ن�ص الغدير ومديات الإمامة
ٌ
مقاربة نقدي ٌّة حل�صرية الداللة
على الإمامة الدين ّية



أ .د .محمد شقري

ٍ
نقاش دالل ُة
رث من
من أهم املوضوعات التي كانت ،وما زالت ،عرض ًة ألك َ

نص الغدير ،حيث تنوعت اآلراء بني من ذهب إىل أنه يدل عىل املحبة وعدم

العداوة ،ومن ذهب إىل داللته عىل اإلمامة الدين ّية فقط ،ومن تبنى الرأي الذي

يقول بأنه يدل عىل اإلمامة عىل إطالقها سوا ًء السياسيّة منها أم الدينيّة ،حيث
يشرتك الرأيان الثاين والثالث يف داللة النص عىل أصل اإلمامة ،لكنهام يختلفان
يف حدود هذه اإلمامة ومدياتها.

ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن

هذا وسوف نعمل يف هذا البحث عىل تقديم مقارب ٍة نقديّ ٍة للرأي الثاين،
الذي يذهب إىل القول بداللة نص الغدير عىل اإلمامة ،لكنه يحرصها يف اإلمامة
أي ٍ
سيايس فيها.
بعد
الدينية ،وينفي َّ
ٍّ
وليك تكون هذه املقاربة أكرث تحديدا ً ،سوف نركّز هنا عىل نقد ما ذُكر يف

كتاب (الشيعة اإلمامية بني النص والتاريخ) ،من ناحية كونه آخر ما صدر حتى

لنص الغدير ،واألهم من ذلك أن الكتاب قد عرض لجملة من
تاريخه يف تناوله ّ
بعض منها عىل ٍ
ٍ
رث
تلك التساؤالت واإلشكاليات ،التي تنطوي ولو يف
بعد أك َ
معارصةً ،سوا ًء يف األسلوب أو اللغة أو املنهج أو املضمون ،والتي وظّفها كاتبها
بطريق ٍة تخدم السياق االستداليل الذي مارسه ،ورأيه املتب ّنى يف حرص داللة
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ربرات
النص يف اإلمامة الدينيّة ،حيث يقول الكاتب بعد رسده ملجموع ٍة من امل ّ

التي تدعم هذا الرأي ...« :ويف ذلك دالل ٌة تاريخ ّي ٌة ال لغوي ٌة عىل أنّ لحدث غدير
يل Qوزهده
خم دالل ًة مكاني ًة دين ّي ًة ،ميكن اعتبارها إمام ًة دين ّي ًة لجهة علم ع ٍّ

وكفاءته يف متثيل الرؤية الدين ّية أفضل تعبريٍ من بني بقية الصحابة ،لكن ال ميكن

سيايس»(((.
تنصيب
اعتبارها داللة
ٍ
ٍّ

وسوف نعمد يف مقاربتنا النقديّة هذه إىل تقسيم البحث إىل قسمني .نتناول

يف القسم األ ّول مجمل تلك األسس والقرائن التّاريخ ّية -وغريها ،-التي استند

عليها الكاتب يف بنائه االستداليل ،واالستنتاج الذي أفىض إليه؛ ونتناول يف

القسم الثاين مجمل تلك اللّوازم والنتائج التي ترتتب عىل القول بحرصية اإلمامة
الدينيّة ،واملناقشات التي ترد عليها ،عىل أن نبدأ بالقسم األول و مندرجاته.

أ  -األسس والقرائن:

سوف نعمد يف هذا القسم إىل عرض تلك املربرات (جملة تلك األسس

والقرائن) ،التي استند عليها الكاتب يف تب ّنيه لذاك الرأي ،ومحاولة نقدها

ومناقشتها:

ربرات فهي ماييل:
أ ّما أه ّم تلك امل ّ

 -1النبوة والبعد السيايس :لقد بنى الكاتب مجمل فكرته تلك عىل اعتقاده بأن
منطقة التدبري السيايس التي تندرج ضمن عموم أنتم أعلم بشؤون دنياكم»(((.

ومن هنا مل يستطع الكاتب يف قراءته نص الغدير أن يتجرد عن معتقده هذا،

وإمنا عمل عىل إسقاط هذا املعتقد عىل قراءته لذلك النص ،وسياقاته التاريخ ّية.

ومن الواضح أن هذا املعتقد ميثل أحد مباين تلك املدرسة الفكريّة يف
نظرتها إىل الدين والنبوة والنبي ،Pحيث جاءت مجمل آراء الكاتب مبن ّي ًة عىل

تلك املدرسة ،وعقيدتها اإليديولوجيّة ،وتأثره بها ،وإال فإن مقتىض املوضوعية
((( وجيه قانصو ،دار الفارايب ،بريوت2016 ،م ،ط ،1ص.123 :
((( م.ن ،ص.116-115 :

العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ

النبوة تخلو من البعد السيايس« ،النبي -كام ذكرنا سابقاً -أخىل النبوة من
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أن يتجنب الكاتب تلك املؤثرات ،وأن يُح ِكم مبانيه الفكرية ذات الصلة بشكلٍ

علمي ،قبل الخوض يف تلك اإلشكاليات التي تقوم عليها.
ٍّ

 - 2أنتم أعلم بشوؤن دنياكم :لقد بنى الكاتب معتقده ذاك عىل الرواية التي ذكرها
نصه املقتبس آنفاً (أنتم أعلم بشؤون دنياكم) وقراءته لها؛ لكن يف ما لو
يف ّ

تبي أنه ال ميكن االستناد عىل تلك الرواية إلثبات ذاك املعتقد -وهو كذلك،-
ّ
أو أن ذلك املعتقد الذي مارس من خالله الكاتب إسقاطاً فكريّاً عىل قراءته

ح -وهو كذلك ،-فمعنى ذلك انهيار األساس
ري صحي ٍ
ّ
للنص ،هو معتق ٌد غ ُ
التاريخي الذي
الفكري الذي بنى عليه الكاتب قراءته للنص ،بل والحدث
ّ
النص يف سياقه.
جاء
ّ

إ ّن من يطالع ما جاء يف ذاك الكتاب ومباحثه ،يدرك مدى االستعانة بتلك

السيايس،
الفكري ،الذي يتض ّمن خل ّو النب ّوة من الشأن
الرواية لتشييد ذاك املرتكز
ّ
ّ
ٍ
ودالالت كبري ٍة وواسع ٍة ،عىل أكرث
نتائج
الدنيوي ،مع ما لذلك املبنى من
بل حتّى
ّ
َ
من مستوى ،حيث ال ب ّد من تسجيل املالحظات التالية :

الفكري،
أوالً :إذا أراد الكاتب االستناد عىل النصوص الدين ّية لبناء ذلك املرتكز
ّ
نص
فعليه أن يقوم بدراس ٍة شامل ٍة (موضوعيّ ٍة) للنصوص الدينيّة ،وألّ يقترص عىل ٍّ

ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن
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ٍ
واحد ،ويُغ ِفل بق ّية النصوص ذات الصلة ،إذ إ ّن داللة جملة تلك النصوص قد

تكون مخالف ًة ملا جاء يف تلك الرواية ،بل هي فعالً مخالف ٌة لها(((.
ثانياً :كان عىل الكاتب أن يقوم بدراس ٍة نقديّ ٍة -سنديّ ٍة وتاريخ ّي ٍة -لتلك الرواية،
وأن يستخدم األدوات املنهجيّة ذات الصلة فيها ،حتّى يعلم مدى صدقيّتها
العلم ّية ،وصحة االستفادة منها من عدمها ،قبل الذهاب إىل تشييد ذاك الحجم
الفكري ،وترتيب تلك النتائج البعيدة ودالالتها.
من البناء
ّ

ثالثاً :يف الوقت الذي يرى الكاتب يف مجمل الروايات أنها مختلَقةٌ ،ويرفض

يل العامل فيها ،ويتب ّنى -كام يذكر -املنهج
االعتامد عليها وعىل املنهج النق ّ
((( انظر مح ّمد شقري ،فلسفة الدولة يف الفكر السيايس الشيعي ،بريوت ،دار الهادي ،صص .70-29

التاريخي واملعقوليّة التاريخيّة لديها؛ لك ّنه عندما يجد يف الروايات ما يتّسق
ّ
وقناعاته الفكريّة ،فإنّه يغادر منهجه ذاك ،ويتنكّر له،
ويتمسك بشكلٍ واسعٍ
ّ
ٍ
بأي رواي ٍة تدعم املقصد الذي يرمي الوصول إليه.
ومستميت ِّ

قريش :يذهب الكاتب إىل أن السلطة يف اإلسالم «باتت ..بعد
 - 3السلطة شأ ٌن
ٌّ
فتح مكة وبعد وفاة النبي شأناً قرش ّياً ،يتحدّ د أمر تدبريها وتداولها إىل العرف
املرتكز داخل التقليد القريش ،(((»..ليخلص من هذا إىل أن أمر السلطة
وانتقالها بعد وفاة النبي Pبات بيد قريش؛ وهنا ال ب ّد من ذكر املالحظات

التالية:

أوالً :السؤال الذي يطرح نفسه ،أنه هل ميكن أن نتعقل أن النبي Pيرتيض

أن يؤول أمر السلطة ،وتالياً الدين -ألن من امتلك السلطة هيمن عىل الدين -إىل
قريش ،التي قاتلت النبي ،Pوعادته ،وبقيت تقاتله حتى الرمق األخري ،والتي

ما دخلت يف اإلسالم إال مرغمةً ،عندما هزمت ،وأُسقط يف يدها ،حتى قال عنهم
يل Qيوم صفني« :والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ،ما أسلموا ،ولكن
اإلمام ع ٌّ

فلم وجدوا عليه أعواناً ،رجعوا إىل عداوتهم لنا»(((؟
رسوا الكفرّ ،
استسلموا ،وأ ّ
وهل يعقل أن النبي Pوبعد االنجازات واالنتصارات التي حققها عىل
قريش ،أن يعمد إىل وضع الدولة ومستقبل مرشوعه الحضاري والديني ،بل

تحمل مرشوعاً يناقض مرشوعه ورسالته؟.

إنه ملن غري املعقول أن نتقّبل فكر ًة مفادها أن فئتني ،تحمل كل منهام مرشوعاً

ٍ
لسنوات طويل ٍة،
(حضاريّاً) دين ّياً يناقض ما لدى األخرى ،اشتعلت بينهام الحروب
أي وسيل ٍة يف القضاء عىل الفئة األخرى وهزمها؛ حتى إذا ت ّم
ومل يتم ا ّدخار ِّ
النرص إلحداهام ،فإن قيادة هذه الفئة التي انترصت ،قد عمدت إىل تسليم مقاليد

((( م.ن ،ص.115 :
((( ابن أيب الحديد ،رشح نهج البالغة ،مؤسسة اسامعيل ّيان للطباعة والنرش والتوزيع ،ج ،4ص.31 :

العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ

مستقبل رسالته ودعوته ،بيد تلك القوى والفئات من قريش وبطونها ،التي كانت
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السلطة وقيادة الدولة ومرشوعها الحضاري لقيادة الفئة األخرى املنهزمة ،التي
وإن دخلت يف املرشوع املنترص بحسب الظاهر ،لكن من الواضح أنه -بالح ّد

األدىن -ال تؤمتن عليه ،وال ميكن الوثوق بها يف الحفاظ عىل قيم ذلك املرشوع

الحضاري ،ومضمونه ،أو االعتامد عليها يف إيصاله إىل مقاصده وأهدافه.

ثانياً :لو كان األمر مرهوناً بالتقليد القريش والعرف املرتكز داخله؛ فال فرق
يف ذلك بني ما بعد فتح مكة ،وما قبلها .ف ِل َم يوضع هذا الحدث فيصالً يف األخذ
بالتقليد القريش وعرفه؟

وهنا ،ال ب ّد من القول ،أنه من الواضح تاريخ ّياً ،أن قريشاً مل تكن تقبل تص ّدي
النبي Pللشأن العام واملجال السيايس قبل فتح مكة -بل هي أرغمت عليه

إرغاماً بعد فتحها-؛ ومع ذلك فإن النبي Pمل يسايرها ،ومل يركن إليها وإىل

تقاليدها وأعرافها ،بل قد نشبت الحروب بينه وبينها ،حتى كرس تقليدها ،وتغلّب

عىل أعرافها ،وهزمها يف فتح مكة.

وعليه ،ليس من الصحيح القول أن أمر السلطة يف اإلسالم مرتب ٌ
ط بالتقليد

القريش ،ألنه لو كان كذلك ،لوجب أن يتامهى أمر السلطة يف اإلسالم مع ذاك

التقليد ،سوا ًء قبل فتح مكة أو بعدها ،من دون فرقٍ  ،ولوجب أن يستجيب النبي
 Pلذاك التقليد من األساس .لكن ملا كانت سياسة النبي Pتقوم قبل فتح مكة
ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن

رس التقليد القريش الذي يتناىف ورسالته ،ومخالف ِة أعراف قريش التي ال
عىل ك ِ

تتّسق وقيم مرشوعه ،فلن يختلف الحال معها بعد فتحها.
فهل يُعقل أن يواجه النبي Pالتقليد القريش يف حال الضعف ،ثم يسلّم له

يصح أن يُرفض ذلك التقليد يف حال الحرب مع قريش ،ثم
يف حال الق ّوة؟ وهل
ّ
يوكل أمر السلطة يف اإلسالم إليه يف حال الغلبة والنرص عليها؟

ثالثاً :لو كان األمر مرهوناً بالتقليد القريش ،وإرادة أقطاب قريش وزعامئها،
ألزاحوا النبي Pنفسه عن موقع قيادة الدولة اإلسالمية الوليدة واالجتامع اإلسالمي
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قريش السيايس ،عندما أظهرت عداوتها له،
 252العام ،فلِ َم مل يركن النبي Pإىل تقليد

وقاتلته؟ فلو كان األمر مرتبطاً بتقليدها ذاك ،لوجب أن يستجيب النبي Pلها ،وأن

يحرتم ذلك التقليد حينها ،لكن هذا مل يحصل ،ال قبل فتح مكة ،وال بعدها.
إ ّن قريشاً أوغلت يف محاربة النبي Pحتى ُهزمت يف فتح مكة ،لكن هزميتها

كل ما يف
تلك مل تُلغِ جوهر مرشوعها ،ومدى عداوتها للنبي Pومرشوعهّ .
األمر أن هذه العداوة مل تعد تسمح الظروف بإظهارها يف النبي ،Pفأظهرتها يف

ُولده ،وأهل بيته((( .وإال لو كان األمر مرهوناً بإرادة قريش وأقطابها ،لفعلت بالنبي
 Pكام فعلت بأهل بيته ،أو أقل ما كان ميكن أن تفعله هو إزاحة النبي Pعن

موقع قيادة الدولة والشأن العام.

قريش فعله مع النبي Pيف الواقع التاريخي آنذاك ،فقد
ٌ
لكن ما مل تستطع
ٍ
رسديات دين ّي ٍة تعيد
حاولت بناءه معرف ّياً من خالل توظيف سلطتها الحقاً يف تقديم
األمر إليها ،وتخرجه من النبي ،Pوكأن النبي Pنفسه قد توىل األمر من خالل

التقليد القريش ومبا ينسجم معه ،حيث يتح ّول هذا التقليد إىل مصد ٍر للمرشوعية
السياسية ،ويؤول إىل كونه مبثابة ال ّناظم و املح ّدد للمرجعيّة السياسية يف الشأن

العام وأمر السلطة ،يف حني أن واقع األمر مل يكن كذلك.
إن قريشاً التي عجزت عن أن تأخذ السلطة من النبي Pبالحرب والسيف،

ح ّياً -وقد حاولت قتله مرارا ً -فكيف ميكن والحال هذا أن ترتضيه قائدا ً للدولة
والشأن العام ،إال من جهة أن إرادتها قد كُرست يوم فتح مكة ،وأن مرشوعها قد هزم
رست تلك األحقاد التي
حينها ،وإن أضمرت  -بسبب ذلك و غريه  -تلك العداوة ،وأ ّ
خلفتها الحروب التي نالت منها ،وذلك بفعل منطق الثأر الجاهيل و ثقافته.
وقريش إذ مل تستطع أن تُن ِفذ عداوتها تلك يف نزع السلطة من النبي Pيف حياته،
ٌ

((( يقول اإلمام عيل« :Qكل ٍ
قريش عىل رسول الله ،Pأظهرته ّيف ،وستظهر يف ولدي من
حقد حقدته ٌ
بعدي( »...القنذوري ،ينابيع املودة لذوي القربة ،دار األسوة1416 ،هـ .ق ،ط ،1ج ،1ص.)407 :

العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ

أرادت أن تنزعها منه بالدين وتأويله .مع أن قريشاً هذه ،لو أمكن لبعض حروبها
التي ش ّنتها عىل النبي Pأن تنجح يف تحقيق أهدافها ،ملا أبقت عىل النبيP
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فقد اتفقت كلمتها عىل أن تنزعها من أهل بيته بعد وفاته ،وأن تبني لتحقيق ذلك

ٍ
رسديات دين ّي ًة تعيد األمر إىل كنفها ،لتستعيد به نفوذها وع ّزها الذي فقدته ،وتحيي به
من جديد مرشوعها ،حتى وإن كان الطريق إليه العمل عىل تهميش النبي Pنفسه،
وإضعاف موقفه ،وتجاوز إرثه الذي ترك((( ،وهو ما حصل يف الحق األيام.

رابعاً :لو كان األمر مرتبطاً بالتقليد القريش وأعرافه وما يقرره ،فإن هذا التقليد

ال يقف عند حدود السلطة السياسية ،بل يتعدى الشأن السيايس إىل الديني،
حيث كان لقريش تقاليدها ومعتقداتها الدينيّة أيضاً.

وعليه ،إذا كان املطلوب التاميش مع التقليد القريش يف الشأن السيايس،

فلامذا مل يتم التاميش معه يف الشأن الديني؟ فعىل أي أساس هذا الفصل بني

ٍ
لقريش به ،يف حني يكون
الديني والسيايس ،بحيث يكون األول شأناً ال دخالة
ٍ
ألحد به سوى قريش ،التي تقرر فيه أمرها؟
الثاين شأناً قرشيّاً ال دخالة
فإن كان هذا الفصل قامئاً عىل أساس الدين ،بحيث أعطى الشأن الديني للنبي
 ،Pوالشأن السيايس لقريش ،فلنعد عندها إىل النص الديني ،لرنى إن كان يربر

مامرسة هذا الفصل .وهو ما يتطلب القيام بدراس ٍة دين ّي ٍة ،منهج ّي ٍة ،موضوع ّي ٍة تبتعد
عن االنتقائية ،ومامرسة اإلسقاط الفكري الذي شاع وفشا يف ذاك البحث .وإن
كنا نرى أن هذا الفصل ال أساس له من الصحة عىل اإلطالق يف الفهم الديني-
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السيايس ،بل يف الفعل الديني آنذاك.

ٍ
رث
وإن كان هذا الفصل قامئاً عىل
أساس من التاريخ ،فهو ما يتطلب القيام بأك َ
لتبي مديات الوصل بني الديني والسيايس يف سرية النبيP
ٍ
بحث
من
تاريخي ّ
ٍّ

ٍ
ٍ
لباحث
مديات وثيق ًة وشامل ًة وواضحةً ،بحيث ال ميكن
وتاريخه ،والتي كانت
ٍ
منصف أن يقفز فوقها.

((( لن أدخل يف تفصيل األدلّة عىل ذاك التوجه والسياسة لدى قريش ،وإن ورد بعض منها يف مطاوي هذا
البحث .أكتفي مبا ذكره الكاتب يف كتابه ،حيث يقول« :مل يكن لوصايا النبي أو تعاليمه أي حضور يف كل
الجدل السيايس الذي أعقب وفاة النبي» ،ص.152 :

ٍ
برسديات دينيّ ٍة ،تحيله إىل وصلٍ طارئٍ ؛
أما أن يُعمل عىل تأويل هذا الوصل

فهو مغادر ٌة للمنهج التاريخي إىل الديني ،ونوع من الخلط بينهام ،يظهر عجز ذلك

البحث التاريخي عن إثبات ظرفية الوصل بني الديني والسيايس يف سرية النبي
 Pوتاريخه ،فضالً عن أن البحث التاريخي املوضوعي يؤدي -بالحد األدىن-
ٍ
قريش
ربر استعادة
إىل التشكيك بجميع تلك الرسديات الدينية ،التي أريد منها أن ت ّ
لدورها ونفوذها ،اللذين خرستهام يف مواجهة النبي Pومرشوعه.
ٍ
ٍ
مشكوك بها
برسديات دينيّ ٍة
وعليه ،مل يكن من الصحيح منهجيّاً االستعانة

بالح ّد األدىن -ملامرسة تأويل للتاريخ ،يستجيب -وقد استجاب بالفعل-ملصلح ٍة تاريخيّ ٍة-سياسيّ ٍة ،متثلت يف محاوالت قريش استعادة دورها ونفوذها؛

بل إن الصحيح منهجياً هو االستعانة بالتاريخ -بناء عىل منهج الكاتب -لبحث
تلك الرسديات الدينية ،مورد الشك ،بشكلٍ
وموضوعي ،لرنى إن كانت
علمي،
ٍّ
ٍّ

تلك الرسديات تتوافق مع السياقات التاريخ ّية الواقع ّية -وليس املتخ ّيلة ،-أم أنها
ال تتوافق معها؟

لكن لألسف مل يفعل الكاتب هذا األمر ،وإمنا هجر منهجه يف هذا املورد،
ٍ
ديني-
منهجي،
ني
ومارس انتقائي ًة منهجيّ ًة واضحةً ،وعمل عىل تقديمِ هج ٍ
وخليط ٍّ
ٍّ

تاريخي يتامهى ومسبقاته الفكريّة ،واإليديولوجيا التي يحمل يف الدين والتاريخ.
ٍّ

مل يرضخ له يف الدين ،فمن باب أوىل أال يرضخ لهذا التقليد يف السياسة ،ألن

من أمسك بالسلطة ،تحكّم بالسياسة ،وهيمن عىل الدين.
إ ّن النبي Pالذي كرس قريشاً يف معتقداتها وتقاليدها الدين ّية ،لن يجد حرجاً
يف كرس تلك التقاليد القرشية يف السياسة والشأن العام ،وخصوصاً أن جدلية

السياسة والدين التي نراها يف زماننا الحارض ،قد كانت أقوى وأش ّد التصاقاً،
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وخالصة القول -بنا ًء عىل عدم الفصل بني الديني والسيايس يف الواقع
االجتامعي آنذاك -إ ّن األمر لو كان خاضعاً للتقليد القريش ،لوجب أن يستجيب
النبي Pلهذا التقليد يف الدين كام يف السياسة ،ولكن ملا وجدنا أن النبيP
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ٍ
وبدرجات بعيد ٍة ،يف ذلك التاريخ .وهو يعني أن اسرتجاع قريش لنفوذها ودورها

يف السياسة ،سوف يؤدي إىل اسرتجاع ذلك النفوذ والتأثري يف الدين وتأويله ،وإن

كان طبقاً للظروف والوقائع االجتامعيّة والثقافيّة املستجدة.
ليغي جميع التقاليد البالية والباطلة سوا ًء يف الدين أو
إ ّن النبي Pقد أىت ّ
أي رشعيّ ٍة عىل تلك التقاليد ،مبا يف ذلك السياسيّة
السياسة ،ومل يأت ليصبغ ِّ

منها ،والتي قد تتح ّول إىل خط ٍر ال فقط عىل الشأن السيايس ،بل أيضاً عىل الشأن
الديني.

والذي نعتقده هو أن هذا التغيري الشامل قد حصل -عىل نحو املقتيض -وأن
النبي Pقد قام مبا عليه فيه ،وأنه قد وضع جميع األسس الكافية التي يقوم عليها

وينطلق منها ،سوا ًء يف الدين أو السياسة ويف مختلف مجاالت االجتامع العام،

سوى أ ّن الذي حصل هو أ ّن قريشاً قد أعاقت ذلك التغيري الشامل ومرشوعه،
ونجحت يف االنقالب عليه ،وتعطيل جملة مساراته ،وتشويه العديد من مضامينه
ومعانيه.

صحيح ،وأنه أصبح
خامساً :لنفرتض أ ّن ما ذكره الكاتب حول التقليد القريش
ٌ

مبثابة املرجعيّة السياسيّة ومصدر مرشوعيتها يف اإلسالم ،فام ينبغي قوله هنا هو
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أن هذا التقليد -عىل فرض صحته -يقوم عىل استجامع جميع مك ّونات قريش دون
استثنا ٍء ،لكن عندما نأيت إىل الواقع التاريخي بعد وفاة النبي ،Pنجد أن إقصا ًء

سيايس -قد مورس بحق بني هاشم عا ّمةً ،وآل بيت النبي Pبشكلٍ
ري
سياس ّياً -وغ َ
ٍّ

خاص((( ،وهذا يعني أن القضية مل تكن مراعا ًة لذلك التقليد القريش ،وإال لو كان
ٍّ

ٍ
قريش ،وخصوصاً بني هاشم ،يف صناعة
كذلك ،لوجب حضور جميع مك ّونات
القرار السيايس وعمليّة انتقال السلطة بعد وفاة النبي ،Pلك ّن هذا مل يحصل،

وهو ما يدل عىل أ ّن القضية مل تكن تقليدا ً قرش ّياً يُراعى ،وإمنا كانت مرشوعاً

قرشياً ،قد رأى أن اللحظة قد أضحت مؤاتي ًة الستعادة دوره ،وإحياء نفسه ،وإن
((( أنظر :وجيه قانصو ،الشيعة اإلمامية ،بني النص والتاريخ ،م.س ،ص.145-144 :

ٍ
خطاب ،ومفاهي َم تنسجم واملناخ الديني الجديد يف
بأدوات مختلف ٍة من لغ ٍة ،و
ٍ
ظروفه ،وثقافته ،ومرجعياته املستجدة(((.
إ ّن ما حصل بعد وفاة
النبي Pمل يكن التزاما بذاك التقليد القريش ،وإنّ ا
ّ

كان مخالفاً له .وهو ما ّ
يدل عىل أ ّن األمر مل يكن مرتبطاً بذاك التقليد ،وأ ّن قض ّية
السيايس لقريش ،وإمنا
انتقال السلطة وتداولها ،مل يكن متّصالً باحرتام التقليد
ّ
بحسابات املصالح ،والرصاع عىل السلطة ،وتس ّنم ظهرها.

وقد أق ّر الكاتب بهذا األمر عندما ذكر أن ما حصل بعد وفاة النبي Pمل يستند

ٍ
قريش« :كان جدل الخالفة األوىل جدل املعيار
إىل قوة منطقه ،وإمنا إىل مزاج
الذي يجب اعتامده ،يف تحديد من يرث النبي ،هل هي عائلته داخل قبيلته ،أم
قبيلته مجتمع ًة .فكان أن انترص الفهم الثاين ،ال لجهة قوة منطقه ،بل ألنه يعرب عن
قريش»»(((.
ٍ
مزاجٍ وميلٍ عا ّم ْي لدى

النبيP
وقد اعرتف رصيحاً بهذا األمر ،عندما ذكر أ ّن ما حصل بعد وفاة
ّ

القريش ،حيث قال ...« :إن بيعة أيب بكر ...جاءت مبتور ًة
كان خروجاً عن العرف
ّ
القريش يف رضورة إرشاك جميع العائالت القرش ّية
لجهة خروجها عن العرف
ّ
يف تقرير األمور الخطرية ،مثلام كان يحصل يف دار الندوة ،حيث ما كان أحدهم

ليق ّرر أمراً ّ
وتوافق عا ٍّم حوله ،ما
إل بعد التشاور بني جميع القبائل وحصول إجامع
ٍ

الواقع»(((.

سادساً :يبدو التناقض واضحاً يف كالم الكاتب ،إذ إنه من جه ٍة يقول بأن تدبري
السلطة بعد وفاة النبي Pيعود إىل «العرف املرتكز داخل التقليد القريش»،

((( راجع :أحمد حسني يعقوب ،املواجهة مع رسول الله( Pالقصة الكاملة) ،قم ،مؤسسة دائرة معارف الفقه
اإلسالمي2005 ،م ،قم ،الباب الثالث وغريه.
((( الشيعة اإلماميّة بني النص والتاريخ ،م.س ،ص.151 :
((( م.ن ،ص.144 :
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يجعل بيعة أيب بكرٍ ،إجرا ًء رسيعاً وعاجالً ،ومبادر ًة مدبّر ًة ومنسق ًة مسبقاً مع أكرثَ
ٍ
قريش ملنع انتقال السلطة إىل بني هاشم .لتكون آخر األمر سلطة األمر
طرف
من
ٍّ
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والذي يعتمد «التشاور بني جميع القبائل وحصول إجامع وتوافق عام حوله»،

يل
لكنه يقول يف املقابل بأن السلطة كانت سلطة األمر الواقع ،التي «ال ميلك ع ٌّ
االعرتاض عليها أو رفضها إال باللجوء إىل املواجهة املسلحة»((( ،وبأن الحرص

يل Qكان «يرتاوح بني الحوار والضغط املعنوي
عىل أخذ البيعة من اإلمام ع ٍّ
يل واملمتنعني
من جهة ،وبني استعامل القوة ومحاولة حرق بيت فاطمة إلرغام ع ٍّ
عن البيعة أن يبادروا إىل البيعة من جه ٍة أخرى»(((.

كام يقول إنّ« :استعامل أيب بكر سلطة اإلكراه بحق بني هاشم عموماً الستكامل

البيعة يؤ ّيد استنتاجنا بأنّ السلطة كانت سلطة األمر الواقع ،سلطة موازين القوى

سيايس جدي ٍد .مل تكن الشورى معياراً
الغالبة والراجحة والقادرة عىل فرض واقعٍ
ٍّ
السيايس الجديد
حاسامً ملرشوع ّية السلطة ،بقدر ما كانت ذريع ًة ملنح الرتتيب
ّ
مرشوع ّي ًة اجتامع ّي ًة ودين ّي ًة .فالبيعة تكون عادة سبباً النعقاد السلطة ال نتيج ًة متأخر ًة

القهري بالسلطة من
عنها ،أ ّما سلطة األمر الواقع ،فتعمد إىل انتزاع االعرتاف
ّ
الناس ،عن طريق البيعة طوعاً أو كرهاً .وهذا ما حصل فعالً بعد بيعة أيب بكر
بحق العديد من عائالت قريش ويف مقدّ متهم بنو هاشم»(((.

ويقول أيضاً بأن سلطة األمر الواقع قد وضعت بني هاشم «بني خيارين :إما

القبول والبيعة ،وإما الصدام واملواجهة املبارشة التي لن تكون ملصلحتهم بحكم
ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن
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العدد والعتاد»(((.

وعليه ،لنا أن نسأل أنّه كيف يقول الكاتب من جه ٍة بأن األمر كان مرهوناً بالتقليد
القريش ،والتشاور ،واإلجامع والتوافق ،ويقول من جه ٍة أخرى بأن الحصول عىل
البيعة قد ت ّم اللجوء فيه إىل القوة ،ومحاولة حرق بيت فاطمة بنت النبي،P
واإلرغام ،وانتزاع االعرتاف بالقهر ،والتهديد بالصدام واملواجهة املبارشة ،وأنه

(((
(((
(((
(((

م.ن ،ص.145 :
م.ن ،ص.146 :
م.ن ،ص.146 :
م.ن ،ص.148 :

إل بق ّوة السالح؟ فهل يستويان قوالً؟ إال إذا
ال مجال فيه لالعرتاض أو الرفض ّ

كان يرى أ ّن استعامل القوة ،وأخذ البيعة بالقهر ،والتهديد بالقتل واإلحراق جز ٌء
من العملية الدميوقراطيّة ،أو أنّه إحدى آليات التشاور ،وطرق اإلجامع ،وأدوات
التوافق!

إن ما أريد قوله هنا هو أن ما حصل يف التاريخ قد حصل ،لكن العمل عىل
نتائج خطري ٍة ج ّدا ً يف ٍ
بعض من الوعي اإلسالمي
منحه مرشوع ّي ًة دين ّيةً ،قد أ ّدى إىل
َ
والعقل الديني ،ال تقترص حدودها عند اعتقاد البعض أن الغلبة هي إحدى مصادر

املرشوعية السياسية يف اإلسالم((( ،بل ما هو أبعد من ذلك ،يتمثّل يف ترشيع
ديناميات دينيّ ٍة ثقافيّ ٍةِ ،
ٍ
رصاعي دائم ،يسهم يف
ذات محصو ٍل
منطق غلب ٍة ،وإيجاد
ٍّ
تعميق االنقسامات ،وتغذية الرصاعات ،وتوليد النزاعات االجتامع ّية والسياس ّية،
وتشجيع االحرتاب الداخيل .إنه نوع من الداروينيّة السياسيّة ،التي تكون السلطة

فيها لألقوى ،واألقدر عىل األخذ بأسباب القهر والغلبة ،وإخضاع اآلخر مبنطق

جة.
الق ّوة ،ال بق ّوة املنطق والح ّ

لقد أ ّدى إسباغ الرشعية الدين ّية عىل ما حصل يف التاريخ إىل تدشني عقيدة
واحرتاب عا ٍّم ،أ ّدت إىل إيجاد موار َد خللٍ
بنيوي يف الوعي
غلب ٍة ،وثقافة رصا ٍع
ٍ
ٍّ
السيايس واالجتامعي ،بل يف الفكر السيايس واالجتامعي ،حيث ال تكون

وإمنا ملن ميلك من عديد السيف أكرث ،ومن املال ما هو أثقل وأمثن .إنها
ٍ
قريش السياسية ،التي أ ّدت إىل ما أ ّدت إليه يف التاريخ اإلسالمي
أيديولوجيا

ٍ
ٍ
ورصاعات وفنتٍ ،ما زلنا نتل ّمس آثارها ،ونشهد نتائجها إىل
وحروب
نزاعات
من
ٍ

دهرنا ،واأليام التي نعيش.

سابعاً :يُظهر ما تق ّدم مدى التهافت يف كالم الكاتب ،إذ إنه من جه ٍة ،للقول

مدخل إىل دراسة نص الغدير ،مركز الغدير للدراسات اإلسالميّة1997 ،م ،ط ،1ص:
ٌ
((( مح ّمد مهدي اآلصفي،
.12-11
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السلطة لألصلح ،واألفضل ،واألقدر عىل إدارتها ،مبا يحقّق العدالة والنفع العام،
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بعدم الداللة السياسيّة لنص الغدير ،يستند عىل أ ّن «العرف القبيل السائد
واملستحكم كان القاعدة واملوجه يف تداول السلطة ومامرستها بعد وفاة النبي
( »Pص ،)120 :ومن جه ٍة أخرى يقول بأ ّن بيعة أيب بكر ...جاءت مبتورة لجهة

القريش»؛ إذ كيف نقول أ ّن ما حصل بعد وفاة النبي Pمن
خروجها عن العرف
ّ
تداو ٍل للسلطة ومامرستها ،قد استند إىل العرف القبيل ،ثم نقول بعد صفحات بأ ّن
ما حصل بعد وفاة النبي Pمن قضية البعة كان خارجاً عن العرف القريش؟ أليس

تهافتاً جليّاً أن تكون البيعة التي حصلت يف السقيفة مستند ًة إىل العرف القبيل
وخارج ًة عنه واآلن نفسه؟ أو أ ّن تداول السلطة قد ت ّم عىل أساس من ذاك العرف
وتنكّر له يف الوقت عينه؟

نص
وعىل ما تق ّدم ،مل يعد بإمكان الكاتب االستناد عىل هذا املعطى للقول بأ ّن ّ
الغدير ال ّ
يل ،Qإذ ليس صحيحاً القول
يدل عىل اإلمامة السياسيّة لإلمام ع ٍّ
أ ّن السلطة قد أصبحت بعد وفاة النبي Pشأناً قرش ّياً ،يرتبط بالتقليد السيايس

ٍ
لقريش ،بل الصحيح هو أن قريشاً قد لعبت دورا ً أساسيّاً ،ومارست ضغوطاً شتّى،
يل Qتحديدا ً ،لدواف َع مختلف ٍة
إلقصاء الخالفة عن بني هاشم ،وعن اإلمام ع ٍّ
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سوف نشري إىل بعضها تالياً ،-وهي قد نجحت يف ذلك ،عندما استطاعت بعدمد ٍة أن تعيد متوضعها يف االجتامع اإلسالمي ،وأن تستعيد دورها بشكلٍ
تدريجي
ٍّ
يف صناعة القرار السيايس ،لتصل بعد سنوات قليلة إىل قيادة الدولة اإلسالميّة،
وإىل مواقع مختلفة يف هرمها السيايس ،نتيجة التطورات واملتغريات التي مهدت

الطريق لها ،وساعدتها يف بلوغها.

إ ّن الذي نعتقده هو إ ّن الرصاع بني النبي Pومرشوعه من جه ٍة ،وبني قريش
ومرشوعها من جه ٍة أخرى ،مل يصل إىل خامتته يف فتح مكة ،وإمنا خمد وقتيّاً

يعب عن نفسه
ٌ
نتيجة الهزمية القاسية التي تلقّتها
قريش يف يوم الفتح ،وإن بقي ّ
بأساليب مختلف ٍة،
بطريق ٍة أو أخرى ،وينتظر رشوطه املناسبة التي تعيد إنتاجه
َ
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ٍ
وأدوات جديد ٍة ،وإن بقيت األهداف هي نفسها.
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قريش يف أمرين ،بل ثالث ٍة؛ األول يف صناعة تأويليّ ٍة سياسيّ ٍة-دينيّة
ٌ
لقد نجحت
تخدم مرشوعها ،والثاين يف إقصاء الخالفة عن آل بيت النبي Pوبني هاشم،
ٍ
سنوات من الرتبّص.
والثالث يف متهيد الطريق لوصولها إىل تلك الخالفة بعد
لقد ع ّز عىل قريش أن تُهزم هزمي ًة قاسيةً ،وأن ت ُكرس شوكتها ،وتُخدش هيبتها،
وأن تخرس تلك املكانة التي كانت لها يف الجاهلية ،وأن ت ُصبح يف موقع املنقاد

بعد أن كانت تقود العرب ،وأن تُساس بعد أن كانت تسوس غريها ،وأن تنال منها
تلك الحروب مع النبي ،Pفيُقتل أهم رجالها من دون أن تقدر عىل فعل الثأر،

تشفي به غيظها.

وسوف أذكر هنا بعضاً من تلك النصوص التي تظهر تلك الدوافع ،التي كانت
يل:Q
تحرك قريشاً يف مواقفها من آل النبيPواإلمام ع ٍّ
ٌ
قريش عىل رسول الله  ،Pأظهرته
«كل حق ٍد حقدته
يلُّ :Q
أ) يقول اإلمام ع ٌّ
ولقريش ،إنّ ا وترتهم بأمر الله وأمر
ٍ
يفَّ ،وستظهره يف ُولْدي من بعدي ،مايل

رسوله ،أفهذا جزاء من أطاع الله ورسوله إن كانوا مسلمني»»(((.
يل« :Qإنّ العرب كرهت أمر مح ّمد  ،Pوحسدته عىل ما آتاه
ب) ويقول ع ٌّ
الله من فضله ،واستطالت أيامه ...وأجمعت ،مذ كان ح ّياً ،عىل رصف األمر

وسلّامً
عن أهل بيته بعد موته ،ولوال أنّ قريشاً جعلت اسمه ذريع ًة إىل الرياسةُ ،
وعاد قارحها جذعاً ،وبازلها بكراً.(((»...

يل« :Qاللّهم إين أستعديك عىل قريش ،فإنهم أضمروا
ث) ويقول اإلمام ع ٌّ
لرسولك  Pرضوباً من الرش والغدر ،فعجزوا عنها ،و ُحلت بينهم وبينها،
عل .اللّهم احفظ حسناً وحسيناً ،وال متكّن مردة
فكانت الوجبة يب ،والدائرة َ َّ

((( القندوزي ،ينابيع املودة لذوي القرىب ،م.س ،ج ،1ص.407 :
(((
للطباعة والنرش 1425 ،هـ.ق ،ط ،2ج ،11ص.244 :

مح ّمد الريشهري ،موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب Qيف الكتاب والسنة والتاريخ ،قم ،دار الحديث
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إىل العز واإلمرة ،ملا عبدت الله بعد موته يوماً واحداً ،والرتدت يف حافرتها،
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قريش منهام ما دمت ح ّياً ،فإذا توفيتني ،فأنت الرقيب عليهم ،وأنت عىل كل
يش ٍء شهيدٌ »(((.

يل« :Qأين الذين زعموا أنّهم الراسخون يف العلم دوننا؟ كذباً
ج) ويقول ع ٌّ
وبغياً علينا ،أن رفعنا الله ووضعهم ،وأعطانا وحرمهم ،وأدخلنا وأخرجهم.(((»..

 -4التدبري السيايس مامرس ٌة عقالنيّةٌ :من املربرات التي يستند إليها الكاتب
ملعتقده ذاك ،أن «التدبري السيايس مامرس ٌة عقالن ّي ٌة ال يحتاج بحسب طبيعته
ٍ
ات ِ
إىل معرف ٍة غيبي ٍة أو رسي ٍة أو شخص ّي ٍ
قدرات فائق ٍة»(((.
ذات

ٍ
تهافت بني الديني والسيايس،
وهنا ال ب ّد من القول أن الكاتب قد أوحى بوجود
بطريق ٍة يبدو فيها الديني وكأنه يخلو من تلك العقالنية التي يحتكرها السيايس
أسلوب مل يَخ ُْل من التشويه املقصود ،وهو ّ
يدل إما عىل قلة دراي ٍة
وتدبريه ،ويف
ٍ

بفلسفة الدين عا ّمةً ،وفلسفة الوالية يف الفكر السيايس الشيعي((( بشكلٍ
خاص،
ٍّ
أو عىل ما هو أبع ُد من ذلك ،يشهد عليه اإلفراط يف اإلسقاط اإليديولوجي،

واالفتقاد إىل املوضوعية يف البحث.
ونقول يف مقام الجواب:

أوالً :ال تنايف بني العقالنية وبني الدين يف بعده السيايس ،بل إن الدين يف
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مضمونه األصيل ،بعيدا ً عن التأويالت التاريخ ّية واملزيفة ،يكتنز جوهر العقالنية

وال يفارقها.

ثانياً :أال تقتيض العقالن ّية يف بعدها السيايس أن يكون من يتوىل الشأن العام

ٍ
مواصفات
وخصوصاً يف موقع قيادة الدولة واألمة ومرشوعها الحضاري -ذاعالي ٍة عىل املستوى املعنوي ،والقيمي ،والرتبوي ،واألخالقي ،والفكري،
والعلمي ،والثقايف ،والنفيس ،والسلويك ...بل أن يكون األفضل يف تلك

(((
(((
(((
(((

ابن أيب الحديد ،رشح نهج البالغة ،م.س ،ج ،20ص.298 :
املجليس ،بحار األنوار ،بريوت ،دار الرضا1983 ،م ،ج  ،29ص.613 :
الشيعة اإلماميّة ،بني النص والتاريخ ،م.س ،.ص.116 :
أنظر :مح ّمد شقري ،فلسفة الدولة يف الفكر السيايس الشيعي ،م.س ،ص.60-46 :

املواصفات وغريها ،حتى يتسنى له مامرسة تلك القيادة ،بالشكل الذي يخدم
األمة ومصالحها الواقعية؟.

أي تدبريٍ
سيايس يتأثر حكامً باملدرسة الفكرية التي ينبثق عنها ويقوم
ثالثاً :إن َّ
ٍّ
عليها ،وهو ما يدل عىل إن العالقة بني الدين -كمنظوم ٍة معرفي ٍة وقيم ّي ٍة -وبني السياسة

-كتدبريٍ ومامرس ٍة -هي عالق ٌة وطيد ٌة وجوهريّةٌ ،وليست كام ص ّورها الكاتب.

يف بناء االجتامع اإلسالمي العام ،وهدايته ،وتوجيهه ،وقيادته إىل مقاصده الحقة،
وغاياته الصحيحة.

 -5املعقولية التاريخ ّية :يذكر الكاتب أنه يريد أن يعتمد املعقولية التاريخية ،التي:
«تصبح املعيار األول يف الرتجيح بني الروايات»((( ،حيث يفرس املعقولية
ٍ
يئ عىل املشهد التاريخي الذي ترسمه
التاريخ ّية بأنها «قياس
حدث جز ٍّ
مجموع األحداث املتكرثة التي أخربت عنها الوثائق والذاكرة»(((.

((( الشيعة اإلماميّة بني النص والتاريخ ،م.س ،ص.112 :
((( م.ن.
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أي
رابعاً :لقد بلغ التبسيط الفكري مداه يف هذا املورد -كام يف غريه -فعن ِّ
عقالنيّ ٍة سياسيّ ٍة يتحدث الكاتب ،سوا ًء يف عامل اليوم ،أم يف التاريخ القريب
والبعيد .فإذا ما عدنا إىل تلك املرحلة التي تلت وفاة النبي Pوما بعدها ،فهل
ٍ
ٍ
أساس من املنفعة
أساس من تلك العقالن ّية ،أم عىل
كانت السياسة تقوم عىل
الخاصة ،وشغف السلطة والوصول إليها ،وتلك األعراف القرشية التي تنتمي إىل
مقولة الجاهليّة التي تعني عدم العقالنيّة واالفتقاد إىل قيمها.
خامساً :يف قوله إن التدبري السيايس ال يحتاج إىل املعرفة الغيب ّية ،فإن كان
السيايس ميكن له أن يستغني عن املنظومة املعرف ّية الدين ّية
يقصد أ ّن الفعل
ّ
وقيمها ،فهو ما ميثل وجهة نظ ٍر ال توافق عليها مجمل املدارس الفكريّة يف
السيايس تاريخيّاً ال يحتاج إىل الوحي ،وال
اإلسالم ،وإن كان يقصد أ ّن الشأن
ّ
يرتبط به ،فإين أدعوه إىل قراءة اآليات القرآنية التي واكبت النبي Pيف تصديه
للشأن العام والسيايس منه ،وإىل مالحظة كيف أ ّن الوحي قد مارس دورا ً محوريّاً
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ما ذكر يقتيض بيان ما ييل:

أوالً :ينبغي أن تصل مجمل املعطيات التاريخية ذات الصلة برسم ذلك

املشهد التاريخي بشكلٍ ٍ
ٍ
كاف ،غريِ
ناقص.

ٍ
ح ،غريِ
مغلوط.
ثانياً :ينبغي أن تصل تلك املعطيات بشكلٍ صحي ٍ

موضوعي ،غريِ مح َّر ٍ
ثالثاً :ينبغي أن تصل تلك املعطيات بشكلٍ
ف.
ٍّ

رابعاً :ينبغي أن يستجمع الباحث جميع تلك املعطيات ،من دون أن يقيص

أيّاً منها عن ميدان بحثه.

خامساً :يجب أن يتج ّرد عن جميع خلف ّياته الفكريّة يف قراءته للتاريخ ،وتحديدا ً

تلك التي تخرجه عن موضوعيّته يف فهمه له.

سادساً :ال ب ّد للباحث أن يكون فهمه للمشهد التاريخي الكيل فهامً صحيحاً،

ألن هذا املشهد سوف يكو َن هو الحاك َم عىل الحدث الجزيئ ،فلو كان فهمه له
فهامً خاطئاً ،فسوف ينعكس ذلك عىل فهم الحدث الجزيئ بشكلٍ خاطئٍ .
سابعاً :يجب أن يقوم بعملي ِة وصلٍ صحيح ٍة بني ذاك الحدث الجزيئ ،وبني

املشهد الكيل.
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ري منسجم ٍة ظاهرا ً مع تلك
ثامناً :قد تكون بعض األحداث التاريخية غ َ
السياقات التاريخ ّية املعلنة ،وبالتايل قد يقع الباحث يف التباس الوصل بينهام.
يل يلقي بظالله عىل الحدث الجزيئ،
تاسعاً :كام أن املشهد التاريخي الك ّ

فإن الحدث الجزيئ أيضاً لن يكون يتيم الداللة ،حيث إ ّن جدلي ًة ما قامئ ٌة بينهام
تأثرا ً وتأثريا ً.

ٍ
أبحاث تاريخ ّي ٍة مع ّمق ٍة ،عندما يجد
عارشا ً :قد يضطر الباحث إىل خوض
ٍ
كل ،يؤثر عىل
مشهد
أمامه أكرث من اتجا ٍه يف التاريخ ،وتالياً أكرث من
تاريخي ّ ٍّ
ٍّ
الحدث الجزيئ وفهمه.
حادي عرش :لِ َم تصوير التنايف بني الداللة اللغوية والداللة التاريخية؟ أمل
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 264يصل إلينا التاريخ محموالً يف وعاء اللغة؟ أليست اللغة هي الحامل ملجمل ما

يتصل بذاك التاريخ؟ فلِ َم يتم افتعال هذا التنايف بني اللغة والتاريخ ،بطريقة يتم
ٍ
بحدث قد
فيها إقصاء اللغة (داللة تاريخ ّية ،ال لغوية) ،وذلك عندما يرتبط األمر

ٍ
بحث ونظرٍ؟
محل
يكون إشكاليّاً أو َّ

ثاين عرش :أليست مجمل القضايا التاريخية التي وصلت إلينا ،هي أيضاً

ٍ
يصح عندها أن نأخذ مجمل تلك
بحث ونظرٍ؟ فهل
ومحل
َّ
قضايا إشكاليّةٌ،
ّ
القضايا التاريخية أخذ املسلامت من وعاء اللغة ،دون أن نبحث فيها ،ومن ثم
نقوم باعتبارها مبثابة الفيصل يف ترجيح داللة هذا النص أو ذاك ،دون األخذ
بعني االعتبار باقي املرجحات ذات الصلة؟ أين املنهج التاريخي الذي يقتيض
البحث يف تلك القضايا بشكلٍ
جحاً؟
موضوعي صحي ٍ
ح قبل اعتبارها فيصالً ومر ِّ
ٍّ

ثالث عرش((( :الحدث الجزيئ التاريخي له شخصيته الداللية املستقلة،

واملشهد الكيل له أيضاً شخصيته الداللية املستقلة؛ فأن نقوم بإقصاء داللة
الحدث الجزيئ باملطلق وتعطيلها ،لن يكون أمرا ً صحيحاً ،وأن نسمح بطغيان

داللة املشهد الكيل عىل الحدث الجزيئ ،دون أن يأخذ هذا الحدث دوره يف
صناعة الداللة ،ليس أيضاً أمرا ً صحيحاً.

رابع عرش :كام أن للحدث الجزيئ احتامالته املتعددة ،فإن للمشهد الكيل

يئ إحدى
أيضاً احتامالته املتعددة؛ فهل من الصحيح هنا أن نختار بشكلٍ انتقا ٍّ
نبحث أيضاً يف احتامالت املشهد الكيل ،لنختار منها ما يكون أوفق مع مجمل
األدلة ذات الصلة؟

وما ال ب ّد من اإللفات إليه ،هو أن املشهد الكيل -لو فرضنا حسم إحدى
احتامالته -كام ميكن أن يشكل نو َع قرين ٍة يف الحدث الجزيئ وداللته؛ فإن
((( الفرق بني هذا املورد ،وما ورد قبل قليل يف املورد املعنون تاسعاً ،هو أنه يف املورد التاسع تحدثنا يف أصل
العالقة بني الحدث الجزيئ واملشهد الكيل ،بينام هنا نتحدث يف املساحة التي يجب أن يأخذها كل منهام
يف صناعة الداللة .هناك تحدثنا يف أساس جدلية العالقة بينهام ،هنا يف مستواها ومداها.
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احتامالت املشهد الكيل لنفرضه عىل الحدث الجزيئ؟ أم إن الصحيح هو أن
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الحدث الجزيئ نفسه ميكن أن يشكِّل نو َع قرين ٍة يف املشهد الكيل وداللته.

ٍ
دالالت ومعانٍ
عىل ما تقدم ،ال غنى للباحث عن أن يستنفذ ما يف اللغة من

إىل أقىص ح ٍّد ممكنٍ  ،ومن دون أن يغفل عن جميع القرائن التي تسهم يف بناء

تلك الدالالت ،حتى يعمل عىل بناء تلك الشخص ّية الدالل ّية للحدث الجزيئ،
الذي قد يكون له أثره عىل املشهد الكيل واختيار إحدى احتامالته.

خامس عرش :مبعزل عن التناقض الذي يتب ّدي يف كالمه ،حيث إنه مر ًة يتحدث

عن خلو النبوة من التدبري السيايس ،ويتحدث أخرى عن تدبري النبوة والوحي

للشأن العام ،فإن الكاتب ميارس انتقائي ًة فاضح ًة يف بنائه للمرتكزات الفكرية التي
تستند عليها مجمل استنتاجاته وموضوعاته ،إذ إنه عندما يكون الحديث عن خلو
النبوة والوحي من التدبري السيايس ،فإنه يستفيد إىل ح ٍّد ٍ
بعيد من رواية «أنتم أعلم
ٍ
بناءات هائل ًة يف االستدالل واالستنتاج؛ لكنه عندما
بأمور دنياكم» ،ليبني عليها
ٍ
روايات أخرى عديدةً ،تدل عىل أن السياسة كانت
يجد يف مقابل تلك الرواية

يف صلب النبوة ،ويف قلب اهتاممات الوحي ،فإنه يطوي عنها كشحاً ،ويهمل
دالالتها ،وال يسعى إىل االستفادة منها يف بناء تلك املرتكزات الفكرية ،التي تؤثر

حكامً يف كثري من املوضوعات والنتائج.

وهنا أذكر بعض الروايات التي ذكرها الكاتب نفسه يف كتابه((( ،والتي تدل
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عىل تلك الصلة بني النبوة والسياسة ،حيث نقل هذه الرواية عن ابن عباس ،يقول
فيها« :خرجت مع عمر إىل الشام يف إحدى خرجاته ،فانفرد يوماً يسري عىل بعريه،
فاتبعته ،فقال يل :يا بن عباس ،أشكو إليك ابن عمك (اإلمام عل ّياً ،)Qسألته

أن يخرج معي فلم يفعل ،ومل أزل أراه واجداً (غاضباً) ،فيم تظن موجدته؟ قلت

(ابن عباس) :يا أمري املؤمنني إنك لتعلم .قال (عمر) أظنه ال يزال كئيباً لفوت
الخالفة .قلت (ابن عباس) هو ذاك ،إنه يزعم أن رسول الله أراد األمر له .فقال
((( الشيعة اإلمام ّية بني النص والتاريخ ،م.س ،ص.132 :

(عمر) :يا بن عباس أراد رسول الله األمر له.(((»...

هنا ،مع أن الرواية واضحة الداللة- ،بحسب ما جاء عىل لسان عمر بن

الخطاب ،وما جاء عىل لسان ابن عباس ،من أن اإلمام عيل Qيقول أن
يلQ؛ مع
الرسول أراد األمر له ،-عىل أن النبي Pأراد أن تكون الخالفة لع ٍّ
ذلك تجد أن الكاتب يحاول االلتفاف عىل هذه الداللة بقوله أن إرادة النبيP
هي مجر ُد رغب ٍة «من قبيل اإلرادة الشخص ّية التي ميارسها النبي كإنسانٍ فر ٍد يريد

ويرغب»(((.

وهنا ال ب ّد من طرح ما ييل:

أوالً :كيف علم الكاتب أن ما قاله النبي Pمجر ُد رغب ٍة ،وليس إلزاماً وتكليفاً؟
ثانياً :هل ميكن للنبي Pأن يريد مبعز ٍل عن إرادة الله تعاىل ،وتحديدا ً عندما

يتعلق األمر مبصري األمة ،ومستقبلها يف دينها ودنياها؟
تقابل بني ما يريده النبي ،Pوما يريده
ٌ
ثالثاً :لِ َم دامئاً عندما يكون هناك
آخرون ،نشهد هذا التشكيك يف إرادة النبي ،Pفيجري إحالتها إىل الرغبة
الشخص ّية ،وسوى ذلك من اإلحاالت التي تهدف إىل تربير االلتفاف عىل تلك

اإلرادة ،وترشيع مخالفتها ،يف حني ال نشهد هذا التشكيك يف إرادة اآلخرين.
ديني لسياقٍ
تاريخي استج ّد بعد وفاة النبي
ٍّ
وهي مقارب ٍة تهدف إىل إيجاد تربي ٍر ٍّ

تخالف نصوصاً قرآني ًة واضح َة الداللة.

يفس الكاتب العديد من اآليات القرآنية التي يُفهم منها أن كالم
رابعاً :كيف ّ
النبي Pمجر ٌد عن األهواء والرغبات ،كقول الله تعاىل يف كتابه العزيز عن النبي
ۡ

ۡ

َّ

ى  3إِن ُه َو إِل َو ۡ ٞ
Pبأنه ﴿ َو َما يَن ِط ُق َعن ٱل َه َو ٰٓ
ح يُ َ ٰ
وح﴾(((؛ أليس معنى ذلك أن النبي
ِ
((( ابن أيب الحديد ،رشح نهج البالغة ،م.س ،ج ،12ص.78 :
((( وجيه قانصو ،الشيعة اإلمامية بني النص والتاريخ ،م.س ،ص.132 :
((( القرآن الكريم ،سورة النجم ،اآلية 3 :و .4
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يلQ
 Pال ينطق عن مجر ِد رغب ٍة شخص ّي ٍة ،وأنه عندما ينطق بتولية اإلمام ع ٍّ

كخليف ٍة له من بعده ،فمعنى ذلك أن هذه التولية ليست مجر َد رغب ٍة شخصيّ ٍة ،وإمنا
هي إرادة الله تعاىل ومنه؟
ٍ
ٍ
صفحات
وكتأكيد عىل ما قيل آنفاً ،ننقل ما ذكره الكاتب يف كتابه قبل
خامساً:

من كالمه ذاك (ص ،)101 :عن رجلٍ من بني عامر بن صعصعة ،يقول للنبي:P

« ...أرأيت إن نحن بايعناك عىل أمرك ،ثم أظهرك الله عىل من خالفك ،أيكون
لنا األمر من بعدك؟ فقال النبي« :Pاألمر إىل الله يضعه حيث يشاء(((»..؛ فهذا
الرجل يسأل النبي Pأن تكون الخالفة لهم ،فيجيبه النبي Pبأن األمر إىل الله.

فالسؤال الذي يطرح نفسه ،أنه كيف يقفز الكاتب عن هذا النص أيضاً ،والذي
ح أن أمر الخالفة إىل الله -وليس إىل قريش ،وال إىل
يقول فيه النبي Pبوضو ٍ
العرف املرتكز داخل التقليد القريش ،-وأنه تعاىل يضعه حيث يشاء ،هذا األمر
ٍ
ألحد التعبري عنه سوى النبي Pنفسه.
الذي ال ميكن
نص يقول بأن أمر الخالفة إىل
أي إن ما بأيدينا نصان -بحسب نقل الكاتبٌّ -
ونص يقول بأن النبي Pقد أفصح عن أمر الله تعاىل هذا بأن الخالفة
الله،
ٌّ
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ٍ
لقريش
يلQ؛ لكن ،مع ذلك ،تجد أن الكاتب يستنتج أن أمر الخالفة
هي لع ٍّ
وليس لله ،وأن النبي Pوإن أفصح عن أمر الله تعاىل ،لكنها مجر ُد رغب ٍة شخصيّ ٍة

له ،يصح تجاوزها والقفز فوقها.

نص يدغدغ ميله اإليديولوجي
والعجيب يف أمر الكاتب أنه عندما يعرث عىل ٍّ
ٍ
ٍ
بحث فيه .لكنه عندما
أي
يتمسك به دون هواد ٍة ،ويبني عليه
بناءات شاسع ًة دون ِّ

ٍ
بنصوص عديد ٍة تخالف ما هو عليه من ميلٍ
إيديولوجي ،ال تجد أنها
يصطدم
ٍّ

ج أو نظرٍ ،وهو ما يدل عىل مست ًوى من
تحرك فيه ساكناً من استدال ٍل أو استنتا ٍ
االنتقائية املنهجية يف تناول النصوص ،واالنتقائية يف االستفادة من املراجع

((( ابن هشام ،السرية النبويّة ،مرص ،مكتبة مح ّمد عيل1963 ،م ،ج ،2ص.289 :

ذات الصلة ،بل يف االتجاه الفكري الذي استند إليه يف بحثه ،حيث مل تكن

املقاربة البحثية ،يف ما ذكرنا ،مقارب ًة علم ّي ًة موضوع ّيةً ،وإمنا طغى عليها اإلسقاط

الفكري ،والخلفيات اإليديولوجية ،واألهداف املرسومة سلفاً يف ذهن حاملها.
وما ينبغي قوله هنا هو :كيف ميكن أن يكون ما قاله النبي Pمجر َد رغب ٍة

شخصيّ ٍة منه ،يف حني أنه أمر الله تعاىل؟ ،أو هل ميكن أن تكون الخالفة أمر الله
يعب عنه بطريق ٍة تتناىف معه؟
يعب النبيPعن أمر الله تعاىل ،أو أن ّ
تعاىل ،وال ّ

فهل ميكن أن يتق ّول النبيPعىل الله تعاىل مبا ال يريده ،وهو الذي يقول يف

َ
َ
ُ ََ
حق نبيهَ ﴿ :ول َ ۡو َت َق َّو َل َعلَ ۡي َنا َب ۡع َض ۡٱلقَاويل َ 44ل َخ ۡذنَا م ِۡن ُه ب ۡٱل َِ
ني  45ث َّم لق َط ۡع َنا م ِۡن ُه
م
ِ
ِ
ّ
ِ ِ
ٱل ۡ َوت َ
ِني﴾(((؟

 -6التنصيب السيايس وتوريث السلطة :تجد يف كالم الكاتب ارتباكاً واضحاً،
يل Qبأن «الذهنيات حينذاك
حيث تجده من جه ٍة ي ّ
ربر عدم الوصية لع ٍّ
ٌ
توريث للسلطة،
يلQبأنها
يل وستفهم الوصية لع ٍّ
ترى األمور مبنظو ٍر َق َب ٍّ
وتحويل الدين ملكاً عائل ّياً ،لن يجد استجاب ًة اجتامع ّي ًة»((( ،وتجده من جه ٍة
ُ
تضل
ّ
أخرى يفرس إرادة النبي ،Pأن يكتب لألمة يف أيامه األخرية كتاباً ال

سيايس
ترتيب
من بعده أبدا ً ،بأن «ما أراد اإليصاء به يتعلق بوضعي ٍة سياس ّي ٍة أو
ٍ
ٍّ
معي خطريٍ ،بقرينة قوله :لن تضلوا بعدي أبداً»(((.
ٍّ
سيايس كان يشغل بال
ترتيب
وأي
ٍ
السياس ّية ،وطبيعة ذاك الرتتيب السيايسِّ ،
ٍّ
ٍ
النبي  Pقبل وفاته
قيادي مل تشهده من
بوقت قليلٍ ((( ،واألمة مقبل ٌة عىل فرا ٍغ
ٍّ
((( سورة الحاقة ،اآليات .46-44
((( الشيعة اإلمام ّية بني النص والتاريخ ،م.س ،ص.118 :
((( م.ن.
P
((( تكشف بعض النصوص أن ما أراد النبي اإليصاء به هو الخالفة ،حيث ورد أن عمر بن الخطاب سأل
عبدالله بن عباس عن اإلمام عيل ،Qفقال له...« :هل بقي يف نفسه يشء من أمر الخالفة؟ .قلت
نص عليه؟ قلت (ابن عباس) :نعم ،وأزيدك ،سألت أيب
(ابن عباس) :نعم .قال :أيزعم أن رسول الله ّ P
رصح باسمه ،فمنعت من
عام يدّعيه ،فقال :صدق .فقال عمر ...:ولقد أراد (رسول الله )Pيف مرضه أن ي ّ
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وقريش ترتبص لتنفيذ مرشوع االنقالب عىل األعقاب ،واستعادة مكان ٍة
ٌ
ذي قبل،
فقدت يف مواجهة مح ّم ٍد Pيوم هزمت يف فتح مكة؟

ُ
وإذا كانت هناك
يل،Q
مخاوف وتحدياتٌ يف ما يتصل بالوصية لإلمام ع ٍّ
أمل يكن النبي Pيعلم بها؟ وإن كان يعلم بها ،فلِ َم تجاوزها ،ومل يجدها مانعاً
يحول دون اإليصاء بذاك الرتتيب السيايس الخطري؟ أليست محاولة النبيP
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اإليصاء دليالً عىل أنه مل يركن إىل تلك الذهنيات ،وإال ملا حاول اإليصاء،
والقيام بذاك الرتتيب السيايس؟ وإال لو كان األمر مرتبطاً بتلك الذهنيات ،فلِ َم
أراد النبي Pاإليصاء ،ولِ َم حاول اإلقدام عليه؟
والعجيب يف أمر الكاتب ،أنه يجد يف تراجع النبي Pعن اإليصاء بذلك
الرتتيب السيايس الخطري دالل ًة قويّ ًة عىل أن ما أراد النبي Pاإليصاء به «ليس من
الدين»(((؛ وال يجد ،يف املقابل ،يف إرادة النبي Pبيان ذلك الرتتيب السيايس
داللة عىل أنه من الدين!
ّ
يستدل أحدهم بعدم البيان (الرتاجع عن اإليصاء) عىل أن
مبع ًنى آخ َر ،عندما
البيان (اإليصاء) ليس من الدين ،فإن ما يستفاد من كالمه هذا ،أنه يسلّم بأن إرادة
دليل عىل كونه من الدين ،إذ إن نفي النفي ،يؤدي إىل اإليجاب.
البيان (اإليصاء) ٌ
مبني عىل فرضيّة الوصل بني
وهذا ما مل يلتفت إليه الكاتب ،إذ إن استنتاجه ٌّ
إرادة النبي Pوبني الدين ،حتى نقول أنّه مع عدم اإلرادة (الوصية) نستفيد عدم
الصلة بالدين ،مع أنه -برأينا -فإن إرادة النبي Pالوصية يستكشف منها أنها من
الدين ،يف حني أن تراجعه عن الوصية بسبب املوانع ،التي حالت بينه وبني
كتابتها -وليس من تلقاء إرادته -ال يستكشف منه أنها ليست من الدين ،بل مر ّده
إىل تلك املوانع ،وما ميكن أن يرتتب عليها عىل أكرث من مست ًوى(((.

ذلك( .»..ابن أيب الحديد ،رشح نهج البالغة ،م.س ،ج ،12ص.)20 :
((( وجيه قانصو ،الشيعة اإلماميّة بني النص والتاريخ ،م.س ،.ص.118 :
((( ميكن القول إن مجرد حصول االعرتاض عىل ذلك الكتاب يف حياة النبي  Pويف محرضه ،يعني أن ذاك
االعرتاض سوف يكون أقوى وأفعل بعد وفاته .وإن مجرد حصول مخالفة ملا أمر به النبي  Pيف حياته ويف
محرضه ،يعني أن هذه املخالفة سوف تكون أش ّد بعد وفاته.

نعم لو أن النبي Pتراجع من تلقاء نفسه ومبحض اختياره ألمكن للكاتب أن
يدخل يف ذلك النقاش ،ومحاولة االستنتاج بأن تراجع النبي Pيدل عىل أن ما

أراده ليس من الدين ،لكن الوقائع التاريخية تفيد خالف ذلك ،أي إن النبي Pقد
أُرغم إرغاماً عىل الرتاجع ،ومل يكن تراجعه مبحض اختياره.
وعليه ،كان عىل الكاتب أن يستخلص من إرادة النبي Pاإليصاء ،بأن ما أراد

سيايس خطريٍ فهو من الدين ،أي إن مجرد أن يقول النبي
ترتيب
أن يويص به من
ٍ
ٍّ
 Pملن حوله أن يحرضوا له كتفاً ودواةً ،ليكتب لهم كتاباً ،ال تضل األمة من

بعده أبدا ً ،فإن معنى ذلك أن هذا األمر هو من الله تعاىل:
أوالً :ألن األساس يف أوامر النبي Pأنها من الله تعاىل ،وليست اجتهادا ً

ملزم.
ري ٍ
شخص ّياً منه غ َ

ثانياً :ماذا نفعل باآليات القرآنية التي تدعو إىل إطاعة أوامر الرسول:P

ومن هنا ميكن القول إن ذاك الكتاب مل يعد ذا جدوى ،طاملا أن االعرتاض عليه سوف يأخذ مداه بعد وفاته،
وطاملا أن مخالفته هي املنتظرة عندها.
ينقل سليم بن قيس يف كتابه ،عن عبد الله بن عباس ،أنه بعد أن ُمنع رسول الله من كتابة ذلك الكتاب،
وقيل يف حقه إنه يهجر ..« :غضب رسول الله  ،Pوقال :إين أراكم تخالفوين وأنا حي ،فكيف بعد مويت؟؛
فرتك الكتف»( .ط ،2دار الحوراء ،بريوت2009 ،م ،ص.)324 :
((( سورة النساء ،اآلية .59
((( سورة الحرش،اآلية.7
((( سورة النساء ،اآلية .80
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َ َ
َۡ
َ ُ
ُ َ َ ۡ
ٱلل َوأَط ُ
ِين َء َام ُن ٓوا ْ أَط ُ
ِيعوا ْ َّ َ
يأ ُّي َها َّٱل َ
ِيعوا ْ َّ
﴿ ٰٓ
ٱلر ُسول َوأ ْو ِل ٱل ۡم ِر مِنك ۡمۖ فإِن ت َنٰ َزع ُت ۡم ِف
َ
ۡ
َ
ُ ُ ُۡ
َ ۡ َ ُّ
َ َ َ
َ َّ
َّ
ٱللِ َو َّ
نت ۡم تؤم ُِنون بِٱللِ َوٱلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِرۚ ذٰل ِك خ ۡيَ ٞوأ ۡح َس ُن
ٱلر ُسو ِل إِن ك
شءٖ ف ُردوهُ إِل
َۡ ً
َ َ ٓ َ َ ٰ ُ ُ َّ ُ
ٱلر ُسول
تأوِيل﴾((( ،وإىل االلتزام بجميع ما أىت به أو نهى عنه﴿ :وما ءاتىكم
َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َّ َ َّ َّ َ َ ُ ۡ َ
اب﴾((( ،والتي تقرن
فخذوه وما نهىٰكم عنه فٱنته ۚوا وٱتقوا ٱللۖ إِن ٱلل شدِيد ٱلعِق ِ
َّ ُ َ َ َ ۡ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ ٰ َ َ ٓ
ما بني طاعته وطاعة الله تعاىلَّ ﴿ :من يُطِعِ ٱلرسول فقد أطاع ٱللۖ ومن تول فما
َ ۡ
َ
ٗ
أ ۡر َسل َنٰ َك َعل ۡي ِه ۡم َحفِيظا﴾((( ،والتي تفيد أن بيان النبيPمربأ من تلك الرغبات
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ۡ

ۡ

َّ

ى  3إِن ُه َو إِل َو ۡ ٞ
الشخصية النابعة من األهواءَ ﴿ :و َما يَن ِط ُق َعن ٱل َه َو ٰٓ
ح يُ َ ٰ
وح﴾(((...
ِ
أليست هذه اآليات القرآنية دليالً عىل أن أوامر النبي Pيجب أن تطاع ،وأن يتم

االلتزام بها؟ أليست هذه اآليات عامة الداللة ،مبا يشمل الشأن العام ،واملجال

السيايس؟.

ري
وهنا ،هل من الصحيح أن نتمسك برواي ٍة مشكوك فيهاٍ -بل هي بنظرنا غ ُ
صحيح ٍة -ونتجاوز النصوص القرآنيّة والروايات ،التي يستفاد منها أن النبيP

كان معن ّياً بالشأن العام واملجال السيايس من جهة الوحي ،وما جاء يف القرآن
الكريم؟

هل من الصحيح أن نبني مجمل نتائج البحث عىل رواي ٍة فيها ما فيها من

ٍ
إشكاالت ،وتنسجم بحسب البحث التاريخي مع موقف بطون قريش من النبي
 Pورسديتها الدين ّية ،التي تسمح لها باسرتجاع السلطة ،ونطوي كشحاً عن
العديد من اآليات القرآنيّة والروايات التي تعارض تلك الرواية ودالالتها؟
ثالثاً :لِ َم ال يناقش الكاتب فرض ّي ٍ
ات أخرى تخالف ما مييل إليه ،من قبيل أن

ديني ذو مضمونٍ
سيايس بالغ األهميّة -وهو
ٍّ
ما أراد النبي Pتجديد بيانه هو أم ٌر ٌّ
الخالفة-؛ لكن تراجعه عن البيان يف تلك الواقعة مل يكن من جهة أن ذاك األمر
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مل يكن دينيّاً ،بل من جهة أن تلك املحاولة قد حقّقت أهدافها ،عندما أضحى
واضحاً ما الذي أراد النبي Pأن يويص به من دون أن يفعل ،وعندما أضحى
جليّاً كيف حيل بني النبي Pوبني ما أراد ،وأهميّة الدالالت التي يحملها ص ّد
النبي Pعن وصيته .فضالً عن أنه كان قد ُعمل عىل تعطيل مفعول ذاك البيان

كام عمل عىل تعطيل ما قبله ،-وبالتايل مل يعد بيانه ذا جد ًوى.رص عىل
بل قد ميكن القول ،بأن النبي Pقد فهم من تلك الواقعة ،بأنه إذا أ ّ
تنفيذ ذلك الرتتيب السيايس الخطري ،والذهاب يف وصيته بالخالفة إىل نهايتها،
((( سورة النجم ،اآلية  3و .4

فإن األمور قد تنقلب عىل رسالته وأهل بيته بطريق ٍة أش َّد ،ليس من جهة أن الوصية
تلك ليست من الدين ،بل من جهة أنه كان هناك إرصا ٌر من قريش عىل أن قضية
السلطة والخالفة بعد وفاة النبي ،Pيجب أن تخرج من بني هاشمٍ  ،مهام كلف
األمر ،ومهام كانت النتائج ،وهو ما ظهر يف الحق األيام.

رابعاً :إن جوهر القضية مل يكن معرفيّاً بالطريقة التي يصورها البعض ،من
صل فقط مبا أراد النبي Pبيانه ،وليس باإلرادات املتصارعة
أن املوضوع متّ ٌ

ملختلف الجهات التي كانت موجود ًة يف االجتامع السيايس اإلسالمي آنذاك ،يف
مقارب ٍة تنفصم عن سياقاتها التاريخ ّية واالجتامع ّية والسياس ّية.
إن جوهر القضية يكمن يف أن مرشوع استعادة السلطة (دينيّ ًة أو سياسيّةً) التي

فقدتها قريش ،قد رأى أن الظروف قد أصبحت مؤاتي ًة له بشكلٍ
أفضل يف األيام
َ
األخرية من حياة النبي Pوبعد وفاته ،ما أ ّدى إىل أن يستأنف ذلك املرشوع
نشاطه ودوره ،لتحقيق األهداف التي يسعى إليها ،وبلوغ املقاصد التي أرادها.

خامساً :أال ينبغي القول بأن ذاك الرصاع السيايس واالجتامعي قد كان أيضاً

ٍ
ديني ،مبعنى أن رصاعاً معرف ّياً-دين ّياً ،قد كان قامئاً بني
يف
ذا مضمونٍ معر ٍّ
وبعد ٍّ
املرشوع النبوي واملرشوع القريش.

يل ،Qوإن أوىص فإن وصيته كانت مج ّر َد رغب ٍة شخص ّي ٍة ميكن تجاوزها،
لع ٍّ
ومل تكن أمرا ً ملزماً ،ألن أوامر النبي Pيف الشأن السيايس ليست ملزمةً،..
يل ،Qوإفراغها من
وذلك بهدف االلتفاف من قريش عىل وصية النبي Pلع ٍّ

مضمونها ،وتعطيل دورها؟

رب ٍ
ٍ
رات معرف ّي ٍة
أال ميكن القول بأ ّن
رسديات عديد ًة قد ت ّم بناؤها بهدف إيجاد م ّ
يل ،Qوقد
تساعد عىل نجاح مرشوع االلتفاف عىل وصية النبي Pلع ٍّ

نقل الكاتب العديد منها من دون أن يعمل فيها بحثاً وتحليالً ونقدا ً وترشيحاً،

العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ

أال ميكن القول هنا بأن جمل ًة من تلك املقوالت التي ذكرها الكاتب وتب ّناها
يف كتابه ،قد كانت نتاجاً لذاك الرصاع ،من قبيل أن يقال بأن النبي Pما أوىص
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أو أن يُجري فيها منهجه التاريخي ،الذي نظّر له ،ليعرف السياقات االجتامعيّة
والسياس ّية التي أدت إىل إنتاج تلك الرسديات ،وكيف ّية توظيفها من قبل قريش
وبطونها ،وذلك التحالف الذي نشأ إلقصاء الخالفة عن بني هاشم ،وعن اإلمام

يل Qتحديدا ً.
ع ٍّ

وحتى ال يبقى الكالم يف هذا املورد مج ّر َد فرضيّ ٍة ال متلك شواهدها ،أذكر

هنا مثاالً عىل إرصار قريش عىل حرص املرشوع ّية السياس ّية (الدين ّية) فيها ،ورفض
أي رسدي ٍة دينيّ ٍة تخرج هذه املرشوعية منها إىل غريها ،مبعز ٍل عن الشخصيات
ِّ

التي تذكر هذه الرسدية أو تلك ،ألن ما كان مطلوباً آنذاك هو اإلبقاء عىل رسدي ٍة
ربر استحواذ قريش عىل السلطة وإمساكها بها ،واستئثارها باألمر
دينيّ ٍة واحد ٍة ،ت ّ
بعد وفاة النبي.P

جاء يف صحيح البخاري« :كان مح ّمد بن جبري بن مطعم يحدث ،أنه بلغ

قريش ،أن عبد الله بن عمرو بن العاص يتحدث أنه
ٍ
معاوية وهو عنده يف وف ٍد من
سيكون ملك من قحطان ،فغضب معاوية ،فقام ،فأثنى عىل الله مبا هو أهله ،ثم

قال :أما بعد فإنه بلغني أن رجاالً منكم يتحدثون أحاديث ليست يف كتاب الله،
وال تؤثر عن رسول الله ،Pفأولئك جهالكم ،فإياكم واألماين التي تضل أهلها،
قريش ،ال يعاديهم أحدٌ إال ك ّبه
ٍ
فإين سمعت رسول الله Pيقول :إن هذا األمر يف
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الله عىل وجهه ما أقاموا الدين»(((؛ حيث املالحظ يف هذا النص:

أوالً :ر ّدة فعل معاوية عىل الحديث الذي ذُكر أنه سيكون ٌ
ملك من قحطان،

بحيث ال يعود األمر متصالً بقريش ،ألن معنى أن يكون ملك من قحطان ،هو

ٍ
أن يكون من غريِ
قريش ،ما يؤدي إىل فقدها لحرصية املرشوع ّية السياس ّية
واحتكارها للسلطة.
غضب معاوية من ذاك الحديث ،ور ّده العنيف عليه ،وخوفه من أن يؤدي
ثانياً:
ُ

ٍ
قريش ،قد
إىل (األماين التي تضل أهلها) ،ألن إخراج املرشوعيّة السياسيّة من
((( دار الفكر1981 ،م ،ج ،4ص.155 :

ٍ
جهات أخرى إىل السلطة ،أو
يؤدي إىل توفري جمل ٍة من الظروف املالمئة لوصول
قريش أش ّد الحرص عىل استمرارها
ٌ
إغرائها بها ،تلك السلطة التي كانت تحرص
فيها وبقائها يف قبضتها.

ٍ
قريش) ،ونسبته ذلك إىل رسول
ثالثاً :إرصار معاوية عىل (إن هذا األمر يف
ٍ
قريش من
الله ،Pألن الوصل بني املرشوعية الدينية -السياسية من جه ٍة وبني

جه ٍة أخرى(((؛ كان يتيح لألمويني اإلمساك مبفاصل السلطة ،واالستحواذ عليها،

العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ

((( امللفت يف رسدية نصوص املرشوعية السياسية والدينية للتحالف القريش أمران:
األول :التأكيد عىل وصل تلك املرشوعية باإلطار القريش.
أي من النصوص الدين ّية ،التي تتجاوز اإلطار القريش.
أي أث ٍر له عالق ٌة بتلك املرشوعية ،عىل ٍّ
الثاين :عدم ترتيب ِّ
وهنا ال ب ّد من طرح هذه النقاشات:
برشي ترتت ّب عليه املرشوع ّية السياس ّية ،فلِ َم يُحرص هذا األمر يف ٍ
قريش؟
أوالً :إذا كان ال ب ّد من تحديد إطا ٍر ٍّ
وإذا كان الدين هو من يحدد اإلطار البرشي الذي ترتتب عليه تلك املرشوعية ،فلِ َم ال يكمل تحديده
لها يف بطون قريش وأحيائها وبيوتها ،ولِ َم يقف عند هذا الحد (قريش) وال يتعداه إىل غريه؟ وهنا يبدو
التناقض يف كالم البعض ،أنه عندما يتعلق األمر بإمساك قريش بالسلطة ،فإنه يستعني بجملة من النصوص
الدينية إلثبات تلك املرشوعية السياسية لقريش – وهو ما دأبت الرسديات القرشية عىل التأكيد عليه ،لكن
عندما تكون هناك نصوص دين ّية يستفاد منها مرشوع ّية سياس ّية أخرى ،فإنه يرفض أن يكون الدين مصدر
املرشوعية السياسية!
ثانياً :هناك نصوص دين ّية عديدة يستفاد منها أن مدى تلك املرشوعيات -محل النزاع -ال يقف عند حدود
قريش ،وإمنا يتعداها إىل ما هو أبعد ،لكن مل يرتب عليها ذلك األثر الديني والسيايس ،ألنها تتناىف والعقيدة
السياسية لقريش ،من قبيل ما جاء يف صحيح مسلم عن رسول الله « :Pإن الله اصطفى كنانة من ولد
اسامعيل ،واصطفى قريشاً من كنانة ،واصطفى من قريش بني هاشم ،واصطفاين من بني هاشم» (بريوت ،دار
الفكر ،ج ،7ص)58؛ .فلِ َم هنا مثالً مل يرتتب ذلك األثر عىل اصطفاء بني هاشم ،وانحرص ترتيبه عىل قريش؟
ثالثاً :ما معنى مجمل تلك النصوص الدينية التي تربط املرشوعية السياسية بقريش؟ أليس معناها ان
الوحي هو مرجعية املرشوع ّية السياس ّية .وعليه ،أال يتناقض ما جاء يف مجمل تلك النصوص الدين ّية حول
حرص املرشوعيّة السياسيّة يف قريش ،مع ما ذكره الكاتب ،من أن تلك املرشوعية تتصل بالتقليد القريش ،وأن
ال دخالة للدين بها وبتحديدها؟ فلو كان األمر متّصالً فقط بذاك التقليد ،فلِ َم يستدل بعض أقطاب قريش
وتحالفها بالدين وأحاديثه؟ أال ّ
يدل لجوؤهم إىل الدين ونصوصه عىل أن مصدر املرشوعيّة السياسيّة يومها،
أي يش ٍء آخ َر؟
وليس
كان هو الدين نفسه وأحاديثه،
ِّ
رابعاً :من املفيد أن نسأل عن الحكمة من تدخّل الوحي يف تحديد إطار املرشوع ّية السياس ّية ،ومن تعطى
له أو ال تعطى له؟ إذا كان هو االصطفاء ،فيجب أن يُكمل يف هذا التحديد إىل نهاية الطريق ،وإن كان ملنع
حصول التنازع والفتنة ،فإن وقوف التحديد عند ٍ
قريش ،ال يحقق هذا الهدف.
ويف اعتقادي أن حقيقة األمر أن الدعاية القرشية قد نجحت يف صناعة تأويليتها السياسيّة -الدينيّة ،ويف إنتاج
مجموع ٍة من النصوص ،تحرص املرشوع ّية السياس ّية يف ٍ
قريش ،لتربير استبدادها بالسلطة ،واستحواذها عليها.
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ٍ
لقريش ،كان يعني يف الواقع السيايس آنذاك منح تلك
إذ إن جعل تلك املرشوعية
املرشوعية لألمويني ،ألنهم من قريش ،ومن أقوى مكوناتها.

رابعاً :يوضح لنا هذا النص استخدام الدين والنص الديني لصناعة املرشوعية

السياسية وحرصها يف جهة ،وسلبها عن باقي الجهات (إين سمعت رسول الله
 ،)...Pحيث يصبح حديث رسول الله- Pسوا ًء كان صحيحاً أو موضوعاً-

هو الفيصل يف إعطاء مرشوع ّي ٍة سياس ّي ٍة ألم ٍر ما ،أو سلبها عنه؛ وهو ما كان يدفع
هذه الجهة السياسية أو تلك لصناعة النص الديني ،الذي يربر استحواذها عىل
السلطة وإضعاف خصومها.

قريش التي قاتلت النبيPحتى
ٌ
ومن هنا أليست فرضي ًة تستحق البحث أن تكون

هزمها ،ورفضت دينه حتى غلبها ،قد أقدمت عىل توظيف هذا الدين ،وبناء رسدياتها
من خالله ،وذلك بهدف صناعة مرشوعيّتها السياسيّة وتربير امتالكها للسلطة؟

أليس ممكناً أن مجمل تلك املقوالت التي استخدمها الكاتب ،إمنا كانت
ٍ
ٍ
مربرات دينيّ ٍة-سياسيّ ٍة ،لرصف
قريش إليجاد
ٌ
رسديات دينيّ ٍة قد أنتجتها
تعبريا ً عن
يلQ؟.
امللك عن بني هاشمٍ  ،وإقصاء الخالفة عن اإلمام ع ٍّ
لِ َم مل يُعمل الكاتب منهجه التاريخي لدراسة املنظومة املعرفيّة التي
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استخدمتها قريش لتحقيق أهدافها السياس ّية ،لينظر تالياً يف سوابق قريش
ومرشوعها ،وما الذي فعلته يف مواجهة النبي ،Pوما الذي فعلته بعد وفاته،

ونظرتها إىل الدين الذي جاء به ،وكيف كان موقفها منه ،والنصوص التي تحدثت
نص عىل
عن تعاملها معه ،وكيفية توظيفها له..؟ ،لينتقل من كل ذلك إىل ترجيح ٍّ

ٍ
ٍ
حديث -بنا ًء عىل منهجه ،-عندما يجد منظوم ًة روائي ًة
حديث عىل
نص ،وتقديم
ٍّ

ٍ
قريش ومصالحها ،ويجد يف املقابل منظوم ًة روائي ًة تعرب عن
تعب عن إيديولوجيا
ّ
معتقد أمئة أهل البيت Rيف الدين أو السياسة ،بل وما حصل يف التاريخ

ومجمل وقائعه.

ٍ
محمدُ Pملكاً خرسته ،وع ّزا ً ضاع من يدها،
إن قريشاً التي وجدت يف دين

هل كانت لتتورع عن استخدام هذا الدين الستعادة ذاك امللك ،بعد أن الحت

لها فرصتها ،وأمكنها منه تب ّدل األحوال؟ وإن الدين الذي أفقد قريشاً دورها ،هل
كانت لتمتنع عن توظيفه -عندما ميكنها ذلك -السرتجاع ما خرسته من ع ٍّز ،أو
مكان ٍة ،أو دورٍ؟
قريش التي رفضت دين النبي ،Pواتهمته بالسحر والجنون ...وتآمرت عىل
ٌ

قتله ،وحاولت ذلك ،هل سوف تتورع عن أن تستخدم هذا الدين كمطية للوصول

إىل السلطة ،واالستحواذ عليها ،عندما تجده وسيلة رضورية إليها ،ومدخالً ال
غنى عنه لبلوغها؟

وعليه ،إن الكاتب ،وبدل أن يعتمد عىل ما ذُكر آنفاً للتشكيك يف جميع

الرسديات الدينية والسياس ّية ،التي تتامهى ومصلحة قريش يف إمساكها بالسلطة،

وحرصها بيدها ،نجده يفعل العكس متاماً ،إذ يتب ّنى -من دون أن يُعمل منهجه
التاريخي -تلك الرسديات الدين ّية والسياس ّية ،التي عملت الدعاية القرشية عىل

تثبيتها يف الرتاث اإلسالمي ،ويتخذ منها أساساً ملحاكمة النصوص املخالفة،
يف .وتراه يتمسك مبا
ح
أي طر ٍ
ٍّ
بل ولرفض ِّ
فكري أو روا ٍّ
يئ مغايرٍ ،وبشكلٍ جِزا ٍّ

ٍ
وأعراف وأوضا ٍع للتشكيك بجميع تلك النصوص
قريش عليه من تقالي َد
ٌ
كانت
الدينية املناوئة لتلك الرسديات واملخالفة لها .فالبنسبة إليه« :كرس تقاليدها

عليه أن يكرس تقليدها السيايس.

ٍ
قريش إىل السلطة
ثانياً :إن ما يعرض الدعوة والرسالة إىل الخطر هو وصول

وإمساكها بناصية الخالفة ،ال العكس .ألنه مل يكن آنذاك من فصلٍ بني الديني
والسيايس ،فضالً عن أن اإلمساك بالسيايس سوف يرتك أثره الكبري عىل الديني،

((( وجيه قانصو ،الشيعة اإلمام ّية بني النص والتاريخ ،م.س ،ص.119 :
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ٍ
سيايس جدي ٍد يتحدّ اها يعرض الدعوة نفسها للتصدع»(((.
عرف
(قريش) وفرض
ٍّ
لكن فات الكاتب:
أوالً :أن النبي Pقد كرس التقليد الديني لقريش ،وبالتايل لن يكون عزيزا ً
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وهذا الذي حصل يف مجمل مراحل التاريخ اإلسالمي ،وأدى إىل ما أدى إليه من

فجائ َع ،ما زلنا نحلب حلبها إىل األيام التي نعيش.

وعليه ،ال ب ّد من القول أن الكاتب هنا مل يكن وفيّاً ملنهجه ،وقد غادره
ٍ
برسديات دين ّي ٍة-سياس ّي ٍة يبدو أنه ينحاز إليها
دون أدىن تر ّد ٍد ،عندما تعلق األمر
ح .وهو مل يكن موضوعيّاً يف تعامله مع تلك الفرضيات املختلفة
بشكلٍ واض ٍ
واألطروحات املتقابلة ،حيث أبدى انحيازا ً واضحاً إىل إحداها من دون أن

يُعمل منهجه فيها ،وأظهر موقفاً سلبيّاً من األخرى من دون أن يبحث فيها بشكلٍ

ح ،يتجاوز فيه األحكام املسبقة ،والنتائج املحسومة
موضوعي،
ومنهجي صحي ٍ
ٍّ
ٍّ
سلفاً.

 -7إعالن التولية واملكان السيايس :يذهب الكاتب يف معرض بحثه لغدير خم
يل )Qليس مناسباً أن يصدر إال يف
إىل أن «هذا اإلعالن (عن خالفة ع ٍّ
العاصمة السياس ّية ،املدينة أو مكة عىل أقل تقدير»(((.

ونقول يف مقام الجواب:

ٍ
يل Qيرتبط بشكلٍ
أساس
أوالً :إن هذا اإلعالن عن خالفة اإلمام ع ٍّ
بالجمهور املخاطب ،الذي يجب أن يتلقى العلم بذلك اإلعــان ،ويُخرب
ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن

278
278

مبضمونه ،حيث يصبح املكان هنا أمرا ً ثانويّاً ،إال بلحاظ نتائجه ،وما يرتت ّب عليه.
والذي حصل هو أن جمهور الصحابة واملهاجرين قد كان موجودا ً يف غدير

خم .وتذهب بعض األقوال إىل أن عدد الذين كانوا يف غدير خم من املسلمني

قد بلغ مائ ًة وأربع ًة وعرشين ألفاً من مختلف األمصار اإلسالمية آنذاك ،وإن كانت
ٌ
هناك أيضاً
أقوال مختلف ٌة يف املوضوع(((.

يل Qوخالفته إىل هذا العدد
وإذا كان املطلوب هو إبالغ والية اإلمام ع ٍّ

الكبري من املسلمني ،فهنا يصبح ذلك املكان (غدير خم) أرجح من العاصمة
((( م.ن ،ص.122 :
((( األميني ،الغدير يف الكتاب والسنة واألدب ،بريوت ،دار الكتاب العريب1983 ،م ،ط ،5ج ،1ص.9 :

السياسية آنذاك (املدينة) ،باعتبار أن غدير خ ّم كان مفرتق طرقٍ لقوافل الحجيج
إىل العديد من األمصار اإلسالمية ،فكانت مطلوبية إبالغ تلك القوافل وأفرادها

تتطلب عدم االنتظار بهذا البالغ للوصول إىل املدينة ،ألن مجمل تلك القوافل

لن تكون موجود ًة عندها ،وسوف تضيع تالياً فرصة إبالغ تلك القوافل التي يع ّد
أفرادها باآلالف أو عرشات اآلالف ،والذين سوف يتحولون إىل روا ٍة لهذا الخرب،
وناقلني لذاك الحدث ،بحيث يصعب طمسه أو إخفاؤه ،وإن مل توفر الدعاية

ديني ،مبا فيه هذا الحديث،
القرشية الحقاً من محاوالت عبثها املعريف َّ
أي معطًى ٍّ

فإن مل تستطع طمسه ،تعمل عىل تأويله ،وهو ما حصل يف الحق األيام.

ٍ
تحسباً
لقريش ودورها ،وتح ُّوطاً من
أما تأخري اإلعالن عن مكة ،فقد يكون
ّ
ردات فعلها ،عندما ينزل عليها هذا الخرب مبارش ًة من النبي Pويف عقر دارها

ٍ
أفضل لدى الجمهور املتلقي للبالغ ،عندما
َ
ظروف
(مكة) .ولعلّه أيضاً لتهيئة
يكون أبعد عن الدعاية القرشية ،وتأثريها ،ومحاوالتها االلتفاف عىل خطوات
النبي ،Pوتعطيلها ،يف سعيها إىل إقصاء الخالفة عن آل البيت ،Rحيث

سيكون املوقف خارج مكة أبعد عن تلك العنارص (قريش) ،التي تعمل عىل
محاوالت التشويش والتعطيل ،وعن املناخات التي قد تثريها ،وعن تلك البيئة

الجغراف ّية-االجتامع ّية التي قد تكون عامالً مساعدا ً عىل ذاك الفعل وإنجاحه.

مرتبطاً بالزمان واملكان ،لكن يف الوقت نفسه يتعاىل عليهام .هنا يصبح الكالم
أكرث عام جاء يف الوحي ،وما نزل يف كالم الله تعاىل ،وما بلّغ به رسول الله وأمر

به ،حيث تغدو بقية الحيثيات ذات الصلة شؤوناً فرعي ًة لجوهر القضية ومضمونها.

فأن يُتأكد أن الوحي قد نزل ،وأن الرسول قد بلّغ ،وأنه قد أفصح عن مراده يف
ٍ
حيثيات
ألي
الخالفة والوالية ،فهنا تتم الحجة ،ويحصل املطلوب ،وال يبقى ِّ

أخرى من دورٍ ،إال من حيث إسهامها يف تكوين الداللة ،كقرائ َن عليها.

أي
وإن أمكن القول أن محاوالت االلتفاف عىل داللة نص الغدير لن يعيقها ُّ
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ثانياً :عندما يكون األمر متصالً بالوحي ونزوله ،قد يصح القول أنّه وإن كان
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عائقٍ  .وما يشهد عىل ذلك ،أن التأويل الذي قُ ّدم لنص الغدير لرصفه عن داللته

يل Qلن يتأثر يف كون هذا اإلعالن عن الخالفة قد حصل
عىل الخالفة لع ٍّ
أي مكانٍ آخ َر .فعندما يقال مثالً إن ذاك النص قد
يف مكة ،أو يف املدينة ،أو يف ِّ

يل Qأو
أىت «ملعالجة قض ّي ٍة جزئ ّي ٍة تتعلق بشكوى بعض الناس من قسوة ع ٍّ

خشونته عليهم»((( ،فهذا التأويل لن يتأثر سوا ًء قلنا أن اإلعالن ذاك قد حصل يف
غدير خم ،أو يف املدينة ،إذ إن املكان السيايس عندها لن تكون لديه القدرة عىل
تعطيل ذلك التأويل ،الذي ق ّزم جميع ما حصل يف غدير خم ودالالته يف قضيّ ٍة
جزئ ّي ٍة ،وحرصه فيها.

إن ما نعتقده هو أن جوهر القضيّة يتّصل باالستعداد لتقبل خالفة اإلمام
يل Qأو رفضها ،ودور قريش ومجمل العوامل والعنارص األخرى يف
ع ٍّ
االلتزام بأوامر النبي Pمن عدمها .وما ّ
يدل عىل ذلك هو أن النبي Pنفسه ويف

تضل بعده
عاصمته السياسية -بل يف بيته -قد ت ّم منعه من أن يكتب كتاباً لألمة ال ّ
أبدا ً ،وقد قيل يف تربير هذا املنع كال ٌم ٍ
قاس بحق النبي Pويف محرضه ،ومع
يئ ،بل قد أرغم النبي Pحينها عىل عدم كتابة ذلك
ذلك مل يحصل يش ٌء استثنا ٌّ
الكتاب لألمة ،ألنه كان املتوقع أن يحمل هذا الكتاب مضموناً سياسيّاً (دينيّاً)

ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن
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يل Qوأهل البيت  Qعا ّمةً .فهل حالت الظرفية املكانية
بحق اإلمام ع ٍّ

للعاصمة السياسية للمسلمني آنذاك (املدينة) ،من محاولة منع النبي Qمن
تضل أمته
ّ
كتابة ذاك الكتاب ،الذي قال عنه النبي Pبأنه سوف يحول دون أن
من بعده؟ وهل حال وجود النبي Pيف بيته ،ويف أش ّد الساعات حساسيّ ًة وأهميّ ًة

من حياته (قبل وفاته بقليل) من الجرأة عليه ،واتهامه بالهجر ،ومن منعه من كتابة
وصيته لألمة ،ومن فعل ما يعصم األمة من الضالل ،ولرمبا أيضاً التنازع والفرقة؟
ثالثاً :إن حصول اإلعالن بل والتنصيب السيايس يف غدير خ ّم ،ال يتناىف
مع أكرث من إعالنٍ سابقٍ  ،والحقٍ  ،ويف مواط َن شتّى ،مبا يف ذلك يف العاصمة

((( الشيعة اإلمام ّية بني النص والتاريخ ،م.س ،ص.122 :

السياسية (املدينة) .فإذا كان لغدير خ ٍّم تلك الخصوصيّة يف ذلك الزمان بعد حجة

الوداع ،كمجمعٍ ملختلف جموع املسلمني وقوافلهم قبل تف ُّرقها إىل أوطانها،
ٍ
ٍ
وتأكيد قد صدر من النبي Pيف أكرثَ من مكانٍ  ،مبا يف ذلك
تأسيس
فإن أكرث من
يل Qله ،ويف
يف العاصمة السياسية (املدينة) ،يف ما يتّصل بخالفة اإلمام ع ٍّ
ظروف مختلف ٍة ،ولشخصيّ ٍ
ٍ
ات أو جمو ٍع عديد ٍة من الصحابة ،مبن فيهم من كان
يف الدائرة الضيقة حول النبي.P
ٍ
ري
ظرف
أي
وعليه مل يوفّر النبي Pالعاصمة السياسيّة ،وال َّ
سيايس أو غ َ
ٍّ
سيايس مالئمٍ للتأكيد عىل تلك القض ّية ،وبيانها ،واإلفصاح عنها ،حيث إن
ٍّ
املشكلة مل تكن يف نقص البيان أو عدم وضوحه ،وال يف حيثيات الزمان أو

املكان أو سوى ذلك ،إمنا كانت يف مور ٍد آخ َر ،أفصح عنه الحق األيام ،عندما
عادت قريش إىل املوقع الذي خرجت منه ،وذلك بعد وفاة النبي ،Pوبعد

أن توفرت لها الظروف املساعدة الستعادة نفوذها وتأثريها ،إىل حني اإلمساك
الكامل بالسلطة وجميع مفاصلها من قبل من كان أش ّد عدا ًء للنبي ،Pعندما

أمكن لألمويني تس ّنم مواق َع عديد ٍة يف الدولة اإلسالم ّية ،والعمل عىل استغاللها
وتوظيفها للوصول إىل أعىل موقعٍ يف تلك الدولة وهرمها السيايس.

رابعاً :إن القول الذي أىت به الكاتب يحمل يف طياته قياساً للاميض عىل

ذات الصلة.

مبعنى أن الكاتب يحاول أن يفهم الواقع السيايس التاريخي ،ومجمل ما يتصل
ٍ
ني تعمل
به ،من خالل ما يحمله يف ذهنه حال ّياً من تقالي َد
وأعراف سياس ّي ٍة ،وقوان َ

بها مجمل الدول والجهات السياسية ذات الصلة يف الواقع السيايس املعارص.
ٍ
متغي ٍ
ات أساس ّي ًة
تغي الزمان يحمل يف طياته
ري
ّ
مدرك أن ّ
وهو ،قد يكون ،غ َ
ومختلف ًة يجب أن تلحظ ،فلعلّه مل يلتفت إىل أن التقاليد واألعراف السياسيّة
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أو رضوريّاً بحسب التقاليد أو األعراف السياسيّة وغريها ،قد ال يكون موجودا ً

قبل ده ٍر من السنني ،وأن ما كان قامئاً باألمس ،مل يعد موجودا ً اليوم ،وخصوصاً
عام ونَيِّ ٍ
ف.
عندما يكون الفاصل الزمني يربو عىل األلف ٍ

نعم قد يصعب علينا اليوم تصور أن تتم عملية تداول السلطة ،أو التنصيب

السيايس واإلعالن عنه يف واقعنا املعارص خارج العاصمة السياسيّة ،لكن من قال

عام من الزمن؟
أن األمر كان كذلك يف ذلك الواقع السيايس قبل ألف ٍ

مؤسساتٌ دستوريّ ٌة -لها حيّ ٌز
يف واقعنا السيايس املعارص والحديث ،توجد ّ
ين -يف العاصمة السياسية ،قد ال يكون متاحاً يف الظروف االعتيادية أن تتم
مكا ٌّ
أي عمليّ ٍة سياسيّ ٍة ِ
ذات صل ٍة خارجها ،لكن هل كان األمر كذلك يف ذلك الواقع
ُّ

السيايس قبل ِ
عام ،من حيث التقاليد واألعراف والقوانني الخاصة به؟
ألف ٍ

وعليه ،ليس من الصحيح منهجيّاً أن نعي الواقع السيايس التاريخي ومتثالته،

بذهنية الواقع السيايس املعارص ،من دون لحاظ الفوارق الزمان ّية واملكان ّية ،وما تحمله

من فوارق يف األعراف ،والتقاليد ،والقوانني السياسيّة ،أو االجتامعيّة ذات الصلة.
وحتى لو سلمنا بوجود يش ٍء مام قاله الكاتب يف ذاك التاريخ السيايس،

يستدعي أن يكون اإلعالن يف العاصمة السياسية للمسلمني آنذاك ،مع ذلك نقول

أن هذا األمر -لو فرضنا صحته -كان ميكن أن يتم يف غري حال الرضورة ،أو
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282
282

الظروف االستثنائية ،التي قد تستدعي إجرا ًء مختلفاً ،ويف غري حال املصلحة
الراجحة التي قد تتطلب تدبريا ً مغايرا ً.

وعليه -لو سلمنا بصحة ما قاله الكاتب -ميكن القول أن مصلح ًة راجح ًة
ٍ
بحيثيات مختلف ٍة -أرشنا إليها سابقاً -تطلبت تجاوز ذلك التقليد السيايس
تتصل

عىل فرض وجوده -ليكون اإلعالن عن ذاك التنصيب السيايس خارج مكة ،وقبلالوصول إىل املدينة ،فكان غدير خ ٍّم املوقع األفضل ،ملا حمله من أكرث من
ح آنذاك.
ج ٍ
خصوصيّ ٍة ومر ِّ
والعجيب هو أن الكاتب عىل الرغم من إفراطه يف التنظري للمنهج التاريخي،

فإنه مل يستطع هنا أن يلحظ إحدى بديهيّات البحث التاريخي ،وهي أن تفهم
التاريخ بذهنية لحظته ،ال أن تفهمه بذهنية اليوم الذي أنت فيه ،وإال سوف تقع يف
ٍ
واجتامعي ،وهو الذي وقع فيه الكاتب وأفرط.
وسيايس
يف
أكرثَ من
إسقاط معر ٍّ
ٍّ
ٍّ
جدال وحيان ّياً (بني
ً
نصاً دين ّياً((( يحمل يف مضمونه
خامساً :لقد ذكر الكاتب ّ
النبي Pوالوحي) ،يصلح إىل ح ّد بعيد لإلضاءة عىل حقيقة اللحظة السياسيّة

واالجتامع ّية التي كانت سائد ًة آنذاك ،ويلفت بشكلٍ
قوي إىل طبيعة الظروف
ٍّ
السياسيّة وغري السياسيّة ،التي اكتنفت عملية تبليغ الوحي بالتنصيب السيايس

يل Qوخالفته.
لإلمام ع ٍّ

لكن الكاتب مل يعمد إىل وضع هذا النص -وغريه من النصوص الدالّة ذات

الصلة -يف سياقاته التاريخ ّية واالجتامع ّية والسياس ّية ،ليستخلص منه مجمل
الدالالت التي يحملها ،وإمنا عمد إىل تأويله باالتجاه الذي يخدم الفكرة التي
يحملها ،وقناعاته املسبقة حول ذاك املوضوع ،عندما رأى أن ما يفهم من تلك

ٍ
عرف
الرواية هو « :محوريّة قريش يف الشأن السيايس ،وأن كرس تقليدها وفرض
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((( حيث جاء فيه عن اإلمام أيب جعفر مح ّمد بن عيل ،Qأ ّن جربئيل قال للنبي :Pيا مح ّمد ...اعمد
إىل ما عندك من العلم ومرياث علوم األنبياء من قبلك ...فسلمه إىل وص ّيك وخليفتك من بعدك حجتي
ىل خلقي عيل ابن أيب طالب  ،Qفأقمه للناس علام..ً.وخذ عليهم البيعة ...فخيش رسول الله
البالغة ع ّ
من قومه وأهل النفاق والشقاق أن يتف ّرقوا ،ويرجعوا إىل جاهليّة ،ملا عرف من عداوتهم ،وملا تنطوي عليه
يل من العداوة والبغضاء .وسأل [النبي ]Pجربئيل أن يسأل ربّه العصمة من الناس ،وانتظر
أنفسهم لع ّ
جل اسمه ،فأخر ذلك إىل أن بلغ مسجد الخيف ،فأتاه جربئيل Q
أن يأتيه جربئيل بالعصمة من اللّه ّ
يف مسجد الخيف ،فأمره بأن يعهد عهده ،ويقيم علياً علامً للناس يهتدون به ،ومل يأته بالعصمة من اللّه
جل جالله بالذي أراد ،حتى بلغ كراع الغميم بني مكة واملدينة ،فأتاه جربئيل وأمره بالذي أتاه فيه من
ّ
P
يل
قبل اللّه ،ومل يأته بالعصمة[ ،فقال النبي ] :جربئيل ّإن أخىش قومي أن يكذبوين ،وال يقبلوا قويل يف ع ّ
فلم بلغ غدير خ ّم قبل الجحفة
[ Qفسأل جربئيل كام سأل بنزول آية العصمة ،فأخره ذلك] فرحلّ ،
بثالثة أميال ،أتاه جرئيل  Qعىل خمس ساعات مضت من النهار بالزجر واالنتهار والعصمة من الناس،
ُّ َ َّ ُ ّ ٓ ُ َ َ
وجل يقرئك السالم ويقول لك﴿ :يَٰٓأَيها
ٱلر ُسول بَل ِۡغ َما أنزِل إ ِ ۡل َك مِن َّر ّب ِ َكۖ [ يف
فقال :يا مح ّمد إ ّن اللّه ع ّز ّ
َّ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َّ ۡ َ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ ۡ ُ َ
َّ
َ
اس﴾ (الطربيس ،االحتجاج ،النجف األرشف ،دار
يل] ِإَون لم تفعل فما بلغت رِساله ۚۥ وٱلل يع ِصمك مِن ٱنل ِ ۗ
ع ّ
النعامن للطباعة والنرش 1966 ،م ،ج ،1صص  .)70-79وال ب ّد من اإللفات إىل أ ّن هذا الزجر واالنتهار ليس
مو ّجهاً إىل النبي ،Pوإنّ ا هو مو ّج ٌه إىل تلك الفئات التي كانت تخالف ذاك البالغ ومضمونه ،والتي ألفت
إليها هذا الحديث من أهل الشقاق و النفاق وغريهم.
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أي قراء ٍة أخرى
سيايس جدي ٍد يتحداها يع ّرض الدعوة نفسها للتصدع» ،رافضاً ِّ
ٍّ
لهذا النص من دون أن يستعرضها ،ويناقش إمكان ّيتها -بل أرجح ّيتها -التاريخ ّية

عىل ضوء مجمل القرائن ذات العالقة ،واصفاً -كعادته -ما خالف قراءته هذه

بالخيال والخيايل ،عىل الرغم من إقراره أ ّن ما حصل يف السقيفة كان بنفسه كرسا ً
ٍ
قريش وعرفها ،ومل يكن تعبريا ً عنه ،فكيف يكون لكرس تقليد قريش تلك
لتقليد
يل ،Qوال يكون له
النتائج الوخيمة عندما يكون األمر متصالً بخالفة اإلمام ع ٍّ

تلك النتائج نفسها عندما يكون األمر متصالً بخالفة غريه؟ وهو يعني أ ّن القضيّة
القريش إىل ما هو أبعد منه.
تتجاوز التقليد
ّ

لكن يف واقع األمر ،فإن أدلّ ًة تاريخيّ ًة كثري ًة تحملها وفر ٌة من الشواهد
والنصوص ،تفيد أن قريشاً قد أجمعت أمرها -باإلضافة إىل ق ًوى مختلف ٍة يف
االجتامع اإلسالمي آنذاك -عىل أال تجتمع النبوة والخالفة يف بني هاشم .وقد كان

ذلك موقفاً سياس ّياً يتصل بالسلطة والتطلّع للوصول إليها ،والذهنية االجتامعية
والسياسية حينها ،ومل يكن موقفاً ذَا خلفيّ ٍة دينيّ ٍة يتصل مبا ميكن أن يأيت به -أو
ال يأيت به -الوحي.

مبعنى أن أسباباً عديد ًة -ذكرنا بعضاً منها -كانت تدفع قريشاً لرصف الخالفة
عن بني هاشم ،مبعز ٍل عن قضية الوحي ،وما ميكن أن يأيت به .وقد كان النبيP

ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن

ٍ
رص عىل
يدرك ذلك متاماً ،وكان يخىش عىل رسالته من
قريش وغريها ،يف حال أ ّ
يل ،Qوأنه سوف يُتهم
تبليغ الوحي بالخالفة والتنصيب السيايس لإلمام ع ٍّ
عندها مبحاباة أهل بيته وتقدميهم عىل الناس ،وإمكانية أن يُستغل هذا األمر يف

تأجيج جميع الحساسيات االجتامعية ،واستثارة جميع القيم الجاهلية لالنقالب
عىل هذا اإلعالن ،ودفع مختلف الفئات املجتمعية حينها ملواجهة ذاك التبليغ،
وما يحمله من مضمونٍ
سيايس.
ٍّ
لقد كان النبي Pيخىش ذلك ،ويحسب لالرتدادات التي ميكن أن يخلفها
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ألن قريشاً كانت قد عزمت أمرها يف الذهاب إىل أبعد م ًدى يف مخالفة هذا القرار
الذي جاء به الوحي ،مبعز ٍل عن مجمل النتائج التي قد تسببها تلك املخالفة ،وما

ميكن أن تصيب به النبوة وموقعها من أرضا ٍر وتش ّو ٍ
هات.

ومن هنا ميكن القول أن توثيق ذلك الجدل الوحياين –مبا يشتمل عليه من
ٍ
دالالت سياسيّ ٍة واجتامعيّ ٍة،
تعبريٍ عن مخاوف النبي Pومراميه  -وما يحمله من
ودين ّي ٍة ،تتصل بالواقع السيايس واالجتامعي التاريخي آنذاك ،هو أكرث أهمي ًة من
حيث إسهامه يف تكوين داللة النص ذي الصلة ،من إسهام تلك القرينة املكانية
املتمثلة بظرفية العاصمة السياس ّية للمسلمني -أو مكّة -لذلك الحدث واإلعالن

السيايس.

مبعنى أن حصول ذلك الجدل الوحياين حول التبليغ بالخالفة لإلمام
يل ،Qوطلب النبي Pاملتكرر من الله تعاىل العصمة من الناس ،سوف
ع ٍّ
يسهم يف بناء دالل ِة النص الديني-التاريخي ،املتمثل بحديث الغدير ،بشكلٍ

أقوى ،يف قبال تلك الرسديات الدينية ،وغري الدينية ،التي ميكن أن تختلقها قريش
يف تأويلها لذلك النص والتفافها عليه ،ومحاولة رصفه عن داللته يف الخالفة

يلQ؛ باملقارنة مع ما ميكن أن تسهم به قرينة املكان (العاصمة
لإلمام ع ٍّ
السياس ّية) يف قبال تلك الرسديات ومواجهتها.

املرتقبة ،وبني حصول ذلك النص داخل مكة خالياً من ذلك الجدل الوحياين

املتعي هو األول ،ألن دور ذلك الجدل يف بناء داللة النص هو دو ٌر
وداللته ،فإن
ّ
ذو أهميّ ٍة ،وذلك من جهة ما يحمله ذلك الجدل من دالالت اجتامعيّ ٍة وسياسيّ ٍة
ودين ّي ٍة بالغ ِة األثر.
ٍ
وكشاهد عىل ما نقول نشري إىل ما ذكرناه آنفاً من أن القول بأن نص الغدير
ٌ
يل Qمع بعض األشخاص ،مل يكن ليدفعه حصول
متصل بخشونة اإلمام ع ٍّ
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أي إنه إذا كان الخيار ما بني حصول ذلك النص خارج مكة ،مقروناً بذلك
ٍ
دالالت وقدر ٍة عىل مواجهة رسديات قريش
الجدل الوحياين وما يحمله من
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ذلك الحدث -التنصيب السيايس -يف مكة أو يف املدينة ،يف حني إن حصول
ٍ
نصوص دين ّي ٍة مختلف ٍة ،يسهم يف بناء قراء ٍة
ذلك الجدل الوحياين وتوثيقه يف
مختلف ٍة لذلك النص ،ومجمل سياقاته التاريخيّة واالجتامعيّة والسياسيّة ،قراء ٍة

تدحض جميع تلك الرسديات التي ُعمل عىل إنتاجها لتعطيل مضمون ذلك
النص وااللتفاف عليه ،وإفراغه من داللته التي كان من أجلها.

وعليه ،ميكن إجامل هذا املطلب بالقول أنه إذا تجاوزنا الذهن ّية السياس ّية
ٍ
وأعراف سياسيّ ٍة ،ومحاولة إسقاطها عىل التاريخ
الراهنة ،وما تحمله من تقالي َد
وأحداثه ،وعملنا عىل قراءة املايض مقروناً مبجمل ظروفه االجتامع ّية والسياس ّية

والتاريخيّة ،فإننا نخلص إىل النتيجة التالية :وهي أن أسباباً عديد ًة ومقاص َد

جحت أن يكون التبليغ بالتنصيب السيايس وغري السيايس (خالفة
مختلفةً ،قد ر ّ
يل Qخارج مكة ،وقبل الوصول إىل املدينة ،وتحديدا ً
النبي )Pلإلمام ع ٍّ
يف ذلك املوقع (غدير خم) ،حيث نزل الوحي يطلب من النبي Pأن يبلّغ عن

َّ ّ َ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُ ُ َ ّ ۡ َ ٓ ُ َ َ ۡ َ
لك مِن ربِك ۖ
نزل إ ِ
ربه ما نزل يف ع ٍّ
يل Qقائالً له﴿ :يأيها ٱلرسول بل ِغ ما أ ِ
َ
ۡ
َ
َّ
ۡ
َ
اس إ َّن َّ َ
َّ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ ۡ ُ َ َ َّ
ٱلل ل َي ۡهدِي ٱلق ۡو َم
ِإَون لم تفعل فما بلغت رِساله ۚۥ وٱلل يع ِصمك مِن ٱنل ِ ۗ ِ
ۡ َ
كٰفِر َ
ين﴾(((.
ٱل
ِ
ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن
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وإن من يتم ّعن يف هذه اآلية ،ويتدبّر يف دالالتها ،يجد من املعاين التي تتوافق
مع تلك القراءة التاريخية ،التي تنطوي عىل ٍ
رصاعي مع قريش ،وما ميكن
بعد
ٍّ

ٍ
ونتائج ،مبا فيها ذلك الوعد اإللهي للنبي Pبعصمته
تداعيات
أن ينجم عنه من
َ
كنبي -من الناس((( ،وأ ّن هذا البالغ هو من اللّه تعاىل (من ربك) وليس ولي َدٍّ
((( سورة املائدة ،آية .67
((( السؤال الذي يطرح هو ما الداعي الذي استلزم يومها أن يأيت الوحي بتلك الضامنة للنبي Pبعصمته
كنبي من الناس؟ وما هي املخاوف التي كانت قامئة من أولئك الناس حتى استلزم األمر تلك
وحاميته ٍّ
الضامنة من اللّه تعاىل؟ ولِ َم ال نجد يف القرآن الكريم إال هذه اآلية التي تتحدّث عن عصمة النبي Pمن
الناس -ال يوجد يف القرآن الكريم آية تتحدث عن العصمة من الناس سوى هذه اآلية -يف سياق الحديث
عن ذاك البالغ من اللّه تعاىل.

ٍ
بعرف
التزام
رغب ٍة شخصيّ ٍة من النبي ،Pأو ميلٍ لتقديم أهل بيته عىل سواهم ،أو
ٍ

اجتامعي يحيل الخالفة إىل ٍ
يل -كام يزعم الكاتب ،-وهو ما تطلّب
إرث عائ ٍّ
ٍّ
التأكيد من الوحي عىل النبي Pأن يبلّغ ما أُنزل إليه من ربه -وإال فإن من شأن

النبي Pأن يبلّغ ما ينزل إليه من ربه من دون أن يُطلب منه ذلك ،-وأن ت ُبنى
معادل ٌة مفادها التايل ،أنه يف حال بلّغ النبي Pما أنزل إليه يف غدير خ ٍّم ،يكون

قد بلّغ رسالته التي حملها إىل الناس يف حياته ،وإن مل يبلّغ ما أنزل إليه من ربه
يف غدير خم تنتفي تلك الرسالة ،وتكون كأنها مل تكن ،وذلك ألن قوام الرسالة

بالوالية ،بها تحفظ ،وبها تقام ،كام أنزلت من الله تعاىل من دون تشويه((( ،أو
تأويل ،ينايف جوهرها ،وما هي عليه.

مبعنى أن الدين وتأويله ،وإقامته مبا ينسجم مع معانيه الحقة وقيمه الصحيحة،

إمنا يحتاج إىل من يحمل تلك املعاين كام هي ،وميلك تلك القيم بواقعها ،حتى

يستمر ذلك الدين صحيحاً يف الناس .وإال فمن دون وجود ذلك اإلمام الذي
ح ،فإن (التجربة الدينية) سوف تكون مع ّرضة
يحفظ الدين ،ويقيمه بشكلٍ صحي ٍ
للخروج عن مسارها السليم ،وأهدافها الحقة ،إن مل تنقلب عىل نفسها ،وتوصل
تجارب دينيّ ٍة-تاريخيّ ٍة مختلفة.
إىل خالف مقصدها .وهو ما حصل يف
َ
 8-الرتتيبات وإجراءات نقل السلطة :من القضايا التي يذكرها الكاتب للقول

ِ
إجراءات نقلٍ للسلطات متنع أحداً من
وترسيخه يف أذهان املسلمني .أي يتطلب
التالعب أو التآمر عىل هذا األمر وطقوسي ًة جلي ًة يف الترصيح بنقل السلطات إىل
يل Qبعد النبي Pال التنازع عىل معنى لفظ الويل»(((.
ع ٍّ
((( راجع يف هذا املوضوع :مح ّمد شقري ،فلسفة اإلمامة يف الفكر الشيعي ،دار املعارف الحكمية ،بريوت،
2017م ،ط ،1صص.40-23 :
((( الشيعة اإلمام ّية بني ال ّنص والتاريخ ،م.س ،ص.122 :
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لنص الغدير ،أن «إعالن التولية عىل فرض داللته عىل
بعدم الداللة السياسية ّ
ٍ
التنصيب السيايس يتطلب صدوره مصحوباً
برتتيبات إضاف ّي ٍة لتثبيت هذا األمر
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وهنا ال ب ّد من تسجيل املالحظات التالية:

أوالً :كان يفرتض بالكاتب أن يبحث عن تلك الرتتيبات اإلضافية وتلك

اإلجراءات التي تحدث عنها ،لريى أنها كانت موجود ًة آنذاك أم مل تكن موجودةً،
ال أن يكتفي بطرح تلك الصلة بينها وبني التولية ،واالقتصار عىل القول بأن تلك

ٍ
ٍ
وإجراءات ،بحيث يوهم القارئ أنه مل تكن هناك من
ترتيبات
التولية تتطلب
وإجراءات ِ
ٍ
ٍ
ذات صل ٍة بالحدث.
ترتيبات،

ثانياً :إن هذا املورد -كام غريه -يدل عىل أن الكاتب كان انتقائيّاً يف بحثه التاريخي،
املنهج الذي نظّر له مل ّياً يف كتابه ،وإال لكان
ح
وأنه مل يُع ِم ْل بشك ٍل
موضوعي وصحي ٍ
َ
ٍّ
املطلوب أن يستجمع جميع تلك املعطيات التاريخيّة من بطون التاريخ ،لريى -من

خالل ذلك املنهج -أنها تدلّ عىل تلك التولية وذاك التنصيب السيايس أم ال.

ثالثاً :إن مشكلة الكاتب يف هذا املورد -كام يف مجمل موارد كتابه -أن بحثه

فيه كان بحثاً أفق ّياً ومل يكن عموديّاً ،مبعنى أنه مل يستنفذ البحث التاريخي فيه،

ومل يُعمل منهجه باملستوى املطلوب حفرا ً تاريخيّاً لديه ،وهو ما أدى إىل تسطيح
البحث يف هذا املورد ،بل يف العديد من موارد كتابه.

إن الكاتب قد عمل عىل بحث أكرب قد ٍر ممكنٍ من املسائل ،بأقل قد ٍر ممكن

من الجهد العلمي .وسعى إىل استيعاب أكرب قد ٍر ممكن من القضايا التاريخية،

ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن

أي
بأقل قد ٍر ممكن من البحث التاريخي املع ّمق والوايف ،الذي يجب ّ
أل يستثني َّ
علمي له عالق ٌة مبورد البحث ،وميكن أن يؤثر عىل النتيجة فيه ،فجاء بحثه
معطًى
ٍّ
ٍ
طفرات يف االستدالل ،والعديد
يف كثري من املوارد سطحيّاً ،ناقصاً ،يعاين من
من الفجوات العلمية التي كان يقفز فوقها إىل النتائج ،التي كانت محسوم ًة لديه،

ومبتوت ًة عنده ،قبل نهاية البحث.

رابعاً :ينبغي أن نتجاوز الذهن ّية القداسوية يف البحث التاريخي ،التي قد
تفيض إىل أكرث من مقارب ٍة تاريخيّ ٍة ،تعاين شيئاً من البساطة املعرفيّة يف بعض
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إن القضية مل تكن آنذاك التنازع عىل معنى لفظ الويل ،وإمنا جاء هذا التنازع

يف سياقٍ
فكري بني مرشوعني ،أدى إىل
سيايس،
اجتامعي،
تاريخي،
رصاعي،
ٍّ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
استيالد الكثري من الرصاعات األخرى -مبا فيها املعرفية -عىل مدار التاريخ ،أي

إن النزاع الداليل (داللة نص الغدير وتفسريه) ليس هو ما أولد الرصاع التاريخي
والسيايس وأنتجه ،وإمنا كان وليدا ً له ،ونتاجاً ملخاضه.

إن هذه التبسيطية يف تناول هذه القضية هنا ،ال تنسجم ال مع املنهج الذي

نظّر له الكاتب ،وال مع مجمل القضايا التي أثارها يف هذا السياق ،حيث مل يكن

االجتامع السيايس والقبيل آنذاك مجتمعاً طُهران ّياً ،حتى نصوره للقارئ جالساً
أمام النبي،Pينتظر أوامر الوحي بشغف ،ليعمل بها بكل اندفا ٍع وتلقائي ٍة ،وإن
ٌ
اختالف ما ،فألنهم مل يفهموا معنى كلمة الويل ،واختلفوا يف داللتها؛
حصل
هذه تبسيطية ال تليق بالبحث العلمي ،وال تتوافق مع مؤديات املنهج التاريخي.

والذي يبدو هو أن هذه العقدة الطهرانية يف النظرة إىل التاريخ ،قد أعاقت

ح ،ما أدى إىل استبعاد
لدى الكاتب إعامل ذلك املنهج التاريخي بشكلٍ صحي ٍ
فرض ّي ٍ
ات علم ّي ٍة كان يجب أن تحرض بقوة يف هذا املورد ويف غريه من املوارد.
نصه ذاك -معادلة مفادها ،أن القيام بجملة تلك
لقد رسم الكاتب -يف ّ
اإلجراءات والرتتيبات والـ (طقوسية جلية) من قبل النبي ،Pيحول بشكلٍ
حتمي
ٍّ

من ذلك أنه عندما آلت السلطة والخالفة إىل الحزب القريش ،فمعناه أنه مل تكن
هناك إجراءاتٌ وترتيباتٌ و (طقوسي ٌة جليةٌ) يف الترصيح بنقل السلطات..؛ وهذا

ح ،ألن هذه املعادلة تعاين من خللٍ
منطقي (وتالياً
تاريخي) ،إذ
ري صحي ٍ
كال ٌم غ ُ
ٍّ
ٍّ
إن انتقال الخالفة فعليّاً يتطلب -عادةً -القيام بتلك اإلجراءات والرتتيبات ،لكن
عندما ال يحصل ذلك االنتقال الفعيل للخالفة ،فقد ال يكون مر ّده إىل عدم وجود
تلك اإلجراءات والرتتيبات ،وإمنا ملانعٍ آخ َر ،حال دون حصول ذلك االنتقال

(أي إن املشكلة مل تكن يف الرشط وإمنا يف املانع).

العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ

يل Qإىل الحزب القريش ،ليستنتج
رسب السلطة والخالفة من اإلمام ع ٍّ
دون ت ّ
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يل ،Qال يعني عدم وجود
وبتعبريٍ آخ َر ،إن عدم انتقال الخالفة لإلمام ع ٍّ

تلك الرتتيبات واإلجراءات ،إذ قد تحصل تلك الرتتيبات واإلجراءات ،وال تنتقل

لسبب آخ َر ،مفاده أن مجمل مك ّونات
يل ،Qوذلك
ٍ
تالياً الخالفة إىل اإلمام ع ٍّ
ٍ
قريش قد اتفقت كلمتها عىل الحيلولة دون أن تصل الخالفة إىل اإلمام،Q
ودون أن تجتمع هي والنبوة يف بني هاشم ،رغم حصول التنصيب السيايس يف
غدير خ ٍّم والرتتيبات التي صاحبته.

وهذه فرضيّ ٌة لها ما يربرها ،وعليها شواهدها .وإن كان يصعب عىل الكاتب

أن يتخ ّيلها ،نتيجة تلك العقدة الطهرانية ،فليستحرض ما حصل يف حديث الكتف
والدواة ،حيث طلب النبي Pقبل وفاته أن يحرضوا له كتاباً ودوا ًة ليكتب لألمة

تضل من بعده أبدا ً ،حيث كان الطلب مبنتهى الوضوح ،ومن شخص
ّ
كتاباً ال
النبي Pنفسه ،ويف بيته وعقر داره ،وقبل قليلٍ من وفاته ،ولقضي ٍة تُ َع ُّد من أهم
القضايا التي تعنى األمة ومستقبلها حينها (لن تضلوا بعده أبدا ً)؛ ومع ذلكُ ،منع
النبي Pمن تحقيق مراده .فهل حال وضوح الطلب دون منع النبي Pمام أراد؟

وهل حالت تلك الظروف واإلجراءات دون أن يُص ّد النبي Pعن طلبه؟
وعليه ،إذا مل تتم االستجابة للنبي Pيف قضية الوصية (الكتف والدواة)،

ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن

ومتّت مخالفته فيه ،فام املانع أن يكون األمر نفسه قد حصل يف غدي ِر خ ٍّم ،بأن
نصب عليّاً Qخليفة له ،ولكن مل يُستجب لفعل النبي
يكون النبي Pقد ّ
 ،Pوما جاء به عن الله تعاىل ،وإمنا متّت مخالفته ،واالنقالب عليه؟

يصح القول أ ّن األمر يف حديث الغدير وحديث (الكتف والدواة)
ومن هنا ،قد
ّ
واح ٌد ،حيث مل تكن األزمة أزم َة دالل ٍة ،وإمنا كانت أزم ًة من نو ٍع آخ َر ،هي التي

أنتجت أزمة الداللة ،وغريها من األزمات تالياً.

خامساً :يف ظروف النص والرتتيبات املصاحبة له .وهنا سوف نتحدث بيش ٍء

من االختصار ،الذي نريد أن نؤكّد فيه عىل أهم القضايا ذات الصلة ،لنبحث يف
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 - 1الظروف :وهي تشتمل عىل:

ٍ
حدث يف
أ) لقد أشار النبي Pإىل قرب وفاته ،أي أن األ ّمة مقبل ٌة عىل أخط ِر
تاريخها يشتمل -يف ما يشتمل عليه -عىل حصول فرا ٍغ غريِ مسبوقٍ يف قيادة
الدولة اإلسالميّة ،واالجتامع اإلسالمي العام يف أعىل موقعٍ يف هرمه السيايس

والديني.

ب) ذلك الحشد هو الحشد األكرب يف تاريخ التجربة اإلسالميّة الوليدة حينها،
حيث يجري الحديث عن عرشات اآلالف ،بل عن أكرث من ذلك من املسلمني
(مائة وأربعة وعرشون ألفاً) الذين اجتمعوا مع النبي Pيف ذلك املوسم،

ورافقوه إىل غدير خ ٍّم بعد حجة الوداع.

ت) إن تلك املناسبة هي املحطة األخرية للقاء النبي Pبتلك الجموع ،وتواصله
املبارش مع تلك الحشود ،قبل تف ُّرقها إىل بلدانها ،حيث لن يكون متاحاً لهم
رؤية النبي Pبعدها ،إذ إن وفاته كانت بعد حوايل الشهرين من ذلك الحدث
(صفر ،سنة 11هـ).

ث) لقد كان االجتامع اإلسالمي العام حديث عهد باإلسالم ،حيث مل يكن قد
مىض عىل وجود النبي Pيف املدينة ،وتأسيسه لنموذجه الديني فيها سوى
الجاهل ّية والعصبيات القبلية وغريها ،كانت ال تزال كامن ًة يف النفوس ،وكانت
مفاصل تاريخيّ ٍة مختلف ٍة بيني الفينة واألخرى ،وكانت تتطلب حينها
َ
تظهر يف

العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ

العرش من السنوات(((؛ حيث تظهر العديد من الشواهد التاريخية أن الثقافة

((( عىل الرغم من بقاء النبي  13سنة يف مكة ،لكن منوذجه الديني مل يأخذ مداه االجتامعي والسيايس فيها كام
أخذه يف املدينة.
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خالً مبارشا ً وقويّاً من النبي Pنفسه لكبحها ،ومنعها من تهديد التجربة
تد ُّ
اإلسالميّة الناشئة ،ومنوذجها الديني.

وهذا يعني أن تلك الرواسب الجاهل ّية ،وتلك العصبيات القبلية ،عىل
اختالفها ،ميكن أن تنفجر يف لحظة رصا ٍع وتنازعٍ ،فتؤدي إىل تشظية االجتامع

اإلسالمي ،وارتكاس التجربة اإلسالمية الوليدة والقضاء عليها ( ...يرجعوا إىل
جاهل ّي ِة ،)...وخصوصاً أن من كانت لديه القدرة بشكلٍ فاعلٍ (النبي )Pعىل

لجم تلك الرواسب ،وكبح تلك العصبيات ،لن يكون موجودا ً عندها (بعد
وفاته).

ج) ت ُظهر العديد من الشواهد التاريخية أن مختلف فئات االجتامع اإلسالمي
حينها ،كانت ترتقّب مستقبل السلطة (الخالفة) يف التجربة اإلسالمية منذ
بداياتها ،ويف العديد من مراحلها ،وتحرص أشد الحرص عىل الوصول إليها
(السلطة) ،واإلمساك بأعنتها ،وهو ما كان ينذر بإمكان ّية انفجار تلك التجربة
عند أول اختبار ،يتضمن انتقال السلطة من النبي Pإىل من يخلفه.

وهو يعني أن قض ّية السلطة وانتقالها ذاك ،ليسا باألمر الذي يُرتك دون تدبريٍ

ح ،مينع من تح ّول ذاك االختبار إىل صاعقِ تفجريٍ لتلك
مسبقٍ
ٍ
وحازم وواض ٍ
التجربة اإلسالمية ،ويحول دون صريورته عامل إشعا ٍل لجميع تلك العصبيات
الجاهلية ،ليعيد األمور إىل ما كانت عليه قبل اإلسالم وأش ّد ،وخصوصاً أنه مل

تكن هناك تجرب ٌة سابق ٌة النتقال السلطة يُبنى عليها ،ويُحتذى بها .هذا وقد أثبت
الحق األيام ذلك ،إذ إن مجمل التشظيات التي حصلت يف التاريخ اإلسالمي

ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن

تعود إىل قضية السلطة تلك ومفاعيلها.
إن ما نقوله هنا ليس مجر َد فرضيّ ٍة مل تحصل يف الواقع ،أو تثبت يف التاريخ.
ٍ
أحداث حتى ندرك أن االجتامع
يكفي أن نعود إىل قضية السقيفة وما رافقها من
السيايس حينها ،مل يكن استثنا ًء من أكرث من اجتام ٍع غريه ،وأن الرصاع عىل
يل بني مك ّونات االجتامع
السلطة يومها كاد أن يؤدي إىل إحداث
ٍ
احرتاب داخ ٍّ
اإلسالمي ،يقيض عىل جميع ما أنجز من مكاسب لدى الدولة اإلسالمية الوليدة،
فضالً عام أحدثه من انشقاقٍ
بنيوي يف التجربة اإلسالم ّية ،ما زلنا نرضس نتائجه
ٍّ

إىل دهرنا ،واليوم الذي نعيش.
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التي سبقت ،ورافقت ،ولحقت عملية التنصيب السيايس والديني يف غدير
خ ٍّم ،وذاك البالغ حول خالفة النبي ،Pوما يتصل بها:

أ) املخاطب السيايس والحرص عىل تبليغ الجميع :تُظهر العديد من املصادر
حرصاً من النبي Pعىل إشرتاك جميع القوافل التي خرجت من مكة إىل
غدير خ ٍّم يف تلقي ذلك البالغ ،وإرصارا ً منه صىل الله عليه وآله عىل حضور
العدد األكرب يف ذاك الحفل ملعاينة الحدث وحمل مضمونه ،حيث تفيد تلك
املصادر أن النبي Pكان قد استبقى من القوافل من كان ال يزال يف غدير

خ ٍّم ،واسرتجع منها من كان قد سار إىل مرصه وبلده((( ،من أجل أن تشهد
جميع تلك القوافل واقعة الغدير ،وتتلقى مضمونها ،وما فيها من بالغٍ.

ب) التنصيب السيايس ومرسح املراسم :تذكر جملة من املصادر أن النبيP
قد طلب أمرين اثنني يف سياق تحضري مكان املراسم وحفل التنصيب:

األول :أنه اختار جملة من الدوحات((( املتقاربات ،التي تستوعب ظاللها

أكرب عد ٍد ممكنٍ من املسلمني آنذاك ،فأمر أن تنظّف األرض تحتها ،حتى يتسنى
لذاك العدد أن يستفيد منها يف الصالة ،وتلقّي البالغ ،وحضور الحفل.
رب من أقتاب اإلبل ،ليصعد عليه أثناء
الثاين :أمر النبي Pأن يُصنع له من ٌ

الخطبة وتأدية املراسم ،حتى ميكن لجميع الحضور يومها أن يعاين بأم عينه تلك

ت) لباس املراسم ودالالته السياسية :جاء يف العديد من املصادر ذات الصلة
أنه قد كانت للنبي Pعاممة ت ُس ّمى «السحاب»(((؛ فعمد يف غدير خ ّم إىل
تلك العاممة ،فت ّوج اإلما َم عليّاً Qبها ،وألبسه إياها ،يف مشهدي ٍة ِ
ذات

((( ابن طاووس ،اليقني ،مؤسسة دار الكتاب ،ط ،1ص346؛ األميني ،الغدير ،بريوت ،دار الكتاب العريب،
19م.س ،ج ،1ص .10
((( الدوحة :هي الشجرة العظيمة ذات الفروع املمتدة التي تظلّل مساحة كبرية تحتها.
((( م.ن ،صص .293-290
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ٍ
ودالالت ،فضالً عن
املراسم ،ويشهد ببرصه جميع فقراتها ،وما تحمله من معانٍ ،
أن يسمع كلامت النبي ،Pوما جاء يف مطاوي خطبته من إعالنٍ وبالغٍ.
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ٍ
يل ،Qحيث
بعد
ٍّ
رمزي ،تشري إىل انتقال ذلك املقام من النبي Pإىل ع ٍّ
املالحظ هنا:

ٌ
معروف بأن «العامئم
أوالً :إن النبي Pقد اختار العاممة ،وقوله  Pفيها

تيجان العرب»((( ،لذا فهي تشري إىل املنصب ،وترمز إىل املقام...
ثانياً :إن تلك العاممة هي عاممة النبي ،Pمبا يوحي أن املقام الذي يُراد

اإلشارة إليه هنا هو مقام النبي Pنفسه ،واملنصب الذي لديه ،سوا ًء يف بعده
منصب آخر.
مقام أو
ٍ
الديني أو السيايس ،وليس أي ٍ
ثالثاً :إن النبي  Pنفسه قد ألبس عل ّياً Qتلك العاممة ،وت ّوجه بها ،ما
يعني أن النبي Pقد قلّد عليّاً ذلك املنصب ،ومنحه ذلك املوقع ،وأعطاه ذلك

املقام.

يل ،Qقد كانت عىل
رابعاً :إن مشهدية تتويج النبي Pعاممته لإلمام ع ٍّ

مرأى من جميع الناس يومها ،مبا يدل عىل أنه قد أريد لهذه املشهدية أن تصل

داللتها إىل عموم الحضور ،وأن يدرك رمزيتها جميع من كان يف ذاك الحفل.
خامساً :لقد أراد النبي Pلتلك املشهدية البرصية أن تصحب الخطاب،

وأن ترتافق مع ما سوف يلقيه من بالغٍ ،وأال يقترص إيصال ذلك البالغ ومضمونه
عىل اللفظ وداللته ،وإمنا أريد له أن يكون مصحوباً مبشهدي ٍة برصي ٍة ِ
ذات دالل ٍة
ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن
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واضح ٍة ومؤثر ٍة ،تتكاتف مع داللة الخطاب وتعضده ،وتعمل عىل دحض جميع

تلك الرسديات املتوقع إنتاجها الحقاً لاللتفاف عىل ذلك النص ومراده ،وإبطال

جميع تلك التأويالت التي ابتدعت لتعطيل ذلك البالغ وفائدته.
ث) يف التعبري الجسدي وداللته :لقد ذكرنا أن النبي Pأمر أن يصنعوا له منربا ً
يلQ
ففعلوا ،فصعد عىل املنرب ،وأصعد عليّاً Qمعه ،ورفع بيد ع ٍّ

حتى بان بياض آباطهام((( ،وقال خطبته املعروفة ،حيث ميكن تسجيل

((( الكليني ،الكايف ،طهران ،دار الكتب اإلسالميّة 1367 ،ه.ش ،ط ،3ج  ،6ص.461:
((( املجليس ،بحار األنوار ،بريوت ،مؤسسة الوفاء 1983 ،م ،ط ،2ج ،20ص.387

املالحظات التالية عىل هذا البعد الجسدي ،الذي رافق إلقاء تلك الخطبة:
ِ
يكتف النبي Pبصعوده هو عىل املنرب ،وإمنا أصعد عل ّياً معه ،ما
أوالً :مل

يل ،Qوأن هناك أمرا ً
يُشعر أن املوضوع محل البيان يتصل بالنبي Pوع ٍّ
يل ،Qيُراد بيانه.
يُعنى به النبي ،Pويتصل باإلمام ع ٍّ
ثانياً :إن هذا األمر -مورد البيان -هو عىل قد ٍر من األهميّة ،وعىل مست ًوى من

العناية التي تستدعي -فضالً عن تلك الرتتيبات والتحضريات وتلك املراسم-
يل Qعىل ذاك
جسدي ّ
أن يكون هناك حضو ٌر
ٌّ
لكل من النبي Pواإلمام ع ٍّ
املنرب ،يشهده جميع الناس حينها ،فلم يكتف النبي Pبصعوده هو فقط عىل

املنرب ،وإمنا أراد أن يكون هناك حضو ٌر
يل Qإىل جنبه،
ٌّ
جسدي لإلمام ع ٍّ
يخص اإلما َم عل ّياً ،Qبل وجملة
ُمشعرا ً بأهمية هذا األمر املراد بيانه ،يف ما
ّ
الظروف والتحديات ذات الصلة.
يل Qورفعها ،حتى بان بياض آباطهام ،يف
ثالثاً :لقد أخذ النبي Pبيد ع ٍّ

تعبريٍ
جسدي يراد من خالله التأكيد عىل أن املعني بهذا البالغ إمنا هو الشخص
ٍّ
املمسوكة يده ،والحارض بشخصه وجسده عىل املنرب ،مبرأًى ومسمعٍ من جميع
ُرسخ يف أذهان
الناس ،حتى يصل ذلك البيان مقروناً بحركات الجسد ،التي ت ّ

بحق من ميسك النبي Pبيده عىل
يف تلك الظروف ،مقروناً بتلك الحيثياتّ ،
املنرب ،عىل مرأًى من حشود الناس وآالفها.
ج) البيعة ختام املراسم :إن من أهم القرائن التاريخية التي تؤكد -زيادة عام
سلف -داللة نص الغدير ،وتفصح عنها ،ما حصل من مراس َم بعد أن انتهى
النبي Pمن إلقاء خطبته ،وإبالغ الناس ما أُنزل إليه من ربه ،حيث أمر الناس

العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ

بي يف حقه .وهو ما تطلّب
الجميع من هو
املعني بذاك البيان ،وأهم ّية ما يُ ّ
ّ
يل( Qأخذ بيده ورفعها)،
حصول ذلك االتصال الجسدي بني النبي Pوع ٍّ
حتى يتأكد أن هناك أمرا ً ذَا أهم ّي ٍة قصوى يتصل بهام ،تطلب أن يصدر ذلك البيان
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أن يبايعوا عليّاً Qبإمرة املؤمنني((( ،فاحتشدوا عليه يبايعونه ،ويهنئونه
أيام.
بإمرة املؤمنني ،واستمرت مراسم البيعة والتهنئة ثالثة ٍ
وهنا ميكن أن نلحظ أن النبي Pمل يكتف بإبالغ التنصيب السيايس والديني

يل ،Qوإمنا طلب أن يُتبع ذلك التنصيب مبراسم البيعة والتهنئة،
(الخالفة) لع ٍّ
وذلك لتحقيق هدفني اثنني:

األول :هو التأكيد عىل املدلول السيايس والديني لذاك التنصيب ،ألن ذاك

الحفل لو تضّ من قضيّ ًة جزئيّ ًة أو هامشيّةً ،ملا تطلّب جملة تلك املراسم ،مبا
فيها البيعة بإمرة املؤمنني ،والتهنئة بها ،واللتني تدلّ ن عىل ٍ
(وديني)
سيايس
بعد
ٍّ
ٍّ
ح يف ذاك الحفل ،اقتىض حصول تلك املراسم والقيام بها.
واض ٍ

سيايس من خالل
الثاين :تحويل ذاك التنصيب السيايس (والديني) إىل واقعٍ
ٍّ

يل ،Qواالعرتاف بها،
أخذ اإلقرار من جموع الناس وجميعها بالوالية لع ٍّ

يل
والعمل عىل إعطائها بعدا ً واقع ّياً ،يتمثّل يف توجيه تلك االحتفالية بشكلٍ عم ٍّ
يل ،Qما يُشعر أن تلك الوالية قد امتلكت مجمل عنارص
نحو البيعة لإلمام ع ٍّ
ديني ،ترتتب عليه آثاره ومفاعيله.سيايس
فعل ّيتها وتح ُّولها إىل واقعٍ
ٍّ
ٍّ
 - 9االستغناء عن املبايعة بعد وفاة النبي :Pيذهب الكاتب إىل أن «إعالن النبي
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يل عن دعوة الناس
 Pعل ّياً Qحاكامً سياس ّياً من بعده يستلزم استغناء ع ٍّ
إىل مبايعته بعد النبي ،Pألنه يفرتض به أن يكون حاكامً فعل ّياً فور وفاة النبي
ٍ
اعرتاف جدي ٍد أو مبايع ٍة جديد ٍة»(((.
 ،Pوال يحتاج إىل

هنا أيضاً نجد أن الكاتب قد وقع يف العديد من األخطاء ،وارتكب العديد من

املغالطات ،والتي تستلزم املالحظات التالية:

فعل إعطا ِء مرشوعيّ ٍة
 - 1يبدو أن الكاتب مل يلتفت إىل أن فلسفة البيعة ال تعني َ
التزام مبرشوع ّي ٍة
من قبل املبايِع للمبايَع ،وإمنا تعني -يف الفهم الديني -فعل
ٍ
((( املفيد ،اإلرشاد ،بريوت ،دار املفيد1993 ،م ،ط ،2ج ،1ص.177 :
((( الشيعة اإلمام ّية بني ال ّنص والتاريخ ،م.س ،ص.123 :

سابق ٍة عىل البيعة ،وكل ما يفعله املبايِع هنا أنه يُظهر التزامه ،من خالل
بيعته ،بتلك املرشوعية السابقة عىل البيعة ،أي إن البيعة ال تنشئ املرشوع ّية
(السياسيّة) ،وإمنا تنشئ إظهار االلتزام بها ،أو التأكيد عليه.

وكدليلٍ عىل ما نقول يف فلسفة البيعة ،نذكر -من باب املثال -ما حصل مع
النبي Pيف السنة السادسة للهجرة ،عندما ذهب وأصحابه ألداء العمرة يف مكة،

إذ بلغه أن قريشاً قد قطعت الطريق عليه ،وأنهم مقاتلوه أو قاتلوه .والذي حصل يف
هذا املوقف أ ّن أصحاب النبي Pبايعوه عىل القتال وعدم الفرار(((...؛ فالسؤال

الذي يُطرح هو :هل أن القتال دون النبي Pمل يكن واجباً ،ثم أصبح واجباً
بالبيعة؟ وهل إن حامية النبي Pمل تكن واجبةً ،ثم أضحت واجب ًة بالبيعة؟ أم إن
الصحيح أن يقال :إن حامية النبي Pوالقتال بني يديه كانا واجبني قبل البيعة،

وهام واجبان بعدها ،من دون فرقٍ  ،سوى أن البيعة إمنا كانت ملزيد استيثاقٍ من
األصحاب عىل نرصته ،ولتأكيد التعهد عىل حاميته ،وعدم الفرار والقتال دونه؟
واألمر نفسه يف ما يتصل ببيعة النساء بعد فتح مكة ،عندما بايعن النبيP

رشعت هذه األمور ومنحتها رشعيتها؟؛ أم إن هذه األمور ،التي ذُكرت يف اآلية،
ّ

رشع ًة قبل البيعة ومن دونها ،فأتت البيعة لتحقيق االلتزام من أولئك النساء
كانت م ّ
(اللوايت دخلن جديدا ً يف اإلسالم) بتلك األمور التي ذكرت يف اآلية ،وألخذ
التعهد منهن بااللتزام بها ،وعدم مخالفتها ،ال أكرث وال أقل.

((( الطربيس ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،ط ،1ج  ،10-9ص.150 :
((( سورة املمتحنة ،اآلية .12
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َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُّ َ
ب إِذا
عىل عدم الرشك ،وعدم الرسقة ،وعدم الزىن ،...يقول تعاىل﴿ :يأيها ٱنل ِ
َ ٓ َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ ُ َ ۡ َ َ َ َ ٰٓ َ َّ ُ ۡ ۡ َ َّ َ ۡ ٗ َ َ َ ۡ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ َ
سقن ول يزنِني ول
شكن بِٱللِ ش ٔ
يا ول ي ِ
جاءك ٱلمؤمِنٰت يبايِعنك ع أن ل ي ِ
َ
َ
َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ٰ َ ُ َّ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ٰ َ ۡ َ َ ُ َ ۡ َ ۡ َّ َ ۡ ُ َّ َ َ َ ۡ َ َ
ينك ِف
تينهۥ بي أيدِي ِهن وأرجل ِ ِهن ول يع ِص
يقتلن أولدهن ول يأتِني بِبهت ٖن يف ِ
َۡ
ٱلل إ َّن َّ َ
َ َ ۡ ُ َّ َ ۡ َ ۡ ۡ َ ُ َّ َّ َ
ٱلل َغ ُفورَّ ٞرح ٞ
ِيم﴾(((؛ فهل البيعة هي التي
مع ُر ٖ
وف فبايِعهن وٱستغفِر لهن ۚ ِ
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اإلسالمي ليست
وعليه فإن ما يستفاد من القرآن الكريم ،هو أن البيعة يف الفهم
ّ

فعل إعطاء مرشوعيّ ٍة دينيّ ٍة أو سياسيّ ٍة ،وإمنا هي -يف املوارد التي ذكرت -فعل

تعهد والتزام مبا هو مرشو ٌع سلفاً ،وقائ ٌم مسبقاً.

فعل
ومن هنا فقد التبس األمر عىل الكاتب ،عندما تصور خاطئاً أن البيعة هي ُ

إعطا ِء مرشوعيّ ٍة ،ليستنتج من ذلك أ ّن اإلمام عليّاً Qعندما يدعو الناس إىل

ري
بيعته ،فمعناه أنه يدعوهم إىل منحه مرشوعيّ ًة سياسيّ ًة يفتقدها ،وهو
ٌ
استنتاج غ ُ
فعل إعطا ِء مرشوع ّي ٍة (سياس ّي ٍة أو دين ّي ٍة) ،فعندها
ح ،ألن البيعة عندما ال تعني َ
صحي ٍ
توصل الكاتب إليه.
ال ميكن الذهاب إىل ذلك االستنتاج الذي ّ

 -2بنا ًء عىل ما سبق ،ميكننا القول أن اإلمام عليّاً Qإمنا دعا الناس إىل االلتزام
مبرشوعيته السياسية والدينية ،وليس إىل منحه تلك املرشوعية السياسية ،أي
إنه قد دعا الناس إىل االلتزام بلوازم تلك املرشوعية ،التي تأت ّت من إبالغ
النبي Pلألمة يف غدير خ ٍّم ما أنزل إليه من ربه فيه ،ويف اختياره خليف ًة له،
وإماماً لألمة ،سوا ًء يف املجال الديني أو السيايس.

يل Qالناس إليها ،إمنا هي
ومن هنا ،فإن تلك البيعة التي دعا اإلمام ع ٌّ
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دعوة إىل النرصة والطاعة ،ال إىل اختياره حاكامً عليهم وإماماً لهم ،حيث كان
هذا االختيار قد حصل ،وأُعلن عنه يف غدير خ ٍّم ،سوى أن تلك الظروف التي
يل Qأن يدعو الناس
استج ّدت بعد وفاة النبي ،Pقد تطلبت من اإلمام ع ٍّ

إىل طاعته ونرصته ،وتجديد االلتزام مبرشوعيته السياسيّة والدينيّة ،وإىل عدم
االنجرار إىل ما يخالف هذه املرشوعية ولوازمها.

وعليه ،ال
يل Qالناس إىل
ّ
يصح للكاتب أن يستنتج من دعوة اإلمام ع ٍّ

بيعته ،أن ذلك ّ
يدل عىل عدم حصول التنصيب السيايس يف غدير خ ٍّم ،ألن

سيايس
تنصيب
الجواب أنه ال تنايف بني األمرين ،ألن ما حصل يف غدير خ ٍّم هو
ٌ
ٌّ
298
التزام به من خالل البيعة ،وما حصل بعد وفاة النبي Pدعوة إىل
وفعل
ُ
وديني،
298
ٍ
ٌّ

تجديد ذلك االلتزام وعدم مخالفته ،بسبب من تلك الظروف التي استجدت،

ٍ
جديد.
والتي تطلبت توجيه تلك الدعوى من

 -3يخلط الكاتب بني الفعل ّية واملرشوع ّية ،عندما يذهب إىل أن حصول اإلمام
يل Qعىل املرشوعيّة السياسيّة و (الدينيّة) يقود بالرضورة إىل كونه
ع ٍّ

ح ،ألنه قد يحصل أن تنفصل الفعلية عن
ري صحي ٍ
حاكامً فعل ّياً ،وهو غ ُ
املرشوعية يف الواقع السيايس ،حيث قد يكون لحاكمٍ ما مرشوعيته السياسية،
لكن هذه املرشوعية ال تأخذ طريقها إىل الواقع السيايس ملانعٍ أو آخ َر ،وال

يرتتب عليها مفاعيلها ،ألن هناك من منع ترتيب تلك املفاعيل ومجمل اللّوازم
التي ترتتب عليها.

وهذا ليس عزيزا ً حتى يف زماننا املعارص ،فكم من حاكمٍ قد حصل عىل

مرشوعيته السياسية -مبعزل عن فلسفة هذه املرشوعية ومحتواها -لكن هذه

تشق طريقها إىل الواقع،
املرشوعية مل تستطع أن تأخذ دورها يف الحكم ،أو ّ
بسبب من ق ّو ٍة قاهر ٍة ،أو مانعٍ حال دون ذلك .وهنا يبقى هذا الحاكم عىل مرشوع ّيته
ٍ
سيايس ناجزٍ.
يل ،وإىل واقعٍ
تلك ،وإن مل تتحول هذه املرشوعية إىل حكمٍ فع ٍّ
ٍّ

ّ
يستدل الكاتب عىل عدم املرشوعية (عدم التنصيب السيايس) من
وعليه ،أن
خالل عدم الفعلية (فعلية الحكم) ،فهو ما ينطوي عىل مغالط ٍة واضح ٍة ،ألنه ميكن

السياسيّة قد أصبحت أمرا ً مفروغاً عنه حينها ،سوى أن ما حصل بعد وفاة النبي
ٍ
ٍ
ومستجدات سياس ّي ٍة ،هو الذي حال دون تح ّول تلك املرشوع ّية
ظروف
 Pمن
السياسيّة إىل فعلي ٍة يف الحكم ،ويف اإلمامة السياسيّة ،وخالفة النبي.P

 -4يُلحظ هنا أيضاً مدى انفصام الكاتب عن التاريخ ،يف الوقت الذي ي ّدعي
فيه استخدامه للمنهج التاريخي يف بحث مجمل تلك القضايا ذات الصلة.
ودليلنا عىل ذلك أنه توجد العديد من املصادر واملراجع التاريخية((( وغريها،

((( راجع عىل سبيل املثال :أحمد حسني يعقوب ،املواجهة مع رسول الله ،Pم.س ،البابان الثالث والخامس.
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ٍ
مختلف للتاريخ ،والتي تظهر سياقاً مغايرا ً ألحداثه،
التي تتحدث يف تص ُّو ٍر

ّ
وتدل عليه؛ لكن تجد أن الكاتب ،إما أنه ال
له أدلته وشواهده ،التي تعضده
يستفيد منها عىل اإلطالق ،أو أنه ال يبني عىل بعض ما جاء فيها ،أو أنه يهمل

تلك الفرضية (التص ّور ،السياق) التي تؤرش عليها ،ويحاول أن يطمس جميع
تلك الدالالت التي ميكن أن تستفاد منها يف مجا ٍل أو آخ َر.

منيس :يف معرض استدالله عىل عدم حصول التنصيب
نيس
ٌّ
 -10والية العهد ٌ
السيايس يف غدير خ ّم ،يسعى الكاتب إىل االستفادة من الواقع السيايس الذي
استج ّد بعد وفاة النبي ،Pليستنتج منه عدم الداللة السياس ّية لحديث الغدير.

سيايس ،وإال
تنصيب
فيقول يف داللة ذلك الحديث« :ال ميكن اعتبارها دالل َة
ٍ
ٍّ

منيس ،حتى من قبل
نيس
ٌّ
ال ُيعقل أن يترصف الجميع مع والية العهد كأنها ٌ
يل عالق ُة مود ٍة ومحب ٍة مثل أنصار املدينة»(((.
الذين تجمعهم بع ٍّ

وهنا ال بد من تسجيل املالحظات التالية:

أوالً :يبدو أن الكاتب مسكو ٌن بنظرته الطُّهرانية والقداسوية إىل التاريخ ،وهو

ري قاد ٍر عىل تعقّل أن تترصف مجمل املك ّونات السياس ّية واالجتامع ّية
ما جعله غ َ
يومها مع التنصيب السيايس يف غدير خ ٍّم وكأنه مل يكن.
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ثانياً :أليس من وظيفة الباحث املوضوعي املتج ّرد من الغايات املسبقة يف

بحثه ،أن يسعى إىل تعقل تلك الفرضيّات والسياقات التاريخيّة ،التي تخالف
التاريخ الرسمي ورسديات السلطة عىل م ّر التاريخ ،وأن يبحث فيها بشكلٍ
علمي
ٍّ
يتبي الصحيح من
ومقارنٍ مع الرسديات املعارضة السلطة ،حتى يستطيع أن ّ
الخطأ فيها ،وخصوصاً عندما يكون هناك الكثري من األدلة والشواهد التاريخ ّية

عليها؟

لن يكون أمرا ً مربرا ً للباحث املنصف ،أن يقفل باب البحث العلمي ،أو
ي ّدعي عدم قدرة العقل عىل فهم سياقٍ
تاريخي يخالف ما يعتقده ،أو فرضيّ ٍة
ٍّ

((( الشيعة اإلمام ّية بني النص والتاريخ،م.س ،ص.123

تاريخيّ ٍة تغاير الرسديات الرسمية للسلطات املتعاقبة يف التاريخ اإلسالمي.

وليس من الصحيح للكاتب املوضوعي تعطيل قدرة العقل ،عندما يتصل

ٍ
مسبقات
األمر بتصور للتاريخ والدين ،يجايف قناعاته اإليديولوجية ،وما لديه من
فكريّ ٍة ،بل املطلوب يف هذا املجال أن يستنفر العقل إمكانياته ،ليبحث بشكلٍ

علمي يف جميع األدلة والشواهد واملعطيات التاريخيّة .بعدها ميكن له أن يقول
ٍّ

أن هذا األمر ميكن أن يُتعقّل تاريخ ّياً ،أو ال ميكن ذلك.

أما مقاربة هذا املوضوع بهذا النوع من االستبعادات ،واألحكام القطعية

املقفلة ،من دون الخوض يف بحث الفرضيات وأدلتها ،فهذا ليس عمالً علم ّياً،
وإمنا هو أقرب ما يكون إىل الفعل الخطايب (الدعايئ) ،الذي يهدف إىل تجميل
فكر ٍة يف ذهن القارئ ،أو تسفريها عنه ،من دون إشباعها بحثاً وتحليالً.
ثالثاً :أال يوجد يف التاريخ الديني الكثري من املوارد التي تعاملت فيها أم ٌم أو
مجتمعاتٌ مع أوامر أنبيائها (أو دعوتها) كأنها مل تكن؟ أمل يتعرض النبي Pنفسه

جه أمرا ً ف ُعيص أمره ،وطلب مطلوباً فرفض
النوع كهذا من املواقف ،بحيث إنه و ّ
طلبه ،ومل يستجب له .واملربرات حارضة للقول بأن النبي Pليس معن ّياً بالشأن
ناتج عن انفعاالته الشخصيّة ،أو أنّه قد يخطئ يف
السيايس ،أو أن بعض كالمه ٌ

شؤون الدنيا ،أو أن الجميع أعلم منه فيها وأفهم (حاشاه ذلك) -أنتم أعلم بشؤون

ٍ
بكتف ودوا ٍة ليكتب لألمة كتاباً لن تضل
وكأنه مل يكن ،عندما طلب منهم أن يأتوه
من بعده أبدا ً؛ فهل أطاعوا النبي Pواستجابوا لطلبه ،أم أنهم عصوه وخالفوه؟
وإذا كانوا قد خالفوه يف حياته ،بل يف محرضه ويف بيته؟ ،فام املانع أن يخالفوه

بعد وفاته ،ويف مغيبه؟

ٍ
قريش من لحظة وفاة النبي
ما املانع الذي مينع من تعقُّل أن تستفيد بطون
 Pالستعادة سلط ٍة فقدتها ،ترى أن الفرصة قد أصبحت مؤاتي ًة لها السرتجاعها؟
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دنياكم-؛ وعليه ميكن مخالفته ،ويجوز عصيانه ،والر ّد عليه؟!!!
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قريش التفافاً عىل وصية النبي ،Pألنها مل
ٌ
وما املانع من تعقُّل أن متارس

تستطع أن تتق ّبل أن يبقى امللك يف بني هاشم ،وكانت تريد حصتها منه ،وأن
يُتداول بني بطونها ،وكانت ترفض أن تُحرص الخالفة يف أهل بيت النبيP
-فضالً عن أسباب أخرى تدفعها لذلك ،-حتى ولو كان ذاك بإعالنٍ من النبيP

نفسه ،وإبال ٍغ منه ملا أنزله الله تعاىل فيها؟
ميكن القول إن سرية النبي Pتنطوي عىل أدلّ ٍة عديد ٍة تدعم ما نقول؛ فقط

أدعو هنا من يصعب عليه أن يتعقل مخالفة االجتامع السيايس العام حينها تنصيب
حد((( ،وما ذكره
النبي Pلعيل Qإىل أن يقرأ بتم ُّعنٍ ما حصل يف معركة أُ ُ
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مل يستطع تعقُّله بعد وفاة النبي ،Pوما حصل بعدها من

((( جعفر مرتىض ،الصحيح من سرية النبي Pاألعظم ،بريوت ،دار السرية ،ج ،6صص 168-156؛ مح ّمد شقري،
فلسفة اإلمامة يف الفكر الشيعي ،م.س ،ص.111-110 :
((( سورة آل عمران ،اآليات .155-152

 -11التنصيب السيايس؛ آثاره وحضوره :يذهب الكاتب يف معرض تربيره عدم
الداللة السياسية لحديث الغدير إىل أن « :حدث التنصيب السيايس يستدعي

حصول آثا ٍر الحق ٍة تناسبه ،وغياب ما يدل عىل عدمها أو عىل ما ينفيها.
أي مؤشِّ ٍ عىل حصول هذا
فاألحداث التي أعقبت وفاة النبي ،ال تحمل َّ
الحدث لغياب أثره السيايس بالكامل ،واحتجابه عن املحاجات السياسية

التي أعقبت وفاة النبي»(((.

يف معرض نقاشنا لكالم الكاتب ينبغي تسجيل ماييل:

أوالً :إن حدث التنصيب السيايس يف غدير خ ٍّم يستدعي من جميع مك ّونات

االجتامع السيايس اإلسالمي حينها ،أن تعرتف برشعية الخليفة الذي ت ّم تنصيبه
من النبي ،Pوأن تسلّم له ،وأن ترتّب جميع اآلثار السياس ّية واالجتامع ّية عىل

هذه الرشعيّة ،لكن السؤال الذي يُطرح أ ّن هذه اآلثار -إن كان املراد منها فعلية
الحكم -هل ترتت ّب بالرضورة؟ أم إنّها ترتتّب برشط عدم وجود مانعٍ مينع منها؟

أي ماذا لو أن جملة مك ّونات االجتامع السيايس اإلسالمي حينها (التحالف

القريش )...،قد رفضت ترتيب تلك اآلثار (فعلية الحكم) ،فهل ترتتب تلك اآلثار؟
ولو أن التحالف القريش قد وجد أن الفرصة قد أضحت مؤاتي ًة له السرتجاع
السلطة ،وتنفيذ االنقالب عىل التنصيب السيايس ورشعيته ،وأنه قد نجح تالياً يف
وعليه ،إن كان املراد بغياب األثر السيايس لحدث التنصيب يف غدير خ ٍّم،

يل يف
هو عدم تحول الرشعية السياسية لخالفة اإلمام ع ٍّ
يل Qإىل واقعٍ فع ٍّ

االجتامع السيايس حينها ،فالجواب :إن هذا األمر مر ّده ليس لعدم حصول
التنصيب السيايس ،وإمنا لالنقالب الذي حصل عىل ذاك التنصيب ورشعيته ،ما

أ ّدى إىل غياب مجمل تلك اآلثار السياس ّية الالحقة ،التي ينبغي أن ترتت ّب عليه.
((( وجيه قانصو ،الشيعة اإلمام ّية بني النص والتاريخ ،م.س ،ص.123 :
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تنفيذ انقالبه هذا ،فهل ترتتب تلك اآلثار؟
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والذي يبدو من هذا املورد وغريه ،أ ّن مقاربة الكاتب مشبع ٌة بالرسدية الرسميّة
للتاريخ ،ولذا مل يستطع أن ينفصل عن هذه الرسدية يف تحليله التاريخي ،مع أن
القارئ لكتابه يجد أدلّ ًة وشواه َد عديد ًة -وغريها الكثري -كان ميكن له أن يستفيد
منها يف تل ّمس تصور املعارضة السياسيّة للتاريخ السيايس حينها ،ورسديتها
التاريخية ملجمل األحداث التي حصلت قبل وفاة النبي Pوبعدها ،ما يفيض
إىل إبراز فرض ّي ٍة أخرى للمسار السيايس لألحداث التي أعقبت وفاة النبي،P

تخالف فرضية السلطة الرسم ّية ،لكن الكاتب مل يفعل.
ثانياً :أما إن كان املراد بالقول بأن «األحداث التي أعقبت وفاة النبي ال تحمل
أي مؤشِّ ٍ عىل حصول هذا الحدث ،»..هو مطلق املؤرشات التاريخيّة ،فأعتقد
َّ
أن يف هذه الدعوى افتئاتٌ عىل التاريخ وما حمله ،وذلك ألن وفرة من املعطيات
ُّ
وتدل بشكلٍ أو بآخ َر عىل حصول ذلك
التاريخية تفيد خالف ما ي ّدعيه الكاتب،
التنصيب السيايس ،والتي منها:
يل Qللسلطة الجديدة (إىل حني وفاة الزهراء.)Q
 )1عدم بيعة اإلمام ع ٍّ
 )2موقفه الرصيح بعدم رشعية تلك السلطة.
 )3بيانه الدائم أنه هو صاحب الحق والرشعية السياسية.
 )4استعداده لتصحيح الوضع املستجد بالفعل امليداين (وإن مل يحصل هذا
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األمر لعدم توفر عنارص القوة لديه حينها).
سيايس له
تنصيب
 )5استشهاداته املتكررة بواقعة الغدير ،وما حصل فيها من
ٍ
ٍّ
(وهو ما سوف نتحدث فيه الحقاً).
يل( Qحديث
ثالثاً :ي ّدعي الكاتب أن حدث التنصيب السيايس لإلمام ع ٍّ
الغدير) قد احتجب عن املحاجات السياسية ،التي أعقبت وفاة النبيP؛ وهنا،

ال بُ ّد من أن نذكر -يف مقام الجواب عىل هذه الدعوى -جمل ًة من املقدمات
التي تساعد عىل فهم السياق التاريخي والسيايس (والتدويني) ،الذي صدرت
يف خض ّمه تلك املحاجات ،ووعي مجمل املناخ العام الذي سيطر عىل تلك
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ج ٍ
ات يف حديث الغدير قد وصل إلينا بالرضورة،
 )1ليس كل ما صدر من محا ّ
جاتٌ أكرث مام وصل إلينا ،ومع ذلك مل تصل
إذ قد تكون قد حصلت محا ّ
ألسباب عديد ٍة .فكل ما ميكن أن نقوله يف هذا املورد ،هو أنّنا مل نجد أكرث
ٍ
مام وجدنا ،أو مل يصل أكرث مام وصل إلينا ،وال نستطيع القول أنه مل يصدر
إل ما وصل ،إذ قد تكون حصلت محاجاتٌ أكرث بحديث
جات ّ
من املحا ّ

لسبب أو آخر.
الغدير ،ومع ذلك مل تصل إلينا
ٍ

 )2هل نستطيع أن نبحث يف هذه القضية مبعز ٍل عن الظروف السياسيّة والتاريخيّة

التي كانت سائد ًة يومها؟ فهل كان النص السيايس للمعارضة السياسية متاحاً

حظ ٌر صار ٌم عىل هذا
للتداول والتدوين والرأي العام حينها ،أم كان هناك َ
النص ،و َمن ٌع من تدواله ،وش ّد ٌة مبال ٌغ فيها عىل من كان يخالف الخطاب
السيايس-الديني للسلطة الرسمية آنذاك؟

ٍ
سياسات معرف ّي ٍة-دين ّي ٍة ،سعت من خاللها إىل
أمل تُقْدم السلطة عىل اعتامد

متس رشعيّتها ،أو تدعم رشعيّة الخصم،
إلغاء جميع النصوص الدينيّة التي
ّ
ومعاقبة من يخالف تلك السياسات ،أو يتجرأ عىل البوح بأحاديثَ ال توافق
عليها ،أو ترى فيها خطرا ً عىل مرشوعيتها السياسية أو الدينية؟

يف املدينة (وسجنهم) ألنهم كانوا يف وارد التحديث بتلك األحاديث ،والدعوة
إىل االكتفاء بالقرآن الكريم دون أحاديث النبي ،Pبل ومسعى قريش إىل املنع
من تدوين تلك األحاديث حتى يف حياة النبي ،Pوقبل وفاته(((؟

ٍ
أال يُفهم من ذلك أن تشديد السلطة سوف يتجه بشكلٍ
أساس إىل تلك
األحاديث التي تفيض بداللتها السياس ّية ،وتدعم املرشوع ّية السياس ّية للخصم،
نص الغدير ،أو ما يشابهه من أحاديث؟ وهل كانت السلطة لتقبل
وخصوصاً ّ

((( مرتىض العسكري ،معامل املدرستني ،بريوت ،مؤسسة النعامن1990 ،م ،ج ،1ص.254 :
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كيف يفهم الكاتب املنع من تدوين السنة النبوية ،واملبادرة إىل جمع أحاديث
رسول الله Pوإحراقها ،وإىل منع إفشاء تلك األحاديث ،وحبس بعض الصحابة
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أن يتم التداول بأحاديث تصيب بالرضر مرشوعيتها السياسية ،وخصوصاً عندما

تكون مبستوى حديث الغدير وداللته؟

وعليه ،ال نستطيع أن نفهم قلة املوارد التي أمكن لها أن تخرتق ذلك الحظر

الديني-السيايس الذي مورس من قبل السلطة الرسمية آنذاك ،مبعزل عن تلك

السياقات التاريخية والسياسية التي كانت قامئةً ،والتي أث ّرت بشكلٍ كبريٍ عىل
مجمل ما يرتبط بالنص السيايس (الديني) للمعارضة ،وتدوينه ،ونقله ،والتحديث

جات التي اعتمدته الحقاً،
به ،وخصوصاً ما كان يتصل منه بنص الغدير ،واملحا ّ
وتدوينها.

ٍ
بعض من تلك املحاجات التي حصلت –عىل
وهذا يعني أن مجرد وصول
الرغم من الحظر عىل الحديث الذي دام لعقو ٍد متطاول ٍة من الزمن ،بل ملا يربو

رب سياسيّ ٌة ودينيّةٌ،
عىل القرن من السنني ،-فهو مام ميكن أن يرتت ّب عليه دالل ٌة أك ُ
باملقارنة مع عدم وجود ذلك الحظر عىل الحديث ونقله وتدوينه.

 )3مع كل ما تق ّدم ميكن القول ،إ ّن اإلمام عليّاً Qقد احتج بحديث الغدير يف
موار َد عديد ٍة ،وقد وصلت إلينا جمل ٌة من تلك املوارد ،التي حصل االحتجاج
فيها بذاك الحديث ،والتي منها:

 -1احتجاجه عىل قريش واملهاجرين واألنصار بعد وفاة الرسول ،Pملا
ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن
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امتنع عن البيعة أليب بكر ،فقال يف معرض بيانه رفض تلك البيعة« :يا معرش
املسلمني واملهاجرين واألنصارُ ،أنشدكم الله ،أسمعتم رسول الله يقول يوم

خم كذا وكذا.(((»..
غدير ٍّ

هم به القوم من البيعة لعثامن،
 -2يف يوم الشورى ،إذ إنه «ملا رأى أمري املؤمنني ما َّ
قام فيهم ،ليتخذ عليهم الحجة ،فقال Qلهم :اسمعوا مني كالمي ،فإن
يكُ ما أقول ح ّقاً فاقبلوا ،وإن يكُ باطالً فأنكروا .ثم قال لهم :أنشدكم بالله

الذي يعلم صدقكم إن صدقتم ،ويعلم كذبكم إن كذبتم ..هل فيكم أحد نصبه
((( كتاب سليم بن قيس ،م.س ،ص.153 :

يل مواله،
رسول الله يوم غدير ٍّ
خم بأمر الله تعاىل ،فقال :من كنت مواله فع ٌّ

اللهم والِ من وااله ،وعا ِد من عاداه ،غريي؟ قالوا :ال.(((»..

 -3يف خالفة عثامن ،عندما كان ما يربو عىل املائتي رجلٍ يف مسجد رسول الله
 ،Pفقال لهم إن الله تعاىل قد أمر نب ّيه أن يعلم الناس « ..والة أمرهم ،وأن
جهم ،وينصبني
فس لهم من صالتهم وزكاتهم وح ّ
يفس لهم من الوالية ما ّ
ّ
يل ،فقمت ،فقال :من كنت
للناس بعد غدير ٍّ
خم ،ثم خطب وقال ...:قم يا ع ُّ

يل مواله ،اللهم والِ من وااله ،وعا ِد من عاداه.(((»..
مواله فع ٌّ

 -4يف أيام خالفته يف الرحبة (يبدو أنها مكا ٌن واس ٌع يف مسجد الكوفة أو أمامه)
خم ما قال،
يل ..« :Qمن سمع النبي Pيوم غدير ٍّ
حيث قال اإلمام ع ٌّ
إال قام ،وال يقوم إال من سمع رسول الله Pيقول .فقام بضعة عرش رجالً...

فقالوا نشهد أنا سمعنا رسول الله يقول :أال إن الله عز وجل ول ِّيي ،وأنا ويل
يل مواله ،اللهم والِ من وااله ،وعا ِد من عاداه،
املؤمنني ،أال من كنت مواله فع ٌّ
ب من أحبه ،وأبْ ِغض من أبغضه.(((»..
وأ ِح َّ

 -5يف يوم الجمل ،عندما «بعث إىل طلحة بن عبيد الله أن الْ َق ِني ،فأتاه طلحة،
يل
فقال :أنشدتك الله ،هل سمعت رسول الله Pيقول :من كنت مواله فع ٌّ
مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه؟ قال :نعم .قال :فلِ َم تقاتلني؟.(((»..

الله وبركاته ،قال من القوم؟ قالوا :مواليك يا أمري املؤمنني ،قال ...:من أين
خم ،وهو آخ ٌذ
رب؟ قالوا :سمعنا رسول الله يقول يوم غدير ٍّ
وأنتم قوم ُع ٌ
بعضدك :أيها الناس ،ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟ قلنا بىل يا رسول

يل موىل من كنت مواله،
الله .فقال :إن الله موالي ،وأنا موىل املؤمنني ،وع ٌّ
(((
(((
(((
(((

األميني ،الغدير ،ج ،1م.س ،صص .163-159
األميني ،م.ن ،صص .165-163
م .ن ،ص.167 :
م .ن ،ص.186 :
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ْب فقالوا« :السالم عليك يا أمري املؤمنني ورحمة
 -6يف أيام خالفته ،عندما أتا َه َرك ٌ
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اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه .فقال :أنتم تقولون ذلك؟ قالوا :نعم .قال:

وتشهدون عليه؟ قالوا :نعم .قال صدقتم.(((»..

 -7يف يوم صفني ،يف عسكره وجمع الناس ،حيث صعد املنرب ،وقال« :إن

خم « ،وقال« :أيها الناس ،إن الله موالي ،وأنا موىل
رسول الله نصبني بغدير ّ

يل مواله ،اللهم والِ من
املؤمنني ،وأوىل بهم من أنفسهم ،من كنت مواله فع ٌّ

ْ
واخذل من خذله»(((.
رص من نرصه،
وااله ،وعا ِد من عاداه ،وان ْ

ومام ال بُ ّد من اإللفات إليه هنا ،هو أنّه قد اكتفينا مبا احتج به اإلمام
يل Qنفسه بحديث الغدير ،وإال فإن االحتجاج بهذا الحديث مل يقترص
ع ٌّ
يل ،Qوإنّ ا نجد أن أهل البيت Rقد احتجوا أيضاً بهذا
عىل اإلمام ع ٍّ
الحديث ،فلقد احتجت به السيدة الزهراء ،Oواإلمام الحسن ،Qواإلمام

الحسني  ،Qوقد احتج به العديد من الصحابة وغريهم .هذا وقد جمع

العلمة األميني يف موسوعة «الغدير»((( جمل ًة من تلك االحتجاجات ،حيث يظهر
ّ
للمتتبع أن مجمل تلك االحتجاجات قد وقع يف القرن األول الهجري ،بل يف
نصفه األول(((.

وهو ما ّ
يدل عىل أن حديث الغدير كان حارضا ً يف الحجاج السيايس-الديني،

ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن

308
308

وجدل املرشوع ّية السياس ّية-الدين ّية حينها ،عىل الرغم من مجمل الظروف
واألوضاع التي أرشنا إليها ،وهو -أي ذلك الحجاج -ما تم تدوينه أوالً ،وما أمكن

له أن يصل إلينا ،وأن يسلم من حظر السلطة ثانياً ،ومع ذلك فإ ّن به كفاي ًة لالستدالل
عىل مدى حضوره ،وعدم غيابه عن ساحة الجدل السيايس والديني آنذاك.

(((
(((
(((
(((

م.ن ،صص .189 188-
م .ن.196 ،
موسوعة الغدير يف الكتاب والسنة واألدب ،للعالقة عبد الحسني األميني ،والتي طبعت يف أكرث من عرشة
ٍ
مجلدات ،تحتوي عىل مجمل ما جاء يف حديث الغدير يف القرآن والسنة واألدب ،حيث عرض فيها لسند
P
الحديث وداللته ،فأثبت شهرته وتواتره يف جميع القرون ،وداللته عىل اإلمامة وخالفة النبي .
راجع :م .ن ،صص .213 196-

يل
 )4قد يصح القول أن كثريا ً من الحجاج السيايس-الديني ،قد كان ذا من ً
حى جد ٍّ
ألسباب متع ّدد ٍة ،-أي كان يُعمد إىل إبطال دعوى الخصم السيايس بنا ًءٍ
عىل مبانيه ومرتكزاته الفكرية .ولذلك نالحظ أن كثريا ً من الجدل السيايس
يل Qكان يهدف إىل إبطال حجج خصومه،
الذي صدر من اإلمام ع ٍّ
وإسقاط مجمل الدعاوى التي كانوا يتمسكون بها لتربير مرشوعيّتهم السياسيّة

وإمساكهم بالسلطة ،حيث إن إسقاط دعوى الخصم وإبطال حجته ،قد يدفع

إىل إظهار الدعوى املقابلة وتقدمها يف نظر الجمهور واملتلقي.

وعليه ،ليس من الصحيح منهج ّياً أن يُفهم من توسع اإلمام- Qوغريه -يف

استخدام املنهج الجديل يف حجاجه السيايس ،أن واقعة الغدير ال تصلح يف

رث من
مقام هذا الحجاج وأدلته ،بل هو من باب أن توظيف هذا املنهج يف أك َ

وأقرب إىل بلوغ الغاية
حجاج وسجا ٍل ،قد يكون أدعى إىل تحصيل املطلوب،
َ
ٍ
ظروف وأوضا ٍع مح ّدد ٍة.
ظل
من غريه ،يف ّ
 )5إن القبول بالتنصيب السيايس الذي حصل يف غدير خ ٍّم ،يقوم عىل جمل ٍة
ُ
من املرتكزات الفكرية التي يجب االعتقاد بها ،حتى يُضحي متاحاً
القول
أنّه تجب طاعة النبي ،Pواألخذ بقوله يف ما أىت به من تنصيب اإلمام

تكاليف يف
يل Qخليف ًة له ،من قبيل أن ما يصدر عن النبي Pمن
َ
ع ٍّ

يأمر يف هذا الشأن ،فليس ذلك من باب الرغبة الشخصيّة وميوله العاطفيّة،
وأن النبيP
ٍ
أقل علامً من غريه يف ذاك
بتأييد وتعليمٍ من الله تعاىل -ليس َّبعض من هذه املرتكزات ،فعندها لن يبقى لحديث
اختل
ّ
الشأن...؟؛ أما إذا
ٌ

الغدير من جد ًوى ،إذا مل يُعمل عىل إحكام ذلك املرتكز ،ونقل النقاش
إليه .والذي حصل هو أن الدعاية القرشية قد عمدت إىل هدم مجمل تلك
املرتكزات الفكرية التي يقوم عليها نص الغدير ،وبالتايل حتى لو قيل يف
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الشأن العام وقضية الخالفة هو من الله تعاىل ،ال منه ،وأن الوحي (الدين)
ليس مفصوالً عن الشأن العام والسيايس منه ،وأن النبي Pعندما يتكلم أو
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ٍ
سيايس لإلمام
تنصيب
قريش -مثالً -أن لحديث الغدير دالل َة
مقام الحجاج مع
ٍ
ٍّ
يل Qكخليف ٍة للنبيP؛ فالجواب الذي ميكن أن يُلقى حينها هو أن
ع ٍّ

معني بالشأن السيايس ،أو أنه قد اختار اإلمام عليّاً Qنتيج َة
ري
النبي Pغ ُ
ٍّ
أقل علامً ودراي ًة من غريه يف ما يتصل بالشأن العام
رغب ٍة شخص ّي ٍة منه ،أو أنه ُّ
ومصلحة اإلسالم ،أو أن أوامره وتكاليفه ليست ملزِم ًة وميكن مخالفتها...

ديني مع
وعليه ،هل سوف يكون من الحكمة مبكان أن يتم االحتجاج ٍّ
بنص ٍّ

ٍ
وأي
قوم
(قريش) ،ال يعتقدون باملرتكزات الفكرية التي يقوم عليها هذا النص؟ ّ
جد ًوى سوف ترتتب عىل هذا النوع من الحجاج مع هؤالء؟ إال اللّهم يف بعض
نص
املوارد ،التي ترتتب عليها فوائ ُد أخرى ،ال تتصل بإقناع هؤالء القوم مبفاد ّ
الغدير وإلزامهم به ،وإمنا مبقاص َد أخرى مغاير ٍة.
 )6قد يكون يف التأكيد عىل دور النبي Pيف التنصيب السيايس لإلمام
يل ،Qوالذهاب بعيدا ً يف هذا املوضوع ،من دون كثريِ حكم ٍة
ع ٍّ
تهديد ملكانة النبيP
ٍ
يف إدارة املواجهة مع الخصوم يومها ،نو ُع

ٍ
لبعض من تراثه ،وما جاء به من سنته وبيانه ،إذ إن قريشاً
نفسها ،أو

ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن
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بأي مثنٍ  ،ومهام كانت
كانت قد أجمعت أمرها عىل اسرتجاع السلطة ِّ
النتائج ،حتى لو أدى هذا األمر إىل أن تلحق األرضار بالنب ّوة نفسها.
ولذلك كان املطلوب إدارة تلك املواجهة بطريق ٍة يلحظ فيها الحفاظ عىل

تراث النبي Pوإرث النبوة ،بل والحفاظ عىل اإلسالم ،وما تم تحقيقه من
ٍ
قريش معادل ًة مفادها،
ٌ
إنجازات يف املرشوع الديني اإلسالمي .لقد رسمت
أننا قد نقبل من النبي- Pبعد أن غلب عىل أمره -نبوته باملعنى الديني
الخاص ،أي النبوة من دون السياسة ،وتحديدا ً يف ما يتصل مبستقبل السلطة
والخالفة من بعده- ،ولو أمكن لها أن تقيص النبي Pعن السلطة لفعلت،-

ٍ
لقريش ،أما إن حصل إرصا ٌر عىل إقحام
فيكون له الدين وتكون الدنيا
النبوة يف مستقبل السلطة ،فقد يكون هذا األمر عىل حساب النبوة نفسها.

وإال كيف نفهم كل ذلك السعي إىل املنع من تدوين سنة النبي ،Pوإحراق

أحاديثه ،ومنع التحديث بها ،وفرض اإلقامة الجربية عىل بعض أصحاب
رسول الله Pملنعهم من البوح بها ،والدعوة إىل االكتفاء بالقرآن الكريم

حرب شعواء من قبل السلطة األموية
«حسبنا كتاب الله» ،وما حصل الحقاً من
ٍ

عىل النص الديني ،الذي يعنى باملرشوعيّة الدينيّة والسياسيّة ألهل البيت
 ،Rبل مجمل ما ورد بحقهم ،أو أُثر عنهم؟

إن ما تقدم من بيانٍ ال يلغي رضورة الحفاظ عىل ذلك النص الديني -مبا

فيه حديث الغدير -والبوح به ،وإمنا يتطلب إدارة صناعة الوعي الديني والروايئ
وتدوينه ،بطريق ٍة حكيم ٍة وهادف ٍة ،تؤدي إىل مقاصدها ،من دون أن ت ُصاب النبوة

يف إرثها -ما أمكن ذلك -برض ٍر ال يع ّوض؛ وهو ما قد يكون قد ترك أثره يف مجمل
ج
ما يتصل بحديث الغدير -وغريه من النصوص -ونقله ،أو توظيفه يف حجا ٍ

سيايس أو آخ َر؛ هذا مبعزل عن مجمل الحظر السيايس للسلطة الرسمية عىل
ٍّ
ري األثر،
النص السيايس للمعارضة ،وخصوصاً ما كان منها
َّ
قوي الداللة ،خط َ
كنص الغدير.

السيايس قد غاب عن املحاجات التي
نص الغدير
رابعاً :يقول الكاتب أ ّن ّ
ّ
تلت وفاة النبي ،Pليستنتج من ذلك عدم الداللة السياس ّية لذلك النص؛ لك ّنه
وحرصيتها.

ِ
ّ
ري
يستدل يف موضعٍ -مع أ ّن
صح له أن
أي كيف
ّ
مقدمات االستدالل غ ُ
ِ
ّ
مقدمات االستدالل
يستدل يف موضعٍ آخر -مع أ ّن
يصح له أن
صحيح ٍة -ومل
ّ
النص ذا دالل ٍة يف
التاريخي للتداول
صحيحةٌ-؟ فهل ميكن أن يكون الغياب
ّ ّ
ّ

ٍ
موضوعي أن يبني
لبحث
مور ٍد ،وال يكون كذلك يف مور ٍد آخر؟ وكيف ميكن
ٍّ
ٍ
ٍ
نتائج
مقدمات صحيح ٍة
ري صحيح ٍة ،وال يبني عىل
مقدمات خاطئ ٍة
عىل
َ
َ
نتائج غ َ
صائب ًة مع أ ّن سياق االستدالل واح ٌد يف كليهام؟
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التاريخي للحجاج أمرا ً ذَا دالل ٍة ،كان األحرى بالكاتب أن
إذا كان الغياب
ّ
التاريخي ،وأن يبتعد عن االستنساب ّية فيه ،وأن يكون وف ّياً -بالحد
يُح ِكم بحثه
ّ
األدىن -ملنهجه الذي نظّر له مليّاً ،ليستوثق من جميع املقدمات ذات الصلة ،وال

يقيص أيّاً من فرض ّيات البحث ،وعندها ميكن له أن ميارس استدالالته التي قد
تفيض إىل نتيج ٍة أو أخرى.

وتخي الفرض ّيات،
أ ّما هذا اإليغال باالستنساب ّية يف االستدالل واالستنتاج،
ُّ
الفكري،
فهو ييش بوظيف ٍة أخرى للبحث ،تجعله أقرب إىل التعبري عن املعتقد
ّ
اإليديولوجي ،منه إىل البحث العلمي
الشخيص ،والدعاية ذات البعد
واملتخ ّيل
ّ
ّ

واملوضوعي ،الذي يرتك للدليل أن يختار نتيجته ،وليس للنتائج
الرصني،
ّ
املحسومة سلفاً أن تختار أدلتها وفرض ّياتها.
 - 12األنصار وخالفة النبي :Pمن املوارد التي أراد الكاتب أن يستفيد منها
للقول بعدم الداللة السياس ّية لحديث الغدير ،موقف األنصار يف قضية
الخالفة ،حيث يعتمد الكاتب عىل البعد العاطفي والوجداين يف تحليله لهذه
املواقف ،إذ إنّه ويف ظل إنكاره لتلك الداللة السياسية ،يقول ..« :إن إعالن

ٍ
بحث يف من يخلف النبي،
أي
النبي عل ّياً حاكامً من بعده يفرض امتناع حصول ِّ
ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن
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يل عالق ُة محب ٍة ومود ٍة،
هذا يف ما نجد أن ممثيل األنصار الذين تجمعهم بع ٍّ
كانوا أول املبادرين يف السقيفة إىل البحث يف تعيني من يخلف النبي.(((»..

يل حاكامً من النبي ويسارع األنصار املعروفون بحبهم
ويقول« :كيف ُي َّ
عي ع ٌّ

يل حني طالبهم
يل إىل البيعة ألحد زعامئهم .بل كيف يقولون لع ٍّ
وودهم لع ٍّ
بسحب بيعتهم أليب بكر ،أنّه مل يعد بإمكانهم سحب بيعتهم له ،عىل الرغم من

يل حاكامً وإماماً بعد
أن هذه البيعة غريُ مرشوع ٍة بحكم مخالفتها ملقتيض تولية ع ٍّ
النبي»(((.

((( وجيه قانصو ،الشيعة اإلمامية بني النص والتاريخ ،م.س ،ص.123 :
((( م.ن ،ص.124 :

يف مقام نقد هذا التحليل ،واالستنتاج الذي ترتب عليه ،ال بُ َّد من القول أنّه كان

تفس ما أقدم عليه األنصار يف موضوع
ليصدق ،لو مل تكن هناك فرض ّي ٌة أخرى ّ
الخالفة بعد وفاة النبي ،Pوأما إن كانت هناك فرضيّ ٌة أخرى مدعوم ٌة باألدلة
والشواهد ،فال ميكن عندها الذهاب إىل ذاك االستنتاج الذي توصل إليه الكاتب.

وهنا سوف نقسم املبحث إىل قسمني ،نعمد يف قسمه األول إىل مناقشة

تفس
مقاربة الكاتب ،ونعمد يف قسمه الثاين إىل بيان الفرضية األخرى ،التي ّ
موقف األنصار وسلوكهم يوم السقيفة وبعدها.
يف القسم األول نشري إىل املالحظات التالية:

أوالً :ليس من الصحيح اختزال التحليل التاريخي يف البعد العاطفي ،وإنّ ا

يجب أن يؤخذ بعني االعتبار مختلف األبعاد االجتامعية والسياسية وغريها.

ثانياً :يبدو التهافت واضحاً يف كالم الكاتب ،إذ إنّه مر ًة يقول« :ال يُعقل أن

منيس ،حتى من قبل الذين
نيس
ٌّ
رصف الجميع مع والية العهد املفرتضة كأنّها ٌ
يت ّ
يل عالق ُة مود ٍة ومحب ٍة ،مثل أنصار املدينة «(((؛ ما يوهم القارئ
كانت تجمعهم بع ٍّ

أنّ موقف األنصار ،جميعهم ،قد كان عىل النحو الذي ذكره ،ومر ًة أخرى يقول
ٍ
لنكوص بعد رفض الكثري من األنصار هذه البيعة
عن بيعة أيب بك ٍر أنّها »:تعرضت

يل»(((.
ومطالبتهم بالبيعة لع ٍّ

منيس ،ولو قلنا يف
نيس
رصفوا مع والية العهد لإلمام ع ٍّ
األنصار ت ّ
ٌّ
يل Qكأنّها ٌ
يل ،Qورفض بيعة غريه؟
املقابل أ ّن الكثري من األنصار قد طالب بالبيعة لع ّ

وأترك الجواب للقارئ!!

((( الشيعة اإلماميّة بني النص والتاريخ ،م.س ،ص.123 :
((( م.ن ،ص.144 :
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ثالثاً :إن ذاك االستنتاج قد يصح يف ما لو تغلبت النظرة الطُّهرانية إىل التاريخ،

ٍ
وتبي
وماحصل فيه من
أحداث ،أما إن اعتمدنا النظرة العلمية يف بحث التاريخّ ،
ٍ
مبني
ج
فرضياته وأدلتها ،عندها قد ال يكون عزيزا ً الذهاب إىل استنتا ٍ
مختلفٍّ ،

عىل تحليلٍ مغايرٍ.

رابعاً :لقد كان من املطلوب منهجيّاً من الكاتب عدم إهامل بقيّة الفرضيّات
التاريخ ّية ،وأن يستوعبها بحثه ،وأن يستقيص جميع أدلتها والشواهد عليها،
عندها ميكن له ترجيح فرضيّ ٍة عىل أخرى.
خامساً :كان ميكن للكاتب أن يكون أكرث عمقاً يف بحثه ،وأن يستفيد من

العديد من املصادر واملراجع ذات الصلة((( ،ومن البحوث التاريخية التي تناولت
هذا املوضوع ،حتى يتجنب اإلسقاط التاريخي ،واالستنتاجات الخاطئة.

سادساً :توجد بعض املالحظات يف املضمون ،من قبيل أ ّن األنصار يومها

مل يكونوا فريقاً واحدا ً ،بخالف ما يُفهم من مقاربة الكاتب ،وهم مل يبايعوا أحد
زعامئهم -كام توهم عبارة الكاتب((( ،-وإن طُرح هذا األمر بق ّو ٍة يف السقيفة ،لكن
مل تحصل بيع ٌة فعلي ٌة ألحد زعامئهم؛ وأيضاً القول بأن األنصار هم أول املبادرين
إىل البحث يف من يخلف النبيP؛ يفتقد إىل التدقيق التاريخي ،إذ إن مجمل

ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن
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املكونات السياس ّية ،وتحديدا ً الحزب القريش ،كانت متارس يومها حال ًة من
ٍ
نشاط
بأي
االستنفار السيايس وغريه ،للبحث يف مجمل تلك املسائل التي ترتبط ِّ

سيايس ذي عالقة بالخالفة ومستقبل السلطة.
ٍّ

((( راجع :جعفر مرتىض ،الصحيح من سرية النبي األعظم ،Pقم ،دار الحديثق للطباعة والنرش1426 ،هـ.ق،
ط ،1ج ،33صص340-293 :؛ جعفر مرتىض ،الصحيح من سرية اإلمام عيل ،Qقم ،والء املنتظر،
1430هـ.ق ،ط ،1صص110-50 :؛ أحمد حسني يعقوب ،املواجهة مع رسول الله ،Pم.س ،صص515- :
.543
((( بل هو قد ّرصح بذلك عندما قال« :تجد أ ّن األنصار سارعوا إىل بيعة سعد بن عبادة» (م.ن ،ص.)152 :

والدليل عىل ذلك هو ما حصل يف السقيفة ومجرياتها ،وأن مجمل تلك
جى يف بيته ،وذهب يبحث عن موقعه يف
املك ّونات وقادتها قد ترك النبي Pمس ًّ
السلطة ونصيبه منها ،والنبي Pمل يدفن بعد يف ثرى مثواه.

وإن حاول البعض أن يربر هذا األمر بخطورة املوقف وحساسية السلطة،
ٍ
سويعات قليل ًة حتى يُدفن النبي،P
فالجواب هو أنّه إذا مل تكن الخالفة تحتمل

يصح القول أ ّن النبي- Pوالوحي من خلفه -مل يحسم أمر الخالفة يف
فكيف
ّ
حياته عىل الرغم من أن الخطورة هي نفسها ،وأنه قد تأخر حسم املوقف منها

إىل ما بعد وفاته ،يف حني أ ّن خلفاء آخرين مل يؤخروا حسم موقفهم منها إىل ما
بعد وفاتهم.

أي إنّه إذا كانت مصلحة األمة تقتيض حسم املوقف من الخالفة قبل دفن
ٍ
سويعات ،-فمن باب أوىل أن تقتيض هذه املصلحة حسم
النبي- Pوهي مسألة

قبل وفاة النبي ،Pوخصوصاً أ ّن هذا األمر كاد يؤدي إىل انفجار
املوقف منها َ
ٍ
شاهد عىل ما
ري
التجربة اإلسالميّة من داخلها ،ومداوالت السقيفة وغريها خ ُ

نقول.

ٌ
سباق محمو ٌم عىل السلطة ،وأن مجمل
لكن ما أعتقده هو أنّه قد كان هناك

خلَّص أصحابه ،ويف هذا املوقف العديد من
تجهيزه أهل بيته وبنو هاشم ،و ُ
أل تغيب عن ذهن الباحث.
الدالالت التي يجب ّ

إن من يدقّق يف بعض ما د ّون يف كتب التاريخ والسرية وغريه ،يستطيع أن

يلتقط العديد من اإلشارات والشواهد -بل واألدلّة -عىل أن املجريات السياسيّة

يومها ،مل تكن تجري بتلك العفوية والطُّهرانية ،التي يحاول البعض أن يص ّور
رجال منهم بعدنا( »...صحيح البخاري ،م.س،
((( « ...خشيناإن فارقنا القوم (األنصار) ،ومل تكن بيعة ،أن يبايعوا ً
ص.)28 :
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األمور من خاللها ،بدرج ٍة تقرتب يف العديد من األحيان من يش ٍء من التبسيطيّة

التاريخ ّية -وال أقول السذاجة البحث ّية ،-التي تعاين نوعاً من االنفصام عن معطيات
التاريخ واالجتامع ،بل وال ّدين يف العديد من نصوصه ،ومصادره.
أ ّما يف القسم الثاين ،فال بُ ّد من ذكر األمور التالية:

أوالً :يف الظروف التي اجتمع األنصار يف سياقها يف السقيفة ،حيث ميكن
القول أن وفاة النبي Pقد كانت لحظ ًة استثنائ ّيةً ،وحدثاً مفصل ّياً وكبريا ً يف
االجتامع اإلسالمي يومها .هو حدثٌ أثار العديد من التساؤالت واملخاوف،

بل والقلق الوجودي -لدى البعض -عىل املستقبل ،وما ميكن أن يحمله من

ٍ
نتائج تتعلق بالوجود ،واملصري ،والدور ،واملصالح وغري
تداعيات ،ويأيت به من
َ

كل مك ِّونٍ
سيايس عىلاجتامعي
ذلك ،وهو ما يؤدي -وأ ّدى حينها -إىل أن يلتف ُّ
ٍّ
ٍّ
ذاته ،ويجتمع حول نفسه ،بحثاً عن الخيارات واإلجابات التي ميكن أن تستجيب
ملخاوفه وقلقه ،بل أيضاً ملصالحه وتطلّعاته.

مصريي ،ويف
لقد اجتمع األنصار يف سقيفتهم ،ألنهم كانوا يف لحظ ِة قلقٍ
ٍّ

ظل أوضا ٍع مست ِ
ج َّد ٍة ،ولحظ ٍة تاريخيّ ٍة حاسم ٍة ،استدعت منهم االجتامع للبحث
يف مستقبلهم ودورهم بعد وفاة النبي ،Pوخصوصاً أن مجمل املعطيات التي
ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن
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بدأت تظهر من ما قبل وفاة النبي ،Pتشري إىل أن الحزب القريش قد أخذ قراره
بالوصول إىل السلطة -مهام كانت النتائج -وأنه قد أع ّد الع ّدة لذلك -مبا يف ذلك

عىل املستوى القتايل واحتامالت املواجهة العسكريّة(((-؛ وأن قرارا ً واضحاً قد
يل Qتحديدا ً ،وأن
بدأ العمل عليه إلقصاء الخالفة عن بني هاشم واإلمام ع ٍّ

قريشاً -من خلف األحداث -قد أخذت تستعيد دورها ،وتتحرض الستعادة السلطة
التي فقدتها ،وهو ما يثري العديد من املخاوف والتساؤالت حول املستقبل،
أسايس يف نرصة النبي Pوهزمية قريش ،وما
خصوصاً أنه قد كان لألنصار دو ٌر
ٌّ
((( مح ّمد جرير الطربي ،تاريخ الطربي ،بريوت ،مؤسسة األعلمي ،ج ،2ص.459 :

ٍ
وعداوات،
ح نفسيّ ٍة،
خلّفته الحروب معها من قتىل فيها ،ودوا ٍع للثأر لديها ،وجرا ٍ

كانت األنصار تخىش من مفاعيلها يف يوم من األيام.

يف تلك اللحظة املصريية والظروف املأزومة عىل أكرث من مست ًوى ،اجتمع

ٍ
ني
خيارات ميكن أن تكون مصدر تسك ٍ
األنصار يف سقيفة بني ساعدة ،العتامد
لقلقهم ،وتهدئ ٍة ملخاوفهم ،وضامنٍ لهم مام ميكن أن يحمله املستقبل ،حيث

كانت السلطة (الخالفة) يومها من أهم األسباب التي ميكن الركون إليها يف هذا

السياق.

ثانياً :يف هدف اجتامع السقيفة وأُفقه أي هل كان الهدف من اجتامع السقيفة

ٍ
ٍ
وإجراءات تستجيب لتلك التساؤالت ،وذاك القلق،
خيارات
هو مجرد البحث عن
يف تلك الظروف الحساسة واملصريية؟ أم إ ّن ذاك االجتامع كان يهدف إىل ما
هو أبعد من ذلك ،أي أ ّن أُفقه كان يرقى إىل إمكان ّية وصول أحد زعامء األنصار
ووجوههم إىل س ّدة الخالفة ،وأعىل هرم السلطة؟

رمبا قد يساعد عىل هذا األمر البحث يف كيفية حصول هذا االجتامع من األنصار،

يئ منهم ،أم أنّه حصل يف إطار عيادة زعيم الخزرج
أنّه حصل نتيجة تدبريٍ استثنا ٍّ
يومها سعد بن بن عبادة؟ لكن أيّاً تكن الكيفية تلك ،فمن الواضح أ ّن هذا االجتامع

االجتامع اإلسالمي ،وأن الفيصل يف تقديم اإلجابات عن تلك األسئلة ،هو طبيعة
املداوالت التي حصلت يف السقيفة ،ومجمل القرائن ذات الصلة.

يف مقام الجواب عن السؤال حول مدى اجتامع السقيفة والهدف منه ،قد

ٍ
خيارات
يصح القول أن املستوى الذي ميكن أن ي ّدعى الجزم به ،هو البحث عن
ّ

ٍ
وإجابات تستجيب لذاك القلق عىل املصري ،يف ظل تلك الظروف واألوضاع
املستج ّدة ،بل رمبا ي ّدعى أنه كان هناك أيضاً بحثٌ عن الدور واملصالح عىل

ضوء مستقبل السلطة ،وما ميكن أن تؤول إليه يف غدها.
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قد حصل ،وأنّه حصل يف ظل تلك الظروف التي تحدثنا فيها ،وأنه اجتام ٌع كان يُعنى
مبستقبل األنصار ،وموقفهم ،ومصريهم عىل ضوء مستقبل السلطة والخالفة يف
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أما القول بأ ّن األنصار قد تطلعوا إىل الوصول إىل الخالفة ،فلرمبا يعضد هذا

أسايس يف وصول (التجربة اإلسالم ّية) يف
االحتامل أنهم قد كان لهم دو ٌر
ٌّ
ح ومتكُّنٍ  ،وأن مركز الدعوة والدولة قد
حياةالنبي Pإىل ما وصلت إليه من نجا ٍ

أضحى يف ديارهم ومدينتهم ،وهم أصحاب الثقل فيها ،وأيضاً بعض املداوالت
التي حصلت يف السقيفة من قبل بعض وجوههم ،والتي قد يستفاد منها أنه قد

كان هناك -يف إطا ٍر ما -تطلّ ٌع لدى بعضهم إىل رئاسة الدولة اإلسالمية وخالفة
النبي.P
لكن قد يُناقش هذا االحتامل بأن الثقافة العامة ،والسياسية منها ،ما كانت
جح أن يتوىل هذا األمر من كان أبعد عن النبي Pنسباً ومنبِتاً ،وأ ّن الرصاع
لرت ّ
قد كان بشكلٍ
أسايس بني الحزب الهاشمي والحزب القريش ،أ ّن األنصار كانوا
ٍّ

يعانون يومها من انقسامات متعددة بينهم ،أوهنت موقفهم ،وحولتهم إىل أكرثَ
من فريقٍ  ،أمكن استاملة بعضه من قبل الحزب القريش ،الذي نجح حينها يف
استقطاب زعيم األوس ،وبعض وجوه الخزرج(((.

تعب عن تطلّعٍ
السجاالت التي حصلت يف ّ
أ ّما تلك ّ
السقيفة ،فقد يُقال أنها ّ
ما من ِقبَل بعض زعامئهم أو وجوههم ،يف إطار تلك الظروف التي استجدت،
ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن
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والتي قادت إىل مبارشة ذلك التفاوض مع الحزب القريش للوصول إىل السلطة
(الخالفة) أو املشاركة فيها بتكاف ٍؤ ون ّديّ ٍة ،لكن هذا التطلّع قد ال يعكس موقف
جميع األنصار ومك ّوناتهم ،أو القناعة املبدئ ّية لبعض جامعاتهم وأشخاصهم.

وما ينبغي التأكيد عليه ،هو أ ّن الذي خيّم عىل موقف األنصار عا ّمةً ،هو
االنقسام بني مكوناتهم ،والرت ّدد أو الضّ عف يف حسم الخيارات لديهم ،وهو ما

أ ّدى إىل أن ينضم البعض منهم إىل السلطة الجديدة ،يف حني انسحب البعض
السيايس حينها ،يف حني أ ّن بعضً ا منهم قد انحاز
منهم من ساحة االجتامع ّ
يل ،Qونادى بالبيعة له .لك ّن التقدير العام هو أنّهم مل يديروا
إىل اإلمام ع ٍّ
((( م.ن ،ص.458 :

وحازم مع اإلمام
يئ
ٍ
األزمة بشكلٍ ناج ٍ
ح ،فال هم وقفوا يف مجملهم بشكلٍ مبد ٍّ
يل Qوأهل بيت النبي Pيف تلك األزمة((( ،وال هم استطاعوا أن يشاركوا
ع ٍّ
يف السلطة بالشكل الذي أرادوا ،حيث ساعد انقسامهم وتر ّددهم ،وسوء إدارتهم

لألزمة ،يف وصول األمور إىل ما وصلت إليه ،حيث كانت النتيجة أنه بعد عقو ٍد
قليل ٍة من الزمن ،وصل الحزب األموي إىل السلطة ،وحصل ذلك الهجوم عىل
املدينة بعد شهادة اإلمام الحسني Qوما جرى عليه يف كربالء ،يف زمن يزيد
بن معاوية ،حيث استُبيحت مبالها ،وأعراضها ،ودماء أهلها من ِقبل املهاجمني،

ليصح القول أ ّن مخاوف بعض األنصار وهواجسه يف السقيفة((( قد تحققت،
حتّى
ّ
ني من الزمن.
ولو بعد ح ٍ

ثالثًا :كيف تطورت األمور يف السقيفة إىل ما آلت إليه ،حيث كانت النتيجة يف
صالح الحزب القريش بالكامل ،ومل تكن محل قبول من ِقبَل فريق من األنصار،
وأحد أهم رؤوسائهم سعد بن عبادة ،وهو زعيم الخزرج يف حينها؟

جانب منه عن
قد يصح القول أ ّن تطور األمور إىل ما وصلت إليه ،قد كان يف
ٍ

نو ٍع من التدبري املس َبق ،وأ ّن جان ًبا آخ َر قد كان نتيجة طبيعة املواقف واألحداث
وتطورها الدراماتييك ،حيث ميكن أن نشري إىل جمل ٍة من األسباب والعوامل التي

أ ّدت إىل أن تؤول السلطة كامل ًة إىل الحزب القريش ،وأن تحصل البيعة أليب بك ٍر
التي تقدموا بها يف ذلك االجتامع ،وهي (أي تلك األسباب والعوامل) ما ييل:

 -1االنقسامات التي كانت قامئ ًة بني األنصار أنفسهم ،إذ إنّه يف الوقت الذي كان
زعيم الخزرج سعد بن عبادة يدير التفاوض مع الحزب القريش ،فقد كان زعيم

((( يلفت النظر إىل ما نقله أبو الفرج األصفهاين يف كتابه (مقاتل الطالبيني) عن اإلمام جعفر الصادق Qمن
دعائه عىل األنصار ،حيث قال بحقهم« :فوالله ما وفوا له (رسول الله ،)Pحتى خرج من بني أظهرهم...
اللهم فاشدد وطأتك عىل األنصار» (النجف األرشف منشورات املكتبة الحيدرية1965 ،م ،ط ،2ص.)149
((( «...نخاف أن يليه أقوام قتَلنا آباءهم وإخوتهم» (ابن جعفر ،فتح الباري ،بريوت ،دار املعرفة ،ط ،2ج،7
ص)21

العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ

أي من مطالب األنصار (فريق منهم) ،وطروحاتهم
يف السقيفة ،من دون أن يتحقق ٌّ
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األوس أسيد بن حضري ،وأحد أهم وجوه الخزرج ،بشري بن سعد؛ يقفان إىل
جانب الحزب القريش ،ويدعامن خطته ،ويعمالن بقو ٍة عىل إنجاح مرشوعه،

حيث قد ال يكون مستبعدا ً أبدا ً أن يكون قد ُعمل عىل االستفادة من تلك
االنقسامات البينية داخل األنصار أنفسهم [أوس /خزرج؛ سعد بن عبادة/
بشري بن سعد (من وجوه الخزرج)] من أجل استاملة بعض وجوه األنصار

وزعامئهم لصالح الحزب القريش ،وإنجاح مرشوعه ،باالنقالب عىل الرشعية
الدينية والسياسية ،التي تبلورت يف غدير خم.

 -2الركون إىل الوعود باملشاركة يف السلطة ،إذ إن الصيغة التي تم طرحها من
ِقبَل الحزب القريش يف السقيفة ،هي صيغة تتضمن نوعاً من أنواع املشاركة
يف السلطة من ِق َبل األنصار (نحن األمــراء ،وأنتم الــوزراء) ،بحيث تكون
الخالفة للحزب القريش ،وتكون الوزارة ألولئك الفرقاء من األنصار وزعامئهم
ووجوههم .والذي أعتقده أن هذا األمر قد كان سبباً أساس ّياً يف دفع بعض زعامء
األنصار ووجوههم إىل امليل للمشاركة يف مرشوع الحزب القريش ،حيث إن

تلك الصيغة التي تم طرحها عالني ًة يف اجتامع السقيفة من قبل الحزب القريش

ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن
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(نحن األمراء وأنتم الوزراء) ،ليس مستبعدا ً عىل اإلطالق أن تكون قد طرحت
ٍ
اجتامعات مغلق ٍة مع ذاك الفريق من األنصار -الذي وقف بق ّو ٍة مع
مسبقاً يف
الحزب القريش ودعم خطته ،-بهدف استاملته ،وجذبه إىل املشاركة يف مرشوع
يل.Q
االنقالب عىل الرشعية الدينية والسياسية املتمثلة يف اإلمام ع ٍّ

 -3رمبا يكون قد تولدت يومها قناع ٌة ما لدى ذاك الفريق من األنصار -أو لدى

ٍ
رص عىل تنفيذ
أكرثهم -أن الحزب القريش
ماض يف إحكام مخططه ،وم ٌّ
مرشوعه ،وأنه ميتلك من عنارص القوة ،وفرص النجاح ،ما يجعل منه رهاناً
رابحاً يف حال االشرتاك معه يف مرشوعه واملساهمة فيه ،وهو ما ميكن أن
عم تالها
تثبته تلك األحداث التي حصلت بعد وفاة النبي Pمبارشة ،فضالً ّ
بعد مد ٍة وأخرى.

إن القول بأن عامة املهاجرين((( قد اجتمعوا حول أيب بك ٍر بعد وفاة النبيP
أم ٌر ذو دالل ٍة ،إذ إنه ييش بأن العامل القريش قد كان مبثابة املحرك األساس لدى

هذا الفريق (الحزب القريش) يف املوقف من مستقبل السلطة والخالفة .وإن
«قريش» بق ّو ٍة يف مجمل املداوالت والسجاالت السياس ّية التي حصلت
ٍ
حضور
ٍ
بعد وفاة النبيّ ،P
لقريش،
يدل عىل أن العقيدة السياسية (القدمية ،الجديدة)

قد عادت تطرح نفسها بشكلٍ مؤث ِّ ٍر وفاعلٍ عىل مرسح األحداث وصناعتها.
وهو ما يساعدنا أكرث عىل فهم املناخات السياسية التي كانت قامئةً ،وطبيعة
املواقف حينها ،مبا يف ذلك املوقف من بني هاشم والبيت النبوي ،ووصول

يل Qإىل الخالفة.
اإلما ُم ع ٌّ

ال شك يف أن قريشاً مل تكن ترىض أن يؤول أمر السلطة والخالفة إىل بني

هاشم ،ألنه إن دخلت الخالفة يومها البيت النبوي (أهل البيت ،)Rفلن

ٍ
قريش؛ وألنه كان يُنظر إىل
تخرج منه إىل غريه ،ولن يت ّم تداولها عندها بني بطون
يل Qمن قبل ذاك الفريق باعتبار كونه الشخصيّة املفضّ لة واملقدمة
اإلمام ع ٍّ
من ِقبل النبي ،Pوهو ما ترك العديد من اآلثار السلبية يف املوقف من اإلمام

 Qنفسه ،فضالً عن دوره األساس يف كرس شوكة قريش ،وإذاللها يف العرب،

يل Qيف إنجاحها ،والوصول بها إىل خواتيمها التي آلت
حاسمٍ لإلمام ع ٍّ
إليها.
لقد أجمعت قريش عىل أنه يكفي بني هاشم رشفاً أنهم قد أخذوا النبوة ،أما

بقية الرشف واملكانة (الخالفة) ،فقد آن أوان دورهم فيها ،ونصيبهم منها.

إذا ً ال ب ّد من تقاسم السلطة ،وباألحرى هنا تداولها ،لقد أخذ بنو هاشم النبوة،

فليرتكوا الخالفة ( ال تجتمع النبوة والخالفة فيكم يا بني هاشم) ،فإذا كان النبي
((( ابن أيب الحديد ،رشح نهج البالغة ،م.س ،ج ،1ص.221 :
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وما خلفه هذا األمر من عداوة يف نفسها ،زاد فيها امليل إىل الثأر لرجالها وأبنائها،
الذين طحنتهم بكلك ِلها الحروب املتتالية مع النبي ،Pوما كان فيها من دو ٍر
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ٍ
قريش وبطونها،
 Pمنهم ،والنبوة فيهم ،فعليهم أن يدعوا الخالفة لغريهم من
تتداولها بينها.

ٍ
لقريش -فضالً عن العوامل واألسباب األخرى ،-قد
هي العقيدة السياسية
عادت تسهم بق ّو ٍة يف صناعة الحدث ،وهي ليست تلك العقيدة املتأت ّية من الدين
والوحي ،أو التي متلك مرشوعيتها الدينية أو السياسية ،وإمنا قد ُعمل عىل إعادة
استحضار تلك العقيدة ،يف ما يتصل بقضية انتقال السلطة بعد وفاة النبي،P
وأوان استحقاقها ،وهو ما ال ميكن أن نستفيد منه عىل اإلطالق أنه مل يكن هناك

سيايس يف غدير خ ٍّم ،ألنه ال يصح منهجياً وتاريخياً االستناد إىل عقيدة
تنصيب
ٌ
ٌّ
قريش السياسية وعداوتها وأحقادها ،لفهم ما جاء به الدين أو ما مل يجئ به ،وال
ملعرفة ما قام به النبي ،Pأو ما مل يقم به ،ألن العقيدة القرشية يف السياسة وغريها

كانت عىل النقيض من كل ذلك ،ويف طرفه املقابل؛ هذا إذا مل نقل بأن عودة

تلك العقيدة القرشية للعب ذلك الدور عىل مرسح الحدث ،قد يشكل بنفسه نوع
يل Qيف غدير خ ٍّم ،وليس العكس،
قرين ٍة عىل التنصيب السيايس لإلمام ع ٍّ

ألن ذلك ّ
يدل -باملنطق العقالين -عىل أن قريشاً ما زالت إىل حينها حارض ًة يف

ماس ًة إىل إيكال أمر السلطة والخالفة
عقيدتها وثقافتها ،وأ ّن هناك بالتايل حاج ًة ّ
ٍ
قريش يف تلك الثقافة والعقيدة التي كانت
إىل من ميلك تلك الحصانة من

ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن
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عليها ،حتى يكمل قيادة املرشوع الحضاري اإلسالمي وقيادة الدولة اإلسالميّة،

ٍ
مؤثرات ميكن أن يُعمل عىل اجرتارها من الثقافة القرشية وعقيدتها
أي
بعيدا ً عن ِّ
وجاهليتها ،وهو ما يعني أن الوصول إىل س ّدة الخالفة وأعىل هرم السلطة من ِقبل
ربيب النبوة ومن ترىب منذ صغره يف بيت النبي Pوعىل قيمه وخُلقه ،بعيدا ً عن

مجمل تلك املؤثرات الجاهلية التي كانت لدى قريش(((؛ سوف يشكل الضامنة
ٍ
مؤثرات خارج ّي ٍة وهجين ٍة ،ميكن
أي
املثىل الستمرار املرشوع النبوي ،بعيدا ً عن ِّ

أي من أبعاده.
أن ترتك أثرها عىل املرشوع الحضاري اإلسالمي يف ٍّ
((( الريشهري ،ميزان الحكمة ،دار الحديث ،ط ،1ج ،1ص .143

أما يف ما يرتبط بامتالك عنارص القوة املادية والبرشية عىل وجه التحديد،

فلعلّه يكفي أن نلتفت إىل ما جاء يف بعض املصادر التاريخية ،من دخول قبيلة

(أسلم) إىل املدينة من خارجها برجالها ،وهم باملئات ولرمبا أكرث ،يتقلّدون
سيوفهم ،يف تلك الساعات الحاسمة من أزمة الخالفة ،وانتقالها ،والرصاع عليها،

حتى قيل يف مقام التعليق عىل ذاك املشهد ،كال ٌم ذو داللة بالغة األهميّة« ،فلام
كثري تحليلٍ
تاريخي ،حتى
رأيت أسلم أيقنت بالنرص»(((؛ وهو ما ال يحتاج إىل ِ
ٍّ

نعلم أن اليقني بالنرص مبجرد رؤية «أسلم» ورجالها ،ال يكون إال عن تدبريٍ مسبقٍ ،
واستعدا ٍد للذهاب بهذه املواجهة إىل مداها األبعد ،وساحها األرحب.

ولعلّه هذا ما أدركه فريق من األنصار ومن وجوههم ،مام جعله -بحسابات

املصالح السياس ّية -يراهن أكرث عىل الحزب القريش وإمكانية وصوله إىل السلطة،

واالشرتاك معه يف إنجاح خطة االنقالب عىل الرشعيّة الدينيّة والسياسيّة املتمثلة
يل.Q
يف أهل بيت النبي Pواإلمام ع ٍّ
وهو ما قد يكون انعكس عىل موقف ذاك الفريق والخيارات التي اعتمدها،

إذ إنه ،وعىل الرغم من القول بالتنصيب السيايس واملرشوع ّية السياس ّية والدين ّية

املتأتية من غدير خ ٍّم ،قد يكون هذا الفريق وجد أن هناك درج ًة أدىن احتامالً

يل Qإىل فعلية الخالفة ،وإمساكه العميل بالواقع السيايس،
لوصول اإلمام ع ٍّ
يلQ
وهو ما يُر ّ
جح أن ذاك الفريق قد اختار النأي بنفسه عن اإلمام ع ٍّ

ونرصته ،حتى ال يُضحي يف مواجهة السلطة الجديدة (الحزب القريش) ،يف حال
ٍ
ارتدادات
نجحت يف الوصول إىل الخالفة ،وما ميكن أن يؤدي إليه ذلك من
عقابي ٍة ،رمبا آثروا السالمة بأنفسهم فيها .وما حصل الحقاً مع زعيم الخزرج سعد

ٍ
سنوات قليل ٍة من حادثة السقيفة ،حتى قيل أن الجن قد
بن عبادة ،ومقتله غيلة بعد
قتلته ،قد يكون إشار ًة دالّ ًة عىل ما نقول.

((( أحمد حسني يعقوب ،املواجهة مع رسول الله ،م.س ،صص .524-522
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والسيطرة عليه.
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 -4من العوامل األساسيّة التي ساعدت عىل تطور األمور يف السقيفة إىل ما آلت
يل Qعنها ،وعن
إليه؛ غياب البيت النبوي وبني هاشم ،وخصوصاً اإلمام ع ٍّ
السجاالت التي دارت فيها ،بسبب انشغاله بالنبي Pوتجهيزه ودفنه ،ما أوجد
يستغل هذا الغياب من أجل أن يُح ِكم أمره ،من دون
ّ
فرص ًة للحزب القريش ليك
ي من الشخصيّات األساسيّة من بني هاشم ،حتى ال يت ّم
أن يكون هناك تواج ٌد أل ٍّ
إفشال ذلك املخطط ،الذي أريد من خالله تحويل اجتامع السقيفة إىل فرص ٍة

إلنجاز بيع ٍة كيفام اتفق ،ومبن حرض ،بيع ٍة يُستند إليها يف ادعاء مرشوعي ٍة ما ،يف
يل Qيف غدير خ ٍّم ،لكن عىل أن
قبال مرشوعية التنصيب السيايس لإلمام ع ٍّ

يُصار الحقاً ،وبشك ٍل رسيعٍ وحاسمٍ  ،إىل إعالنها ،وترتيب مفاعيلها السياسيّة.

لقد كان املراد اقتناص الفرصة ،وتغييب بني هاشم عن السقيفة ،ألنه لو

حرضت الشخصيات ذات الثقل منهم ،وخصوصاً -اإلما َم عليّاً ،-Qملا أمكن
لدعاوى الحزب القريش ومربراته السياسية أن مت ّر دون أن تلقى تلك الردود
واإلجابات التي تسقط مفاعيلها ،وتظهر وهنها ،وتؤدي إىل إخفاق مسعى الحزب

القريش يف الحصول عىل تلك البيعة التي أرادها.

لقد ضعف األنصار عن مواجهة منطق الحزب القريش الذي استخدمه يف
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جة
تبي الحقاً -هو نفسه املنطق الذي دعم ح ّ
السقيفة ،لكن هذا املنطق -كام ّ

يل Qيف مواجهة الحزب القريش نفسه((( .وهو املنطق الذي جعل
اإلمام ع ٍّ

العديد من الفرقاء (أو الشخص ّيات) الحقاً يق ّر بقوته ،وقدرته عىل إسقاط املربرات
السياسية وغري السياسية التي استخدمها الحزب القريش للوصول إىل السلطة.

ولذلك كان املطلوب تج ّنب هذه املواجهة يف املرشوع ّية السياس ّية مع البيت
النبوي قبل حصول البيعة ،أما بعدها ،فيكون األمر قد أُحكم ،وتكون املفاعيل
السياسية قد بدأت تأخذ مجراها يف الواقع السيايس.

يل Qيف هذا املوضوع :فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا واملشريون غيّب
((( يقول اإلمام ع ٌّ
بالنبي وأقرب.
أوىل
فغريك
خصيمهم
حججت
بالقرىب
وإن كنت
ّ

ولذلك مل يكن من قبيل الصدفة تغيّب بعض املكونات السياسية (الحزب
القريش) عن مراسم تجهيز النبي ،Pوإرصاره عىل حضور اجتامع السقيفة،

جه إليه بعدم امليض إليه((( ،-وسعيه الحثيث إىل
-عىل الرغم من النصح الذي ُو ّ

عدم ترك ذاك االجتامع دون أن تحصل بيع ٌة كيفام اتفق ،ومبن حرض ،حتى من
دون أن تتم مشاورة الكثري من الصحابة بل مجملهم ،والعديد من املكونات
األخرى ،ألنه كان من املطلوب أن تحصل تلك البيعة بعيدا ً عن هؤالء ،ومبعزل

عنهم ،حتى يت ّم التمسك مبرشوعية ما يستند إليها ،يف قبال مرشوعية التنصيب
يل.Q
السيايس والديني لإلمام ع ٍّ

ولذلك تفصح املصادر التاريخية عن أنه مبجرد حصول تلك البيعة ،فقد

سارع الحزب القريش إىل تثبيت فعليتها يف الواقع السيايس ،وإىل دعمها بالعديد
يل يف لحظة تغيب بني هاشم،
من عنارص القوة الفعلية ،وتحويلها إىل واقعٍ عم ٍّ

والبيت النبوي خصوصاً ،عن املرسح السيايس وصناعة الحدث بسبب ذاك
االنشغال بالنبي ،Pوتجهيزه ،ودفنه.

 تلخيص واستنتاج :ميكن أن نجمل أهم األسباب والعوامل التي جعلتاألنصار ينحون ذلك املنحى من قضيّة الخالفة والسلطة بعد وفاة النبي،Pحيث
ميكن القول أنّهم -يف بعض فرقائهم -قد انزلقوا إىل حلبة السلطة ،واملشاركة

موقع الوزارة يف السلطة الجديدة.

وعليه ،إذا كان السؤال عن موقع األنصار من التنصيب السيايس لإلمام

يل- Qوهم األقرب إليه ،-عىل الرغم من حصوله (التنصيب) يف غدير
ع ٍّ
خ ٍّم ،وهو عىل مسافة شهرين من وفاة النبيP؛ ال ب ّد من القول ،أنه يف ظل تلك
الظروف التي أرشنا إليها ،من عدم االستقرار السيايس ،والخوف من املستقبل
((( صحيح البخاري ،م.س ،ج ،8ص.27:
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فريق آخ ُر منهم -عىل ما يبدو -إىل الحزب القريش
يف السباق إليها ،فيام انضم ٌ
ٍ
وغايات عديد ٍة ،منها تلك الوعود التي قدمت له ،ليكون يف
ألسباب
ومرشوعه،
ٍ
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َحض بعض املكونات السياسيّة (الحزب القريش) للتوثب عىل السلطة
وعليه ،وت ُّ

واالنقالب عىل مرشوعية اإلمام عيل Qورشع ّيته السياس ّية؛ فقد انقسم
ٍ
واحد ،أو كتل ٍة واحد ٍة ،وإمنا -بشكلٍ
األنصار عىل أنفسهم ،ومل يترصفوا كفريقٍ

ٍ
بسبب من
أساس -كفريقني اثنني ،حيث انحاز فريق منهم إىل الحزب القريش،
ٍ
تلك الوعود التي قدمت له للمشاركة يف السلطة (أنتم الوزراء) ،ولرمبا لحساباته
يف أن االنحياز إىل الحزب القريش قد يكون الرهان الرابح لديه يف موازين القوى

ٍ
قريش (التحالف القريش)
التي كانت قامئةً ،والضغوط التي كانت متارس من

يل.Q
إلزاحة األمر عن بني هاشم ،وإقصاء الخالفة عن اإلمام ع ٍّ

يف ما يبدو من محارض اجتامع السقيفة ،أن فريقاً آخر قد انزلق إىل التنافس مع

ري ومنكم
الحزب القريش عىل السلطة ورئاستها ،أو املشاركة الن ّدية فيها (منا أم ٌ

ري)((( ،لكنه مل ينجح يف تحقيق هدفه هذا.
أم ٌ
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((( يظهر من بعض النصوص أن ما طُرح من قبل ذاك الفريق من األنصار يف سقيفة بني ساعدة حول خالفة
النبي ،Pأو املشاركة املتكافئة فيها ،إمنا كان يف قبال طرح الحزب القريش وبوجهه ،ومل يكن يف قبال فعلية
يل Qومرشوعيته السياسية ،بل قد روي أن سعد بن عبادة رفض ما طرحه بعض وجوه
خالفة اإلمام ع ٍّ
ٍ
(ع
غريه
ألحد
نبايع
«ال
يومها:
القوم
أجاب
وأنه
الخالفة،
توليه
حول
السقيفة
األنصار يف
يل.»)Q
ٍّ
وقد نقل عن أيب علقمة ،أنه قال« :قلت البن عبادة ،وقد مال الناس إىل بيعة أيب بكرٍ :أال تدخل فيام دخل
تضل األهواء ،ويرجع
فيه املسلمون؟ ،قال إليك عني ،فوالله لقد سمعت رسول الله Pيقول :إذا أنا متّ ،
يل ،وكتاب الله بيده؛ ال نبايع أحدا ً غريه .فقلت له :هل سمع هذا
الناس عىل أعقابهم ،فالحق يومئذ مع ع ٍّ
الخرب أحد غريك من رسول الله ،Pفقال أناس يف قلوبهم أحقاد وضغائن .قلت :بل نازعتك نفسك أن يكون
هذا األمر لك دون الناس .فحلف أنه مل يه ّم بها (الخالفة) ،ومل يردها ،وأنهم لو بايعوا علياً  ،Qلكان
أول من بايعه» (محسن األمني،أعيان الشيعة ،بريوت ،دار التعارف1983 ،م،ج ،7ص.)225 :
وهناك من زعم أن «سعد مل يدّع الخالفة ،ولكن ملا اجتمعت قريش عىل أيب بكر يبايعونه ،قالت لهم
األنصار :أما إذا خالفتم أمر رسول الله Pيف وصيه وخليفته وابن عمه ،فلستم أوىل منا بهذا األمر ،فبايعوا
من شئتم ،ونحن معارش األنصار نبايع سعد بن عبادة .فلام سمع سعد ذلك قال :ال والله ،ال أبيع ديني
بدنياي ،وال أبدل الكفر باإلميان ،وال أكون خصامً لله ورسوله»( .عيل خان املدين ،الدرجات الرفيعة يف
طبقات الشيعة ،صص.)334 - 325
ونقول باقتضاب ،إنه قد يكون لهذا الطرح (الفرضية) قرائن تدعمه ،وقد يُناقش مبناقشات عديدة ،منها ما
نقله سليم بن قيس الهاليل عن قيس بن سعد بن عبادة ،حيث قال« :لقد قبض رسول الله Pفاجتمعت
األنصار إىل والدي سعد ،ثم قالوا :ال نبايع غري سعد» (كتاب سليم بن قيس ،م.س ،ص)313 :؛ لكن سوف
قصوا
نعرض عنها ،حتى ال يطول البحث عن حدّه يف هذا املورد؛ وإن كان القدر املتيقن أن األنصار قد ّ

وهو ما قادنا إىل البحث يف األسباب ،التي أودت باجتامع السقيفة إىل ما

رشها)،
آل إليه من استفادة الحزب القريش منه ،وانجازه بيع ًة أ ّولي ًة (فلت ًة وقى الله ّ
شكّلت منطلقاً له إلكامل بقية خطوات مرشوعه؛ حيث ميكن القول أن من تلك
األسباب االنقسام البيني (أوس /خزرج؛ خزرج /خزرج) ،الذي كان قامئاً بني
األنصار ،ونجاح الحزب القريش يف اللعب عليه ،واالستفادة منه؛ وغياب بني

هاشم واملوالني لإلمام عيل Qعن ذاك االجتامع ،بسبب االنشغال بالنبي
 Pوتجهيزه؛ وضعف حجة ذاك الفريق من األنصار يف قبال حجة الحزب
القريش ،التي كانت أقرب إىل الثقافة السياسية السائدة يومها (نحن أولياؤه (محمد
ني لألنصار ،وذلك من
 )Pوعشريته)؛ والخطاب الذي يحمل نوع تقدي ٍر وتطم ٍ
خالل الوعود التي قُ ّدمت لهم إلرشاكهم بالسلطة (أنتم الوزراء ،ال نفتات (نستبد)
دونكم مبشور ٍة ،وال تنقيض دونكم األمور)؛ هذا فضالً عن ضعف إدارة التفاوض

أسباب متع ّددةٌ ،منها أنهم
مع أقطاب ذلك الحزب يف السقيفة ،والذي قد يكون له
ٌ
مل يكونوا مسبوقني مبجيء وفد الحزب القريش إىل اجتامعهم ،وقد يكون منها

الظرف الصحي الذي كان مير فيه زعيم الخزرج يومها سعد بن عبادة ،ما أضعفه
أفضل يف ذاك االجتامع.
َ
عن القيام بدور

أما إ ْن طُرح السؤال حول السبب يف عدم تجاوب جملة زعامء األنصار الحقاً

التنصيب السيايس الذي حصل يف غدير خ ٍّم ،فيمكن القول أن مجمل األسباب

يلQ
التي دفعت األنصار إىل عدم االلتزام باللوازم السياسية لبيعة اإلمام ع ٍّ

بحق عيل ،Qوأنهم مل يقوموا بالدور املنتظر منهم تجاهه ،وهم وإن كانوا مييلون إىل أهل البيت
ّ
 Rواإلمام عيل ،Qويكنون له كل محبة واحرتام؛ لكن موقفهم بعد وفاة النبي Pمل يرق إىل
مستوى التحدّي ،وخطورة املآل -ملجمل األسباب التي ذكرنا ،وهو ما جعلهم يف موقع العتاب الشديد من
أهل البيت ،Rوتحديدا ً بنت النبي Pفاطمة الزهراء ،Qحيث ذهبت يف خطبة لها إىل تحميلهم
واملهاجرين -مسؤولية ما آلت إليه األمور حينها ،منبهة إىل خطورة ما هو قادم من األيام عليهم( .الطربيس،االحتجاج ،م.س ،ج ،1صص.)149-146 :
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يل Qيف نرصته ،وااللتزام بلوازم مرشوعيته السياسية املتأتية من
مع اإلمام ع ٍّ
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يف غدير خ ٍّم ،والذهاب عوضاً عن ذلك إىل تقديم البيعة للحزب القريش يف

سقيفة بني ساعدة ،هي نفسها األسباب التي جعلتهم يقعدون عن إجابة اإلمام

ٍ
أحداث.
يل Qونرصته ،بعد أن حصلت البيعة يف السقيفة ،وما تالها من
ع ٍّ

يضاف إىل ذلك ،أن انقالب املوقف يف السقيفة لغري صالحهم قد ع ّزز

االنقسام بينهم وأضعف موقعهم ،بل قد ألجأ أحد أبرز زعامئهم ،سعد بن عبادة،
إىل اتخاذ قراره بالذهاب إىل منفاه االختياري يف الشام ،رمبا اعرتاضاً عىل ما

حصل يف سقيفتهم ،أو خوفاً مام ميكن أن تحمله األيام له ،وإن مل يشفع له ذلك
ٍ
سنوات قليل ٍة من حادثة السقيفة،
من مالقاة مصريه ،حيث ت ّم اغتياله يف منفاه بعد
يف عهد الخليفة الثاين عمر بن الخطاب.

يل،Q
يضاف إىل تلك األسباب ،أن استجابة فريقٍ من األنصار لإلمام ع ٍّ

جح أن يؤدي إىل أن تتطور األمور
ونرصتهم له يف ذلك املوقف ،كان من املر ّ
حرب داخلي ٍة بني األنصار أنفسهم -كام بني املهاجرين ،-إذ إن فريقاً منهم،
إىل
ٍ
وبعض وجوههم ،كان جزءا ً من مرشوع الحزب القريش يف االنقالب عىل رشعية

يل Qوخالفته.
اإلمام ع ٍّ

إن محاولة األنصار (فريقٍ منهم) الدخول إىل حلبة املنافسة عىل السلطة،

وانتهاء هذه املحاولة باإلخفاق ،قد أ ّدت إىل اهتزاز وضعهم ،وساهمت يف
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إضعافهم ،وتعميق انقساماتهم ،وإخراج بعضهم من ساحة الرصاع السيايس إىل

منفاه االختياري ،فيام آثر آخرون النأي بأنفسهم عن طريف ذلك الرصاع (الحزب

يل Qوأنصاره) ،واختاروا سياسة الحياد ،والجلوس عىل
القريش /اإلمام ع ٍّ

التل ،حيث قد يكون هناك من رأى منهم يف هذا الرصاع رصاعاً بني املهاجرين
ّ

ٍ
قريش- ،وهم ليسوا ال من املهاجرين ،وال
أنفسهم ،أو بني بني هاشم وبقية بطون
ٍ
قريش ،-فاختاروا أن يبقوا مبنأى عنه ،وتربص مآالته.
من

والذي يستفاد من جملة الشواهد التاريخية ،أن الروح القبلية والعشائرية،
328
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قد عاد إىل مربعه األول الذي كان عليه قبل اإلسالم ،وأن خريطة االنقسامات
التي كانت يف الجاهلية وقيمها قد استعادت حضورها مجددا ً يف امليدان ،بل قد

أضحت هي املحرك األساس ملجمل الفرقاء السياسيني ،واملك ّونات السياسية
يف قراراتها ومواقفها .وهو ما يساعدنا كثريا ً عىل فهم طبيعة تلك املجريات

التاريخيّة ،واملواقف السياسيّة ،من خالل منهج الواقعية السياسية يف البحث
والقراءة ،بعيدا ً عن أية طُهران ّي ٍة تاريخ ّي ٍة ،تعيق النظرة العلمية إىل تلك املرحلة
من التاريخ وتحليلها ،حيث ميكن أن نستنتج بنا ًء عىل ما تقدم من بيانٍ وتحليلٍ

ٍ
سيايس لألنصار ،ومجمل فرقائهم،
سلوك
مل نتوسع فيه كثريا ً ،-أن ما حصل منٍّ
يصح أن يستفاد منه عىل اإلطالق
والعديد من وجوههم ،بعد وفاة النبيP؛ ال
ّ

سيايس يف غدير خ ٍّم ،أو أن إعالن النبيP
تنصيب
أنه مل يكن هناك من
ٍ
ٍّ
يومها يفتقد إىل الداللة السياسية ،ألن الوصول إىل هذا االستنتاج يعوزه البحث
التاريخي املوضوعي واملستوعب لجملة تلك القضايا ،وهو (أي االستنتاج)

ميارس إسقاطاً إيديولوجيّاً عىل التاريخ ،ويقيص فرضيّ ٍ
ات أخرى ،وال يعطيها
حقها من البحث والتحليل التاريخ ّيني.

إن ما تق ّدم من تحليلٍ
تاريخي يفيد ،أنه عىل الرغم من حصول تلك البيعة
ٍّ

الفريقية -باملعنى السيايس ،-واالستجابة لتطلّعاتهم وهواجسهم ومصالحهم

الخاصة -بالرشح الذي قدمناه آنفاً ،-عىل الرغم من إدراكهم لداللة الواقعة يف
غدير خ ٍّم ،ومعرفتهم بالتنصيب السيايس الذي حصل فيه ،ومكمن املرشوع ّية

يل .Qوإن أثبت الحق األيام أن تلك الرؤية
السياسيّة املتمثلة يف اإلمام ع ٍّ

كانت رؤي ًة خاطئةً ،دفعوا مثنها الكثري من دمائهم ،وأعراضهم ،وأموالهم ،بعد
عقو ٍد قليل ٍة من حادثة السقيفة.
هذا مع رضورة اإللفات -لألمانة العملية وال ّدقة التاريخ ّية -أ ّن بعضاً من
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السياسية يف غدير خ ٍّم ،إال أن األنصار -ونتيج ًة لحساباتهم ومصالحهم ورؤيتهم
ٍ
سلوك فيه الكثري من تقديم املصلحة
لتلك الحسابات واملصالح -قد آثروا اعتامد

329
329

األنصار -زعيم الخزرج سعد بن عبادة -مل يبايع يف السقيفة ،وال بعدها ،إىل أن

ٍ
ثالث سنوات من حادثة السقيفة.
اغتيل يف حوران بعد حوايل

يل،Q
ومع اإلشارة إىل أن عددا ً من األنصار بقي عىل التزامه البيعة لإلمام ع ٍّ

حيث تذكر العديد من املصادر التاريخ ّية أن فئ ًة منهم أعلنت موقفها يف تلك

األحداث ،بقولها (ال نبايع إال عليّاً)((( ،ما يدل عىل أنه قد كان هناك من ال يزال

عىل موقفه من بيعة غدير خ ٍّم ولوازمها السياسية ،وهو ما كان ينبغي أن يؤخذ
بعني االعتبار يف بحث الكاتب ،إذ ليس من الصحيح مامرسة االنتقائية يف اختيار
الفرضيات والشواهد التاريخية ،فكام ت ّم االستناد عىل موقف فئ ٍة من األنصار
ج أو آخ َر ،كان من املطلوب منهجيّاً االستناد عىل
-ولو كرثت -للوصول إىل استنتا ٍ

يلQ
موقف تلك الفئة منهم -وإن قلّت -التي بقيت عىل موقفها من اإلمام ع ٍّ

ومرشوعيته السياسية (ال نبايع إال عليّاً) ،مبعز ٍل عن مدى استعدادها يف الذهاب
يل Qعن الخالفة إىل هذا املستوى أو ذاك
يف اعرتاضها عىل إقصاء اإلمام ع ٍّ

يف الفعل واملامرسة ،يف أن تبقى يف إطار االعرتاض السيايس ،أم أن تذهب أبعد

من ذلك إىل ح ّد االستعداد لتصحيح تلك األوضاع التي طرأت واستج ّدت بالقوة
والسيف؛ إذ إن مجرد وجود فئ ٍة ،ولو قليل ٍة ،من األنصار عىل ذلك املوقف ،فإنه

ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن
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قد يشكل نو َع قرين ٍة تاريخ ّي ٍة
وأل يت ّم القفز
بحسب منهج الكاتب -كان يجب أن تؤخذ بعني االعتبارّ ،فوقها يف مقام البحث واالستدالل.
هذا باإلضافة إىل الخلل املنهجي يف استدالل الكاتب ،واملتمثّل يف أن

الدليل أعم من املدعى ،إذ أن القول إن بيعة فريقٍ من األنصار يف السقيفة مر ّده

ح منطقيّاً ،ألنه قد يكون مر ّده
ري صحي ٍ
إىل عدم التنصيب السيايس يف غدير خ ٍّم غ ُ
أسباب ودوا ٍع أخرى ،رشحنا جملتها يف هذا البحث ،حيث كان عىل الكاتب
إىل
ٍ
أن يستوعب بحثه جميع تلك الفرضيات التاريخية ،ويناقشها جميعها ،حتى يصل
((( مح ّمد بن جرير الطربي ،تاريخ الطربي ،م.س ،ص.443 :

إىل الصحيح أو السقيم منها ،ال أن يختار واحد ًة من بينها تناسب خلفيّته الفكريّة،
ليتقوقع بحث ّياً داخلها ،ويعمل عىل فهم التاريخ بها ،ومن خاللها.
ومن هنا كان عىل الكاتب أن يقوم بأمرين اثنني:

 - 1أن يكون أكرث عمقاً واستيعاباً وموضوع ّي ًة يف بحثه التاريخي ،ألنه إن كان يريد
ٍ
مقدمات تاريخيّ ٍة ،فكان عليه أن يشبع بحثه
أن ميارس استنتاجاً مبنيّاً عىل
يف تلك املقدمات ،بعيدا ً عن االرتجال البحثي ،والتسطيح يف فهم التاريخ،

رسع يف الوصول إىل النتائج ،وبناء مقدماتها.
أوالت ّ

فهل يستوي القول يف االستنتاج -مثالً -يف ما لو قلنا أن جميع األنصار قد بايع
يف السقيفة (أو بعدها) ،أو قلنا يف املقابل أن فريقاً منهم قد بايع ،بينام رفض

البعض اآلخر تلك البيعة ،وبقي عىل رفضه لها ،يف حني أن فريقاً آخر منهم
بقي عىل التزامه املرشوعيّة السياسيّة والدينيّة املتولدة يف غدير خ ٍّم ،وبقي

يل Qوبيعته (ال نبايع إال عل ّياً)؟؟
يجاهر مبوقفه من اإلمام ع ٍّ

 - 2ومبعزل عن األمر السابق ،ال ب ّد للباحث املوضوعي أن يستجمع جميع
الفرضيات التي قد تجيب عىل سؤاله ،ويناقشها الواحدة تلو األخرى ،حتى
يصل إىل الصحيح أو األرجح منها .أما أن يختار واحد ًة من تلك الفرضيّات،
ويغ ّيب األخرى ،فهذا ليس فعالً علم ّياً موضوع ّياً ،عندما تُ ارس االنتقائية،
اإليديولوجي منه إىل البحث العلمي الرصني.

هذا فضالً عن االختالالت املنطقية التي يعاين منها هذا البحث يف مقام

منطقي بني الدليل
تناسب
االستدالل واالستنتاج ،إذ يجب أن يكون هناك
ٌ
ٌّ
أقرب ما
أخص ،فسيصبح هذا العمل
الدليل أع َّم ،والنتيج ُة
ُ
والنتيجة ،أما إن كان
َّ
َ
يكون إىل املغالطة العلمية ،التي تفتقد إىل رشوطها املنهجية الصحيحة ،وهو

ٍ
اختالالت يف االستدالل ،أفقدته سالمته املنهجيّة،
ما ع ّرض ذلك البحث إىل
وقيمته العلم ّية.
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ويغلُب اإلسقاط الفكري ،فيصبح هذا العمل أقرب ما يكون إىل الرتويج
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ب :اللوازم واملالحظات:

يلQ
إ ّن القول بأن ما حصل يف غدير خ ٍّم ،قد جاء بهدف تنصيب اإلمام ع ٍّ

يف موقع اإلمامة الدين ّية فقط ،يرتتّب عليه جمل ٌة من املالحظات ،واللوازم التي
نقاش ٍ
ٍ
حت-
(نقد)
رث من
تحتاج إىل أك َ
تاريخي وغريه .أل ّن هذه الفرضية -لو ص ّ
ٍّ

أي
تفيض إىل جملة من النتائج عىل املستوى التاريخي وغريه .أ ّما إذا مل نجد َّ
أث ٍر لتلك النتائج واللوازم ،فهو ما يدعونا إىل القول بعدم صحة تلك الفرضية ،أل ّن

ري موجود ٍة.
لوازمها التي يجب أن ترتت ّب عليها غ ُ

أ ّما أهم تلك اللوازم ،واملناقشات مورد النظر ،فهي ما ييل:

يل :Qلنفرتض أ ّن املراد بحديث الغدير
 - 1األ ّمة واملرجع ّية الدين ّية لإلمام ع ّ
هو فقط اإلمامة الدينية ،وأن رسول الله Pقد أراد من إعالنه ذاك تنصيب
يل Qوأهل البيت Rيف موقع املرجع ّية الدين ّية ،ال السياس ّية
اإلمام ع ٍّ

تلتف األمة حول مرجعيتهم
لأل ّمة؛ لكن أال يرتتب عىل هذا األمر وجوب أن ّ
الدينية تلك -بنا ًء عىل منهج الكاتب ،-وأن تتعامل معهم باعتبار كونهم
املرجعية يف بيان الدين ،ومصدره الذي ال يؤخذ إال منه ،وال يتلقّى إال من
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فيه؛ لكن هل هذا الذي حصل يف مجمل مراحل التاريخ اإلسالمي ،سوا ًء
يل ،Qأو لغريه من أهل بيت النبيR؟
بالنسبة لإلمام ع ٍّ
يل Qومرحلته التاريخ ّية ،فلنا
وإذا أردنا أن نقرص السؤال عىل اإلمام ع ٍّ

أن نسأل :هل تعاملت مجمل مك ّونات االجتامع اإلسالمي حينها ،باعتبار كونه
املرجعية الدينية الوحيدة التي ت ّم تعيينها يف غدير خ ٍّم ،بحيث مل يُرجع يف الدين

حكمه إال منه ،ومل يُلتمس فصل الخطاب فيه إال لديه؟ أم
إال إليه ،ومل يُؤخذ ُ

ت ّم التعامل معه باعتبار كونه واحدا ً من كثريين غريه ،وهو وإن تق ّدم عليهم يف
مجا ٍل أو آخر ،أو يف جميعها ،لك ّنه ال يرقى إىل أن يكون الفيصل يف بيان الدين،

واملصدر الذي ال يُلتمس إال منه ،واملعني الذي ال يُطلب إال لديه؟

يلQ
لنا أن نجزم أ ّن األمة يف مجمل مك ّوناتها يومها ،مل تتعامل مع اإلمام ع ٍّ

باعتبار كونه هو فقط صاحب املرشوعيّة الدينيّة ،واملرجعيّة املعرفية الوحيدة
(بتعيني الوحي وبيان النبي )Pلبيان الدين وأحكامه ،وفصل االختالف فيه.
وهنا أمل يكن حريّاً بالكاتب أن يُعمل منهجه التاريخي يف هذا املعطى ،ما

نتائج أخرى ،قد تخالف ما ذكره يف داللة حديث الغدير،
يتيح له أن يتوصل إىل
َ
حيث ينبغي له أن ال يدع قرين ًة تاريخيّ ًة أو غريها ،يبني عليها فهمه لتلك ال ّداللة،

وحدودها التي تتسع لها.

ّ
تبي
وإذا كان الكاتب يف منهجيّته التاريخيّة
يستدل مبا حصل يف التاريخ ،لِ ُّ
ّ
ٌ
يستدل أيضاً بعدم تعامل
ح-؛ فله أن
ما حصل يف الدين -وهو
ري صحي ٍ
استدالل غ َ

يل ،Qباعتبار كونه
مجمل مك ّونات االجتامع اإلسالمي يومها مع اإلمام ع ٍّ
مرجع ّي ًة دين ّي ًة ت ّم تنصيبها يف غدير خ ٍّم؛ ليستنتج من ذلك أيضاً أن حديث الغدير

ّ
ال ّ
استدل بعدم إقبال مك ّونات االجتامع اإلسالمي
يدل عىل اإلمامة الدينيّة ،كام
يل Qبعد وفاة النبي Pومتكينه من خالفته سياس ّياً؛ عىل عدم
عىل اإلمام ع ٍّ
الداللة السياسية لحديث الغدير.

وهي املنهجية التي يت ّم االنتقال فيها من املجتمعي إىل الديني ،وهي منهج ّي ٌة

بكل تأكيد ،ألنه ال ميكن أن نعرف ما جاء به الدين ،أو ما نزل به الوحي،
خاطئ ٌة ّ

من خالل ما يقوم به الناس ،أو ما يفعله االجتامع الديني ،ولو يف مجمله وأكرثه،

العديد من األحايني مخالفاً ملا جاء به الدين نفسه.

وهذا األمر -مخالفة ما جاء به الدين من قبل األكرثية -ليس عزيزا ً يف التاريخ

سي األنبياء يف القرآن الكريم مع
الديني ،وتاريخ األنبياء والرسل ،ويكفي أن نقرأ َ
أممهم ،حتى تزول عن أنفسنا وحشة تف ّهم هذه القضية ،إال إذا ادعينا العصمة

ح ،وتنفيه األدلة والوقائع.
ري صحي ٍ
ملجمل مك ّونات االجتامع الديني ،وهو ادعا ٌء غ ُ
لكن العجيب أن البعض يفعله ،ففي الوقت الذي ينفي العصمة عن النبي Pيف
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ألن ما يقوم به ذلك االجتامع ،قد يكون تعبريا ً صادقاً وصحيحاً عن الدين مبا
ديني ،بل قد يكون يف
جاء به ،وقد ال يكون كذلك ،إذ قد يكون له منشأٌ آخ ُر غ ُ
ري ٍّ
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دنيوي أو آخ َر (تأبري النخل) ،تراه ي ّدعي العصمة -ولو ضمناً -ملن سواه
مجا ٍل
ٍّ

فيه.

نعم ،قد ميكن القول يف هذا املوضوع ،أ ّن عدم التفاف األمة حول اإلمامة

يل- Qسوى القلة القليلة منهم -قد يُستفاد منه أن الرصاع
الدين ّية لإلمام ع ٍّ

يل Qومرجعيّته ال ّدينيّة
يومها كان منصبّاً عىل أصل اإلمامة -إمامة اإلمام ع ٍّ
والسياس ّية ،-ومل يكن منص ّباً عىل حدود هذه اإلمامة ومدياتها ،وإن كان البعد
السيايس هو الذي كان أش ّد حضورا ً واشتعاالً.
أي إ ّن التحالف القريش كان ير ّوج لعقيد ٍة مفادها أن اإلمام عل ّياً Qهو

كغريه من الصحابة (نظرية عدالة الصحابة) ،وهو وإن متيّز بأم ٍر أو آخ َر ،لكن
الرؤية إليه ال ترقى إىل ح ّد القول مبرشوع ّي ٍة دين ّي ٍة أو سياس ّي ٍة متأتي ٍة من التّعيني
تنصيب قد حصل يف غدير خ ٍّم ،مبا فيه ما يتصل باإلمامة
أي
ٍ
النبوي؛ وكان ينفي َّ

الدينية ،فضالً عن السياس ّية ،وإن كانت الحساس ّية التاريخ ّية يومها تجاه اإلمامة

السياسيّة ،قد تكون أكرثَ بكثريٍ باملقارنة مع اإلمامة الدينية ،وإن مل يكن هناك
فصل بينهام حينه ،وهو ما سوف نبحث فيه تالياً.
ٌ

 -2الفصل بني اإلمامتني الدينيّة والسياسيّة :إن القول بداللة حديث الغدير عىل
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اإلمامة الدينية دون السياسية ،يقوم عىل الفصل بني اإلمامة الدين ّية واإلمامة

السياسيّة ،وهو ما مل يكن قامئاً باملعنى الذي يطرحه الكاتب ،يف تلك
املرحلة التاريخ ّية بعد وفاة رسول الله.P
لقد اعتاد املسلمون عىل قيادة النبي Pلالجتامع اإلسالمي العام ،وهو

كل من اإلمامة الدينية والسياسية دون فصلٍ بينهام ،ولذلك عندما
يقوم مبهام ٍّ
كل من اإلمامة
كان يتوىل أحدهم موقع خالفة النبي ،Pكان ميارس أيضاً مهام ٍّ
الدين ّية والسياس ّية معاً .أي إن الخليفة كان مبثابة املرجعية التي تحسم يف الشأن

الديني ،كام تحسم يف الشأن السيايس ،وإن كان الفارق الكبري بني ما كان عليه
334
 334النبي Pيف املجال الديني ،وبني ما كان عليه من يخلفه فيه ،كان يفرض متايزا ً

عمليّاً بني حدود ومديات الشأن الديني الذي كان يتصدى له النبي  ،Pوذاك
والبت يف الشأن
الذي كان يتصدى له من يخلفه ،وإن كان أصل املرجعية الدينية
ّ
الديني واحدا ً لدى كليهام.

وما يشهد عىل عدم الفصل هذا ،أن العديد من الخلفاء بعد وفاة النبي
البت يف الشأن
 Pقد مارس نو َع إمام ٍة دينيّ ٍة ،كان يرى فيها أن لديه صالحية ّ
الديني ،كام هو الحال يف الشأن السيايس ،حتى أصبح لهذه املامرسة تربيرها

املعريف-الديني ،الذي كان يعرف بـ (االجتهاد)((( -يشمل الديني والسيايس-

بحسب اصطالحه التاريخي يومها ،وإن كان يختلف عن اصطالح االجتهاد يف
االستعامل الديني املعارص.

وسوف يكون من املفيد اإلشارة إىل أن حدود تص ّدي الخالفة للشأن الديني،
مراحل الحق ٍة ،وهو ما
َ
قد أخذت تتقلّص وتنحرص مساحتها مع مرور األيام ويف

أسباب معرف ّي ٍة ونظريّ ٍة .ولكن إذا
رث منه إىل
يعود إىل
ٍ
ٍ
أسباب تاريخ ّي ٍة وعمل ّي ٍة ،أك َ
أقرب إىل وفاة النبي ،Pفسوف نرى
أخذنا تلك املرحلة التاريخيّة ،التي كانت
َ
أن عدم الفصل هذا يتب ّدى بشكلٍ
أوضح ويف قضايا عديد ٍة.
َ

كام ينبغي اإللفات إىل أ ّن هذا الفصل بني الديني والسيايس قد أخذت تتّسع
شقّته ،نتيجة تلك االعتبارات التاريخ ّية والعمل ّية ،حتى وصلنا إىل يومنا املعارص،

((( إن هذه اإليديولوجيا قد ّأسست ملامرسات دين ّية وسياس ّية تخالف ال ّن ّص الدّيني نفسه ،ويف الكثري من
املوارد ،حيث أضحى (االجتهاد) يومها مرادفاً لبناء املوقف (الحكم) من خارج النص ويف قباله ،ال استنباط
الحكم من النص ،كام هو عليه مصطلح االجتهاد اليوم ،إذ ٌ
فرق بني أن يكون االجتهاد يف قبال النص،
ومبواجهته ،وبني أن يكون من خالل النص وداللته.
العلمة السيد عبد الحسني رشف الدين رحمه اللّه مجمل تلك املوارد التي حصل فيها
هذا وقد جمع ّ
اجتهاد يف قبال النص الدّيني ،وأودعها يف كتاب له منشور بعنوان( :االجتهاد يف مقابل النص ،بريوت،
دار األعلمي1988،م ،ط  ،)10وهو مام ال غنى للباحث يف التّاريخ والدّين والفكر والسياسة من معاينته،
والوقوف عند مجمل الدّالالت وال ّنتائج ،التي ترتت ّب عىل ما فيه ،يف مجمل القضايا ذات الصلة.
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وقد أصبح لهذا الفصل منظومته الفكريّة املتكاملة (العلامنيّة) ،التي تق ّدم تربيرا ً
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فكريّاً ،بل وفلسفيّاً((( ،لعدم الوصل بني الديني والدنيوي ،بل للفصل البنيوي

بينهام.

لكن ال ب ّد من القول ،أنه من الخطأ منهجيّاً أن نقرأ التاريخ يف هذا الشأن

بذهن ّية الحارض ،التي ال تلحظ الخصوص ّيات التاريخية وظروفها ،وإال سوف
ينفتح الباب واسعاً عىل كثري من اإلسقاط الفكري والتاريخي .فأن نذهب إىل

قراءة تلك املرحلة التاريخ ّية قبل ما يربو عىل األلف عام من خالل املناخ
ٍ
استنتاجات خاطئ ٍة
الفكري السائد يف عرصنا ومؤثراته الداللية ،سوف يفيض إىل
نتيجة قياس املايض عىل الحارض ،واجرتار خصوصيات الحارض إىل املايض

وإسقاطها عليه ،بدل فعل العكس (اجرتار خصوصيّات املايض إىل الحارض)
يف إطار البحث التاريخي ،والذي يتيح لنا أن نقرأ املايض كام كان عليه ،ال كام
يعكسه الحارض ،وتسطو عليه مؤثراته.

 -3الحرصية ومصادر الرتاث اإلسالمي :إذا ما عدنا إىل مجمل مصادر الرتاث
اإلسالمي التي ُعينت بحادثة الغدير وداللتها ،نجد أنها تنقسم إىل فسطاطني،

يل،Q
أ ّولهام يقول بداللة ّ
نص الغدير عىل اإلمامة الشاملة لإلمام ع ٍّ
السياسيّة منها والدينيّة؛ وثانيهام يذهب إىل نفي تلك اإلمامة الشاملة ،وتقديم
تفسريٍ لحديث الغدير ينحو به إىل دالل ٍة بعيد ٍة باملطلق عن اإلمامة.
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أي إن النقاش الذي فاضت به مصادر الكالم والحديث والتاريخ وغريها،
كانت تدور حول القبول بداللة حديث الغدير عىل خالفة النبي ،Pمع الوصل
بني الديني والسيايس فيها ،أو عدم القبول بداللته عىل تلك الخالفة ،من دون
فصل بني الديني والسيايس لديها ،حيث مل يذهبوا إىل القول بداللته عىل إمامة

دون أخرى ،أو عىل مرجعية دون سواها.

((( راجع يف هذا املوضوع:عادل ضاهر ،األسس الفلسفيّة العلامنيّة ،بريوت ،دار الساقي1988 ،م ،ط ،2صص 37
( -75الفصل الثاين وغريه من الفصول).

وهنا يحسن القول ،أنه لو كان لحديث الغدير تلك الداللة عىل إمام ٍة دون
أخرى ،أي عىل الدينية دون السياسية -كام ي ّدعي الكاتب ،-أمل يكن جديرا ً
عندها بأولئك العلامء عىل مدار التاريخ اإلسالمي وبآالفهم ،أن يلتقطوا ما التقطه
قريب أو ٍ
بعيد إىل ما تنبّه
الكاتب ،أو يعرثوا عىل ما عرث عليه ،أو أن ينتبهوا من
ٍ
إليه من فهمٍ ودالل ٍة؟.

وهل سوف يكون راجحاً القول بأنّه قد غاب عن أذهان جميع أولئك -مبن
فيهم من كان قريباً من عرص النص وتاريخه ولغته ،بل من كان حارضا ً فيه -هذا
الفهم وفرضيته ،حتى يعرث عليها عاث ٌر ،بعد ما يربو عىل األلف ومئني من السنني؟
بعد ٍ
أي هل سوف يكون معقوالً أن من قرأ التاريخ عن ٍ
بعيد ،وعىل علله
وعيوبه وما فيه من تش ّو ٍ
هات ،قد أمكن له أن يرى تلك القض ّية ،يف حني أ ّن من
كان قريباً من ذاك التاريخ ،أو يعيش فيه ،بجميع جزئ ّياته وقضاياه ،مل يكن له أن
يرى تلك القضيّة ،أو يبرص تجليّاتها االجتامعيّة وغريها؟
أمل يكن جديرا ً ،لو كان هذا هو مراد النبي Pيومها وقصده ،أن تطفح به
يف ،ويف إطا ٍر
مصادر التاريخ والحديث والكالم وغريها ،ولو عىل نح ٍو خال ٍّ
يل ،لكن ندرك عندها ،أن أحدهم قد فهم هذا املعنى ،أو أن جمل ًة منهم قد
سجا ٍّ
وعت ذلك القصد ،وتنبّهت إليه؟
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وهل سوف يكون معقوالً أن يغيب هذا املعنى عن أذهانهم ،وال يتلقّونه
بأفهامهم ،ثم يأيت ٍ
آت بعد ده ٍر وأبعد ،بفرض ّي ٍة تنايف ما عليه الجميع ،مبن فيهم
من فهم تلك الداللة -اإلمامة عىل إطالقها -يف عرص النص ،واحتملها بفهمه،
وقادت إليها قريحته ،وجميع القرائن التي كانت يف عرصه ويومه؟
إ ّن عدم تض ّمن مصادر الرتاث اإلسالمي لفرضية حرصية الداللة عىل اإلمامة
الدينية هو أم ٌر ذُو دالل ٍة ،ال ميكن القفز فوقها ،أو تجاوزها ،ال فقط باملعنى
اللغوي والداليل ،بل أيضاً باملعنى التاريخي -بحسب منهج الكاتب ،-ألنها
تشكّل مستندا ً أساسيّاً لفهم مراد النص ،أو مديات الخالف فيه ،بل وحتى
الفرضيات التي يُستبعد أن ت ُتلقّى منه.
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 -4الحرصية واملــداوالت األوىل :عندما نستحرض طبيعة تلك املداوالت
األوىل((( ،وذاك الخالف  -باملعنى التاريخي ،السيايس والديني  -الذي نشب
بعد وفاة رسول الله Pحول قضية الخالفة مبداها الشامل تكون ملن؟ لإلمام

يل- Qوأهل البيت -Rأم لغريه؟ نجد أنها تنطوي عىل النقاش يف
ع ٍّ
أس الخالفة ،وأصل اإلمامة ،من دون تفصيلٍ فيها بني الديني والسيايس ،حيث
ّ

أي فصلٍ بني اإلمامة الدين ّية واإلمامة السياس ّية ،أو
مل تتض ّمن تلك املداوالت َّ
تفريقٍ بني خالف ٍة دينيّ ٍة وأخرى سياسي ٍة للنبي.P

يل Qلنص
بل حتّى عندما نأيت إىل السياقات التي جاء فيها بيان اإلمام ع ٍّ
ٍ
مناسبات عديد ٍة ،مبا فيها بعد وفاة النبي Pمبارشةً ،فإن ما نفهمه
الغدير يف
من تلك السياقات وداللتها هو أصل الخالفة ،من دون تفصيلٍ فيها بني دين ّي ٍة
وسياسيّ ٍة ،واإلمامة مبداها الشامل الذي ال يقترص عىل إمام ٍة دون أخرى.

وهنا ال ب ّد من القول ،أنه لو كان لحديث الغدير دالل ٌة حرصي ٌة عىل اإلمامة
الدينيّة ،أمل يكن من املنطقي أن تشتمل تلك املداوالت التي تلت وفاة النبيP
عىل هذا األمر ،وأن نجد يف ثناياها أكرث من تع ّرض لهذه القضية ،مع ما ميكن

يصح أن
ومفاعيل ،ألنها ليست من نوع القضايا الذي
َ
نتائج
أن يرتت ّب عليها من
ّ
َ
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يغيب عن تلك املداوالت ،أو أن يت ّم تجاوزه فيها ،ويف خضم تلك السجاالت

عىل اختالفها وتش ّعبها؟

أمل يحتدم السجال بني أهل البيت Rمن جه ٍة ،وبني من خالفهم من
جه ٍة أخرى ،يف موضوع اإلمامة ،بحيث سوف يكون أمرا ً ذا جد ًوى ملن كان

يل ،Qأن يستند هو إىل حديث الغدير ،ليقول لإلمام
يف مواجهة اإلمام ع ٍّ

يل Qبأ ّن ما ت ّم تنصيبك فيه هو فقط اإلمامة الدينيّة ،وهو حظّك من اإلمامة
ع ٍّ
((( ليس البحث هنا يف الرتاث الذي يتصل بداللة حديث الغدير ،واختالف مجمل العلامء فيها ،وإمنا يف طبيعة
تلك املداوالت التي تلت وفاة النبي Pمبارشة ،والتي تتصل بالخالفة ،واإلمامة الكربى ،وما ميكن أن تحمله
من قرائن عىل فهم ذاك الحديث وداللته.

ال غري ،ولو كان لرسول الله Pوالوحي من قصد آخر ألظهروه فيك ،لكنهم

مل ّا مل يفعلوا يف الغدير أكرث مام فعلوا ،ومل ّا مل يعطوك فيه سوى هذا الح ّ
ظ من
أهل له ،ومنحوك ما تستحقه ،فال تع ُد عيناك إىل ما
اإلمامة ،فقد أعطوك ما أنت ٌ

هو أبعد وأقىص ،وال تطلب ما مل يُع َ
ط لك ويُرتىض؟!
أمل يكن يوفّر هذا الحديث (الغدير) -لو كانت داللته فقط عىل اإلمامة الدينيّة-
حج ًة قويّ ًة للتحالف القريش ،وملجمل الذين كانوا يف الجبهة املخالفة لإلمام

يل ،Qليطرحوها عىل املأل ويف الناس ،من أجل إقناعهم مبرشوعيّتهم
ع ٍّ
السياس ّية ،وإلبطال حجج الخصم ،التي يستند إليها يف إظهار مرشوع ّيته؟
ج ٍة لتربير ما قاموا
يل Qإىل االستفادة من أ ّ
ي ُح ّ
أمل يس َع مخالفو اإلمام ع ٍّ

به يف السقيفة وما بعدها ،فكيف غاب عن أذهانهم هذا األمر؟ ،أمل يكن جديرا ً
أن ينربي أحدهم ويقول :إنكم أهل بيت النبي Pأهل الدين فقط ،ولستم أهل
السياسة ،ولقد اختاركم النبي( Pبأمر الله تعاىل) مرجعاً يف الدين ،ومل يخرتكم

مرجعاً يف السياسة -أي قد جعل منكم مرجعيّ ًة دينيّةً ،ومل يجعلكم مرجعيّ ًة سياسةً،-
فخذوا ما أعطاكم النبي ،Pودعوا لنا ما مل يعطكم ،خذوا الدين ،ودعوا لنا الدنيا؟

لقد كان التحالف القريش يعاين من أزمة مرشوعيّ ٍة دينيّ ٍة-سياسيّ ٍة يف مواجهة
ج ٍة -مهام كانت -تنقذه
يل Qوأهل البيت ،Rوكان يبحث عن ح ّ
اإلمام ع ٍّ
الدين ّية فقط ،ألضحى مستندا ً صالحاً لالستخدام من قبل التحالف القريش ،وحج ًة

سيايس.
يستعني بها عىل أزمته يف املرشوعية ،سياسيّ ًة كانت ،أم دينيّ ًة مبردو ٍد
ٍّ

بل كان يفرتض -لو كان ما ذكره الكاتب صحيحاً -أن نجد يف تلك املداوالت

يل Qوأهل البيت Rوأنصارهم لتأكيد موقعيتهم
بياناً واضحاً من اإلمام ع ٍّ
يف اإلمامة الدينية ،ودورهم فيها ،ومحاولة االستفادة منها ،وترتيب مفاعيلها ،ولرمبا

أيضاً -بحسب منهجيّة الكاتب -اعرتافاً من اآلخرين بها ،وتجلياً واضحاً لهذا األمر
يف سياسات الدولة (الخالفة) حينها ،فتقوم عىل أساس وجود مرجعيتني اثنتني،
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من أزمته تلك .ولو كان ما أعلنه النبي Pيف غدير خ ٍّم ذا دالل ٍة عىل اإلمامة
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يل Qوأهل
األوىل سياسيّ ٌة لدى التحالف القريش ،والثانية دينيّ ٌة لدى اإلمام ع ٍّ
بيت النبي!(((Q

لكننا ال نجد أيّاً مام ذكرناه يف تلك املداوالت التي أعقبت وفاة النبي ،Pوال

نعرث عىل مجمل تلك اآلثار واللوازم يف السجاالت التي احتدمت يف السقيفة وما

بعدها ،وال نجد ذلك التقييد لإلمامة بالدينية منها يف محارض تلك االجتامعات،

ووثائق ذاك الخالف ،الذي نشب حول الخالفة ،ومجمل ما يتصل بها.

وهو ما ميكن أن يشكل بالتايل قرين ًة (أو قرائ َن) دالّ ًة عىل أنه مل يكن لحديث

الغدير دالل ٌة حرصي ٌة عىل اإلمامة الدين ّية ،وأن داللته هي أوس ُع دائر ًة من أن ت ُحبس
يف إمام ٍة دون أخرى ،وإمنا تشمل خالفة النبي Pيف مجمل ما كان عليه من
ٍ
صالحيات ،سواء يف الشأن الديني أو السيايس ،مع األخذ بعني االعتبار ما
مختص ٍ
ات ذُكرت يف محلها.
يختص به النبي Pمن
ّ
ّ
والعجيب يف األمر هو أن الكاتب ادعى عدم احتجاج اإلمام عيلQ

بحديث الغدير -وهو غري صحيح كام أسلفنا ،-ليستنتج منه عدم الداللة السياسيّة

لذاك الحديث؛ لك ّنه يف املقابل مل يستنتج -كام ذكرنا -عدم داللة الحديث عىل

ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن
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بسبب من خلو مجمل االحتجاجات التي تلت وفاة النبي
حرصية اإلمامة الدينيّة،
ٍ
 Pمن االستناد إىل هذه الحرصية .أي كام أن خلو الحجاج من اإلمامة السياس ّية

بحسب ادعائه -ميكن أن يشكل قرينة عىل عدم الداللة السياسيّة ،فإن خل ّوهِ
(الحجاج) أيضاً من حرصية اإلمامة الدين ّية ،ميكن أن يشكل قرين ًة عىل عدم
ري صحيح ٍة-
انحصار الداللة باإلمامة الدينيّة ،لكن الكاتب اختار األوىل -وهي غ ُ

وأهمل الثانية –عىل الرغم من صحتها.-

((( هنا ال يصح االستناد عىل بعض ما ورد من ارتضا ٍء أو اعرت ٍ
اف من قبل سلطة الخالفة بأرجح ّية علم ّية أو
أخرى لإلمام عيل ،Qلالستدالل بها عىل أن تلك السلطة تعرتف مبرجعية اإلمام الدينية ،ألنّه ف ْرق بني
القول بأرجح ّية علم ّية يف مورد أو آخر ،ثبتت بق ّوة الوقائع ورضوراتها ،من دون أن ترقى إىل ذاك املستوى
من االعرتاف ،وبني القبول بتلك املرجعيّة الدّينيّة بجميع مدياتها ودالالتها ولوازمها ،واألخذ بجميع ال ّنتائج
واملفاعيل التي ترتت ّب عليها.

وهو أيضاً
منوذج آخ ُر لالنتقائية يف توظيف املنهج ويف غريه ،والتي أخرجت
ٌ

أقرب ما يكون إىل
ذاك العمل عن موضوعيته البحث ّية ،ورصانته العلمية ،وجعلته
َ
ٍ
قناعات شخصيّ ٍة ،وأفكا ٍر إيديولوجيّة،
منص ٍة يفيض من خاللها كاتبه مبا لديه من

يسقطها عىل التاريخ والدين ،ويلزمهام إياها عنوة ،ويفرضها عليهام قرسا ً ،من
دون أن يُتاح لهام النطق مبا لديهام ،أو افراغ ما يف جعبتهام من مع ًنى ودالل ٍة.
 -5االلتزام باإلمامة الدين ّية وحدودها :لو كانت داللة حديث الغدير عىل اإلمامة
يل- Qوبقية األمئة من ولده -بحدود
الدينيّة فقط ،لوجب أن يلتزم اإلمام ع ٌّ

ما ت ّم تعيينه فيه ،وال يتعداه إىل غريه ،وذلك لألسباب التالية :أوالً ،حتى ينشغل

بالوظائف التي ترتتب عىل ذاك التعيني يف اإلمامة الدينية وموقعها؛ وثانياً،
ٍ
وانشغاالت ،تتناىف مع تلك التي يتطلّبها
انزياح إىل قضايا
حتى ال يحصل
ٌ
االهتامم باإلمامة الدينيّة ومنصبها؛ وثالثاً ،حتى ال يت ّم تعريض وظائف اإلمامة

تصادم
أي
ٍ
الدين ّية نفسها إىل أكرث من رض ٍر ميكن أن يلحق بها ،إذا ما حصل ُّ
يل Qوما ميثله من مرجعيّ ٍة دينيّ ٍة ،وبني التحالف القريش
بني اإلمام ع ٍّ
وسلطته الجديدة.

إن اإلمامة الدينية تتطلّب العديد من الوظائف واملهام التي هي غاية يف

تبقى وتستمر تداعياته عىل املستوى اإلسالمي العام ،ويف مختلف مجاالته،
ولقرونٍ متامدي ٍة من السنني.
وهو ما يتطلب انرصافاً كامالً لتلك التحديات ،وانشغاالً تا ّماً مبجمل تلك

املهام والوظائف التي تستلزمها وترتتب عليها.

أي من القضايا األخرى ،التي
وهو ما يستدعي يف املقابل عدم االنزالق إىل ٍّ

من الواضح أن االنشغال بها ،سوف يكون عىل حساب االهتامم بتلك القضايا

ذات الصلة باإلمامة الدينية ولوازمها ،إذ إ ّن العناية الجادة مبهام تلك اإلمامة،
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األهم ّية ،خصوصاً يف ذلك الظرف التاريخي ،وما انطوى عليه من تح ّد ٍ
يات
ٍ
ٍ
تأسيسات -يف اإلطار الديني ،سوف
تأسيس -بل
باملعنى الديني الخاص ،ومن
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يقتيض االنكباب الكامل عليها ،وإيالءها ما تستحقه من اهتامم ،واالنرصاف عن

اهتامم آخ َر ،وخصوصاً إذا كان الكالم يف اإلمامة السياس ّية ،والرصاع عليها،
أي
ٍ
واالنجرار إىل مزالقها.

هذا فضالً عن أن التحالف القريش ،لن يكون متساهالً ،أو متسامحاً ،يف حال

ت ّم إقحام اإلمامة الدينية يف ساحة الرصاع السيايس ،إذ إنه –عندها -قد يعمل عىل
اإلرضار باإلمامة الدين ّية نفسها ،وتعطيل دورها ،أو عدم االعرتاف بها ،يف حال

رأى أنها قد تشكل تهديدا ً له ،وملرشوعه ،ومرشوعيّته.
ومن هنا ينبغي القول أ ّن حديث الغدير ،لو كان ّ
يدل -كام ذكر الكاتب -عىل
يل Qبحدود هذه اإلمامة
حرصية اإلمامة الدينية ،لوجب أن يلتزم اإلمام ع ٌّ

ولوازمها ،وال يتع ّداها إىل غريها ،لألسباب واملحاذير التي ذكرناها؛ لك ّننا ال نجد

يل Qحينها مجمل ما ذكرناه من لواز َم ِ
ذات
يف السرية السياسية لإلمام ع ٍّ
صل ٍة ،فهو مل يقترص عىل حدود اإلمامة الدينية ،ومل ينرصف عن العناية باإلمامة

السياسية ،بل كان موقفه واضحاً من أنه صاحب الحق بها ،وعدم االعرتاف
برشعية غريه فيها ،ومطالبته اآلخرين برتتيب لوازم مرشوعيته السياسية (وغريها)

التي ميلكها .وكذلك األمر بالنسبة إىل بقية األمئة من ولده ،الذين كانوا يرون
حقّهم يف خالفة رسول الله ،Pوتويل األمر من بعده.
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وهو ما ّ
يدل ،أو يشكل قرينةً ،عىل أن داللة حديث الغدير ال تنحرص باإلمامة

الدينية ،ألنّه لو كانت تنحرص بها ،لوجب أن ترتتب مجمل تلك اللوازم والنتائج

ذات الصلة .ولكن مل ّا مل ن َر أيّاً من تلك اللوازم والنتائج ،فإننا نستكشف من ذلك
كقرينة عليها -أن داللة حديث الغدير ،ليست محصورة باإلمامة الدين ّية ،وإمناهي أع ّم من الدينيّة والسياسيّة ،وتشملهام معاً.

 -6املرجع ّية الدين ّية للخالفة والشأن العام :إ ّن مجمل املرشوعيات السياس ّية
واالجتامعيّة ترتكز يف الفهم اإلسالمي عىل املرشوعية الدينيّة ،وتعود إليها
342
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يلQ
وعليه ،إذا قلنا أ ّن حديث الغدير قد منح اإلمامة الدينية لإلمام ع ٍّ

حرصا ً ،فهذا يعني أ ّن اإلمام عل ّياً Qقد أضحى َم ْوئل املرشوعية الدينية
ومصدرها ،وهو ما يوصلنا إىل أن جميع املرشوعيات السياسية وغريها تؤخذ
يل Qمن بيان يف شأنها وقضاياها .وهو يعني أن مجمل
مام يفيده اإلمام ع ٌّ
ما يرتبط بالخالفة واإلمامة السياسية بعد وفاة رسول الله ،Pيجب أن يُلتمس

نتائج تخالف ما
يل Qيف هذا الشأن .وهو ما يوصل إىل
َ
مام قاله اإلمام ع ٌّ
يذهب إليه الكاتب يف هذا املوضوع.
نتائج
مبعنى آخر ،إن القول باإلمامة الدينيّة لإلمام عيل ،Qترتتّب عليه
ُ
مبارش ٌة يف ما يرتبط باإلمامة السياسية ،أوالً لعدم الفصل بني الديني والسيايس،
ما يعني أن القول بإحداهام لدى ٍ
أحد ما ،يقود إىل القول باألخرى لديه ،للتالزم
بينهام وعدم الفصل؛ وثانياً ألنه يستلزم من ذاك القول أن يُؤخذ موقف الدين
وحكمه يف اإلمامة السياسية ممن كانت له اإلمامة الدينيّة ،وتعود إليه.
يل- Qحتى ولو مل تصل إىل ح ّد
إ ّن املكانة الدينية املتميزة لإلمام ع ٍّ
القول بحرصية اإلمامة الدين ّية له -قد شكّلت نو َع معضل ٍة لدى الكثريين يف
فهمهم ملا حصل بعد وفاة النبي Pيف موضوع الخالفة وتحليلهم له ،ألنّهم

ح لتلك البيعة التي حصلت
البيت Rوأنصارهم -كان رافضاً بشكلٍ واض ٍ
يف السقيفة وما بعدها ،وأنه مل يعرتف مبرشوع ّيتها ،وأنه ق ّدم مقارب ًة نقدي ًة
تظهر وهن األُسس التي قامت عليها ،وأنّه دعا األنصار إىل سحب اعرتافهم
بها ،بل إىل نرصته يف موا جهة مجمل ما ترت ّب عىل تلك البيعة ومفاعيلها.
وعليه ،هل ميكن أن نفقه جميع ما تق ّدم مبعز ٍل عن اإلمامة الدين ّية لإلمام عيل
 ،Qومرشوعيته الدينية ،وما يلزم عن هذه املرشوعية؟ وإذا كان اإلمام هو
صاحب القول الفصل يف الدين ،عندها ألن يكون بيانه يف الشأن العام ،وقضايا
االجتامع السيايس ،وانتقال السلطة ،متصالً مبوقعيته الدينية ،وحدود الدين
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يل ،Qومن
من جه ٍة ،ال ميكن لهم تجاوز املكانة الدينية الخاصة لإلمام ع ٍّ
جه ٍة أخرى ،فإ ّن معطيات التاريخ والحديث تثبت أن اإلمام عليّاً- Qوأهل
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وسعته ،وما هو معني به ،وما ميكن أن ميتد إليه حكمه (الدين) ،حيث سيكون

هو -أي اإلمام -Qمن يحسم املوقف من جميع ذلك ،وميلك الجواب فيه.
يل Qمام حصل بعد وفاة النبي Pوكالمه
إ ّن من يعاين مواقف اإلمام ع ٍّ
فيه ،يصل إىل فهمٍ يغاير تلك الرسديات التي عملت الدعاية القرشية عىل الرتويج

لها ،وإيداعها يف بطون الرتاث ،مبا يف ذلك بعض املحاوالت التي سعت إىل
أقل ح ّدةً ،وأدىن خفوتاً ،أو تأويلها حتى ال تتعارض مع
إبراز تلك املواقف بشكلٍ َّ
أكرثَ من رسدي ٍة مغاير ٍة يف املوضوع نفسه.
ومن هنا ميكن القول أ ّن تهافتاً واضحاً يقوم بني ما يُ ّدعى يف حرصية اإلمامة

يل ،Qوبني اللوازم التي ترتت ّب عىل ذاك القول يف اإلمامة
الدينية لإلمام ع ٍّ

السياسية ،إال إذا ا ّدعى م ّد ٍع أن االجتامع السيايس اإلسالمي يومها كان اجتامعاً

علامنيّاً ،يقوم عىل الفصل البنيوي بني الدين والسياسة ،وأنه قد سبق التجربة
األوروبية يف اكتشاف العلامنية ،وفتح أبوابها ،وتدشني مساراتها!

ٍ
حص
 -7التسوية بني بني هاشم وبطون
قريش :إ ّن من يراجع التاريخ ،ويتف ّ
معطياته ،يستنتج أن رصاعاً قد كان قامئاً بني أهل البيت ،Rواإلمام
يل Qتحديدا ً ،وبني التحالف القريش يف جميع مك ّوناته ،عىل السلطة
ع ٍّ
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كل من اإلمامة السياس ّية والدين ّية ،أل ّن أيّاً من
(السياس ّية) والدين ،أي عىل ٍّ
هاتني اإلمامتني ميثّل -خصوصاً يف االجتامع اإلسالمي يومها -سلط ًة ميكن

أن يُستند إليها يف موازين القوى ،واملواجهة مع الخصم.
بأي سلط ٍة أو مرشوعي ٍة للبيت
لقد كان التحالف القريش يرفض االعرتاف ِّ
النبوي وأهل البيت Rبعد وفاة النبي- Pباعتبار أنهم قد أخذوا حظّهم يف
النبوة ،-إال ما أصبح أمرا ً واقعاً ،من بعض الفضائل و املناقب ،ومل يُتح للسياسات

القرشية إلغاءه ،ومل تستطع الدعاية القرشية النجاح يف تأويله ،أو طمسه من الرتاث

أو الوعي اإلسالمي العام ،مبا يشمل (الرفض) أيضاً اإلمامة الدينيّة ،ومرجعيّتهم

344
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وما يؤكد هذا األمر ،رسدياتُ التأويل ،التي أُنتجت لتوجيه داللة حديث الغدير
إىل ٍ
ِ
معدوم عىل الشأن العام ،واالجتامع السيايس
ضعيف التأثري ،أو شب ِه
بعد
ٍ

بشكلٍ
أي مضمونٍ ذي صل ٍة
َّ
أخص ،والتي (أي تلك الرسديات) نأت به عن ِّ
شخيص
بالسلطة واإلمامة -حتى ولو كانت دين ّيةً -وعملت عىل حبسه يف إطا ٍر
ٍّ

ين ،ال يتع ّداه إىل غريه ،وما هو أبعد منه؛ وأيضاً موقف السلطة
يئ ،وجدا ٍّ
جز ٍّ
يل ،Qوكيفية تعاملها معه؛ فضالً عن السياسات التي
الجديدة من اإلمام ع ٍّ

كل منهام.
كل من الشأن الديني والسيايس ،وميادين ٍّ
اعتُمدت يف ٍّ

لقد كان الرصاع شامالً ،وبني مرشوعني ،ويف مختلف املجاالت ذات الصلة،

وإن بدت التمظهرات السياسية لذاك الرصاع أش ّد وضوحاً حينها ،بسبب الظروف
التاريخية والسنن االجتامع ّية ،التي ترتبط بالسلطة السياس ّية وأهم ّية دورها .لكن
هذا ال يلغي أن مديات الرصاع قد شملت حينها خالفة النبي Pيف جميع

أبعادها ،ومجمل أدوارها.

إ ّن ما أريد قوله ،هو إنه لو كان لحديث الغدير دالل ُة إمام ٍة دينيّ ٍة ،تنحرص بها،

ألمكن أن يوفّر ذلك -بنا ًء عىل رسدية الكاتب -جمل ًة من املربرات لتعطيل املنحى
الرصاعي ،الذي أخذ مداه بني البيت النبوي من جهة ،والتحالف القريش من جه ٍة

أخرى ،وألمكن له أن يشكّل أساساً لعقد تسوي ٍة ،تقوم عىل تقاسم السلطة (دين ّية/
القريش القديم ،الذي يقوم عىل االشرتاك يف الرشف والرئاسة ،أو أن يوفر مادة يُبنى
عليها يف مجمل املفاوضات السياسيّة التي جرت بني الطرفني بعد السقيفة.
ديني فقط (إمامة دين ّية) ،لرأينا -بنا ًء عىل
لو كان لحديث الغدير دالل ُة
ٍ
تنصيب ٍّ

منهج الكاتب -بصامت ذاك التنصيب وحرصيته يف التاريخ والسياسة ،ولرتك ذلك
أثره عىل األحداث وتطوراتها ،وبات يف مختلف تلك السياقات التاريخية التي
احتشدت فيها الكثري من األحداث ،وازدحمت يف مطاويها الكثري من الدالالت
واملعاين ،وذلك منذ ما قبل وفاة الرسول Pإىل ما بعدها ،يف السقيفة وغريها.

العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ

ٍ
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سياسيّة) بني بني هاشم وبقية بطون
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 -8املنظومة الحديثية وتعطيل اإلمامة الدينية :عىل الرغم من ما ي ّدعيه الكاتب من
داللة حديث الغدير عىل حرصية اإلمامة الدين ّية ،فإنه قام بتعطيل هذه اإلمامة
بشكلٍ كاملٍ  ،وألغى دورها ،عندما نسف جميع املنظومة الروائية الواردة عن

أي أث ٍر لها(((.
أمئة أهل البيت ،Rبحيث مل َ
يبق يش ٌء من تلك اإلمامة ،أو ُّ

يل ،Qهو القبول برتاثه الديني،
إن معنى القبول باإلمامة الدينية لإلمام ع ٍّ
أي مع ًنى يبقى لتلك اإلمامة الدينية ،إذا عملنا
وما جاء يف ذاك الرتاث .وإال ُّ

يل ،Qوألغينا جميع ما جاء فيه،
عىل نسف كامل الرتاث الروايئ لإلمام ع ٍّ
دليل.
تحت ذرائ َع شتَّى ،ودعاوى مل يقم عليها ٌ

ما معنى القول باإلمامة الدينية تلك ،إذا مل نرتّب عليها آثارها ،ومل نأخذ

يصح صدوره عنها.
صح مام مل
ّ
نتبي ما ّ
بلوازمها ،ومل ّ

وهو ما يقتيض الغوص يف املنظومة املعرفيّة والدينيّة التي تعنى بالرتاث

الروايئ ،وعلومها ،وأدواتها املنهج ّية ،تلك املنظومة القادرة عىل متييز الصحيح

التاث ،والتي بُذلت فيها جهود لعرشات القرون ومئات السنني
من غريه يف ذاك ّ

من الزمن ،حتى وصلت إىل ذاك املستوى من النضج يف علومها ومسائلها.

إ ّن نسف الرتاث الروايئ لإلمام عيل- Qواألمئة من بعده -هو مبثابة إلغاء

عميل لإلمامة الدينية ،التي ي ّدعي الكاتب حرصية داللة حديث الغدير عليها.
ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن
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أي جد ًوى تبقى لتلك اإلمامة يف حال ألغينا جميع تلك املنظومة الروائية
وإال ُّ
الواردة عنها ،وأي فائد ٍة ترتتب عليها يف حال رك ّنا إىل دعاوى الكاتب فيها؟
والعجيب يف األمر أ ّن الكاتب يصدر حكمه عىل تلك املنظومة الروائية

بعرشات آالفها من األحاديث -من دون أن يستخدم األدوات املنهجية الصالحةٍ
حديث ،أو رفض آخ َر منها .وإنّ ا يقترص عىل إطالق دعاواه دون
للقول بقبول

دليل يستند إليه ،إال ا ّدعاء أن منهجه التاريخي املفرتض ميكن له أن يتغ ّول

ديني آخ َر ،فيطيح املنهج املستخدم فيه ،وجميع أدواتهيف
معرفيّاً عىل مجا ٍل معر ٍّ
ٍّ
((( وجيه قانصو ،الشيعة اإلمامية بني النص والتاريخ ،م.س ،صص  405 - 402وص 417 :و .453-452

ح عىل اإلطالق ،أل ّن التّاميز بني الحقول
ري صحي ٍ
املستعملة لديه .وهو ا ّدعاء غ ُ
املعرفية وطبيعتها ،يفرض متايزا ً بني األدوات املنهجية الصالحة لالستخدام فيها.
يف أن يطغى عىل آخ َر ،وال أن يتمدد إىل حقلٍ
وبالتايل ال ميكن ملنه ٍ
ج معر ٍّ

يف يتناىف وطبيعته املنهجية (هذا بشكلٍ عا ٍّم).
معر ٍّ

الصحيح يف املوضوع محل البحث ،العمل عىل إحالل املنهج
وليس من ّ

محل املنهج ال ّروايئ ،وأن يسلبه دوره ،ويصادر منه وظيفته ،أو أن يُعتمد
التّاريخي ّ
ٍ
معطيات جزئيّ ٍة -تتّصل ببعض األحاديث املشكوك فيها و يف صحتها-
فيه عىل
الصلة ،وخصوص ّية املنهج
للوصول إىل
نتائج كلي ٍة ،ال تلحظ بقية املعطيات ذات ّ
َ
الذي يجب أن يُوظف فيها ،ويعمل يف حقلها.

وإن أمكن القول يف املقابل أن املنهج التاريخي املفرتض ،ميكن أن يُستفاد
منه يف علوم الحديث عىل اختالفها ،وأن يعمل من خالل املنهج الروايئ ،وضمن

ٌ
معمول به بشكلٍ أو بآخ َر ،-أما أن تصل الدعوى إىل ح ّد
آل ّياته املنهج ّية -وهذا
ٍ
ج آخ َر،
إسقاط
إلغاء املنهج املستخدم يف تلك العلوم ،ومامرسة
منهجي ملنه ٍ
ٍّ

يتخصب فيها ،ومل يولد يف رحمها ،فهو ما يتناىف مع علوم املناهج نفسها،
مل
ّ
وفلسفتها ،وهو (أي اإللغاء) من الواضح عدم صحته ،والخلل الكامن فيه.

تلك األحاديث وآالفها -التي ي ّدعي أنها مبتكرةٌ ،وت ّم اختالقها -وأن يُجري أدواته
يتبي له أنه موضوعٌ ،أو مح ّر ٌف ،أو حس ٌن،
املنهجية يف كل فر ٍد من أفرادها ،حتى ّ
صحيح أو....
أو
ٌ

وإن كنت ترى يف املقابل ،أ ّن الكاتب وعندما يجد حديثاً يتوافق ومبانيه
ٍ
بناءات هائل ٍة ،من دون أن يُعمل فيه
الفكريّة ،فإنّه يأخذ به دون هوادة ،ويبني عليه
يل الذي رفضه(((!!
ال املنهج
التاريخي الذي ق ِبلَه ،وال املنهج النق ّ
ّ

((( م.ن ،ص .84 – 83
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صح للكاتب أن يطلق تلك الدعوى من
ذاك كان كربوياً ،أما صغرويّاً ،فكيف ّ
ٍ
حديث عىل حد ٍة ،وأن يستوعب بحثه جميع
دون أن يُعمل منهجه ذاك يف كل
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يف ،وبذاك الحجم الذي يتب ّدى يف
إ ّن استسهال إطالق األحكام بشكلٍ جزا ٍّ

ٍ
يف ببعض املجاالت املعرف ّية،
كالم الكاتب ،إمنا ين ّم عن نو ِع
استخفاف معر ٍّ
وعىل قلّة ح ٍّ
ظ من العلم فيها .وإال فإ ّن الرصانة العلميّة ،واحرتام الجغرافيا
كل ذلك يفرض تعامالً مختلفاً ،وقدرا ً
أفضل من
َ
املعرفية ،والحدود املنهج ّيةّ ،
ٍ
مجاالت معرفيّ ٍة من دون امتالك الدراية الوافية
املوضوعيّة ،وتج ّنب الخوض يف
بها ،فضالً عن إطالق األحكام الجارفة فيها.

الخاتمة:

لقد تع ّرضنا يف هذا البحث بالنقد و التحليل لجمل ٍة من تلك األسس والقرائن

التي وردت يف كتاب (الشيعة اإلمام ّية بني النص والتاريخ) ،والتي أري َد منها القول

يل ،Qال عىل عموم
بداللة ّ
نص الغدير عىل خصوص اإلمامة الدينيّة لإلمام ع ٍّ
تلك اإلمامة يف مجاليها الديني والسيايس.

هذا وقد اقترصنا عىل األسس والقرائن التالية :خل ّو النب ّوة من البعد السيايس،

واالستناد عىل رواية (أنتم أعلم بشؤون دنياكم) لتربير الفصل بني الديني

والسيايس ،وكون السلطة بعد فتح مكّة شأناً قرشيّاً ،وأ ّن التدبري السيايس مامرس ٌة
عقالن ّي ٌة ال تحتاج إىل معرف ٍة غيب ّي ٍة ،واعتامد املعقول ّية التاريخ ّية للرتجيح بني
ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن
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الروايات ،وكون الذهنيّات يومها ستفهم التنصيب
يلQ
السيايس لإلمام ع ٍّ
ّ

عىل أنّه توريثٌ للسلطة ،وأ ّن اإلعالن عن خالفته ليس مناسباً أن يصدر إال يف
أقل تقدير؛ وأ ّن إعالن التولية
العاصمة السياسيّة (املدينة) ،أو يف مكّة عىل ّ
ٍ
وترتيبات
يتطلّب أن يصدر مصحوباً بإجراءات نقلٍ للسلطة وطقوس ّي ٍة جل ّي ٍة
إضافيّ ٍة ،وأ ّن إعالن
النبي Pاإلمام عليّاً Qحاكامً سياسيّاً يستلزم استغناء
ّ
اإلمام Qعن دعوة الناس إىل مبايعته بعد وفاة النبي ،Pألنّه يفرتض به أن

رصف الجميع مع والية العهد
يكون حاكامً فعلياً بعد الوفاة ،وأنّه ال يُعقل أن يت ّ
نيس
يلQ؛ وأ ّن
منيس ،مبن فيهم األنصار املعروفون بح ّبهم لإلمام ع ٍّ
ٌّ
كأنّها ٌ

حدث التنصيب السيايس يستدعي حصول آثا ٍر الحق ٍة عليه ،وغياب ما يتناىف

جات السياس ّية ،وأ ّن ذاك
معها وينفيها ،ووجود أثره السيايس ،وحضوره يف املحا ّ
اإلعالن يتطلّب امتناع البحث يف من يخلف النبي ،Pيف حني نجد أ ّن األنصار

كانوا من أ ّول املبادرين إىل البحث يف من يخلف النبي.P

كل من هذه األسس والقرائن ،التي ت ّم
ولقد قمنا يف هذا البحث بنقد وتحليل ٍّ
االستناد عليها ،وأظهرنا مبا ذكرناه من شواه َد وأدلّ ٍة عدم صحتها ،وعدم صالح ّيتها

للقرينية عىل دعوى الكاتب .هذا يف القسم األ ّول من البحث.

وأ ّما يف القسم الثاين ،فقد ذكرنا جمل ًة من اللّوازم واملالحظات التي ترتت ّب

تلتف األ ّمة حول
عىل القول بحرصيّة اإلمامة الدينيّة ،والتي منها وجوب أن
ّ
يل  ،Qواملرجع ّية الدين ّية ألهل البيت Q؛ وأن
اإلمامة الدين ّية لإلمام ع ٍّ
يصح إسناد إحداهام
فصل بني اإلمامتني السياسيّة والدينيّة ،حتى
ٌ
يكون هناك
ّ
إىل ٍ
أحد ّما واألخرى إىل آخر .وهو ما مل يكن قامئاً آنذاك ،وأن يكون هناك

اإلسالمي ذات الصلة ،يف حني ال
واضح لتلك الحرصيّة يف مصادر الرتاث
أث ٌر
ٌ
ّ

نجد هذا األمر؛ وأن يتب ّدى ذاك الفصل ،تلك الحرصيّة يف املداوالت األوىل
خص اإلمامة وشؤونها ،بل أن تستند
التي حصلت بعد وفاة النبي  ،Pيف ما
ّ
قريش عىل تلك الحرصيّة يف حجاجها
ٌ
يل ،Qوهو ما
السيايس مع اإلمام ع ٍّ
ّ
يل Qمبا ت ّم اختياره فيه من
عندها -لوص ّ
حت تلك الدعوى -أن يلتزم اإلمام ع ٌّ

خصوص اإلمامة الدينيّة ،وأن ال يتع ّداه إىل غريه ،وهو ما مل يحصل ،وهو ما يعني

الصالحة لبيان مجمل ما يتّصل بقضايا
يل Qاملرجع ّية ّ
أن يُضحي اإلمام ع ٌّ

السيايس منه وغريه ،أل ّن املرشوعيّة الدينيّة أساس جميع
الخالفة ،والشأن العام
ّ
املرشوع ّيات حينها ،وهو ما ال تظهره مجمل املصادر ذات الصلة ،وألمكن
عندها أن يكون ذاك الفصل أساساً يصلح لعقد تسوي ٍة بني بني هاشم وبقيّة بطون

ٍ
قريش ،تقوم عىل تقاسم السلطات بني دين ّي ٍة وسياس ّي ٍة ،وهو ما مل يقع؛ هذا فضالً
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عن مطلوبيّة عدم تعطيل تلك اإلمامة (الدينيّة) ،واألخذ مبنظومتها الحديثيّة ،يف
حني أ ّن الكاتب مل يفعل هذا.

نص الغدير عىل
إ ّن مجمل ما تق ّدم يقود إىل النتيجة التالية :إ ّن فرضيّة داللة ّ

اإلمامة الدين ّية حرصا ً ال تساعد عليها تلك القرائن ،التي استحرضها الكاتب،
وعمل عىل توظيفها إلثبات تلك الحرصية ،وال تؤيّدها تلك اللّوازم التي ترتت ّب
ُستل منها ،وإنّ ا تتناىف معها وتنفيها.
عىل تلك الفرض ّية وت ّ

وهنا نجد من املفيد اإللفات إىل قضيّة املنهج ،حيث ينبغي القول -بنا ًء
عىل ما تق ّدم -أنّه ليس صحيحاً ما ذكره الكاتب من أنها ...« :دالل ٌة تاريخ ّي ٌة ال

لغويّ ٌة ،»...وإنّ ا هي مج ّرد قرائن -مبعز ٍل عن صحتها -تسهم يف بناء داللة ال ّنص،
وتعمل من خالل أدوات اللّغة ونظامها ،حيث ال يعدو التاريخ وغريه أن يكون
مج ّرد قرينة إلنتاج الداللة وبنائها.

أي قرين ٍة لها دخال ٌة يف ال ّنص وبنائه ،لكن
وإنّه ملن املطلوب االستفادة من ِّ

رشيطة التع ّمق يف البحث ذي الصلة ،الكتشاف مدى صالحيّة هذا املعطى

البحثي أو ذاك يف أن يكون قرين ًة تسهم يف بناء الداللة من عدمها ،فإن كان
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التاريخي ملوضوعه ،والتع ّمق فيه،
البحث تاريخيّاً ،فينبغي استيعاب البحث
ّ
ومامرسته من خالل رشوط البحث العلمي وضوابطه؛ وهذا ما مل يفعله الكاتب.
ٍ
رض ٍة،
لقد كان املطلوب خوض البحث التاريخي دون
غايات مسبق ٍة ،أو أدلج ٍة م ّ
والتاميش مع القرائن التاريخ ّية ،مبعزل عن املقصد الذي ِ
توصل إليه ،بل تركها هي

ي تحيّ ٍز غريِ
خلٍ غريِ
علمي
ي تد ُّ
موضوعي فيها ،أو أ ِّ
تح ّدد وجهة داللتها ،دون أ ِّ
ٍّ
ٍّ
لديها ،قد يخرج البحث عن مساره ،وموضوع ّيته التي يجب أن يلتزم بها.

إ ّن محاولة الكاتب توظيف التاريخ لخدمة هدفه مل تكن موفّقةً ،وهو مل ينجح

يف َسوق التاريخ إىل املقصد الذي أراد ،ألن البحث التاريخي األكرث استيعاباً
وعمقاً ،قاد إىل نتائج ال تساعد عىل مراده ،بل تخالفه ،وتهدي إىل خالف النتيجة
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هنا ،مل ينفصم التاريخ عن اللّغة ،ومل يسعف يف بناء فهمٍ لنص الغدير يحرصه

يف حدود اإلمامة الدين ّية ،ويرصف عنه السياس ّية ،بل إ ّن نتائج البحث التاريخي
باملقدار الذي أُنجز -أتت لتؤكّد البحوث اللّغويّة والدينيّة ذات الصلة ،التي تفيدنص الغدير ّ
يدل عىل مطلق اإلمامة يف بعديها الديني والسيايس.
أ ّن ّ

مل يثبت التاريخ دعوى الكاتب يف الفصل بني مؤدياته مؤديات التحليل

اللّغوي ،وإنّ ا جاءت قرائنه لتنسجم مع الداللة اللّغويّة((( والدين ّية((( ،وتتوافق
تبي مراد النص الذي ينبني بحسب قواعد اللّغة وقوانينها ،والذي
معهام ،يف ُّ
ينبغي أن يفهم بحسب موازين العقل اللّغوي (عرف اللّغة ونظامها) ،حيث ال

تكون مجمل االلتباسات التي تحصل نتيجة عقمٍ يف البيان ،أو قصو ٍر يف الداللة،
ٍ
وعوامل أخرى غريِ لغويّ ٍة ،قد أفصح عنها
َ
أسباب
ضعف يف الفهم ،وإنّ ا نتيجة
أو
ٍ

ََ ۡ
ٱخ َتلَ َف َّٱل َ
ِين
التاريخ ،وذكرها القرآن الكريم يف بعض من آياته ،حيث قال ﴿وما
َّ
ُ ْ ۡ
ٓ
ۡ ۡ ۡ
أوتُوا ٱلك َِتٰ َب إِل ِم ۢن َب ۡع ِد َما َجا َء ُه ُم ٱلعِل ُم َبغ َيۢا بَ ۡي َن ُه ۡمۗ﴾(((.

ليس من الصحيح إيجاد ذلك الفصل بني اللّغة والتاريخ ،فكام أ ّن اللّغة

تحمل التاريخ وتحيك عنه ،فإ ّن التاريخ يستوعب اللّغة ويحيك عنها ،فأن يذهب
الكاتب إىل إسكات اللّغة ،واستنطاق التاريخ -بل وإسكاته أيضاً ،ومحاولة النطق
بدالً عنه-؛ لن يكون عمالً سليامً باملعنى املنهجي والعلمي.

عم لديه ،وينطق مبا يف وعائه ،ال أن نق ّوله ما ال يقوله ،أو أن نعرض بضاع ًة
يفصح ّ

مل تأت يف حمله ،أو أن منارس من خالله إسقاطاً عىل النص نلوي به عنق داللته.
((( األميني ،الغدير ،م.س ،ج ،1صص  ،401-340هاشم امليالين ،حديث الغدير بني أدلّة املثبتني وأوهام املبطلني،
املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجيّة2017 ،م ،ط  ،1صص .217-157
((( مبعنى أن فلسفة الدين ومقاصده تساعد عىل ذاك الفهم وتدعمه (محمد شقري ،فلسفة اإلمامة يف الفكر
الشيعي ،م.س ،صص .)60-23
((( سورة آل عمران ،اآلية .19

العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ

النص مورد البحث ،وذلك مبعونة
نعم ،ميكن للباحث العلمي أن يستنطق
ّ
جميع القرائن ذات الصلة ،مبا فيها تلك التاريخ ّية ،لكن رشيطة أن نرتك التاريخ
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نص ما،
أن يكون لديك وجهة نظ ٍر يف التاريخ ،تستعني بها عىل بناء داللة ٍّ

هو أم ٌر مرشو ٌع يف البحث ،لكن رشيطة أن تبني ذلك النظر بشكلٍ
علمي ،وفق
ٍّ
رشوطه العلميّة ،وبعيدا ً عن املواقف املسبقة واملؤدلجة.

لقد اختار الكاتب موقفاً إيديولوج ّياً ،وعمل عىل إسقاطه عىل التاريخ،
نص الغدير ،وإنتاج معناه.
تعسفاً يف بناء داللة ّ
ليامرس من خالل هذا اإلسقاط ّ
أقرب إىل فعل التسويات ومنطقها -تقسيم اإلمامة عىل
وهي محاول ٌة رمبا تكون
َ
املختلفني فيها بني دينيّ ٍة وسياسيّ ٍة ،-ذلك املنطق الذي يبتدعه العقل االجتامعي

والسيايس لتحقيق الوئام املجتمعي ،مع أ ّن الحقيقة العلم ّية والتاريخ ّية يجب
أن تبقى رهينة العقل العلمي ،ووفيّ ًة ألدلّته ومؤ ّدياته ،إذ إن الحقيقة هي الحقيقة
ال غري ،مبعز ٍل عن كيف ّية إدارتها ،أو التعبري عنها ،بطريق ٍة يجب أن تخدم فيها
االجتامع العام ،ومصلحته ،ووحدته ،وقيم الخري والتعاون الب ّناء لديه.

وأخريا ً ال ب ّد من اإللفات إىل أنّنا مل نرِد هذا البحث ليكون إضافة يف الجدل

الكالمي ،واملجال الفكري ،وإنّ ا كان ر ّدا ً وجدنا من املفيد القيام به ،لإلجابة

عىل بعض اإلشكال ّيات ،ومعالجة بعض الشبهات ،ولبيان ما نعتقده ح ّقاً يف
املوضوع ،ونقد أكرث من قضيّة وفرضيّة مل تسعفها األدلّة ،أو يعينها املؤيّد.
ش دمحم .د .أ /ةمامإلا تايدمو ريدغلا صن
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ومبعزل عن أي أم ٍر آخ َر ،يحسن القول بأ ّن طرح تلك اإلشكال ّيات ،هو الذي

ساهم يف استيالد هذا البحث ،والذي نأمل أن يكون قد ق ّدم مفيدا ً وجديدا ً يف
ٍ
التباس ،وسعينا إىل بنائه وبيانه
موضوعه ،حيث أردناه لدفع أكرث من شبه ٍة أو
مبا ال يتناىف مع قيم الوحدة والتعاون بني املسلمني ،بل بني جميع أهل الخري
والعدل واألميان.

ونسأله تعاىل أن يتقبّل منا هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ،وأن يجعله يف

مجيب.
ميزان أعاملنا ،إنّه سمي ٌع
ٌ

