّياتها.
املهدي،
إ ّن طبيعة الظروف املحيطة آنذاك من طلب السلطان الشديد لإلمام
ّ
والسعي الحثيث لكشف أمره ،والضغوط الهائلة التي كانت متارس عىل أصحاب اإلمام
كل ذلك قد أ ّدى (أو ساهم) إىل إخفاء والدة اإلمام ،وإىل إخفاء أمره عن
العسكري؛ ّ
ّ
بكل وسيلة للوصول
يتوسل ّ
عموم الناس بهدف حاميته من سلطان الوقت آنذاك ،الذي كان ّ
إليه ،وكشف أمره[[[.
الحسيّة منها-
فكيف ميكن والحال هذا تقديم األدلّة عىل وجوده ووالدته –وتحدي ًدا
ّ

ملن ال يُستأمن عىل هذا األمر ،أو ال يستطيع حفظه ،أو ال يقدر عىل مدافعة الساعني إليه،

أو ال سبيل له إىل كتم األمر فيه؟

[[[ـ راجع عنوان (الظروف املوضوع ّية) من أسباب الحرية.

ّ
إشكالية احلرية يف بداية عصر الغيب�ة
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إ ّن مجمل تلك اإلجراءات والتدابري (إجراءات الحامية ،وتدابري السرت والكتامن) التي

اقتضتها تلك الظروف الشديدة آنذاك؛ قد أ ّدت إىل حصول تلك الحرية وتداعياتها ،أو يف

الح ّد األدىن قد ساهمت فيها بق ّوة وبشكل كبري.

وعليه ،ميكن القول :إ ّن الثقل يف األسباب والعوامل التي أ ّدت إىل تلك الحرية

املهدي ،[[[وال إىل عجز أصحاب
وآثارها ،ال يعود إىل فقد األدلّة عىل والدة اإلمام
ّ

العسكري العدول والثقاة عن تقديم جميع اإلثباتات التي تؤكّد وجوده وتثبت
اإلمام
ّ

والدته؛ بل يعود إىل تلك الظروف القاهرة ،واألوضاع الشديدة التي تتّصل بسلطان الوقت،

املهدي ،والضغوط الشديدة التي كان ميارسها عىل
وسعيه الدؤوب للوصول إىل اإلمام
ّ

وفكري
ونفيس
سيايس
العسكري ،وما كانوا يتع ّرضون له من إرهاب
أصحاب اإلمام
ّ
ّ
ّ
ّ
كل ذلك
(كل عظيمة)ّ .
عطّل دورهم يف بيان األمر وإثباته ،حيث جرى عليهم بسبب ما تق ّدم ّ
املهدي وقيامه ،وما تناهى إىل سمعه أنّه الذي يخرج
عىل خلف ّية إدراك السلطان ملعنى
ّ

كل ظلم
ظلم وجو ًرا ،وأنّه الذي عىل يديه يزول ّ
ً
فيمأل األرض قسطًا
وعدل بعدما ملئت ً

وسلطان ظامل.

قصة موىس
ومن كان يصعب عليه أن يتق ّبل هذه الفرض ّية أو يتعقّلها ،فإنّنا نحيله إىل ّ

يف القرآن الكريم مع فرعون الذي بادر إىل قتل جميع املواليد الذكور من بني إرسائيل؛ ألنّه
اعتقد أ ّن ول ًدا سوف يولد يف بني إرسائيل تكون نهاية ملكه عىل يديه ،وهالكه بفعله .فبادر

إىل قتل جميع املواليد الذكور ليمنع ذلك ويستبق حصوله[[[ .هذا هو عقل تلك السلطة،
وهذه هي اعتبارات سلطان ذاك الوقت التي تح ّركه وتنىشء فعله.

النص والتاريخ) عن» عدم وجود مستندات كافية عىل والدة اإلمام
[[[ـ يتحدّث صاحب كتاب (الشيعة اإلمام ّية بني
ّ
العلمي ،أن يتحدّث عن ندرة الرواية
الثاين عرش[ ..و] ندرة الرواية حولها» (ص )406؛ وهذا أيضً ا من عجيب البحث
ّ
املهدي دون أن يقدّم األدلّة عىل هذا املدّعى ،ودون أن يبحث يف هذا املوضوع ويف مختلف
حول والدة اإلمام
ّ
املصادر واملراجع التي عنت بروايات أهل البيت  فيه ،ودون أن يستعني بأهل االختصاص فيه ،ومع وجود عدد من
املصادر واملراجع العلم ّية امله ّمة ،التي عملت عىل استيعاب جميع أو مجمل تلك الروايات ،والتي نستطيع القول
املهدي( .راجع يف هذا املوضوع بحثنا
إنّها تبلغ املئات بل اآلالف ،والتي يستفاد منها يف إثبات والدة اإلمام
ّ
املهدي.)WWW.rawafedfikriya.com( .”
بعنوان“ :األدلّة واملنهج يف إثبات والدة اإلمام
ّ

النعامين ،الغيبة ،م.س ،ص.160
ّ
[[[ـ راجع يف ذلك :الصدوق ،كامل الدين ومتام النعمة ،م.س ،ص ص 153-145؛
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املهدي ،واالهتامم الشديد للوصول إليه
وعليه ،مل يكن الدافع للبحث عن اإلمام
ّ

الحق يف قض ّية الرتكة وقسمة اإلرث ،وإنّ ا
من قبل السلطان آنذاك هو الحرص عىل إحقاق
ّ
أي سلطان ظامل
أي خط ٍر يحتمله من مولود ال يُبقي عىل ّ
كانت حساباته املبن ّية عىل استباق ّ

يبي سبب «ش ّدة طلب
أو ظلم سلطان ،كام أشار إىل ذلك الشيخ املفيد عندما أراد أن ّ
سلطان الزمان له ،واجتهاده يف البحث عن أمره» ،أنّه« :ملا شاع من مذهب الشيعة اإلمام ّية

فيه» ،بل الذي جاء يف أخبار جميع املسلمني ،أنّه الذي يقطع دابر جميع الظلمة ،وأنّه عىل
كل سلطان وظلم ،وأنّه تؤول األمور جميعها إىل العدل.
يديه ينتهي ّ

ومن هنا كانت تلك الظروف التي أ ّدت إىل تلك الحرية وما ينتج عنها ،لكن يبقى أن

نعرف مآالت تلك الحرية وإىل ماذا انتهت ،وما هي داللة تلك املآالت التي أفضت إليها؟

املقدمة

الملف
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ُ
أربعة أسباب ْتقيض ب ّ
ّ
الرتايث
علمية الكالم
ٍ
ِ

طائي�ة الكالم َ
فس ّ
وبس ْ
ُ
احل َد ّ
ايث

د.سنويس سايم

ّ
مقدمة(:طرح اإلشكال):
لقد شهدت الحضارة اإلسالم ّية من تط ّو ٍر ل ُعلومها وبلوغها ذروة درجاتها ،بقَد ِر ما شهدته
ٍ
هبوط إىل حضيض دركاتها .إ ّن تط ّور هذه
سائر الحضارات املعارصة لها يف علومها من
العلوم ـ يف الحقيقة ـ عائد إىل أسباب ومق ّدمات منها الكربى والصغرى ،ومن بني األسباب
الكربى :الدين اإلسالمي بقَولَ ْيه الثقيلني القرآن والس ّنة والصحيحة ،ونحن هاهنا لسنا بصدد
كل العلوم التي شهدت ميالدها مع ظهور الدين الخاتِم ،بل سنقترص كالمنا عىل أرشف
ذكر ّ
رئيسا للعلوم الدينيّة ،أال وهو علم الكالم.
ِعلْم ُع َّد -طيلة تاريخهً -
اإلسالمي يف حدود
لقد اكتملت الهندسة املعرفيّة واملنهجيّة واملنطقيّة لعلم الكالم
ّ
العبايس ،وبلغ آنذاك علم الكالم ذ ْروته ،ومتيَّز عن سائر العلوم الرشعيّة باملبادئ
العرص
ّ
واملناهج واملسائل واألهداف ،وبتَامم هذه األسس واملقوالت التي تقيم العلْم ومت ّي ُزه.
يل
ّ
ت ّم علم الكالم
واستقل مبوضوع العقائد اإلميان ّية ،وبحثها باألدلّة العقل ّية واملنهج الجد ّ
املتجل يف املامرسة التناظريّة أو املناظرة الكالمية ،بقصد معرفة أرشف معبود وتوحيده،
ّ
والذب عن عقيدة التوحيد ض ّد الخصوم ،فكملت صورة علم
وتاليًا الدفاع عن أصول الدين
ّ
جا وأصالة.
الكالم إنتا ً

لكن ،وبعد تقهقر الحضارة اإلسالم ّية ،ستضْ مر علو ُمها –بطريق أوىل ،-وكان علم الكالم
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مسها الركود .ومع مطلع العرص الحديث واملعارص ،نشأت حركة
من بني تلك العلوم التي ّ
األقل محاولة إحياء العلوم الرتاثية
تجديديّة لالجتهاد يف صناعة علوم إسالم ّية جديدة ،أو عىل ّ
وبعثها ،وظهر حينئذ مصطلح «الجديد» صفة للكالم ،وظ ّن أصحابه وناحتوه أ ّن مج ّرد إطالق
مصطلح «علم الكالم الجديد» يشفع مليالد علم آخر قائم بذاته ،لكن هيهات ،إنّنا نرى -يف
الظاهر -أ ّن ال ِ
ج َد َة هنا يف مصطلح «الجديد» ،أ ّما مصطلح «علم الكالم «فهو هو.
يث وسؤاله ،نلخّص
يث ومتامه ،وشُ بهة الكالم الحدا ّ
بنا ًء عىل أصالة علم الكالم الرتا ّ
اإلشكال ونطرحه كاآليت :ما هي املح ّددات املنطق ّية واملعرف ّية واملنهج ّية التي بها نربهن
يث؟ بتعبري آخر؛ كيف السبيل إىل إثبات ِعلْ ِم ّية علم
عىل بطالن دعوى الكالم الجديد والحدا ّ
يث وظ ِّن ّيته ؟
وسفسطائ ّية الكالم الحدا ّ
الكالم الرتا ّ
يث ويقين ّيتهُ ،
ْ
َّ ْ
ً ُ
ّ
ّ
والسف َسطة:
العلم
أول :الفروق املنطقية واملعرفية بني ِ
 - 1املقصود بال ِعلْم وما به َق َوا ُم ال ِعلْم:
نؤسس
ابتدا ًء؛ ال ب ّد من الوقوف عىل مفهمة توضيح ّية ملصطلحات مفتاح ّية ،نرتأي أن ّ
يث
يث و ِعلْم ّيته ،والكالم الحدا ّ
عليها املقالة التي نبتغي من ورائها التفريق بني الكالم الرتا ّ
علم؟ .إ ّن مفهوم ال ِعلْم وال ِعلْم ّية عند املتق ّدمني يختلف
وسفسطائ ّيته ،فمتى يغدو العلم ً
ُ
وفضل عن املفهوم الرائج للعلم وأضالعه
ً
قليل عن مفهومه عند املتأخّرين ،ذلك أنّه
ً
املعرف ّية واملنهج ّية ،إال أ ّن العلم عند القدامى يتع ّمق أكرث من هذا ،قال املتكلّمون :ال
ب ّد يف العلم من إضافة ونسبة مخصوصة ،بني العالِم واملعلوم بها يكون العامل عامل ًا
املسمة عندهم بالتعلّق.
بذلك املعلوم واملعلوم معلو ًما لذلك العامل ،وهذه اإلضافة هي
ّ
فجمهور املتكلّمني عىل أ ّن العلم هو هذا التعلّق ،إذ مل يثبت غريه بدليل فيتع ّدد العلم بتع ّدد
املعلومات ،كتع ّدد اإلضافة بتع ّدد املضاف إليه ( ،)...وقال الحكامء :العلم هو املوجود
الذهني ،إذ يعقل ما هو عدم رصف بحسب الخارج كاملمتنعات ،والتعلّق إنّ ا يتص ّور بني
ّ
شيئني متاميزين ،وال متايز إال بأن يكون لكل ٍّ منهام ثبوت يف الجملة ،وال ثبوت للمعدوم
يف الخارج ،فال حقيقة له إال األمر املوجود يف الذهن ،وذلك األمر هو العلم»[[[.
[[[ـ التهانوي محمد عيل :كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،تقديم :رفيق العجم ،تحقيق :عيل دحروج ،مكتبة
لبنان نارشون ،ط ،1بريوت1996 ،م ،ص .1225

طائي�ة الكالم َ
فس ّ
وبس ْ
ّ
بعلمية الكالم الرتايث ُ
احل َد ّ
ايث
أسباب تقيض
أربعة
ٍ
الملف
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يف الحقيقة ما ذكره املتكلّمون والحكامء هاهنا عن ماه ّية العلم ليس املقصود منه
املفهوم الذائع يف أبجديّات العلوم واملعارف ،لكن يف قولهم الكثري من اإلشارات إىل بناء
ومنطقي ،وهذا ما س ُيضا ُّد الال علم أو السفسطة ،فنحن نقرأ أ ّن
ين وصحيح
العلم بشكل عقال ّ
ّ
رصون عىل العالقة بني العلم واملعلوم ،وكذلك الحكامء يبطلون كون املعدوم
املتكلّمني ي ّ
حقيقي ،والعلم حقيقة ،أو هو مطابقة بني العلم واملعلومات.
علم ،كونه غري
ً
ّ
ومن االصطالحات األساس ّية التي كان يستخدمها األ َّولون ويقصدون بها العلم ،مفردة
الصناعة ،و «عىل هذا قيل :الصناعة يف عرف العا ّمة هي العلم الحاصل مبزاولة العمل،
الخاصة هي العلم املتعلّق بكيفيّة العمل،
كالخياطة والحياكة ( )...ث ّم الصناعة يف عرف
ّ
ويكون املقصود منه ذلك العمل سواء حصل مبزاولة العمل ،كالخياطة ونحوها ،أو ال
مم ال حاجة فيه إىل حصوله إىل
كعلم الفقه واملنطق والنحو ،والحكمة العمل ّية ونحوها ّ
مزاولة األعامل»[[[ ،فإذا كان العلم هو الصناعة عند القدامى ويُشرتط فيه أن يكون حقيقة ما
ِ
ص ْدقيّة يف الذهن أو يف الواقع؛ وهذا لتالزم العالقة بني العلم واملعلوم ،فام هي ال ِعلْميّة
يف ال ِعلم؟.

مستقل عن سائر الصنائع النظريّة
ًّ
ألي علم رشوطًا معرف ّية ومنهج ّية تؤ ّهله ألن يكون
إ ّن ّ
والعمل ّية ،ويف حال توفّر هذه الرشوط تكتمل هويّة العلم ،ويتم ّيز آنذاك مبفهوم يجمع
تقل يح ُّده؛ أل ّن
لكل علم مفهو ًما ُم ْس ًّ
صفاته الجوهريّة والعرضيّة ،ولقد أجمع القدامى أ ّن ّ
لكل علم -عىل حدة -ح ّي ًزا وإطا ًرا يوضّ ح معامله وأضالعه ،وبلغة منطق ّية:
املفهوم يجعل ّ
«الدال عىل ماه ّية اليشء هو الذي ّ
ّ
يدل عىل املعنى الذي به اليشء هو ما هو ،واليشء
تخص أيضً ا ،فإ ّن
إنّ ا يصري هو ما هو بحصول جميع أوصافه الذات ّية املشرتك فيها ،والتي
ّ
اإلنسان ليس هو ما هو بأنّه حيوان ،وإال لكانت الحيوانيّة تحصل اإلنسانيّة»[[[.

ّ
الدال عىل ماهيّة اليشء هو جوهر اليشء،
يل أ ّن
إذًا ،يح ّدد ابن سينا بناء عىل املنطق العق ّ
لكل
أي ما يكون به اليشء هو ما هو ،بطبيعة الحال بصفاته الذات ّية وليس ال َعرض ّية ،ومل ّا كان ّ
[[[ـ التهانوي محمد عيل :املرجع السابق ،ص .1097

[[[ـ ابن سينا :الشفاء ،املدخل ،تحقيق :األب قنوايت ،ومحمود الخضريي ،مكتبة سامحة آية الله املرعيش النجفي،
ط ،2قم /إيران2012 ،م ،ص .38
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يخصه وجب أن يُعرف ذلك العلم مبعلومه ،ال مبعلوم ِعلْمٍ آخر ،لكن بصفة
علم معلوم
ّ
جوهريّة ،لهذا «قد تشرتك العلوم يف بعض األجزاء؛ أعني :املوضوع واملبادئ واملسائل،
وقد تختلف فيها ،ومحال أن يشرتك علامن يف جميع األجزاء؛ أعني :املوضوع واملبادئ
خلف .ويجوز أن يشرتك ِعلْامن يف
واملسائل ،وإال فال غرييّة بينهام فليسا ب ِعلْمني ،هذا
ٌ
املوضوع واملسائل إذا كانت املبادئ مختلفة فيها ،مثل :اشرتاك الفلسفة العمل ّية مع
الفقه ،يف النظر يف أفعال الناس من جهة أنّها كيف تكون مؤ ّدية إىل السعادة يف اآلخرة،
مع اشرتاكهام يف املسائل أيضً ا ،كوجوب العبادات وكيفيّة املعامالت وغري ذلك ،ولك ّنهام
مختلفان باملبادئ ،فأحدهام؛ وهو الفلسفة العمل ّية ،مبادئها مق ّدمات عقل ّية ،وثانيهام ،وهو
الفقه ،مبادئه مأخوذة من صاحب الرشيعة ،وقد يشرتك ِعلْامن يف ذات املوضوع وكثري من
الطبيعي وعلم الهيئة يف النظر يف ِج ْرم ال َعالَم ،لك ّن جهة النظر فيهام
املسائل ،مثل :اشرتاك
ّ
فالطبيعي ينظر فيه من جهة ما له تقدير وشكل»[[[.
مختلفة،
ّ
يستقل
ّ
كل علم
يرفض املناطقة أن ينطبق ِعلْامن يف املبادئ الجوهريّة املح ّددة ملاهيّة ّ
بها عن ِعلم اآلخر ،وإال فإ ّن هذا ينفي االختالف بينهام ،رغم أ ّن هذا ليس مان ًعا بأن تشرتك
أل تدخل يف املسائل الجوهريّة املح ّددة
بعض العلوم يف بضع مبادئ ع َرض ّية رشيطة ّ
املستقل« ،وأ ّما اشرتاك ِعلْمني يف املوضوع
ّ
للموضوع الذي به تقوم ماهيّة العلم ومفهومه
واملبادئ ،فال يجوز أيضً ا؛ أل ّن ذلك يلزمه االشرتاك يف املسائل أيضً ا ،وقد منعنا ذلك،
والعلوم كلّها مشرتكة يف يشء من املبادئ ،مثل :اشرتاكها كلّها يف أ ّن النقيضان ال يصدقان
وال يكذبان»[[[.
لكل
نستنتج من هذا الطرح ،أ ّن ال ِعلم له ماه ّية مت ّيزه عن سائر العلوم مباه ّيتها ،وتال ًيا؛ ّ
علم ـ عند القدامى ،وقد وافقهم الكثري من املح ّدثني ـ أضالع به يكون ما هو ،كاملبادئ
واملوضوع واملسائل؛ وبتعبري آخر ،املوضوع واملنهج والغاية ،وقد تكلّم –سلفًا -ابن
النفيس عن اشرتاك الفلسفة العلم ّية والفقه يف دراسة املعامالت بني الناس ،وتال ًيا يف الغاية؛
[[[ـ ابن النفيس عالء الدين :رشح الوريقات يف املنطق ،تحقيق وتعليق :أحمد فريد املزيدي ،دار الكتب العلم ّية،
ط ،1بريوت2015 ،م ،ص .241 240-

[[[ـ املصدر نفسه ،ص .241
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وهي ابتغاء طريق السعادة الدنيويّة واألخرويّة .إ ّن ما يكون به العلم عل ًْم هو املاه ّية والجوهر
وال س ّيام املوضوع واملبادئ ،ومل ّا كان موضوع الفلسفة هو بحث الوجود واملعرفة والقيم
الطب؛ أل ّن مبادئ
يحل الفقه محلّها وال
بصفة شموليّة ،ومببادئ عقليّة ،فال ميكن البتّة أن ّ
ّ
حدها
الفقه هو الرشيعة ،والطب مبادئه التجربة ،والفلسفة مبادئها العقل ،ويف حال حلول أ َ
الرئييس ،وهو املوضوع
مكان اآلخر يتهافت وجود العلم من أساسه ،بسبب تخلخل ركنه
ّ
كل ِعلْمٍ عن علمٍ آخر.
امل َؤ ّسس عىل املبادئ املستقلّة ،وهذا هو مق ّدمة متييز ّ
طي:
 - 2املقصود بالسفسطة أو العلم املُغالِ ّ
املامري هو
حاً لفلسفتهم ـ أ ّن «القياس
ّ
ين رو ً
يرى الحكامء ـ بوصف املنطق الربها ّ
الذي يكون من مق ّدمات ذائعة يف الظاهر ،وليست ذائعة عىل الحقيقة ،أو الذي يكون يف
كل ما كان ذائ ًعا
الظاهر من مق ّدمات ذائعة أو من مق ّدمات من ذائعة يف الظاهر؛ ألنّه ليس ّ
تتبي فيها عىل املكان يف أكرث األمر ملن
يف الظاهر ،فهو أيضً ا ذائع؛ ( )..أل ّن طبيعة الكذب ّ
ً
معه أدىن فطنة،
فضل عن غريه»[[[ ،فتكون إذًا املق ّدمات الذائعة قريبة إىل املامراة منها إىل
الحقيقي؛ أل ّن من أسباب العلم الربهان ،وال ينشأ الربهان إال بأقيسة حقيق ّية ُمن ِتجة،
ال ِعلم
ّ
كل ما شأنه أن يدرك بفكر
إ ّما تصديقًا وإ ّما تص ّو ًرا ،لذا «فالعلم الذي يجب أن يتق ّدم عىل ّ
وقياس ،عىل رضبني :إ ّما علم بأ ّن اليشء موجود أو غري موجود ،وهو اليشء الذي يس ّمى
التَّصديق ،وإ ّما علم مباذا ّ
تصو ًرا»[[[ ،فال ِعلم بعبارة
يدل عليه اسم اليشء ،هو الذي يس ّمى َ
أخرى ،إ ّما تصديق وهو وجود اليشء دون استدعاء داللته ،وإ ّما تص ّور دون استدعاء وجوده،
وكالمها متكامالن ،وهذا هو عني الربهان عند املناطقة واملتكلّمني والحكامء.
العلْم املامري بهذا هو القارص عن بلوغ مرتبة الربهان ،لذا نجد الكثري من ردود ابن
رشد عىل أيب حامد يف كتابه «تهافت التهافت» ،تصف حجة الغزايل بالسفسطة واملامراة،
نبي مراتب األقاويل املثبتة يف كتاب التهافت
يقول ابن رشد« :فإ ّن الغرض يف هذا القول أن ّ
[[[ـ أرسطو طاليس :املنطق ،كتاب املغالطة ،تحقيق :وتقديم :فريد جرب ،مراجعة :جريار جيهامي ورفيق العجم ،دار
ين ،ط ،1بريوت1999 ،م ،ص .636
الفكر اللبنا ّ

نص تلخيص منطق أرسطو ،أنالوطيقا الثاين أو كتاب الربهان ،دراسة وتحقيق :جريار جهامي ،دار
[[[ـ ابن رشدّ :
ين ،ط ،1بريوت1992 ،م ،ص .370 - 369
الفكر اللبنا ّ
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يف التصديق واإلقناع ،وقصور أكرثها عن مرتبة اليقني والربهان»[[[ ،لقد وصف ابن رشد
هاهنا ردود الغزايل عىل فالسفة اإلسالم الفارايب وابن سينا وغريهم من اليونان ّيني بالجدل
حة
والسفسطة ،كون هذه األخرية ليست من اليقني والربهان يف يشء،
ّ
وبغض النظر عن ص ّ
مم يه ّمنا إن كان كالم
مزاعم ابن رشد ،فنحن يه ّمنا قوله يف السفسطة واملغالطة ،أكرث ّ
املغالطي« .إ ّن
الغزايل سفسطة حقًّا .وتشديده عىل يقين ّية ال ِعلْم ،ومضا َّدته للقول الظ ّن ّي
ّ
حقيقة ّ
كل علم مسائل ذلك العلم ،أو التصديقات بها»[[[.
حق
جة قامئة عىل خطأ مقصود مغلّف مبا يوهم أنّه ّ
وبالجملة «إذا كانت مق ّدمات الح ّ
من أجل التمويه والتضليل ،فهي مغالطة من املغالطات ،والغرض منها إبطال الحقائق،
ويصطنعها أهل الباطل وهي مح ّرمة يف اإلسالم»[[[ .ومن مثّ ة فاملغالطة ت ُضا ّد العلم بأركانه
ج ًها إىل
ـ كام تق ّدم إيضاحه ـ ؛ ألنّها تورث الجهل للمخاطب« ،والتغليط إذًا ،باعتباره تو ّ
ٍ
وجاهل
ً
مهتد،
ضال وغري
ًّ
إيقاع املخاطَب يف الغلط ،عائ ٌد إىل جعل هذا املخاطب
وقياسا عىل هذا الكالم ،يتناهى إىل عقولنا أ ّن املغالطة
ومنحبسا»[[[.
رصا،
ً
ً
وعاج ًزا ،ومنح ً
هي من جنس الضالل والجهل الناشئ عن صاحبها ،وتال ًيا هي من قبيل التمويه واملراء،
وبهذا التوصيف فال حقيقة يف السفسطة أو املغالطة ،كام ميكن الجزم أنّها تضا ّد الصدق
والربهان ،فمتى كان العلم برهانيًّا لزم كونه صادقًا ،أي أ ّن رشط الصدق هو الربهان؛ إذ
بالربهان تقطع الظنون كلّها ،ولنا أن نستدل عن التزام الصدق بالربهان يف قوله تعاىل:
 ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ« ،[[[أي أ ّن مع الله إل ًها ،أين دليلكم عليه»[[[.
[[[ـ ابن رشد :تهافت التهافت ،تقديم وتعليق :صالح الدين الهواري ،املكتبة العرصيّة ،بريوت ،2003 ،ص .44

القومي،
[[[ـ القنوجي صديق بن حسن :أبجد العلوم ،إعداد :عبد الج ّبار زكّار ،منشورات وزراة الثقافة واإلرشاد
ّ
دمشق1978 ،م ،ص .43
[[[ـ عبد الرحمن حسن حبنكة امليداين :ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة ،دار القلم ،ط ،10دمشق،
2009م ،ص .304

املؤسسة العربيّة للفكر واإلبداع ،ط ،1بريوت2016 ،م ،ص .206
[[[ـ حمو النقاري :معجم مفاهيم علم الكالم املنهجيّة،
ّ
[[[ـ سورة النمل ،اآلية .64

[[[ـ الزمخرشي أبو القاسم :تفسري الكشاف ،تخريج وتعليق :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،ط ،3بريوت،
2009م ،ص .788
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الحق ،وهي لفظة
ومجمل القول« :السفسطة أمر يعرض لكثري من النفوس ،وهي جحد
ّ
فلم ع ّربت ،قيل :سفسطة»[[[.
مع ّربة من اليونان ّية ،أصلها «سوفسطيا» ،أي حكمة مم ّوهةّ ،
وهي يف مطلق األحوال مج ّرد اعتقاد ،واالعتقاد كام هو معروف يتعلّق مبا أثبته العلم أو
املغالطي أو الال ِعلم.
ين ،فلهذا هبطت السفسطة إىل َد َرك الكالم
أبطله من دون تحقيق برها ّ
ّ
تخص به السفسطة وما
علم ،وما
ّ
وبعد هذه اإلشارات املوجزة ل ِعلْم ّية ال ِعلم وما يكون به ً
كل اعتقاد
منزلتها من العلم ،وعرفنا أيضً ا أن ال قوام لل ِعلم دون رشط ّية الربهان ،الذي يُ ْب ِكت ّ
يئ ،سنتّخذ هذه التوضيحات كقواعد أساسيّة للولوج إىل تحليل الفوارق املنهجيّة
سفسطا ّ
اإلسالمي،
واملعرفيّة بني صناعتني كالميّتني إسالميّتني؛ األوىل هي ما يُعرف بعلم الكالم
ّ
يث ،ويسعنا يف هذا املقام أن نق ّدم محاولة
واألخرى هي ما يُزعم بالكالم الجديد أو الحدا ّ
تعالج مدى اتساع الفروق املعرف ّية واملنهج ّية بني ال ِعلْمني ،ابتغاء م ّنا الربهان عىل بلوغ علم
يث مرتبة العلم والعلميّة الحقيقيّني ،وذلك بناء عىل النواظم والضوابط املنطقيّة
الكالم الرتا ّ
يث عن بلوغ ما بلغه علم الكالم
التي ق ّدمناها آنفًا ،وقصور ما يس ّمى اليوم بالكالم الحدا ّ
األصيل ،من ماه ّية ُمستقلّة ،وموضوع ،ومبادئ ،ومسائل ،ومنهج وغريها.
ّ
ّ
ّ
ً
ّ
ّ
احلدايث:
الرتايث ،وظن ّي�ة الكالم
لعلمية الكالم
ثاني�ا :املحددات األربعة

يث:
يث ،وغُموض مفهوم الكالم الحدا ّ
حدِّ ُد املفهومَ :جالء مفهوم علم الكالم الرتا ّ
ُ - 1م َ
ال ّ
لكل علم مفهو ًما يح ّدد ماهيّته الجوهريّة ولواحقه ال َعرضيّة ،وعلم الكالم من
شك أ ّن ّ
قل نظريها ،وبهذا فمفهومه واضح اتفق
العلوم الدين ّية يف حضارتنا اإلسالم ّية ،يتمتّع بأصالة َّ
حوله جمهور املتكلّمني والحكامء واملؤ ّرخني ،أ ّما ما يدعى بالكالم الجديد ،فمفهومه
أصل ،وسنورد بعض املحاوالت ملفهمته
ً
غامض ج ًّدا ،بل يف الحقيقة ليس ميلك مفهو ًما
ونبي تهافتها مبقارنتها مبفهوم علم الكالم القديم ،وهاهنا سنحاول أن ننمذج ببعض
ّ
املفاهيم وليس مث ّة حكمة مرج ّوة لإلكثار منها ،طاملا أنّنا لسنا بصدد إحصاء تعاريف علم
يث.
الكالم بقدر ما نحن بصدد ُم َبايَنة إحداها مبفهوم الكالم الجديد أو الحدا ّ
[[[ـ فريد جرب ،رفيق العجم وآخرون :موسوعة مصطلحات علم املنطق عند العرب ،مكتبة لبنان نارشون ،ط،1
بريوت1996 ،م ،ص .413
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االشتقاقي؛ أل ّن «معرفة العقائد
إذًا؛ فث ّمة أدلّة كثرية تربهن لنا قيمة املصطلح ووجوده
ّ
عن أدلّتها التفصيل ّية بـ«الكالم» ،وأل ّن عنوان مباحثه كان قولهم« :الكالم يف كذا وكذا ،وأل ّن
ريا من
ً
مسألة الكالم كانت أشهر مباحثه ،وأكرث نزا ًعا
وجدال ،حتى أ ّن بعض املتغلّبة قتل كث ً
الحق لعدم قولهم بـ»:خلق القرآن» ،وألنّه يورث قدرة عىل الكالم يف تحقيق الرشع ّيات،
أهل
ّ
وإلزام الخصوم ،كاملنطق للفالسفة ،وألنه أ ّول ما يجب من العلوم التي إنّ ا ت ُعلّم وتتعلّم
خص به ،ومل يطلق عىل غريه مت ّي ًزا ،وألنّه إنّ ا
بالكالم ،فأطلق عليه هذا االسم لذلك ،ث ّم
ّ
يتحقّق باملباحثة وإدارة الكالم من الجانبني ،وغريه قد يتحقّق مبطالعة الكتب والتأ ّمل ،وألنّه
أكرث العلوم نزا ًعا وخالفًا ،فيشت ّد افتقاره إىل الكالم مع املخالفني ،والر ّد عليهم ،وألنّه لق ّوة
أدلّته كأنّه هو الكالم دون ما عدا ُه من العلوم ،كام يُقال لألقوى من الكالميني« :هذا هو
الكالم» ،وألنّه البتنائه عىل األدلّة القطعية املؤيّدة أكرثها باألدلّة السمع ّية ،كان هو أشد
ج ْرح ،وهذا
وتغلغل فيه ،فس ّمي بالكالم
ً
ريا يف القلب
ّ
املشتق من «ال َكلِم» وهو ال ُ
العلوم تأث ً
كالم القدماء»[[[.
اإلسالمي،
النص عىل طوله يلخّص لنا ويوضّ ح اشتقاقات مصطلح علم الكالم
إ ّن هذا
ّ
ّ
اإللهي ،وتارة لصناعة الكالم ،وتارة أخرى العتامد أهله عىل مت ّيز الكالم
فتارة من الكالم
ّ
علم ـ يف تقديرنا ـ إ ّن هذه التسويغات كلّها توفّرت
من لهو الحديث وغريه ،وهل ّم جراً ،
حص
يف املامرسة الكالميّة ،وإال فكيف ُع ّددت ؟ ،ليس من قبيل العبث أن ت ُورد لو مل تُ َّ
اإللهي
يف هذا ال ِعلم ،وبالجملة فل ِعلم الكالم ما يربهنه اشتقاق ًّيا ،وذلك ابتدا ًء من الكالم
ّ
وتوس ًعا نحو املنهج والوظيفة وطبيعة املامرسة التي مت ّيز بها العلم عن سائر العلوم
كأصل
ّ
واملشتغلني به وعليه.
يث من حيث املصطلح،
ابتدا ًء؛ إذا كان هناك دليل يربهن عىل وجود علم الكالم الرتا ّ
يث؟
يؤسسوا مصطلحهم الجديد علم الكالم الحدا ّ
فهل مث ّة ما يشفع للمتكلّمني الجدد بأن ّ
أين هي االشتقاقات األم ،أليس هذا العلم الذي يزعمون أنّه جديد ومنقطع الصلة مع القديم
يؤصل به؟ ،فنحن وبالنظر إىل املصطلحني يف الظاهر ،بالكاد نجد تطابقًا تا ًّما ،ما عدا
ّ
[[[ـ سعد الدين التفتازاين :رشح العقائد النسفيّة ،تقديم :مجلس املدينة العلميّة ،مكتبة املدينة للنرش ،ط،2
باكستان2012 ،م ،ص.53
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ين
مصطلح «الجديد» املزعوم ،وهنا نو ُّد أن نذكر تعريفًا للباحث
ّ
الهندي شبيل النعام ّ
بوصفه صاحب أ ّول مص ّنف يحمل مصطلح «علم الكالم الجديد» ،يقول« :لقد كان علم
الكالم القديم منصبًّا فقط عىل بحث العقائد اإلسالميّة؛ أل ّن املخالفني لإلسالم يف ذلك
العهد كانت اعرتاضاتهم تتعلّق بالعقائد ،ولكن يف الوقت الحارض يبحث يف الجوانب
أي دين عند األوروب ّيني ال تكون جديرة
التاريخ ّية ،والحضاريّة واألخالق ّية للدين .إ ّن عقائد ّ
باالعرتاض إىل هذا الح ّد ما مل تكن هذه املسائل قانون ّية وأخالق ّية ،ويف رأيهم أ ّن إباحة
ّ
أي دين ل ُهو أكرب دليل عىل بطالن هذا الدين.
تع ّدد الزوجات والطالق
والرق والجهاد يف ّ
بنا ًء عىل هذا سيت ّم بحث هذا النوع من املسائل يف علم الكالم ،وهذا الجزء بالكامل عن
علم الكالم الجديد»[[[.
ال ّ
بي من جهته مبتغى الكالم الجديد ،مقارنًا إيّاه باإلله ّيات الغرب ّية ،أو
ين ّ
شك أ ّن النعام ّ
ين مل يوضّ ح شيئًا هاهنا ما عدا أنّه
ما يس ّمى بالالهوت
املسيحي بالتحديد .إ ّن شبيل النعام ّ
ّ
دعا إىل تجديد املسائل فقط ،وهل بتجديد املسائل يتج ّدد العل ُم أم ويتط ّور أم يُصنع علم
جديد متا ًما؟ ،ال ب ّد من االنتباه إىل أ ّن مث ّة ٌ
فارق كبري بني الجديد والتَّجديد ،وهذا هو األساس
يث .يف الحقيقة يبدو أ ّن ظاهر
ّ
يف بناء مفهوم
يث عن علم الكالم الرتا ّ
مستقل للكالم الحدا ّ
ين« :ويف
ين هو مج ّرد دعوة للتجديد ال أكرث ،ويف كالمه ح ّ
جة ذلك ،قال النعام ّ
كالم النعام ّ
خاص ،والذين أخذنا عنهم علم
النهاية ،من الرضوري أن نذكر أسامء أولئك العلامء بشكل
ّ
ين،
يل ،وراغب األصفها ّ
الكالم ،وهم :أبو مسلم األصفها ّ
ين ،والقفال وابن حزم ،واإلمام الغزا ّ
يؤصل للكالم
وابن رشد واإلمام
ين ّ
ّ
يل الله الدهلوي» ،واملتأ ّمل يجد النعام ّ
الرازي ،وشاه و ّ
الجديد بعلم الكالم القديم ،بأن دعا املج ّددين إىل التأصيل باملتكلّمني األوائل ،كأمثال
ما ذكر ،وليس املتكلّمني فقط ،بل اتساع املسائل –حسبه -تستوجب التأصيل بالفالسفة
واملتص ّوفني وغريهم من العلامء الكبار ،وقد ذكر منهم ابن رشد والدهلوي.
إذًا ،إنّه ليس من اليسري ضبط مفهوم الكالم الجديد ،لكن من البساطة والبداهة أن نعتمد
حتّى عىل حكيم أو مؤ ّرخ لالستقصاء عن مفهوم علم الكالم القديم .فمن الحكامء ،قال
[[[ـ شبيل النعامين :علم الكالم الجديد ،ترجمة وتقديم :جالل السعيد الحفناوي ،مراجعة :السباعي محمد
القومي للرتجمة ،ط ،1القاهرة2012 ،م ،ص.182 181-
السباعي ،املركز
ّ
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الفارايب« :وصناعة الكالم ملكة يقتدر بها اإلنسان عىل نرصة اآلراء واألفعال املحدودة التي
رصح بها واضع امللة ،وتزييف ّ
كل ما خالفها باألقاويل»[[[ ،وعليه ،متّ ت كلامت الفارايب
ّ
يث يف اقتدار اإلنسان عىل االنتصار للعقيدة الحقّة الربهان ّية،
حص ِعلم ّية علم الكالم الرتا ّ
بأن َ
بي النسفي سلفًا ،-أ ّما عند
وتال ًيا تزييفه باقي العقائد الضالّة باألقاويل ،أي بالكالم -كام ّ
املؤ ّرخني فاملشهور هو اعتامد مفهوم ابن خلدون ،يقول« :إنّه علم يتض ّمن الحجاج عن
العقائد اإلميانية باألدلّة العقل ّية ،والر ّد عىل املبتدعة املنحرفني يف االعتقادات عن مذهب
ح َّد -من جهته -علم الكالم بالنظر إىل
السلف وأهل الس ّنة»[[[ ،وهاهنا نستفيد أ ّن ابن خلدون َ
رصح بالغاية الدفاع ّية ،واألدلّة العقل ّية.
غايته ،وطبيعة أدلّته ،ف ّ
قياسا عىل هذه املفاهيم؟ أين هو الجديد؟ هل هناك
فأين هو مفهوم الكالم الجديد ً
قائل« :حتّى
الرفاعيً ،
أصل؟ هنا يجيب أحد املتكلّمني الجدد ،وهو عبد الجبار
ً
تجديد
ّ
هذه اللحظة ما زال هناك نقاش بني املهت ّمني حول هاتني املسألتني»[[[ أي مسألة التجديد
يف ماذا؟ ومن هو املج ّدد الذي يعني املتكلّم؟ .فبان إذًا أ ّن املتكلّمني الجدد يفضّ لون
الفكري لخلق مفهوم آخر
القطيعة مع مفهوم علم الكالم القديم ،وهذا ليتّسع لهم الج ّو
ّ
يستقي وجوده من اإلله ّيات املسيح ّية كنحو هذا التعريف لصاحبه مصطفى ملكيان ـ أحد
املتكلّمني الجدد ـ ،يقول« :إ ّن مفهوم الكالم الجديد باملعنى الذي نحمله نحن اإليران ّيني،
يف أذهاننا غري موجود يف أذهان الغرب ّيني ،أ ّما السبب يف قولنا بوجود كالم جديد فهو أ ّن
اإلسالمي توقّف عن النم ّو يف نقطة زمن ّية مع ّينة ،مل يتط ّور ( ،)...املسلمون أيضً ا
الكالم
ّ
حينام اطلعوا يف العرص الحارض عىل اإلله ّيات املسيح ّية ،تساءلوا :إذا كان هذا كال ًما ،فام
ذلك الذي كان لدينا قدميًا؟ ،وإذا كان ذلك كال ًما ،فام الذي نراه اليوم؟ ،ومن هنا عمدوا إىل
تصنيفات وتسميات وجدوها ممتعة ،فقالوا :إله ّيات تقليديّة ،أو كالم قديم ،وإله ّيات حديثة
أو كالم جديد ،وبالتايل فإ ّن تعبري «الكالم الجديد» ،ال يوجد إال يف ثقافتنا نحن املسلمني،
وخصوصا يف إيران حال ًّيا»[[[.
ً
العريب ،ط ،2مرص1949 ،م ،ص .108 - 107
[[[ـ الفارايب أبو نرص :إحصاء العلوم ،تحقيق وتعليق :عثامن أمني ،دار الفكر
ّ
[[[ـ ابن خلدون :املقدّمة ،تحقيق :حامد أحمد الطاهر ،دارالفجر للرتاث ،ط ،1القاهرة2004 ،م ،ص.551
[[[ـ عبد الج ّبار الرفاعي :علم الكالم الجديد وفلسفة الدين ،دار الهادي ،ط ،1بريوت2002 ،م ،ص .25

[[[ـ عبد الجبّار الرفاعي وآخرون :موسوعة فلسفة الدين ،3علم الكالم الجديد ،مركز دراسات فلسفة الدين ،ط،1
بغداد2016 ،م ،ص .458
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هذا ترصيح جرئ من أحد املهت ّمني بالكالم الجديد ،وقد ح َّده باإلله ّيات املسيح ّية،

قياسا عىل اإللهيّات املسيحيّة أو اليهوديّة ـ آنذاك ـ
ح َّد علم الكالم الرتا ّ
يث ً
نحن نتساءل :هل ُ

مثل ؟ ملاذا هذه التبع ّية للغرب؟ أليس هذا سب ًبا كاف ًيا لسفسطائ ّية الكالم الجديد؟ ،فلنئ نقول
ً

بتط ّور علم الكالم ومن ّو مسائله أقرب إىل املنطقيّة والعلميّة من أن نزعم أنّه مجرد إلهيّات
مسيح ّية بصبغة إسالم ّية ،ماذا يبقى لإلسالم بدخول املسيح ّية فيه؟ هنا يقول ملكيان م ّرة

أخرى« :إ ّن ما نطلق عليه اليوم يف إيران اسم الكالم الجديد ،هو بالضبط اإللهيّات املسيحيّة

الجديدة ،مع قليل من الجرح والتعديل ،الرامي إىل مطابقتها مع العقيدة اإلسالم ّية ( )...هذه
هي حقيقة ما يس ّمى حاليًّا يف محافلنا بالكالم الجديد ،إنّه يف الواقع اإللهيّات املسيحيّة

الخاصة
املعارصة ،وقد أخذت الصبغة املحلّ ّية ،وت ّم تطبيقها مع املسائل ،واإلشكال ّيات
ّ
بالثقافة اإلسالميّة عمو ًما ،واإلشكاليّات املطروحة يف إيران عىل وجه الخصوص»[[[.

وكل من يف صفِّه وشي َعته يريد الجمع بني العقيدتني املسيح ّية واإلسالم ّية،
كأن مبلكيان ّ
ّ

ين الصارخ أن نكلِّف إنسانًا بأن
يف ما يدعى بالكالم الجديد ،أليس من التناقض اإلميا ّ
وخاصة إذا تعلّق األمر بدينني ُعرف مسبقًا بالتعارض بني
يعتقد بعقيدتني يف اآلن نفسه؟
ّ
إلهيّتهام؟ هل ي ْقلِب الكالم الجديد الثالثة واح ًدا ؟ أليست عقيدة التثليث جوه ًرا يف أصول
اإلله ّيات املسيح ّية؟ ث ّم ملاذا التكلّف يف إيراد املصطلح؟ ملاذا ال يُطلق مصطلح فلسفة

يب يف األ ّول ،وقد تناولت اإللهيّات بنوع
الدين وينتهي األمر؟ عىل ّ
األقل الفلسفة منشؤها غر ّ

من العقالن ّية كام يزعم املتكلمون الجدد اآلن؟ إ ّن القول بالجمع بني العقائد مع االحتفاظ

يل وال الوجدان
باإلميان بعقيدة واحدة ،هو نوع من السفسطة التي ال يقبلها املنطق العق ّ
ين ،وبالجملة بان مع هذه العبارات وما تحمل من معاين وإشارات ،أ ّن علم الكالم
اإلميا ّ

يل املفهوم وواضح التعريف ،أ ّما الكالم الجديد فمفهومه ُمشكل ومامري ،فيه
الرتا ّ
يث ج ّ
من الغموض ما يحمله محمل السفسطة ،وبالتايل ميكن القول إ ّن الكالم الجديد ليس

أصل؟ هذا ما
ً
ينفرد مبفهوم واضح ،واليشء الذي يفتقر إىل مفهوم يوضّ حه هل هو موجود

سنعمد إىل توضيحه ـ بعون الله ـ.
[[[ـ املرجع نفسه ،ص .459
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يث ،واالفتقار إليه يف
 - 2محدّ د املوضوع :موضوع الكَال َم ْي؛ بني االستقالل به يف الرتا ّ
يث:
الحدا ّ
لكل علم موضوع ،وإ ّن موضوع علم الكالم هو العقائد اإلميانيّة عىل جملتها« ،إذ
إ ّن ّ
به تتاميز العلوم ،وهو املعلوم من حيث يتعلّق به إثبات العقائد الدينيّة ت َعلُّقًا قريبًا أو بعي ًدا،
وقيل :هو ذات الله – تعاىل-؛ إذ يبحث فيه عن صفاته وأفعاله يف الدنيا كحدوث العامل،
[[[
ويف اآلخر كالحرش وأحكامه فيهام كبعث الرسول ونصب اإلمام ،والثواب والعقاب»
النص :أ ّن علم الكالم يدور البحث فيه ،عىل ما يعتقده اإلنسان يف
وبالتايل نستفيد من هذا
ّ
الدين ،معا ًدا ومعاشً ا ،فاملعاش كاإلميان بالتوحيد واألنبياء والرسائل ،واملالئكة وغريها
من املسائل األصل ّية يف الدين ،مع عقيدة اإلمامة كأصل عند فرقة الشيعة ،وأ ّما امل َعاد
فالبحث يف السمع ّيات من القول بالجنان والنريان ،وغريها من أخبار الجزاء إ ْن يف الشقاوة
أو يف النعيم ،والتي نزلت أنباؤها يف الكتب السامويّة ونُقلت عن أقاويل األنبياء .ويف
َ
الرسول يف القرآن الحكيم ،وتاليًا األخبار الصحيحة
اإلسالمي ،العقيدة هي ما آىت الله
ديننا
ّ
النبي .
الواردة واملنقولة عن ّ
يث هو ذات الله ـ تعاىل ـ وصفاته بالدرجة
وعليه ،فموضوع علم الكالم األصيل والرتا ّ

األوىل ،أو ما يطلق عليه مببحث «التوحيد» ،ث ّم النب ّوة وما ال ّ
تنفك عنه من أساس ّيات ،ومنها:

امللَك ،ومسألة الوحي ،والعصمة وغريها ،ث ّم يأيت املعاد كمسألة جوهريّة يف علم الكالم
يث ،وما يتّصل به من مقوالت ،كالخلود والج ّنة والنار والرصاط والجزاء والقرب وسؤاله
الرتا ّ

وهكذا ،أ ّما اإلمامة فتأيت عقيدة أصل ّية عند فرقة الشيعة ،وفرع ّية عند سائر الفرق اإلسالم ّية.
ين لإلثبات ،وسائر
إ ّن موضوع علم الكالم ـ بالجملة ـ هو العقيدة اإلسالم ّية كأصل إميا ّ
العقائد كلواحق إميان ّية لإلبطال.

تسليم بعقيدة التوحيد
يث هو العقائد اإلميانيّة،
إذًا ُعلم أ ّن موضوع علم الكالم الرتا ّ
ً
اإلسالم ّية وإثبات ًا لها ،وكف ًرا بباقي العقائد وإبطالً لها ،فام هو يا ترى موضوع الكالم الجديد

يث؟ هنا يُزعم أ ّن «شساعة وضخامة الشبهات وحداثتها أ ّدت إىل اتساع الكالم
أو الحدا ّ
[[[ـ اإليجي عبد الرحمن :املواقف يف علم الكالم ،عامل الكتب ،بريوت ،د.ط ،د.ت ،ص .7
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خاص لها ،الكالم الجديد يف عرصنا الحارض ال يشتمل
الجديد ،لذلك ال ميكن وضع إطار
ّ

فقط عىل القضايا االعتقاديّة ،بل يتع ّدى ذلك إىل القضايا األخالقيّة واالجتامعيّة ،والثقافيّة،

والسياس ّية ،ويعتني بأصولها ،ولوازمها»[[[ ،فيعني الباحث هاهنا أ ّن الكالم الجديد يزيد عىل
الرئييس الذي هو العقائد اإلميانيّة يف علم الكالم القديم ،مواضيع أخرى ُمورِثة
املوضوع
ّ

للشبهات كحداثة أسئلة القضايا األخالق ّية ،واالجتامع ّية والسياس ّية والثقاف ّية وغريها ،بهذا

تتّسع دائرة الكالم الجديد أكرث من دائرة الكالم القديم ،وتتعاظم مسؤوليّة املتكلّم املعارص
يث ،هذا -بالجملة -تقرير موضوع الكالم الجديد.
عن مسؤول ّية املتكلّم الرتا ّ

لكن ،أليس من الجناية الفكريّة أن يزعم قوم ب ِعلْميّة ِعلْم يقتات يف موضوعه عىل
موضوعات سائر العلوم؟ أمل تكن القضايا األخالق ّية مطروحة يف علم الكالم القديم ،يف

بغض
أفعال العباد أهو يخلقها أم الله –تعاىل -يخلقها؟ واملسؤوليّة والجزاء وغريها؟ ،هذا
ّ
النظر أ ّن تقرير الباحث أعاله املقصود منه تلك القضايا األخالق ّية املحدثة والتي مل يكن

للناس بها عه ٌد ،ث ّم إ ْن كان الكالم الجديد سيتّخذها موضو ًعا؟ فامذا يدرس علم األخالق،

أو فلسفة األخالق؟ أليست فر ًعا قامئًا بذاته ،برصف النظر عن انشطاره عن الفلسفة إال أنّه

ميدان موضوعه القيمة األخالقيّة كيف هي؟ وكيف ينبغي أن تكون؟ ،وباألحرى تس ّمى علم

درسها من زاوية
القيم األخالق ّية؛ وعندما يدرس املتكلّم املج ّدد القضايا األخالق ّية ،إ ْن َ
دينيّة ،فليس هذا بجديد ،كون املتكلّمني األوائل سبقوه إليها وله أن يعود ويقرأ تراثهم الذي
ال يخلو من الكالم يف أفعال العباد خريها ورشها وما ينج ّر عنها معاشً ا ومعا ًدا ،وإن درسها

من زاوية فلسفيّة فهذا من اختصاص الفلسفة األخالقيّة.

ث ّم يواصل الباحث فيقول ،بتوسع دائرة الكالم الجديد إىل القضايا االجتامعيّة ،ولكن

ما هو العمل الذي يبقى لعامل االجتامع؟ أليست من اختصاصاته؟ ،وقد ت ُورث الشبهة

الديني ،واألمر نفسه
الديني ،لكن يكون هذا موضوع عامل االجتامع
بإصباغها املنطق
ّ
ّ
األقل من عمل فيلسوف السياسة،
ّ
للقضايا السياس ّية ،هي من شأن علم السياسة ،أو عىل
[[[ـ عبد الجبّار الرفاعي وآخرون :موسوعة فلسفة الدين :1متهيد لدراسة فلسفة الدين ،مركز دراسات فلسفة الدين،
ط ،1بغداد2014 ،م ،ص .297
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الحقيقي ،فريتفع الزعم وتُف ّند الدعوى بوجود موضوع
كل قض ّية إىل ميدانها
وهكذا ت ُسند ّ
ّ
زعم عن دائرة علم الكالم القديم.
للكالم الجديد يتّسع ً

يث يفتقر إىل موضوع يدور حوله ،ويتناول مسائله
بهذا التوضيح ،نستنتج أ ّن الكالم الحدا ّ
يث ،وإذا كان ذلك فإنّه يبقى من الحكمة
بصفة مستقلّة متا ًما كام كان علم الكالم الرتا ّ
األقل
ّ
الوسط ّية أن يُستبدل مصطلح الكالم الجديد مبصطلح آخر هو فلسفة الدين ،عىل
َ

لوروده من الحضارة الغربيّة من جهة ولتناسبه مع املسائل املطروحة ،كقضايا األخالق
والسياسة واالجتامع والثقافة وغريها من جهة أخرى ،ففيلسوف الدين يتناول هذه املسائل
من زاوية دين ّية وال تقع الشبهة بينه وبني عمل املتكلّم؛ إذ الفلسفة يف األصل أوسع من
ميا ،ولعلّها اآلن كذلك ،فبدل ما يُقحم أصحاب الكالم الجديد أنفسهم يف
علم الكالم قد ً
ظل يتمتّع باالستقالليّة يف املوضوع ،يضطلعون إىل مقاربة
إسالمي أصيل ّ
سفسطة مصطلح
ّ
أي علم هو ينشأ شيئًا
مفاهيميّة مؤ ّداها النظر إىل املوضوع واملناهج املستعلمة ملعرفة ّ
فشيئًا« .إ ّن فلسفة الدين تشري إىل القضايا األساس ّية للدين ،والتي بحثها الفالسفة ،من قبيل:
رش ،قضايا علم املعرفة ،بعض
األبحاث املتعلّقة بوجود الله تعاىل ،ذاته وصفاته ،قض ّية ال ّ
القضايا املتّصلة باألخالق ،والتعاليم الدينيّة ،بعض التساؤالت حول النشاطات الدينيّة
الخاصة ،مثل:
والتص ّوف ،ونظريّات يف باب اللغة الدينيّة ،ونظريّات حول املبادئ الدينيّة
ّ
مستقل للكالم
ّ
مبدأ املعاد ،والتثليث يف املسيح ّية»[[[ .فبان إذًا أ ّن دعوى وجود موضوع

يث هي دعوى ال برهان عليها ليت ّم التصديق بها ،وطاملا األمر هكذا فإ ّن الكالم
الجديد والحدا ّ
الجديد يفتقر -إىل ح ّد اآلن -إىل مقولتني تربهنان ِعلْ ِميّته :املفهوم الواضح ،واملوضوع
املستقل ،يف الوقت الذي متتّع الكالم القديم بجالء املفهوم واسقالل املوضوع.
ّ
يث.
يث ،والدَّ خَالة يف الكالم الحدا ّ
صالة يف علم الكالم الرتا ّ
حدِّ د املنهج :بني األَ َ
ُ - 3م َ
يل ،وبهذا اشت ّد الرصاع بينهم وبني
ظل املتكلّمون األوائل
لقد ّ
ّ
يتوسلون باملنهج العق ّ
غريهم من الفرق اإلسالم ّية املتب ّنية ملسلّمة النقل وتال ًيا املناقضة يف سائر األحوال لجعل
العقل هو الحاكم واألساس يف فهم النقل وتأويله ،وهنا يقول ابن خلدون مح ّد ًدا منهج
[[[ـ عبد الج ّبار الرفاعي وآخرون :موسوعة فلسفة الدين :1متهيد لدراسة فلسفة الدين ،مرجع سابق ،ص .262
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علامء الكالم ودواعي استدالالتهم« :إنّه علم يتض ّمن ِ
جاج عن العقائد اإلميان ّية باألدلّة
الح َ
العقل ّية ،والر ّد عىل املبتدعة املنحرفني يف االعتقادات عن مذهب السلف وأهل الس ّنة»[[[،
ويف هذا التعريف يتّضح أ ّن ابن خلدون أشار إىل مح ّددات منهجيّة ،وهيِ :
جاج ،واألدلّة
الح َ
العقل ّية ،وال َّر ّدِ ،
جاج «ال يعني الربهنة عىل صدق إثبات ما ،أو إظهار الطابع الصحيح
فالح َ
الستدالل ما من وجهة نظر منطق ّية»[[[.
وبالجملة ح َّدد املتكلّمون منهجهم يف ِ
يل وإيراد األدلّة ،وقد بلغ هذا ذروته
الحجاج العق ّ
يف نحو
يف املناظرة .وطاملا أ ّن ّ
لكل علم آليّة منهجيّة يتّخذها يف مساره البنا ّ
يئ واملعر ّ
بلوغ مقاصده وغاياته ،وما دام املدار هاهنا عىل املوضوعات ال َعقديّة -كام بيَّنا سلفًا-
توسل يف ذلك بطرق تتالءم وطبيعة املوضوع ،إذ املنهج ّية تشتغل من الدرجة
فسوف يُ ّ
أخص املناهج
نتوصل إىل أ ّن
ألي علْم ،بغية الوصول إىل معارف هذا العلم[[[ ،وبهذا
ّ
ّ
الثانية ّ
الكالميّة هي تلك التي يلِج أصحابها مبارشة إىل املامرسة اللغويّة املتضايفة واملتوازية مع
يل ـ كام اتضح ـ أبرز هذه املناهج بحكم ابتنائه عىل
القواعد املنطقيّة ،ويُع ُّد املنهج الجد ّ
الفعال ّية الكالم ّية اللفظ ّية من جهة ،وتال ًيا بحكم تع ّرضه للمقايسة املنطق ّية أثناء املامرسة
بني املتكلّمني املتجادلني من جهة أخرى ،ويُربهن عىل ذلك مبظهر م َّيز املامرسة الكالم ّية
اإلسالميّة عن غريها من املامرسات املعرفيّة األخرى ،وهي املناظرة.
كل ما يراه ببصريته ،أو هي إقبال
واملناظرة هي املباحثة واملباراة يف النظر واستحضار ّ
ّ
جة ،وهي املفاوضة عىل سبيل الجدل[[[ ،فام نلتمسه اآلن هو
كل واحد عىل اآلخر بامل ُحا َّ
الحق
كل طرف بات ّباع
أ ّن املناظرة هي محاورة عميقة بني شخصني أو بني فرقتني ،مع التزام ّ
ّ
كل ُم ِ
جة الدامغة حتى ولو كانت من إنتاج الخصم
والصواب ،ومبعنى آخر انقياد ّ
ناظر للح ّ
الحق أو
املفحم ،وبالتايل فاملناظرة هي مامرسة منهجيّة تتطلّب من املتخاصمني إظهار
ّ
[[[ـ ابن خلدون :مصدر سابق ،ص.551

[[[ـ حمو النقاري :التحاجج ،منشورات كلّ ّية اآلداب والعلوم اإلنسان ّية بالرباط ،ط ،1الدار البيضاء2006 ،م ،ص .56

اإلسالمي ،دراسة يف القواعد املنهجيّة ،ترجمة :حسنني الجمَّل ،مركز الحضارة
[[[ـ رضا برنجكار :علم الكالم
ّ
اإلسالمي ،ط ،1بريوت2016 ،م ،ص .38
لتمنية الفكر
ّ

[[[ـ محمد قامئي وآخرون ،معجم املصطلحات الكالميّة ،املجلّد الثاين ،مجمع البحوث اإلسالميّة ،إيران ،مادّة:
املناظرة ،ص.326
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تأجيل الجدل واملخاصمة إىل وقت آخر ،ث ّم إنّها توجب مستوى معرف ًيا من الجانبني لتجعل
جة واالنتصار يف األخري للمفحم وات ّباع دعواه.
جة بالح ّ
السامعني شاهدين عىل قرع الح ّ
يث مبنهجه جليًّا يف منهج املناظرة العقديّة« ،ومل ّا كان غرض
بهذا ،برز علم الكالم الرتا ّ
ح ّددت لها رشوط عا ّمة ،هي كاآليت:
املناظرة أو البحث هو إظهار الصواب ،فقد ُ
أ -ال ب ّد لها من جانبني.
ب -ال ب ّد لها من دعوى.
ج -ال ب ّد لها من مآل يكون بعجز أحد الجانبني.
ّ
ٍّ
د-
الحدايث ،أين هو املنهج
«لكل من الجانبني آداب ووظائف»[[[ ،ويف منهج الكالم
التناظري وآدابه؟
ّ
التناظري األصيل يف املامرسة الكالم ّية الرتاث ّية إىل
يف الحقيقة ،لقد تح ّول املنهج
ّ
لحل إشكاالت املؤمن املسلم يف
مناهج جديدة عديدة ،ي ّدعي أصحابها أنّها األنسب ّ
العامل املعارص ،وال س ّيام تلك املناهج التي تتعلّق بقراءة النصوص الدين ّية« ،أ ّما املنهج
كل دين ،وبإمكانه أن يساهم يف
التاريخي فهو بدوره يكشف عن مسرية تك ّون ّ
يت
الظاهرا ّ
ّ
عمل ّية تفكيك ذات ّيات الدين عن عرض ّياته ،واإلسالم بوصفه قراءة يستفيد من هذه العلوم
يئ
واملعارف ،ويف الحقيقة إ ّن اإلسالم بوصفه قراءة يحصل عىل توضيح
ّ
ترميزي وسيميا ّ
من النصوص الدين ّية»[[[ ،هذه املناهج الغرب ّية ُ
املسلِّ َمة بتع ّدد القراءات للنصوص ،أ ّدت إىل
كل املتديّنني يف معتقدهم.
ميالد فكرة التع ّدديّة الدين ّية ،والتي يرى أصحابها بفرض ّية أح ّق ّية ّ
نص -يحتمل عند القارئ أكرث من
أي ّيعتقد املتكلّمون الجدد أنّه ال أحد ينكر أ ّن النص ُّ
معنى واحد ،فام بالك عندما يتع ّدد ال ُق َّراء؟؛ إذ كلّام تع َّدد ال ُق ّراء تع ّددت القراءات وتن ّوعت
بي جون هيك أنّه يف حال ما تقوله
التأويالت ،وهذه ـ أيضً ا ـ ُس ّنة يف البرشيّة ،أو كام َّ

ّ
العريب ،ط ،2بريوت2000 ،م ،ص .74
الثقايف
[[[ـ طه عبد الرحمن :يف أصول الحوار وتجديد علم الكالم ،املركز
ّ

العريب ،ط،1
مؤسسة االنتشار
ّ
[[[ـ محمد مجتهد الشبسرتي :نقد القراءة الرسميّة للدين ،ترجمة :أحمد القبانجيّ ،
بريوت2013 ،م ،ص .278 - 277
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املسيح ّية صحيح فال يُفرض ذلك عىل اآلخرين من املتديّنني .فهي بالطبيعة ال تقف عند
حد ،ليس فقط يف النصوص ،بل يف الطبيعة كذلك ،ونحن نرى أ ّن القوانني
فهم واحد مو ّ
السائدة يف زمن ما ت ّم تعديلها أو تبديلها متا ًما ،وفيها ما ت ّم دحضه ،وفيها ما بقي عىل شاكلته
األوىل وهكذا ،إذن فالفُهوم -يف اعتقاد رسوش -متع ّددة وس ّيالة ،وهذا املبنى استند فيه
كل دين ميثّل تاريخ تفسريه وفهومه،
إىل نظريّته القبض والبسط يف الرشيعة ،وأورد فيه أ ّن ّ
فاإلسالم يعني تاريخ التفاسري والرشوح التي صدرت عن اإلسالم ،واملسيح ّية تعني تاريخ
التفاسري التي صدرت عنها وهكذا[[[ .ال ّ
شك أ ّن هذه األقاويل هي املؤ ّدية إىل مزالق منهجيّة
وقع فيها املتكلّم املعارص ،وال س ّيام التعميامت عن إعجاب املفكّر بإبداعاته املزعومة،
وأخذ وجوه اليشء دون كنهه ،والخلط بني الدليل والعلّة ،واملزج بني الواقع وتفسريه[[[.
يث الجديد.
هذه سفسطات واضحة عند معتنقي نظريّة الكالم الحاد ّ
يتوسلون باملناهج املعرفيّة الغربيّة لنهضة
هذه مجمل دعاوى املتكلّمني الحداثيّني ،فهم ّ
كالم جديد ،وقد قاربوا مسعاهم هذا مبا أمثرت اإللهيّات املسيحيّة املعارصة من أسس
الهريمينوطيقي ،إ ِذ
يئ -املنهج
ً
ولعل أبرزها
ّ
ومناهج،
فضل عن املنهج الظاهرايتّ والسيميا ّّ
حي ،تنبعث حياته وتتج ّدد كلّام تج ّددت
تؤش إىل أ ّن
«الهريمينوطيقا ّ
ّ
النص املق ّدس كائن ّ
النص من حمولة التفسري ،التاريخيّة التي ينوء بثقلها ،وتحجبه عن
قراءته ،إنّها محاولة لتحرير ّ
التواصل مع العرص الجديد ،وعتقه من سجون السياقات الثقافيّة واالجتامعيّة ،واالقتصاديّة
الخاصة ،بعد أن انغلقت عىل نفسها،
والسياس ّية ،التي ك َّبلته بفهمها ومرشوط ّياتها التاريخ ّية
ّ
بنحو أمست تك ّرر الفهم ذاته الذي يحيك ثقافة مل يعد إنسانها يوجد اليوم ،ومل تعد وقائع
حياته املختلفة حارضة»[[[.
جا
بالرغم من منطقيّة هذا الكالم إال أنّه مل يشفع للكالم الجديد بأن يصنع لنفسه منه ً
[[[ـ عبد الكريم رسوش :الرصاطات املستقيمة ،ترجمة :أحمد القبانجي ،منشورات الجمل ،ط ،1بريوت،
2009م ،ص .14

[[[ـ أحد قرامليك :الهندسة املعرفيّة للكالم الجديد ،ترجمة :حيدر نجف وحسن العمري ،مراجعة :عبد الجبار
الرفاعي ،دار الهادي ،ط ،1بريوت2002 ،م ،ص .161
ّ

الديني للعامل ،مركز دراسات
[[[ـ عبد الجبّار الرفاعي وآخرون :موسوعة فلسفة الدين ،4الهريمينوطيقا والتفسري
ّ
فلسفة الدين ،ط ،1بغداد2017 ،م ،ص .8
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أو مناهج مستقلّة عن املناهج الغرب ّية املعارصة ،فالتقليد ومنطق االنتامء ظاهران يف
مقاالت املتكلّمني الجدد .إ ّن املناهج التي قالوا بها هي فلسف ّية أكرث منها دين ّية ،نشأت مع
يبق للمتكلّمني املعارصين دعاوى
فلسفة اللغة التي من جنسها لغة النصوص الدينيّة ،فلم َ
يتوسلون به يف علمهم املزعوم ،وبنا ًء عىل سفسطائ ّية
يل
ّ
مربهنة تثبت وجود منهج ج ّ
يث
املفهوم واملوضوع ،تكون النتيجة سفسطائ ّية املنهج؛ أل ّن املنهج يف علم الكالم الرتا ّ
يل امل ُت ّوج باملناظرة العقديّة ،أ ّما املنهج يف الكالم
ّ
موجود
يل العق ّ
يتجل يف املنهج الجد ّ
يتجل يف التع ّدديّة الدينيّة وال يف غريها من املسائل؛ وهذا بسبب
ّ
يث فمفقود ،ال
الحدا ّ
ميل هذه املسائل إىل الفلسف ّيات من جهة ،ومحاكاة املتكلّمني الجدد ملقاالت الالهوت ّيني
املسيح ّيني من جهة أخرى ،فأين االستقالل هنا؟
يث ،وقُصور املقاصد يف
ُ - 4محدِّ ُد الغاية :بني املعرفة والدفاع يف علم الكالم الرتا ّ
الكالم الجديد.
إ ّن الغاية األوىل التي ابتغاها املتكلّمون هي معرفة حقيقة واجب الوجود وصفاته وأفعاله
وما يجب –تعاىل -يف حقّه ،وما يستحيل؛ أل ّن «البديهة حاكمة برشف وعل ّو شأنه ،ال ّ
شك
أ ّن رشف العلم تابع لرشف املعلوم ،ومل ّا كان الغرض األقىص من هذا الف ّن معرفة الله تعاىل
وصفاته وكيف ّية أفعاله ،وتأثرياته ،والبحث عن رسله وأوصيائهم ،وأحوال النفس واملعاد،
خصوصا ،وواجب الوجود تعاىل أرشف املوجودات ،فال ِعلم به
وهذه أرشف املطالب
ً
أشف العلوم»[[[ ،إذًا بان أ ّن غاية علم الكالم القصوى هي الوقوف عىل حقيقة املعبود
ْ
وبحق ،وما يأمر به وينهى ،ث ّم معرفة أنباء غيبه عن رسله وأنبيائه والنفس وحالها
الحق
ّ
ّ
يث ،وهي املطالب
يف املعاد ،واإلمام ووجوبهّ ،
كل هذه تجمل لنا غاية علم الكالم الرتا ّ
القصوى التي يقصدها املتكلّم.
هذه الغايات ينبغي ابتداء التفاين يف معرفتها ولكن مع الدفاع عنها ض ّد الخصوم املعاندين
من باقي األديان األخرى وامللل الضالّة ،وهذه هي الغاية األخرى التي م ّيزت املامرسة
املسلّم بها إميان ًّيا ،والوقوف
الكالم ّية عند املتكلّم ،إنّها الغاية ال ّدفاع ّية عن أصول الدين
َ

مؤسسة اإلمام الصادق ،ط ،2قم ،إيران،
ل :نهاية املرام يف علم الكالم ،تحقيق :فاضل عرفانّ ،
[[[ـ العلّمة الح ّ ّ
1430هـ.ق ،ص .7 - 6
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كل املخالفني ومحاججتهم باملناظرة املحتكمة إىل املبادئ العقل ّية واملنطق ّية التي
ض ّد ّ
يب ،بقوله:
يتساوى فيها ّ
كل أهل النظر ،وقد نستفيد حكمة الهويّة الدفاع ّية يف تعريف الفارا ّ
رصح بها
«وصناعة الكالم ملكة يقتدر بها اإلنسان عىل نرصة اآلراء واألفعال املحدودة التي ّ
[[[
الفارايب
ص أبو نرص
واضع امللّة ،وتزييف ّ
ّ
كل ما خالفها باألقاويل»  ،يف هذا التعريف ح َ
حدَّهُ بهويّة الدفاع.
الغاية من علم الكالم يف نرصة األراء واألفعال ،ف َ
يث يف معرفة ذات الله –تعاىل-
اآلن وإذا تح ّددت الغاية والهدف من علم الكالم الرتا ّ
وصفاته ،وما يجري مجرى مبحث التوحيد من مقوالت ،والنب ّوة ،واملعاد ،واإلمامة ،بوصفها
العلم املح ّدد برشف املعلوم ،ث ّم تاليًا الدفاع عن هذه األصول ،فام هي غاية الكالم الجديد؟
يف حقيقة األمر كانت الغاية من الكالم الجديد إصابة املسائل املحدثة وإعادة طرح
املسائل الجديدة ،ووضعها عىل بساط البحث ،ومن هذه املسائل ،معالجة النظريّات
التي تحاول تفسري «منشأ الدين ،وإعادة النظر يف املسائل الكالم ّية القدمية ،مثل :الوحي
واإللهام ،وأدلّة إثبات وجود الله ،واإلمامة والقيادة ،ومعالجتها عىل ضوء ما استج ّد من
شبهات وإشكال ّيات»[[[ .إ ّن هذا الزعم مردود يف أصله ،كون الغاية من تحديث املسائل هي
ريا أفصح؛ ليس مث ّة كالم جديد ،بل مث ّة
بالقياس إىل تج ّدد العلم وتط ّوره ،أو إ ّن شئت تعب ً
«والحق
تجديد للكالم ،والتجديد هو لون آخر تأخذه تلك املسائل القدمية فقط ال أكرث،
ّ
أنّنا إذا انتهينا إىل اضطالع علم الكالم ببيان املعتقدات الدينيّة وإثباتها والدفاع عنها ،فال
للتقليدي»[[[.
محيص من ع ِّد الكالم الجديد استمرا ًرا
ّ
يث اليوم هي اشرتاكها بالتطابق والتامثل مع الكالم القديم،
إ ّن ما يف ّند غائ ّية الكالم الحدا ّ
حتّى وإن أنكر املتكلّمون الجدد ،أي حتى لو أنكروا الهويّة الدفاع ّية واالختصاص يف
خاص ّية البحث يف
معرفة جوهر الدين وم ّمن يصدر؟ «بيد أ ّن ما يطبع الكالم الجديد إنّ ا هو
ّ
[[[ـ الفارايب أبو نرص :إحصاء العلوم ،مصدر سابق ،ص .108 - 107

[[[ـ حسن يوسفيان :دراسات يف علم الكالم الجديد ،ترجمة :محمد حسن زراقط ،مركز الحضارة لتنمية الفكر
اإلسالمي ،ط ،1بريوت2016 ،م ،ص .35
ّ

اإلسالمي املعارص ،ترجمة :محمد حسني الواسطي ،دار الكفيل للطباعة
[[[ـ عبد الحسني خرسوبناه :الكالم
ّ
اإلسالمي للدراسات االسرتاتيج ّية ،العراق2016 ،م ،ص .26
والنرش ،ط ،1املركز
ّ
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كل من يصل إىل نتيجة عن تلك النتيجة
املعتقد ال الدفاع عنه ،وهذا ال مينع من أن يدافع ّ
توصل إليها ( ،)...ونحن نفرتض -وهو افرتاض صحيح -أ ّن تغيريات طرأت عىل علم
التي ّ
الكالم ليس يف حدود املسائل واملفردات فحسب ،وإنّ ا أيضً ا يف دائرة األسلوب واملنهج،
ربر استحداث علم جديد»[[[.
لكن هذا كلّه ال ي ّ
لهذه األسباب ت ُ َع ُّد الغاية من الكالم الجديد متخلخلة املقاصد ،إذا ما قورنت بالغاية يف
يث ووضوح معاملها يف معرفة أرشف موجود وأوحد معبود ،والدفاع عن
علم الكالم الرتا ّ
أصول الدين املسلَّم بها عقديًّا وإميانيًّا ،وبالجملة ،وبعد الوقوف عىل حقيقة الكالم الجديد
من حيث غموض مفهومه ،وتبعيّة موضوعه ،وتع ّدديّة مناهجه ،وتهافت غايته ،ماذا يبقى
من وجود لهذا الكالم؟ إنّه يف الحقيقة مج ّرد دراسات جريئة ،يزعم أصحابها بتأسيس علم
وبكل عقالن ّية
ّ
فبكل روح علم ّية،
ّ
علم،
جديد ،لكن وبافتقاره إىل األسس التي تقيم العلم ً
يث ،أ ّما من ادعى أ ّن مث ّة كال ًما جدي ًدا ،فكالمه
موضوعيّة ،ال وجود للكالم إال الكالم الرتا ّ
سفسطة ،وال ميكن للسفسطة أن تبلغ مبلغ العلم ،متا ًما كام يقرص الكالم الجديد املزعوم
يث األصيل؛ الذي م َّيزتْه الروح الحواريّة أو املناظرة ،ويف هذا
اليوم أن يبلغ منزلة الكالم الرتا ّ
قول لـ طه عبد الرحمن يف كتابه «يف أصول الحوار وتجديد علم الكالم»؛
املعرض نورد ً
تجديد علم الكالم ،وليس الكالم الجديد ،يقول« :فال ميكن أن ننفصل عن املامرسة
خاصة أصبحت ت ُع ّد اليوم عنوانًا عىل وعي
الخاصة برتاثنا؛ أل ّن للحوار فضائل
الحواريّة
ّ
ّ
ّ
الرتايث ،وما أحوج املتكلّمني الجدد
حا لعلم الكالم
األ ّمة وتق ّدمها»[[[ .وليس الحوار إال رو ً
إليه اليوم.
 خاتمة(:مجمل النت�اجئ):يسعنا يف هذا املقام أن نق ّدم جملة
بعد هذه املحاولة -عىل تواضعها
العلمي وبساطتهاَ -
ّ
من االستنتاجات تس ّهل عىل القارئ ما قيل يف منت الدراسة ،ويف حدود هذا ارتأينا أن
تبي الغاية من البحث.
نستجمع نتائج موجزة العبارة ،ويف اآلن نفسه ّ
اإلسالمي ،ط ،1بريوت،
[[[ـ العقالن ّية اإلسالم ّية والكالم الجديد ،مجموعة من الباحثني ،مركز الحضارة لتنمية الفكر
ّ
2008م ،ص .26-25

[[[ـ طه عبد الرحمن :يف أصول الحوار وتجديد علم الكالم ،مرجع سابق ،ص .20
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التصديقي
والسفسطة ،إذ ال ِعلْم -منطق ًّيا -يكتمل بالربهان
ـ ابتدا ًء ،مث ّة متييز بني العلم ّ
ّ
ري ،وأ ّما ما عداه من أقاويل فإنّها تجري مجرى الظ ّن والسفسطة ،وعليه يكون
واليقني التص ّو ّ
املميّز األكرب بني العلم والسفسطة هو الربهان واليقني.
كل ِعلْم بح ِّده (مفهومه) وموضوعه ومنهجه ،وغايته ،وقد ثبتت يف علم الكالم
ـ يُعرف ّ
يث ،وبثبوتها يف األ ّول برهان ل ِعلْم ّيته ،وبتعذّرها
يث ،وتعذّرت يف الكالم الجديد الحدا ّ
الرتا ّ
يف اآلخر إشارة بظ ّن ّيته وسفسطائ ّيته.
يث،
ـ هناك بعض املحاوالت يزعم أصحابها باالنفصال عن علم الكالم القديم الرتا ّ
يستقل بأضالعه املنهجيّة واملعرفيّة ،لك ّن هذه املحاوالت زادت من
ّ
وتأسيس كالم جديد
الظ ّن ّية والسفسطة ،وهذا بسبب اقتيات هذا الكالم املح َدث عىل مواضيع العلوم األخرى
ومناهجها ،وهو األمر الذي أشكل طبيعته أكرث ،ودعا البعض إىل إبدال مصطلحه بفلسفة
الدين.
يث ،أمل ت َر كيف عجز
يث قد بلغ من ال ِعلْم ّية ما عجز عنه الكالم الحدا ّ
ـ إ ّن علم الكالم الرتا ّ
خاص به؟ أمل تقرأ كيف نحتوه من الكالم األ ّول القديم؟ إنّها
أصحابه عن نحت مصطلح
ّ
اإلسالمي؛ إىل علم الكالم األصيل بأن يُصنع منه املصطلح
التبع ّية بوجهيها ،تارة إىل الرتاث
ّ
جه إىل الحداثة الغرب ّية وما أنتجت من مناهج
ويضاف إليه مصطلح الجديد ،وتارة بالتو ّ
متعلّقة بأديانها لالقتيات منها ،وكأ ّن الكالم الجديد يريد أن يصنع وجوده عىل ما ق َّدمته
العلوم الرتاثيّة اإلسالميّة والفلسفات الغربيّة اليوم.
ـ ويف األخري؛ لعلّنا حاولنا أن نربهن من خالل األسباب األربعة ب ِعلْميّة الكالم القديم،
يث باملفهوم
يث الجديد وسفسطائ ّيته ،واألسباب هي امتياز الكالم الرتا ّ
وظ ّن ّية الكالم الحدا ّ
واملوضوع واملنهج والغاية ،ومن مث ّة أصالته واستقالله ،وافتقارها يف الكالم الجديد،
وعليه دخالته وتبعيّته.
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احل َد ّ
ايث
أسباب تقيض
أربعة
ٍ
الملف
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الجمل ،مركز
اإلسالمي ،دراسة يف القواعد املنهجيّة ،ترجمة :حسنني
 - 13رضا برنجكار :علم الكالم
َّ
ّ
اإلسالمي ،ط ،1بريوت2016 ،م.
الحضارة لتمنية الفكر
ّ
 - 14الزمخرشي أبو القاسم :تفسري الكشّ اف ،تخريج وتعليق :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،ط،3
بريوت2009 ،م.
 - 15سعد الدين التفتازاين :رشح العقائد النسفيّة ،تقديم :مجلس املدينة العلميّة ،مكتبة املدينة للنرش،
ط ،2باكستان2012 ،م.
 - 16شبيل النعامين :علم الكالم الجديد ،ترجمة وتقديم :جالل السعيد الحفناوي ،مراجعة السباعي
القومي للرتجمة ،ط ،1القاهرة2012 ،م.
محمد السباعي ،املركز
ّ
يب ،ط ،2بريوت2000 ،م.
يف العر ّ
 - 17طه عبد الرحمن :يف أصول الحوار وتجديد علم الكالم ،املركز الثقا ّ
 - 18عبد الج ّبار الرفاعي وآخرون :موسوعة فلسفة الدين :1متهيد لدراسة فلسفة الدين ،مركز دراسات
فلسفة الدين ،ط ،1بغداد2014 ،م.
 - 19عبد الجبّار الرفاعي وآخرون :موسوعة فلسفة الدين ،3علم الكالم الجديد ،مركز دراسات فلسفة
الدين ،ط ،1بغداد2016 ،م.
الديني للعامل ،مركز
 - 20عبد الج ّبار الرفاعي وآخرون :موسوعة فلسفة الدين ،4الهريمينوطيقا والتفسري
ّ
دراسات فلسفة الدين ،ط ،1بغداد2017 ،م.
 - 21عبد الج ّبار الرفاعي :علم الكالم الجديد وفلسفة الدين ،دار الهادي ،ط ،1بريوت2002 ،م.
 - 22عبد الحسني خرسوبناه :الكالم اإلسالمي املعارص ،ترجمة :محمد حسني الواسطي ،دار الكفيل
اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية ،العراق2016 ،م.
للطباعة والنرش ،ط ،1املركز
ّ
 - 23عبد الرحمن حسن حبنكة امليداين :ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة ،دار القلم،
ط ،10دمشق2009 ،م.
 - 24عبد الكريم رسوش :الرصاطات املستقيمة ،ترجمة :أحمد القبانجي ،منشورات الجمل ،ط،1
بريوت2009 ،م.
اإلسالمي،
 - 25العقالن ّية اإلسالم ّية والكالم الجديد ،مجموعة من الباحثني ،مركز الحضارة لتنمية الفكر
ّ
ط ،1بريوت2008 ،م.
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مؤسسة اإلمام الصادق ،ط،2
ّ
 - 26العالمة
الحل :نهاية املرام يف علم الكالم ،تحقيق :فاضل عرفانّ ،
قم ،إيران1430 ،هـ.ق.
يب ،ط ،2مرص،
 - 27الفارايب أبو نرص :إحصاء العلوم ،تحقيق وتعليق :عثامن أمني ،دار الفكر العر ّ
1949م.
 - 28فريد جرب ،رفيق العجم وآخرون :موسوعة مصطلحات علم املنطق عند العرب ،مكتبة لبنان
نارشون ،ط ،1بريوت1996 ،م.
 - 29القنوجي صديق بن حسن :أبجد العلوم ،إعداد :عبد الجبّار زكّار ،منشورات وزراة الثقافة واإلرشاد
القومي ،دمشق1978 ،م.
ّ
 - 30محمد قامئي وآخرون ،معجم املصطلحات الكالم ّية ،املجلّد الثاين ،مجمع البحوث اإلسالم ّية،
إيران ،مادّة :املناظرة.
مؤسسة االنتشار
 - 31محمد مجتهد الشبسرتي :نقد القراءة الرسميّة للدين ،ترجمة :أحمد القبانجيّ ،
يب ،ط ،1بريوت2013 ،م.
العر ّ

املقدمة

الملف
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ّ
ّ
السلفية
حتوالت احلركة
ّ
الرويس
ومستقبلها يف االحتاد
عمرو الديب

الرويس ،يتمثّل يف اإلسالم
األيديولوجي األكرث خطورة عىل نقاء اإلسالم
التح ّدي
ّ
ّ
يل ،الذي يس ّميه املسترشقون و الباحثون الروس «السلف ّية» أو «الو ّهاب ّية» ،فال فرق
الراديكا ّ
األمني .ووفقًا
األكادميي أو املستوى
عندهم بني هذين املفهومني سواء عىل املستوى
ّ
ّ
لدراسة أجراها «أنطون شيكوف» ـ باحث يف دائرة السجون الروسية ـ يف عام 2016م ،فإ ّن
 95٪من موظّفي الوحدات التشغيل ّية لنظام تنفيذ القانون يف روسيا ال يستطيعون التفرقة بني
يل»[[[.
مفهوم «السلف ّية» ومفهوم «الو ّهاب ّية» ،فاملفهومان مرادفان ملصطلح «اإلسالم الراديكا ّ
الحركة السلف ّية يف روسيا االتحاديّة متثّل تح ٍّد كبري ألجهزة األمن الروس ّية و للمجتمع
الرويس ككل ،فبصعود الحركة السلفيّة يف روسيا يف العرشة األخرية من القرن العرشين
ّ
ي مع صعود هذه
بعيد تفكّك االتحاد
السوفيتي ،كان عىل القيادة الروس ّية العمل بشكل ج ّد ّ
ّ
الحركة التي كانت تنتمي لها العديد من الحركات االنفصال ّية يف الشيشان وشامل القوقاز
ملنع تأثري الحركة السلف ّية عىل الحياة االجتامع ّية والسياس ّية الروس ّية .و بعد بدء الحرب
السوريّة يف عام 2011م وصعود الجامعات اإلرهابيّة فيها ويف ليبيا ـ أيضً ا ـ ،أصبح التح ّدي
يل،
أصعب ّ
مم كان عليه ىف تسعين ّيات القرن املايض والعرشة األوىل من القرن الحا ّ
الرويس ىف مناطق شامل القوقاز ،داغستان ،الشيشان
خصوصا وأ ّن أعدا ًدا كبرية من الشباب
ً
ّ
الجنايئ عىل املنظّامت
ّ
التنفيذي
[[[ـ أنتون شيكوف« ،املسائل املختارة املتعلّقة بتعاون النتائج التشغيليّة للنظام
ّ
الدين ّية الراديكال ّية» ،دوريّة جامعة نيجني نوفغورود الحكوم ّية ،رقم العدد  2لعام 2016م ،الصفحات .187-181
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وحتّى ىف موسكو ذاتها ينض ّمون للحركة السلف ّية بسبب ظروف اقتصاديّة و اجتامع ّية صعبة.
فتسعى هذه الورقة البحث ّية إىل:
الرويس.
 - 1رصد مراحل تشكيل الحركة السلفيّة يف االتحاد
ّ
الرويس املسلم.
 - 2البحث عن أسباب جذب الحركة السلفيّة للعديد من الشباب
ّ
الرويس.
 - 3التط ّرق لسبل مكافحة الحركة السلفيّة ومستقبلها داخل االتحاد
ّ

ّ
ّ
االحتادية
السلفية يف روسيا
مراحل تشكيل احلركة

بدء تغلغل الحركة السلف ّية عىل األرايض الروس ّية يعود إىل نهايات الحقبة السوفيت ّية،
عندما ظهرت بعض الجامعات التابعة لها يف شامل القوقاز .ففي الفرتة ما بني 1984-1982م
قامت السلطات السوفيتيّة وعىل رأسها جهاز «اليك جي يب» و«وزارة الداخليّة» بقمع هذه
تغي الوضع
الجامعات ،إال أ ّن ذلك كان بشكل مؤقّت .فبنهاية مثانين ّيات القرن املايض ّ
السوفيتي بشكل كبري ،عندما أضعفت البرييسرتويكا الحدود الخارج ّية للبالد
داخل االتحاد
ّ
وأضعفت أيضً ا الحالة األمن ّية الداخل ّية للبالد ،فتسلّل أ ّول أمراء السلف ّية -الو ّهاب ّية من خالل

أسسوا خالياهم يف طاجيكستان ووادي فرغانة.
أفغانستان الذين ّ

[[[

ومل تعد لجنة أمن الدولة (اليك جي يب) قادرة يف السنوات الخمس األخرية من عمر
مم أعطى الفرصة لظهور
االتحاد
السوفيتي عىل إكامل حركة القمع تجاه هذه الجامعاتّ ،
ّ
السلف ّية -الو ّهاب ّية يف شامل القوقاز .ومن حينها انترشت تعاليم «السلف ّية -الو ّهاب ّية» برسعة
كبرية.
ومن الجدير بالذكر ،أ ّن جهود اململكة العربيّة السعوديّة يف نرش السلفيّة يف االتحاد
الرويس ليست موضع ّ
خاصا بالربامج التعليم ّية املصم ّمة
شك .فأعطت اململكة اهتام ًما
ًّ
ّ
السلفيي وتشكيل جيل جديد من القادة الروح ّيني بينهم .ومنذ عام
لرفع مستوى األمئّة
ّ
1989م ،ذهب شباب مسلمون من جمهوريّات شامل القوقاز ومن مناطق روس ّية أخرى،
[[[ـ فاجابوف ميخائيل فاجابوفيتش ،الوهّابية :التاريخ و الحارض ،الطبعة األوىل ،دار نرش :داغستان الحكوميّة
محج قلعة داغستان2000 ،م ،صفحة .34
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الرويس؛ إذ كان معظم أولئك الشباب
إىل مئات املدارس العرب ّية لتعزيز إحياء اإلسالم
ّ
يعودون وقد اعتنقوا تعاليم النسخة «السلف ّية» من اإلسالم .وارتبط التزايد الواضح يف عدد
السلفيّني خالل منتصف التسعينات بعودة املجموعات األوىل من أولئك الطالب الذين
الفقري للحركة السلف ّية ىف روسيا.
مم شكّل العمود
كانوا يدرسون يف الخارجّ ،
ّ
أسست ع ّدة حركات متط ّرفة «حزب النهضة اإلسالم ّية لعموم االتحاد
 ففي عام 1990م ّ
السوفيتي» الذي انقسم فيام بعد اىل ع ّدة أحزاب لعبت دو ًرا يف بعض النزاعات التي دارت
ّ
[[[
أو ما زالت تدور يف دول االتحاد
السوفيتي السابق .
ّ
و حتّى عام 1994م كانت آسيا الوسطى ،املنطقة ذات األولويّة يف برنامج «تصدير
السعودي .و لكن يف نفس الفرتة ت ّم تحقيق نتائج ملموسة من خالل أنشطة هذا
الو ّهاب ّية»
ّ
املؤسسات الخرييّة السعوديّة
الربنامج عىل األرايض الروس ّية .ففي عام 1991م عرضت
ّ
تقديم مساعدات مال ّية عىل «اإلدارة الروح ّية املركزيّة ملسلمي روسيا» ،إال أ ّن طلعت تاج
املؤسسات.
الدين مفتي روسيا االتحاديّة رفض التعاون مع هذه
ّ
يف عام 1992م حدث انقسام داخل اإلدارة الروحيّة للمسلمني ىف داغستان ،فانفرد
كل مفتي مبجموعة من مسلمي هذه الجمهوريّة ،األمر الذى أ ّدى إىل ضعف املجتمع
ّ
السلفي لنرش العقيدة السلف ّية دون أي
مم أعطى الفرصة للت ّيار
اإلسالمي
التقليديّ ،
ّ
ّ
ّ
عقبات .إال أ ّن األساليب السلف ّية املشهورة يف فرض أحكامهم و التى تبدأ برفض العادات
الخاصة باملجتمع ،دفعت األمور إىل مواجهات مسلّحة بينهم وبني باقي املجتمع
والتقاليد
ّ
ين .واستم ّرت هذه املواجهات يف الفرتة ما بني  1992و1995م يف
اإلسالمي الداغستا ّ
توسع الحركة السلف ّية
مناطق «كيزيليورت»« ،كازبك» و«محج قلعة» .وكانت أه ّم عقبة يف ّ
يف داغستان هو ظهور الحركة الصوف ّية ،التي متثّلت يف الطريقة الشاذل ّية ،الطريقة النقشبنديّة
والطريقة القادريّة.
املناطق السكّانيّة يف «كرماخي»« ،شعبامناخي» و«قادار» يف إقليم «بويناكسيك» كانت
[[[ـ أرتيوم أندرييف« ،ازدهار و اندثار أحزاب الصحوة اإلسالميّة يف طاجيكستان» ،دوريّة جامعة سانت بطرسربج
للعلوم السياس ّية ،العدد رقم  6لعام 2017م ،صفحة .138-134
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يف ،ففي خريف 1998م أت ّم السلف ّيون
ساحة معارك كبرية بني الت ّيار
السلفي والت ّيار الصو ّ
ّ
إجراءات االستيالء عىل هذه املناطق وت ّم تطبيق أحكام الرشيعة اإلسالم ّية ،من خالل دعم
«سعودي» ومن خالل دعم املقاتلني الشيشانيّني الذين ساعدوا بالسالح.
ي
ّ
ما ّد ّ
حاولت السلطات يف داغستان ـ التي شعرت بقلق بالغ إزاء تط ّور الوضع ـ التفاوض مع
القرى املتم ّردة ،لك ّنها مل تنجح .الحكومة الفيدرال ّية يف موسكو كانت يف موقف ال تحسد
أي
عليه ،بسبب إعالن انفصال القرى الثالث عن الفيدرال ّية الروس ّية ،لك ّنها مل تقدم عىل ّ
خطوة انتقاميّة ،إال بعد يوم  21أغسطس 1998م الذى أغتيل فيه رئيس اإلدارة الروحيّة يف
يب يف الجمهوريّة.
داغستان «محمد سعيد أبو بكر» والذي كان يعارض التيّار
السلفي -الو ّها ّ
ّ
منذ تلك اللحظة ،أطلقت الحكومة الفيدرال ّية بالتعاون مع السلطات يف داغستان والقادة
[[[
السلفي يف الجمهوريّة.
الروحان ّيني املسلمني حملة واسعة النطاق للقضاء عىل الت ّيار
ّ
الرسمي بادرت اإلدارة الدينيّة املحلّيّة للمسلمني يف داغستان بطلب
باعتبارها ممثّل اإلسالم
ّ
ين لحظر السلفيّة -الو ّهابيّة ،وهو ما استجاب له الربملان يف  ١٦سبتمرب
للربملان الداغستا ّ
السلفي يف داغستان .فالحرب بني املسلمني
1999م ،إال أ ّن ذلك مل يعني انتهاء امل ّد
ّ
التقليديّني والصوف ّيني من جانب مع السلف ّية من جانب آخر مستم ّرة حتّى اآلن .واغتيال
يف الشهري يف داغستان الشيخ «سعيد أفندي» يف 2012م شاهد عىل
الزعيم
الديني الصو ّ
ّ
استمراريّة هذه الحرب[[[.
يب بفضل
أ ّما يف الجمهوريّة الشيشان ّية املجاورة لداغستان ،ظهر الت ّيار
السلفي -الو ّها ّ
ّ

رئيسها «جوهر دوداييف» ،الذي راهن عىل املنظّامت اإلسالم ّية الدول ّية يف إحياء اإلسالم.
و رشكاؤه هم املنظّامت اإلسالم ّية املتط ّرفة «اإلخوان املسلمون» و«الجامعة اإلسالم ّية»
اإلسالمي» وغريها من املنظّامت.
و»الشباب
ّ
تسارعت وترية عمليّة التط ّرف بشكل كبري أيّام الحرب الشيشانيّة األوىل ،و التي سارع

[[[ـ رومان سيالنتييف« ،انتشار الوهّابيّة يف روسيا الحديثة» ،دوريّة جامعة والية تشيليابينسك ،العدد رقم  16لعام
2009م ،صفحة .171-165

االلكرتوين:
ّ
طائفي؟ ،روسيا اليوم باللغة العربيّة ،تاريخ النرش ،13.09.2012:العنوان
[[[ـ داغستان ..نحو احتقان
ّ
داغستان_..نحو_احتقان_طائفي؟#/https://arabic.rt.com/prg/telecast/657632
ّ

ّ
ّ
ّ
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دوداييف إىل إعالنها كجهاد ض ّد الحكومة الفيدرال ّية مبساعدة املئات من املرتزقة من
أفغانستان وبلدان الرشق األوسط .و كان من بني هؤالء ،األمري «سيف اإلسالم خطاب»[[[.
ويف غضون سنتني أو ثالث -بجهود خطاب وأنصاره -أصبح معظم القادة الشيشان من أتباع
السلف ّية -الو ّهاب ّية .عرض السلف ّيون عىل أتباعهم املحتملني ليس فقط أيديولوجية جديدة،
بل ك ّم ّيات كبرية من املال حسب املعايري املحلّ ّية .دخل املئات من الش ّبان الشيشان عن
طيب خاطر إىل املعسكرات الو ّهاب ّية للتدريب الشامل ،بعد إضفاء الرشع ّية عليها بعد توقيع
اتفاقات خاسافيورت التي أنهت الحرب الشيشانيّة األوىل .ومن أشهر هذه املخيّامت،
مخ ّيم «القوقاز» يف منطقة سريزين ـ يورت.
الرئيس الثاين للشيشان «أصالن مسخادوف» ومفتي الجمهوريّة «أحمد قاديروف»،
راقب بقلق شديد تسارع وترية نرش السلف ّية ـ الو ّهاب ّية .وعىل الرغم من موقعهم الرفيع بشكل
رسمي ،إال أنّهم مل يكن لديهم الق ّوة الكافية لوقف هذا امل ّد بطريقة أو بأخرى .يف 15
ّ
ين «آرباي باراييف» ،أحد أتباع «السلفيّة -الو ّهابيّة»،
يوليو 1998م ،هاجم مقاتلو القائد امليدا ّ
ين .كان هذا العمل مبثابة بداية
ثكنات كتيبة «مسخادوف» التابعة للحرس
الوطني الشيشا ّ
ّ
مرحلة مسلّحة يف املواجهة بني الو ّهاب ّيني والطرق الصوف ّية يف الشيشان .وقامت الحرب
ين إىل مسلمني تقليديّني (من
الشيشانيّة الثانية ـ يف نهاية املطاف ـ بتقسيم املجتمع الشيشا ّ
بينهم الحركة الصوفيّة) كانوا قد انحازوا إىل الحكومة الفيدراليّة وإىل السلفيّني ـ الو ّهابيّني.
أي مثار إيجاب ّية ملحوظة.
والكفاح ض ّد هذا الت ّيار املتط ّرف ما زال مستم ًّرا ،لكّنه ال يحمل ّ
وكان ضحايا الرصاع مع السلف ّية ـ الو ّهاب ّية اآلالف من الشيشان ،مبا يف ذلك العرشات من
األمئّة ومفتي الشيشان السابق نفسه ،أحمد قديروف.
عامل
ً
تظل الخاليا النامئة التابعة للحركة السلفيّة يف منطقة القوقاز،
حتّى وقتنا هذا ّ
رئيس ًّيا لزعزعة االستقرار ،ليس فقط بسبب األيدلوج ّية التى يعتنقها هؤالء ،لكن بسبب
والسيايس الصعب .هذه الخاليا غري مقترصة عىل داغستان أو الشيشان
االقتصادي
الوضع
ّ
ّ
ولك ّنها متت ّد إىل إنغوشيا وقربدينو بلقاريا .ويف هذه املناطق يرتكب السلف ّيون بشكل
االلكرتوين:
ّ
الفيدرايل يصل إىل خطاب ،جازيتا الربملان ،تاريخ النرش 22 :أكتوبر  ،1999العنوان
ّ
[[[ـ األمن
https://www.neweurasia.info/archive/1999/extrem/10_22_pg22.10.htm
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فضل عن شخص ّيات دين ّية إسالم ّية ،موالية
ً
متقطّع «أعامل تخويف» ،ويقتلون املسؤولني،
للسلطات الفيدرال ّية الروس ّية .كام أنّهم يقومون بأنشطة تخريب عسكريّة ،ويهاجمون مراكز
الرشطة ،ونقاط تفتيش تابعة للجيش ،وما إىل ذلك .باإلضافة إىل العمليّات االنتحاريّة،
مم يعرض موسكو لهجامت انتحاريّة .األمثلة هنا
التي نقلت مسارحها إىل وسط روسياّ ،
كثرية :تفجريات الشقق يف موسكو عام 1999م ،وأخذ الرهائن أثناء عرض مرسحي «نورد
يل
أوست» يف 2002م ،تفجريات مرتو موسكو يف عام 2010م ،انفجارات املطار الدو ّ
«دوموديدوفو» يف عام 2011م .من الواضح متا ًما أ ّن جميع الهجامت املذكورة أعاله سعت
السيايس املتمثّل يف إظهار ضعف العاصمة «موسكو» وضعف السلطة
إىل تحقيق الهدف
ّ
[[[
يب.
الروس ّية أمام الت ّيار
السلفي -الو ّها ّ
ّ
أ ّما يف مناطق محيط نهر الفولجا ،انترشت السلف ّية بشكل ف ّعال يف الفرتة ما بني 1990م
وحتّى مطلع األلف ّية الجديدة .فتع ّرضت جمهوريّة «تتارستان» للعديد من الهجامت اإلرهاب ّية
الفرتة من 2004م وحتّى اآلن عن طريق أعضاء الجامعات السلف ّية .عىل سبيل املثال19 :
نوفمرب 2004م انفجار أنبوب غاز مبنطقة كريوف؛  30يناير 2005م انفجار أنبوب غاز يف
[[[
منطقة أوليانوفسك ،وصولً إىل محاولة اغتيال مفتي جمهوريّة تتارستان يف عام 2012م.
إ ّن الحديث عن أعداد السلف ّيني يف روسيا أو غريها أمر صعب ،حيث ال توجد آل ّيات
السلفي يف روسيا .يف األساس نجد
الحقيقي املنتمي للت ّيار
معرتف بها لتحديد العدد
ّ
ّ
أي أرقام عن أعداد
صعوبة يف تحديد أعداد املسلمني يف روسيا بشكل دقيق ،لذلك ّ
السلف ّيني سواء يف بعض الكتب أو يف بعض املقاالت العلم ّية ،ال أساس لها .يك نصل إىل
الرويس ،كان علينا دراسة أعداد الجرائم ذات
السلفي داخل املجتمع
حجم توغّل الت ّيار
ّ
ّ
جلة يف مكتب النائب العام يف روسيا االتحاديّة .فإذا نظرنا للجدول
الطبيعة اإلرهاب ّية املس ّ
التايل ،سنجد أ ّن جمهوريّة الشيشان ،يف عام 2009م وصل عدد الجرائم ذات الطبيعة
جلة .إال أ ّن عدد الجرائم يف هذه الجمهوريّة بدأ ىف الهبوط
اإلرهاب ّية إىل  437جرمية مس ّ
[[[ـ سيالنتييف رومان ،التاريخ الحديث لإلسالم يف روسيا ،الطبعة األوىل ،دار نرش :ألجورتم ،موسكو2007 ،م،
صفحة .424
[[[ـ أليكيس ماالشينكو« ،التحدّيات اإلسالميّة لروسيا :من القوقاز إىل الفولجا واألورال» ،مجلس السياسة الخارجيّة
ين/http://svop.ru/main/19318 :
والدفاع
الرويس ،تاريخ النرش2016-03-15 :م ،العنوان االلكرتو ّ
ّ
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ومؤش الهبوط هذا و الذي يعكس انحسار
حتّى وصل إىل  93جرمية فقط ىف 2018م.
ّ
ين ،السبب الوحيد فيه هو اإلجراءات األمن ّية الشديدة التى
الت ّيار
السلفي يف املجتمع الشيشا ّ
ّ
تحسن
ين «رمضان قديروف» يف مواجهة الت ّيار
السلفي ،باإلضافة إىل ّ
يتّبعها الرئيس الشيشا ّ
ّ
املعييش يف هذه الجمهوريّة.
الوضع
ّ
وعىل العكس ،نجد أ ّن جمهوريّة داغستان ،كان عدد الجرائم فيها ال يتع ّدى  44جرمية
مؤش صعود خطري يف هذه الجمهوريّة من حيث عدد
فقط يف عام 2009م .إال أ ّن هناك
ّ
الجرائم ،فنجد أ ّن عدد الجرائم وصل إىل  966جرمية يف عام 2016م و إىل  531جرمية يف
املؤش
2017م ،حتّى وصل يف الفرتة ما بني يناير إىل يونيو 2018م إىل  262جرمية .بهذا
ّ
التصاعدي من حيث عدد الجرائم ذات الطبيعة اإلرهاب ّية ىف داغستان ،نرى أ ّن توغّل الت ّيار
ّ
السلفي فيها أخذ يف االزدياد ،وأ ّن املداهامت األمن ّية املستم ّرة ال تجدي نف ًعا.
ّ
أ ّما بالنسبة ملدينتي موسكو وسانت بطرسربج ،نرى أ ّن عدد الجرائم يزداد عا ًما بعد عام.
السلفي يف هاتني املدينتني حتّى اآلن .لكن
وذلك يعكس دو ًرا وإن كان غري خطري للت ّيار
ّ
عندما يكون عدد الجرائم قد وصل إىل  120جرمية يف 2017م وإىل  80جرمية يف عام
السلفي يف العاصمة السياس ّية والعاصمة الروح ّية
2018م ،فذلك يعكس خطورة تنامي الت ّيار
ّ
لروسيا االتحاديّة.
إقليم

2009

جمهوريّة داغستان

44

جمهوريّة قباردينو – باليكاريا

4

جمهوريّة الشيشان

2010
36

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

220

295

365

472

679

966

531

262

48

67

93

157

110

139

143

69

437

320

218

جمهوريّة قراتشاي  -تشريكيسيا

41
6

35

67

إقليم ستافروبول

0

3

جمهوريّة شامل أوسيتيا وأالنيا

1

موسكو وسانت بطرسربج

18

جمهوريّة إنغوشتيا

جمهوريّة تتارستان

3

26
13
4

10

17

يناير حتّى

19
2
2

2

11

127
38
30
8
0

6

15

66

34
16
4
1

10

11

121
64
41
21
7

32

27

208
54
69

187

105

67

50

41

90

38

35

10

43

45

43

جدول رقم ( -)1هذا الجدول من تصميم املؤلّف.

256

80

57
51

37

112

يونيو2018
93
32
37
27
15

33

80

[[[

[[[ـ مصادر املعلومات ت ّم جمعها من عىل موقع «ب ّوابة اإلحصاءات القانونيّة ملكتب املدّعي العام لالتحاد
ينhttp://crimestat.ru/offenses_chart :
الرويس» ،العنوان االلكرتو ّ
ّ
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ّ
عوامل انتشار ّ
ّ
االحتادية
السلفي يف روسيا
التي�ار
لدراسة العوامل التي أث ّرت بشكل كبري يف انتشار السلفيّة يف روسيا االتحاديّة ،نجد
الخارجي،
أ ّن هناك عوامل خارجيّة وأخرى داخليّة .بالفعل كان هناك دور ملموس للتأثري
ّ
ّ
السوفيتي،
تفكك االتحاد
السوفيتي .يف روسيا االتحاديّة بعيد
خصوصا بعد انهيار االتحاد
ً
ّ
ّ
التقليدي
أيديولوجي كبري ،بعد إلغاء األيديولوجيّة الشيوعيّة .حتّى اإلسالم
حدث فراغ
ّ
ّ
مل يستطع س ّد هذا الفراغ يف املناطق السكّانيّة اإلسالميّة يف شامل القوقاز ومحيط نهر
التقليدي كان عبارة عن خليط من الشعائر اإلسالميّة الرئيسيّة والتقاليد
الفولجا؛ أل ّن اإلسالم
ّ
روحي
أي مركز
والعادات الشعبيّة ،ففي هذه الفرتة مل يكن عىل الساحة اإلسالميّة الروسيّة ّ
ّ
ف ّعال قادر عىل ص ّد التأثريات السلبيّة القادمة من الخارج.
العوامل الخارجيّة التي أث ّرت يف انتشار العقيدة السلفيّة يف روسيا ،متثّلت يف نشاط
هياكل تنظيميّة أجنبيّة عىل األرايض الروسيّة وأيضا يف نشاط املفتني القادمني من الخارج
من برامج تعليميّة وتدريبيّة سعوديّة.
يف السنوات األوىل من التجربة الدميوقراطيّة الروسيّة يف بدايات التسعينيّات ،ت ّم افتتاح
العديد من املكاتب التمثيليّة والفروع ملختلف الصناديق اإلسالميّة واملراكز واملنظّامت الخرييّة
ي ال
عىل أرايض روسيا االتحاديّة .ومن خالل هذه الصناديق واملنظّامت ت ّم تقديم دعم ما ّد ّ
يل بني هؤالء ،من ناحية ،وإىل
محدود لرجال الدين يف هذه الفرتةّ ،
مم أ ّدى إىل ظهور فساد ما ّ
خارجي عىل أولئك الذين يتلقّون هذا الدعم ،من ناحية أخرى.
ظهور عوامل ضغط
ّ
تعليم أو تدري ًبا يف املدارس واملعاهد
أ ّما بالنسبة لنشاط املفتني ،الذين تلقّوا
ً
اإلسالم ّية يف اململكة السعوديّة ،مرص ،وسوريا .فنجد أ ّن هؤالء ،كان لهم دور كبري يف
الرويس املسلم ،بعد عودتهم .ففي روسيا حواىل
نرش األيدلوج ّية السلف ّية بني الشباب
ّ
تعليم أو تدري ًبا يف الخارج .ففي عام 2011م ،كان هناك
 2000إمام يف املساجد ،تلقّوا
ً
أكرث من  3000طالب رويس يف جامعات ومعاهد إسالم ّية يف بعض الدول العرب ّية ،إال أ ّن
[[[
األه ّم هنا أ ّن الجزء األكرب من هؤالء الطالب ،ترتاوح أعامرهم بني  25-20عا ًما.
[[[ـ شولتز فالدميري ،اإلرهاب يف العامل الحديث ،الطبعة الثانية ،دار نرش :مركز أبحاث املشكالت األمنيّة ،أكادمييّة
العلوم الروس ّية ،موسكو2011 ،م ،صفحة رقم .389

ّ
ّ
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ومع ذلك ،ليس من الصواب متا ًما أن نحرص أسباب انتشار السلف ّية يف روسيا االتحاديّة يف
مم ال ّ
شك فيه أ ّن هناك عوامل داخل ّية خلقت أرض ّية «خصبة» النتشارها.
العوامل الخارج ّيةّ .
يف رأينا ،هناك عدد من العوامل الداخل ّية التي أث ّرت -بشكل واضح -عىل انتشار الفكر
السلفي داخل املجتمعات اإلسالمية يف روسيا االتحاديّة .ومن هذه العوامل )1 ،انخفاض
ّ

مستوى التنمية االجتامعيّة واالقتصاديّة -بشكل عا ّم -يف روسيا ،وبشكل خاص يف مناطق

شامل القوقاز ،ارتفاع نسبة البطالة بني الشباب ،باإلضافة إىل وجود نسبة كبرية من سكّان
هذه املناطق تحت خ ّ
ط الفقر .لذلك انترشت السلفيّة ،كقاعدة عا ّمة ،بني الرشائح املحرومة

مال ًّيا واجتامع ًّيا من السكّان يف شامل القوقاز ومنطقة الفولغا؛  )2ارتفاع مستوى أ ّم ّية سكّان

التقليدي يف حياة املجتمع ،فليس أمام الشباب
شامل القوقاز؛  )3انخفاض تأثري دور الدين
ّ

الرويس املسلم سوى طريقني ،األ ّول :الصوفية ،والثاين :السلف ّية .ومبا أ ّن الطرق الصوف ّية،
ّ
مق ّربة ج ًّدا للسلطة الفيدراليّة يف موسكو ،فال يجد الشباب املسلم سوى السلفيّة كمالذ،

السلفي
نظ ًرا لعدم ثقة الشباب يف السلطة السياس ّية املحلّ ّية والفيدرال ّية ،ونظ ًرا لبساطة الفكر
ّ
مم يولّد عدم فهم
وسهولة تداركه؛  )4جهل اللغة العربيّة ،لغة القرآن واألحاديث النبويّةّ .

كامل ملعاين اآليات القرآن ّية واألحاديث النبويّة؛  )5مستوى عال من السخط عىل السلطة يف

والسيايس؛
االجتامعي
أوساط املجتمعات املسلمة يف شامل القوقاز ،بسبب االضطهاد
ّ
ّ
 )6ضعف هياكل الدولة ،ال س ّيام وكاالت إنفاذ القانون واألجهزة املخابرات ّية يف مناطق

شامل القوقاز؛  )7وجود نسبة كبري من سكّان هذه املناطق دون س ّن الثالثني؛  )8بسبب

الظروف االقتصاديّة واالجتامع ّية يف مناطق شامل القوقاز ،تزداد نسب الهجرة الداخل ّية
مم يجعل انتشار
من هذه املناطق إىل املدن الكربى (موسكو ،سانت بطرسربج وقازان)ّ ،
الرويس غري صعب.
السلف ّية يف عموم االتحاد
ّ

مهم يؤث ّر عىل مسألة
عامل
ً
يف بدايات 2010م أصبحت الهجرة من آسيا الوسطى
ًّ
انتشار األفكار السلفيّة يف روسيا االتحاديّة .فوفقًا ملصادر مختلفة ترتاوح أعداد املهاجرين

األوزبكستان ّيني من  800ألف مهاجر إىل  1.2مليون .أ ّما املهاجرون الطاجيك تصل أعدادهم

إىل مليون مهاجر ،يف حني يصل أعداد املهاجرين القرقيزين إىل حوايل  500ألف مهاجر.
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ويستق ّر هؤالء املهاجرون يف محيط نهر الفولغا ،يف جبال األورال ،وكذلك يف شامل البالد

وحتّى يف الرشق األقىص[[[.

وال تتوقّف األمور عىل ح ّد األعداد الكبرية ملهاجري آسيا الصغرى ،لكن تشهد نسب
فمثل يف تتارستان
طبيعي باملقارنة إىل السكّان الروسً .
املواليد داخل هذه األرس ارتفا ًعا غري
ّ
[[[
فقط ،وفقًا للبيانات الرسميّةّ ،
كل عام يولد حوايل  1000طفل يف األرس املهاجرة .
أيضً ا هناك عامل مه ّم يف زيادة تأثري األفكار السلف ّية يف مناطق شامل القوقاز .وهو عامل
هجرة السكّان الروس من هذه املناطق ،ففي الفرتة ما بني  1989و 2002م انخفض عدد
السكّان الروس بنسبة تصل إىل  ،27%هناك تقديرات أخرى تق ّر بهجرة حوايل  420ألف
رويس من من هذه املناطق ،لتتح ّول املجتمعات يف شامل القوقاز إىل مجتمعات إسالم ّية
ّ
[[[
خالصة ،لتكون تربة خصبة لزيادة تأثري الت ّيار
السلفي .
ّ
ّ
ّ
الرويس
السلفية ومستقبلها داخل االحتاد
مكافحة احلركة

كل
الوسطي ،البعيد ّ
اإلسالم املسموح به داخل حدود روسيا االتحاديّة ،هو اإلسالم
ّ
الديني
الرويس .فالنشاط
يل يه ّدد االتحاد
أي فكر متط ّرف أو ّ
البعد عن ّ
أي فكر انفصا ّ
ّ
ّ
إسالمي عىل أرايض
والسيايس للحركة السلفيّة يف روسيا يهدف إىل تأسيس منوذج حكم
ّ
ّ
الرويس ،مستخدمة يف ذلك أساليب التخويف ،فهي بالفعل تش ّن حربًا حقيقيّة ض ّد
االتحاد
ّ
كل
كل من داغستان وأنغوشيا ،يف حني تتمتّع بحضور طاغي يف ٍّ
الحكومة الفيدراليّة يف ٍّ
كل من تتارستان
من قباردينو -بلقاريا .باإلضافة لذلك تع ّززت مواقفهم بشكل واضح يف ٍّ
و بشكرييا ،أ ّما يف اآلونة األخرية ،متتلك هذه الحركة بالفعل وجود يف موسكو .لذلك
اإلسالمي الذي متثّله الحركة السلفيّة،
السلطات الروسيّة تعمل عىل مكافحة الفكر املتط ّرف
ّ
الرويس أو عىل مستوى
ليس عىل مستوى الترشيعات القانونيّة املعمول بها داخل االتحاد
ّ
األيدلوجي أيضً ا.
األجهزة األمنيّة فقط ،بل عىل املستوى
ّ
ّ
الثقايف لألنشطة املجتمع ّية يف منطقة األورال ،الطبعة األوىل ،النارش:
االجتامعي
[[[ـ مخمتزيانوف أيرات ،البعد
ّ
جامعة قازان الحكوميّة ،قازان2013 ،م ،صفحة .299
العرقي للمهاجرين ،الطبعة األوىل ،النارش :جامعة قازان الحكوم ّية2013 ،م،
[[[ـ فايزولينا ألبينا ،مشاكل التك ّيف
ّ
قازان ،صفحة .161
الرويس ،الطبعة األوىل ،النارش :روسينفورماروتيخ ،موسكو2007 ،م ،صفحة .176 - 174
[[[ـ تيشكوف فالريي ،القوقاز
ّ

ّ
ّ
ّ
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الرويس «يُحظر إنشاء الجمع ّيات العا ّمة ذات األهداف
ـ فوفقًا للام ّدة  13من الدستور
ّ
الدستوري وانتهاك سالمة االتحاد
القرسي ألساس النظام
جهة نحو التغيري
ّ
ّ
واألنشطة املو ّ
الرويس ،أو تقويض أمنه ،أو إنشاء وحدات مسلّحة ،أو التحريض عىل الفتنة االجتامع ّية
ّ
أو العرق ّية أو القوم ّية أو الدين ّية ،وكذلك ت ُحظر أنشطتها» .أ ّما الفقرة الثانية من املا ّدة 29
العرقي أو
االجتامعي أو
من الدستور «الدعاية أو التحريض اللذان يثريان الكراهية والعداء
ّ
ّ
الديني أو
الوطني أو
العرقي أو
االجتامعي أو
الديني محظوران .والدعاية للتف ّوق
القومي أو
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
[[[
الفيدرايل رقم  125الصادر يف  26سبتمرب 1997م»
ّ
اللغوي محظورة أيضً ا»« .أ ّما القانون
ّ
الرويس
فينص يف املا ّدة الرابعة عىل «االتحاد
«قانون ح ّريّة الضمري والجمعيّات الدينيّة»
ّ
ّ
إجباري .يت ّم فصل الجمعيّات الدينيّة
أي دين للدولة أو دين
ّ
دولة علامنيّة .ال ميكن تأسيس ّ
عن الدولة وتكون متساوية أمام القانون» .ويف الفقرة الخامسة من نفس املا ّدة «يحظر عىل
ومؤسسات
الجمعيّات الدينيّة أن تؤ ّدي وظائف السلطات العا ّمة والهيئات الحكوميّة األخرى
ّ
الدولة وهيئات الحكم الذايتّ املحلّيّة؛ ال تشارك يف االنتخابات للسلطات العا ّمة وهيئات
الحكم الذايتّ املحلّيّة ؛ ال تشارك يف أنشطة األحزاب السياسيّة والحركات السياسيّة وال
تق ّدم لها مساعدات ما ّديّة أو غريها»[[[.
يل رقم  25الصادر يف  11يوليو 2001م «قانون األحزاب
وبالنسبة للقانون الفيدرا ّ
[[[
ينص أيضً ا قانون
ديني.
ّ
السياسيّة» فيحظر يف ما ّدته التاسعة تأسيس األحزاب عىل أساس ّ
أي جرمية جنائيّة ترتكب بدافع الكراهية الدينيّة،
العقوبات
الرويس يف ما ّدته « »63عىل أ ّن ّ
ّ
تعامل كظرف مش ّدد للعقوبة.

الرويس التي س ّنت ملكافحة
هناك أيضً ا بعض القوانني املحلّ ّية يف جمهوريّات االتحاد
ّ
الديني (قانون جمهوريّة داغستان املتعلّق بحظر الو ّهاب ّية الصادر يف  22سبتمرب 1999م،
التط ّرف
ّ
قانون قربدينو -بلقاريا الصادر يف  1يونيه عام 2001م بشأن حظر األنشطة الدين ّية املتط ّرفة).
وبتحليل هذه الترشيعات نجد أنّها تركّز فقط عىل مكافحة األنشطة وليس مكافحة
األيدلوج ّية ،لذلك نجد برغم صدور قانون حظر الو ّهاب ّية يف داغستان يف عام 1999م ،إال
الرويس الصادر عام 1994م شامل تعديالته حتّى عام 2014م.
[[[ـ دستور االتحاد
ّ

الفيدرايل رقم  125الصادر بشأن «ح ّريّة الضمري والجمعيّات الدينيّة» يف  26سبتمرب 1997م.
ّ
[[[ـ القانون

الفيدرايل رقم  25الصادر بشأن «األحزاب السياس ّية» يف  11يوليو 2001م.
ّ
[[[ـ القانون
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يب يتزايد بشكل مخيف يف هذه الجمهوريّة .أيضً ا نجد غياب
أ ّن التغلغل
السلفي ـ الو ّها ّ
ّ
يل ،فالسلطات الروس ّية
يب عىل املستوى
حظر نشاط الت ّيار
السلفي ـ الو ّها ّ
الترشيعي الفيدرا ّ
ّ
ّ
تهاب القدوم عىل هذه الخطوة خوفًا من أن يؤث ّر ذلك عىل العالقات الروس ّية ـ السعوديّة.
ـ أ ّما عىل مستوى األجهزة األمنيّة ،فمنذ عام 1999م ،بدأت وكاالت إنفاذ القانون الروسيّة
الرويس ملنظّمة «الحرمني»
يل ،يف سياقها ت ّم إغالق الفرع
حملة واسعة ض ّد اإلسالم الراديكا ّ
ّ
ملؤسسة «سلميانديجار»
املؤسسات التعليم ّية الرتك ّية التابعة
و»طيبة» ،وت ّم إغالق شبكة من
ّ
ّ
و»نوردجوالر» .ت ّم وقف نشاط أكرث من دور نرش كانت تطبع كت ًبا متط ّرفة ،باإلضافة لعمل ّيات
اعتقال جامعيّة ألتباع حزب التحرير.
الرويس ،بنا ًء عىل
ويف  14فرباير 2003م يف جلسة مغلقة يف املحكمة العليا لالتحاد
ّ
الرويس ،ت ّم حظر نشاط العديد من املنظّامت اإلرهاب ّية.
طلب من امل ّدعي العام لالتحاد
ّ
أ ّما يف  2أبريل 2004م محكمة «سافيلوفسيك» اعرتفت بتط ّرف «كتاب التوحيد» ملح ّمد بن
عبد الو ّهاب ،صدر يف  21مايو 2007م يف محكمة «كوبتيفسيك» حكم مامثل ض ّد كتب
الكردي «سعيد النوريس» التي تس ّمى «رسائل النور»[[[.
و منذ عام 1999م وحتّى اآلن وأجهزة األمن الروسيّة تقوم بعمليّات عسكريّة متواصلة
يب يف مناطق شامل القوقاز .وكانت آخر هذه العمل ّيات
من أجل استئصال الخطر اإلرها ّ
يف أبريل 2018م يف خمس أقاليم روس ّية (داغستان ،ستفاربول ،أومسك ،أوليانوفسك،
وترتستان) ض ّد أعضاء منظّمة «جبهة التحرير»[[[.

لحل مشكلة الو ّهاب ّية والسلف ّية ،تعطي نتائج مرضية
إال أ ّن أساليب العمل ّيات القتال ّية ّ
عىل املدى القصري ،لكن تكون يف نفس الوقت سب ًبا من أسباب انتشار هذا الت ّيار .فيجب
االستخباري ،إعادة هيكلة
التح ّول إىل تقن ّيات أكرث استجابة ،مثل :الرتكيز عىل النشاط
ّ
أسس تطبيق األساليب العسكريّة يف البالد ودراسة اإلنجازات الحديثة للعلوم وخربات
الخاصة يف العامل ،التي تشهد عىل إمكان ّية استخدام أساليب أخرى سلم ّية
الخدمات
ّ
وتعطي نفس النتائج.
النوريس ،وكالة أنباء ريا نوفستي ،تاريخ النرش 23 :يوليو 2007م،
الرتيك سعيد
ّ
[[[ -اعرتاف املحكمة بتط ّرف كتب
ّ
ينhtml.65959691/https://ria.ru/society/20070523 :
العنوان االلكرتو ّ

الرويس ،تاريخ النرش 27 :أبريل 2018م،
[[[ـ يف عدّة مناطق متّ ت عمليّات ملكافحة اإلرهاب ،موقع يت يف سينرت
ّ
ينhttp://www.tvc.ru/news/show/id/136777 :
العنوان االلكرتو ّ

ّ
ّ
ّ
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السلفي عىل أراضيها.
ـ هناك مستوى آخر تكافح به الحكومة الروس ّية انتشار الفكر
ّ
الوسطي ودعم الحركة الصوف ّية يف شامل القوقاز،
وذلك من خالل دعم أفكار اإلسالم
ّ
الرويس وأمئّته.
لتمثّل أيدلوج ّية مناوئة لألفكار السلف ّية .و يقوم بهذا الدور شيوخ اإلسالم
ّ
فرنى مفتي جمهوريّة الشيشان «صالح مجييف» ،يقول« :األ ّمة املسلمة الروس ّية تعيش
أوقات ًا صعبة؛ أل ّن الو ّهاب ّية تنترش ،ووصف مفتي الشيشان التهديد الذي يواجه مسلمي روسيا
صحفي« .إنّهم يطلقون عىل أنفسهم اسم السلف ّيني ،لك ّننا نس ّميهم «السلف ّيني
يف مؤمتر
ّ
كل املسلمني يف روسيا يجب أن يتّحدوا ،يجب
الزائفني» ويضيف «نحن نقول وسنقول إ ّن ّ
عىل جميع املفتني والعلامء أن يتّحدوا ملحاربة السلف ّيني»[[[.
نجد أيضً ا أ ّن مفتي جمهوريّة تتارستان «كامل سميع الله» طالب برضورة منع نشاط الحركة
الرويس يف مارس 2018م،
يل خالل جلسات مجلس األديان
السلف ّية عىل املستوى الفيدرا ّ
ّ
وص بحظر نشاط السلف ّيني يف روسيا .إال أ ّن مجلس شورى املفتني يف روسيا عارض
الذي ّ
الختامي ملؤمتر «أهل الس ّنة و الجامعة» الذي عقد يف
هذه التوصية بش ّدة [[[.أيضً ا يف البيان
ّ
العاصمة الشيشان ّية «جروزين»  25أغسطس 2016م ،الذي حرضه شيخ األزهر وعدد كبري من
العلامء املسلمني ،برعاية رئيس جمهوريّة الشيشان «رمضان قاديروف» ،ت ّم استبعاد السلف ّيني
من أهل الس ّنة والجامعة .حيث أكّد البيان أ ّن أهل الس ّنة والجامعة هم «األشاعرة واملاتريديّة
علم وأخالقًا وتزكيةً»[[[.
يف االعتقاد وأهل املذاهب األربعة يف الفقه ،وأهل التص ّوف الصايف ً
كل هذه السبل التي تقوم بها الحكومة الروس ّية من خالل ترشيعات فيدرال ّية
إال أ ّن ّ
ومحلّ ّية ،من خالل عمل ّيات عسكريّة ومداهامت أمن ّية أو من خالل أصوات رجال الدين
السلفي-
املسلمني املحسوبني عىل الحكومة الفيدرال ّية مل تستطع الح ّد من انتشار الت ّيار
ّ
حد ض ّد الوهّابيّة ،موقع اليف الرويس ،تاريخ النرش 27 :أكتوبر 2016م،
[[[ـ دعا مفتي الشيشان املسلمني إىل التو ّ
ين:
العنوان االلكرتو ّ
https://life.ru/t//922944/muftii_chiechni_prizval_musulman_obiedinitsia_protiv_vakhkhabizma

الرويس يعارض حظر الوهّاب ّية ،وكالة أنباء إنرتفاكس الروس ّية ،تاريخ النرش 2 :أبريل
[[[ـ مجلس شورى املفتني
ّ
ينhttps://www.interfax.ru/russia/606486 :
2018م ،العنوان االلكرتو ّ

[[[ـ مؤمتر لتعريف الس ّنة بالشيشان يستثني السلف ّيني ويثري الغضب بالسعوديّة ،يس أن أن بالعرب ّية ،تاريخ النرش30 :
ين:
أغسطس 2016م ،العنوان االلكرتو ّ
https://arabic.cnn.com/middleeast/201630/08//grozny-conference-islam
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السلفي يف روسيا أو غريها من بالد العامل ،يجب أن
يب يف روسيا ،فمواجهة الفكر
الو ّها ّ
ّ
تكون من خالل وجود سياسة اجتامع ّية واقتصاديّة مدروسة تحقّق للشباب الذات عىل
التعليمي لألمئّة
ين .من الرضوري ،رفع املستوى
املستوى
االجتامعي واملا ّدي والروحا ّ
ّ
ّ
املحلّ ّيني« ،تنظيف» صفوفهم من العنارص السلف ّية -الو ّهاب ّية الرصيحة .يجب عىل الحكومة
التقليدي
الفيدرال ّية دعم مجلس املفتني يف روسيا وغريها من الهياكل التي تدعو إىل اإلسالم
ّ
لتعميم أنشطتهم وجهودهم .باإلضافة إىل ذلك ،فمن الرضوري الح ّد من إرسال الطالب
يف املراكز التعليم ّية يف الخارج .أيضً ا ينبغي إعطاء املزيد من االهتامم بالعمل مع وسائل
اإلعالم ،التي لديها الفرصة لتعميم املعتقدات الدين ّية التقليديّة.
السلفي يف روسيا أن يكون له دور يف الحياة السياس ّية الروس ّية ،بل
وال يعني انتشار الت ّيار
ّ
مقابل هذا االنتشار يتولّد تح ٍّد أكرب من جانب األجهزة األمن ّية يف القضاء عليه .وهكذا منذ
فكل هياكل السلطة الفيدرال ّية واملحلّ ّية تقاوم
الرويسّ ،
السلفي يف االتحاد
أن ظهر الت ّيار
ّ
ّ
بكل السبل ،سواء ترشيع ّية أو أمن ّية أو أيدلوج ّية .فهناك رفض واضح لهذا الت ّيار.
هذا الوجود ّ
وهذا الرفض مستم ّر ما دامت الديانة املسيح ّية األرثوذكس ّية الروس ّية متثّل أكرث من 80%
الرويس .فروسيا ال تحارب السلف ّية -الو ّهاب ّية فقط عىل األرايض الروس ّية ،لكن
من الشعب
ّ
الرويس يف سوريا القضاء عىل
العسكري
تحاربها أيضً ا يف سوريا ،فأه ّم أسباب التدخّل
ّ
ّ
الجامعات اإلرهاب ّية.
وينتظر يف املستقبل القريب ،أن يكون هناك سبل أكرث وحش ّية يف تعامل السلطات
يل العهد السعودي
الروس ّية مع هذه الحركة،
ً
خصوصا بعد السياسة الجديدة التي يتّبعها و ّ
مم سريفع
«مح ّمد بن سلامن» يف مواجهة الت ّيار
يب يف اململكة السعوديّةّ ،
السلفي -الو ّها ّ
ّ
الحرج عن الكرملني يف مواجهته مع السلف ّيني الروس .لذلك سيكون عىل الجامعات
سعودي.
يل
السلف ّية -الو ّهاب ّية الروس ّية أن تستم ّر بدون دعم
ّ
سيايس وما ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
الرويس
السلفية ومستقبلها يف االحتاد
حتوالت احلركة
الملف
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قائمة املصادر واملراجع

ّ
التشريعية:
املصادر

الرويس الصادر عام 1994م شامل تعديالته حتى عام 2014م.
 - 1دستور االتحاد
ّ
يل رقم  125الصادر بشأن «ح ّريّة الضمري والجمعيّات الدينيّة» يف  26سبتمرب 1997م.
 - 2القانون الفيدرا ّ
يل رقم  25الصادر بشأن «األحزاب السياس ّية» يف  11يوليو 2001م.
 - 3القانون الفيدرا ّ

الكتب:

 - 4فاجابوف ،ميخائيل فاجابوفيتش .الوهّاب ّية :التاريخ والحارض ،الطبعة األوىل ،دار نرش داغستان
الحكوم ّية ،محج قلعة داغستان2000 .م.
 - 5سيالنتييف ،رومان ،التاريخ الحديث لإلسالم يف روسيا ،الطبعة األوىل ،دار نرش :ألجورتم.
موسكو2007 ،م.
 - 6شولتز ،فالدميري ،اإلرهاب يف العامل الحديث ،الطبعة الثانية ،دار نرش :مركز أبحاث املشكالت
األمنيّة ،أكادمييّة العلوم الروسية ،موسكو2011 ،م.
االجتامعي الثقايفّ لألنشطة املجتمع ّية يف منطقة األورال ،الطبعة
 - 7مخمتزيانوف ،أيرات ،البعد
ّ
األوىل ،النارش :جامعة قازان الحكومية ،قازان2013 ،م.
العرقي للمهاجرين ،الطبعة األوىل ،النارش :جامعة قازان الحكوميّة،
 - 8فايزولينا ،ألبينا ،مشاكل التك ّيف
ّ
2013م ،قازان.
الرويس ،الطبعة األوىل ،النارش :روسينفورماروتيخ ،موسكو2007 ،م.
 - 9تيشكوف ،فالريي ،القوقاز
ّ
الدوريات:
يئ
 - 10أنتون ،شيكوف« ،املسائل املختارة املتعلّقة بتعاون النتائج التشغيليّة للنظام
ّ
التنفيذي الجنا ّ
عىل املنظّامت الدينيّة الراديكاليّة» ،دوريّة جامعة نيجني نوفغورود الحكوم ّية ،رقم العدد  2لعام 2016م.
 - 11أرتيوم ،أندرييف« ،ازدهار واندثار أحزاب الصحوة اإلسالميّة يف طاجيكستان» ،دوريّة جامعة
سانت بطرسربج للعلوم السياس ّية ،العدد رقم  6لعام 2017م.
 - 12رومان ،سيالنتييف« ،انتشار الو ّهاب ّية يف روسيا الحديثة» ،دور ّية جامعة والية تشيليابينسك ،العدد
رقم  16لعام 2009م.
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 216العقيدة

 216الملف

ّ
الكرتوني�ة:
مصادر

طائفي؟ ،روسيا اليوم باللغة العرب ّية ،تاريخ النرش ،13.09.2012:العنوان
 - 13داغستان ..نحو احتقان
ّ
ين:
االلكرتو ّ
https://arabic.rt.com/prg/telecast/657632يل يصل إىل خطاب ،جازيتا الربملان ،تاريخ النرش  22أكتوبر 1999م ،العنوان
 - 14األمن الفيدرا ّ
ين:
االلكرتو ّ
https://www.neweurasia.info/archive/1999/extrem/10_22_pg22.10.htm
 - 15أليكيس ماالشينكو« ،التحدّيات اإلسالم ّية لروسيا :من القوقاز إىل الفولجا واألورال» ،مجلس
ين:
السياسة الخارج ّية والدفاع
الرويس ،تاريخ النرش2016-03-15 :م ،العنوان االلكرتو ّ
ّ
http://svop.ru/main/19318/
ين 16 -
:موقع «ب ّوابة اإلحصاءات القانون ّية ملكتب املدّ عي العام لالتحاد
الرويس» ،العنوان االليكرتو ّ
ّ
http://crimestat.ru/offenses_chart
النوريس ،وكالة أنباء ريا نوفستي ،تاريخ النرش23 :
 - 17اعرتاف املحكمة بتط ّرف كتب الرتيكّ سعيد
ّ
ين:
يوليو 2007م ،العنوان االلكرتو ّ
https://ria.ru/society/20070523/65959691.html
 - 18يف عدّة مناطق متّت عمل ّيات ملكافحة اإلرهاب ،موقع يت يف سينرت الرويس ،تاريخ النرش27 :
ين:
أبريل 2018م ،العنوان االلكرتو ّ
http://www.tvc.ru/news/show/id/136777
حد ض ّد الو ّهابيّة ،موقع اليف الرويس ،تاريخ النرش27 :
 - 19دعا مفتي الشيشان املسلمني إىل التو ّ
ين:
أكتوبر 2016م .العنوان االلكرتو ّ
_https://life.ru/t/922944/muftii_chiechni_prizval_musulman_obiedinitsia_protiv
vakhkhabizma
الرويس يعارض حظر الو ّهاب ّية ،وكالة أنباء إنرتفاكس الروس ّية ،تاريخ
 - 20مجلس شورى املفتني
ّ
ين:
النرش 2 :أبريل 2018م ،العنوان االلكرتو ّ
https://www.interfax.ru/russia/606486
 - 21مؤمتر لتعريف الس ّنة بالشيشان يستثني السلفيّني ويثري الغضب بالسعوديّة ،يس أن أن بالعرب ّية،
ين:
تاريخ النرش 30 :أغسطس 2016م ،العنوان االلكرتو ّ
https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/08/30/grozny-conference-islam

