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المتبدلة
 من اللفظ ودالالته:الطائفة والطائفية
ّ
إلى المصطلح السوسيولوجي التحليلي
Sect and Sectarianism Polysemy: Digging in the
Historical Context of the Terms and Proposing a
Sociological Analytical Concept
)قريبا حول ظاهرة الطائفية
ً  يحاول هذا البحث (وهو فصل في كتاب للمؤلف سيصدر:ملخص
أن يبني التمييزات االصطالحية المفهومية األساسية بين ظواهر متداخلة هي الطائفة والطائفية
 ويــدرس مــا يتعلق، بوصفها تمييزات ضــروريــة لفهم تداخلها وتمايزها فــي آن واحــد،والمذهبية
 ويـحـلــل. إلــخ... بـهــا مــن مفاهيم أخــرى؛ مـثــل الـهــويــة واالنـتـمــاء والـطــائـفــة واالخ ـتــاف والـتـعـصــب
ف ــي ه ــذا اإلطــار ال ـت ـطــور ال ـل ـغــوي وال ــدالل ــي الـمـفـهــومــي الـتــاريـخــي لـمـصـطـلــح الـطــائـفـيــة فــي الـفـكــر
 وتـ ـط ــور هـ ــذه الـ ــدالالت عـ ـبـ ــر م ـفــاه ـيــم ال ـف ــرق ــة وال ـط ــائ ـف ــة والـ ِـحــرفــة ل ـت ـعـ ّـبــر،ال ـع ــرب ــي ال ـك ــاس ـي ـك ــي
ً  وصـ،عن الطرق والتجمعات الحرفية والمهنية والصوفية في االجتماع اإلســامــي
ـول إلــى داللــة
مصطلحا حديثًا في حين
 باعتبار الطائفية،مصطلح الطائفية في المجال التداولي العربي الحديث
ً
 ويحاول البحث عبر جدل نقدي مع المفاهيم السوسيولوجية الغربية.أنّ الطائفة مصطلح قديم
ِ
كمصطلح سوسيولوجي   مفهوم الطائفة- يطور مصطلح
ّ رقية أن
ّ  أو الفSectarianism الحديثة لـ
ّ تحليلي
  . وتطورها، وخصائصها،تكون الطوائف الجديدة المتخيلة المعاصرة
ّ يمكنه من تحليل
. التعصب، الفرقة، المذهبية، الطائفية، الطائفة:كلمات مفتاحية

Abstract: This article - a chapter from the author’s upcoming book on sectarianism attempts to build fundamental conceptual idiomatic distinctions between the
intertwined meanings of the words: sect, confessionalism and sectarianism. The
author explores related concepts such as identity, belonging, sect, difference,
fanaticism, and others. He also analyzes the linguistic and semantic evolution
of the term sectarian in classical Arab thought, as well as the evolution of the
related notions of sect, confession and craft (hirfa) that reflect on the ways of
craftsmen, professions and Sufi’s regroupments in the Islamic society. This will
lead him to examine the actual significance of the term sectarianism ta’ifiyya
used in modern Arab language - sectarianism being a modern term and sect ta’ifa
an old one. By opening a debate on the modern Western sociological concepts
of sectarianism or al-firqiyyah, the study attempts to develop the concept of sect
ta’ifa as a sociological tool able to analyze the formation, characteristics, and
evolution of the new contemporary imagined communities.
Keywords: Ta’ifa, Sectarianism, Confessionalism, Firqa, Fanaticism.
. المدير العام للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،* مفكر عربي

An Arab Public Intellectual, the General Director of the Arab Center for Research and Policy Studies.
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ينتشر في الوعي اليومي والخطاب اإلعالمي العربي تميي ٌز بين الطائف ّية والمذهبية ،باعتبار
األولى عالقة تبعية لطائفة دينية من بين طوائف عدة ،والثانية عالقة تبعية لجماعة مذهبية
من ضمن مذاهب عدة في إطار دين بعينه .والحقيقة أن التمذهب هو تبني عقيدة دينية ،أو انحياز إلى
مدرسة فقهية أو عقيدية في تفسير دين معين ،أو هو انتماء إلى نمط من أنماط التديّن في الديانة ذاتها
ينظّم ممارسات جماعة دينية في العبادات والمعامالت ،أي على مستوى الطقوس والعقائد في الحياة
اليومية للمؤمن في حالة الفرق الدينيّة .وقد ات ّخذت األديان كافة ،بالضرورة شكل المذاهب ،بعد مرور
فترة على نشوئها.
أما التعصب لجماعة ،باالنتماء إلى ديانة أو مذهب ،وباعتبار االنتماء إلى هذه الجماعة محد ًدا للهوية
وحتى الموقف من اآلخرين بوصفهم منتمين إلى جماعات أخرى ،فهو ما بات يعرف حديثًا باسم
الطائف ّية ،ألنه تعصب لجماع ٍة ،أي لطائف ٍة من البشر ،وتحديد الموقف من اآلخرين ،بعد تصنيفهم
بموجب هذه االنتماءات .فاشتقاق طائفية في هذه الحالة يماثل اشتقاقَي قبلية وقومية .وما يُوسم
مذهبية في الوعي اليومي هو في الواقع طائف ّية .وال يهم هنا إذا كانت هذه الطائف ّية تعني تعص ًبا لجماعة
تابعة لمذهب أو دين ،أي إن كانت طائف ّية مذهبية أو طائف ّية دينية .فهي في الحالتين انتماء عصبوي إلى
جماعة تجمعها رابطة العقيدة (وليس بالضرورة اإليمان بهذه العقيدة وممارستها) .ففي الطائفية عمو ًما
يتغلب التعصب للجماعة على التعصب للدين ،وفي المذهبية والتدين يغلب التعصب للمذهب أو
للدين على التعصب للجماعة ،ولكن غال ًبا ما يتقاطع التعصبان.
وثمة فرق في الحالتين بين التديّن والتمذهب من جهة ،وبين الطائفة والطائفيّة من جهة أخرى.
لمذهب أو ديان ٍة .والتعصب
فالطائفة ال تعني بالضرورة إيمانًا دين ًيا أو مذهب ًيا ،ولك ّنها جماعة تتبع
ٍ
لطائفة دينية بحيث يحدد االنتماء إليها تعريفات الهوية الذاتية ،وتصنيف اآلخرين بموجب هذا النوع
من االنتماءات ،وتحديد الموقف من الجماعات األخرى ،وتجاه الدولة هو طائف ّية .والطائفية ظاهرة
اجتماعية وليست خيا ًرا سياسيًا فرديًا .وحتى حينما تُطرح كأنها خيار ثقافي سياسي أمام الفرد ،تكون
قد نشأت الطائفية وانتشرت وأصبحت من محددات الجماعة التي ينتمي إليها ،بحيث تختلط الطائفية
بالطائفة كما بينا آنفًا ،ويسهل على الطائفيين االدعاء أن الطائفية متطابقة مع االنتماء إلى الطائفة في
تميزه عن عدم االنتماء ،األمر الذي يص ِّعب الخيار غير الطائفي .إن خيار االنتماء إلى الطائفة من عدمه،
هو غال ًبا خيار وهمي في حالة هيمنة الطائفية .فالطائفية هي نفي حرية هذا االختيار .والحرية هذه ال
تمارس إال من خالل الصراع معها.
قد يستنتج بعضهم من هذا التصنيف أن الطائفية أصل البالء ،غير أننا قمنا فقط بالتمييز بين االختالف،
وحتى الخالف ،الديني والمذهبي ،وبين الطائفية .فذاك شيء ،وتلك شيء آخر تما ًما .ولكن هذا ال
يعني أن التديّن والتمذهب ظواهر حسنة وخ ّيرة في مقابل الطائف ّية الس ّيئة والقبيحة ،وال العكس .فنحن
ال نقوم هنا بإصدار حكم قيمة ،بل نكتب ذلك بغرض التمييز المصطلحي الضروري لتصنيف الظواهر
قيد البحث .وال نقول ذلك لنب ِّرئ التديّن والتمذهب من النزاعات والصراعات والحروب ،أو لنح ّملها
للطائفيّة وحدها .فثمة أمثلة تاريخية على حروب دينية ومذهبية طويلة ودامية ،مدفوعة بالخالف الديني

تاساردلا
يلحتلا يجولويسوسلا حلطصملا ىلإ ةلّدبتملا هتالالدو ظفللا نم :ةيفئاطلاو ةفئاطلا

والمذهبي وبغيره ،ودائ ًما مبررة به ،حتى قبل أن تتبلور الطوائف كظاهرة اجتماعية .وعرف التاريخ
ألح حراس «العقيدة الصحيحة» على مالحقة الجماعات
اإلنساني حروبًا دينية ،أو مدفوعة بالدين .كما ّ
الدينية المنشقة ومحاربتها والتنكيل بأتباعها .ونشأت جدلية أساسية بين المؤسسة الدينية ومؤسسة
ال ُملك انطالقًا من هذه الخدمات التي تؤديها السلطة السياسية «للدين الحق» في مالحقة الزائغين
عن العقيدة في مراحل تاريخية في العصور الوسطى مع ازدهار البابوية في أوروبا ،وكذلك في تشييع
إيران الصفوية بالقوة في عصر إسماعيل الصفوي ،وفي تسنين المشرق العربي وأسلمته في العصر
حروب جرى خوضها بصيغة حروب دينية لفرض
المملوكي .كما استُخدمت الخالفات الفقهية لشرعنة
ٍ
معتقد ديني معيّن أو نشره ،سواء أكان هذا المعتقد مذهبًا متف ّر ًعا من دين ،أم ع ّد نفسه الديانة ذاتها.
وفي حاالت أخرى صيغ الصراع على السلطة صياغة دينية ،كما في حالة الصراعات على الخالفة ضد
مثل بعد االنشقاق عن الكاثوليكية
األمويين ،والحقًا ضد العباسيين؛ وكما في حالة الملكية في إنكلترا ً
وتوجيه تهمة محاولة العودة إليها إلى بعض الملوك (مثل ماري تيودور) ،بعد أن باتت الكاثوليكية تع ّد
هرطقة(((.
الهدف من هذا التمييز هو توضيح المصطلحات نظريًا .فعلى الرغم من كون هذه الظواهر متداخلة
واق ًعا وتاريخًا ،فإننا نحتاج إلى هذا التمييز بعد التسليم بتداخل الظواهر ،وذلك لتوضيح المفاهيم
المنفصلة بغية فهم تداخلها وتمايزها .ويستحيل من دون ذلك أن نفهم أنه يمكن أن يكون الشخص
العلماني (بمعنى غير المتدين ،أو بمعنى الذي يؤمن بتحييد الدين سياس ًيا) طائف ًيا ،مثلما يمكننا أن
شخصا متديّ ًنا غي َر طائفي.
نتصور
ً
يتعصب العلماني الذي يدعو إلى تحييد الدولة دين ًيا ،ويفصل بين العقيدة والشريعة
فمن الممكن أن
ّ
من جهة ،والسياسة من جهة أخرى ،لطائف ٍة ينتمي إليها بوصفها جماعة تجمعه بها ُمشتركات معينة،
مثل ،في أحكامه السياسية كلها من «مظلومية
وعالقة تضامن ذات دالالت اجتماعية سياسية؛ فينطلقً ،
طائفته» أو غ ْبن «مكانتها» ،أو «حصة طائفته» في الثروة االجتماعية وفي السلطة السياسية ،حتى لو
كانت هذه السلطة مح ّيدة دين ًيا ،وال تتدخل في الشؤون الدينية .ومن ناحية أخرى ،يمكن تصور إنسان
التعصب لجماعة لمجرد أنها تضم أتباع دينٍ أو
متديّن يع ّد نفسه «متديّ ًنا حقًا» ويعيب في الوقت ذاته
ّ
مذهب ألنها من منظوره الديني قد تضم بين صفوفها األتقياء واآلثمين ،واألخيار واألشرار ،والصالحين
ٍ
والطالحين.
هذا التمييز صحيح نظريًا ،وهو قائم عمليًا في حاالت كثيرة .لكن كثي ًرا ما يتداخل التدين والطائفية،
وتتخذ العلمانية في بعض البلدان شكل مناهضة الطائفية .فالعلماني العربي المعلن ،في بالد الشام
مثل ،غال ًبا ما يعرف نفسه كعلماني بمناهضته للطائفية ،وليس بالموقف من عالقة الدين بالسياسة ،وال
ً
بمناهضة الدين؛ وذلك في مقابل بعض النماذج العلمانية المتطرفة التي اتخذت شكل محاربة الدين
((( راج ــع :عــزمــي بـشــارة ،الــديــن والـعـلـمــانـيــة فــي سـيــاق تــاريـخــي ،ج  ،2مــج  ،2العلمانية ونـظــريــات العلمنة (الــدوحــة /بـيــروت :المركز
العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،)2015 ،ص .81-78
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نفسه((( ،واعتباره عقيدة «متخلّفة» مثل «عبادة العقل» في الطور الروبسبييري للثورة الفرنسية ،وفي
االتحاد السوفياتي السابق الذي كان يعلم اختبارات «اإللحاد العلمي» أو قانون مكافحة الدين في
ألبانيا الشيوعية السابقة.

في المفهوم الوصفي اإلسالمي الكالسيكي للطائفة
الطائفة فئة أو جماعة .ولم ترتبط داللة اللفظ في أصوله اللغوية العربية بالجماعة الدينية ،أو المذهبية.
وما يميزه في اللغة العربيّة من لفظ «الجماعة» عمو ًما ،هو أنه ّ
يدل على فئة ،والفئة جزء من كل .الطائفة
جماعة تشكّل جز ًءا من كلٍ  ،ولذلك فهي في األصل «طائفة من »...؛ «طائفة من األشياء» و«طائفة من
الناس» ،و«طائفة من القوم» ،و«طائفة من المؤمنين» ،بمعنى جماعة هي جزء من جماعة مرجعية أكبر.
فهي جمع ،ولك ّنها جم ٌع يشك ُِّل قطا ًعا من جماع ٍة أكبر .وتح ّولت إلى اإلشارة إلى فئة من البشر تحدي ًدا
جا الحديث عن طائفة من األشياء ،بل استوى اللفظ في اللغة على
تشكل جز ًءا من فئة أكبر .ولم يعد دار ً
اعتبارها جماعة من البشر تحدي ًدا .وإن اكتفاء موسوعة اإلسالم بمعنى «جماعة» ال يفي بالمعنى((( .ألن
تخصيصا في حالة
الجماعة باعتبارها طائفة هي في األصل فئة من جماعة أكبر .وازدادت داللة اللفظ
ً
مصطلح الطائفة (الدينية أو المذهبية) في عصرنا.
كانت المعاجم العربية دقيق ًة في شرح األصل الداللي للفظ .فبموجب لسان العرب «الطائف ُة من
الشيء :جزء منه .وفـي التنزيل العزيز﴿ :ولـيَشْ َهد َعذَابَهما طائف ٌة من الـمؤمنـين﴾ [ ]...يقال :طائفة
من الناس وطائفة من اللـيل .وفـي الـحديث :ال ُ
ـحق؛ الطائفةُ :الـجماعة من
تزال طائف ٌة من أُمتـي علـى ال ّ
ص ْين
ح َ
الناس [ُ ]...
وس ِئل إِسحق بن راهويه عنه فقال :الطائف ُة دون األَلْف [ ]...وفـي حديث عمران بن ُ
وغُالمه اآلبِقِ  :ألَقْطَ َع َّن منه طائفًا [ ]...أَي بعض أَطرافه»(((.
حا
ومن هنا ،فليس مصادفة أ ّن مصطلح «الطائفة» كما يستخدم في الحياة المعاصرة يفيد اصطال ً
((( اعتبر حسن علوي من منطلق فهمه للطائفية كنظام حكم في العراق أنه ال يمكن فهم طائفيته بمعزل عن كون النظام العراقي
الـحــديــث مـتـمــذهـ ًـبــا مـنــذ الـعـصــر الـمـلـكــي (وهــو تشخيص نـعــارضــه تـمــا ًمــا كـمــا سنبين فــي الـجــزء الـتــاريـخــي مــن هــذه الــدراســة ،فــا نظام
مذهبيا بموجب بحثنا هــذا) .ولـكـ ّنــه على األقــل مـ ّـيــز بين الـخــافــات الطائفية والمذهبية
الحكم الملكي ،وال الجمهوري كــان نـظــا ًمــا
ً
تمذهبا
الطائفية
يسمي
ـه
ـ
ن
أ
ـع
ـ
م
(
مذهبية
خالفات
ـول
ـ
ح
تكن
لم
العراقية
الطائفية
أن
كتبه
مع أنــه ال يدقق المصطلحات بوضوح .فما
ً
مذهبية أو قضايا ذات عالقة بالدين ،وهو يعتبرها بذلك فريدة من نوعها
قضايا
على
تختلف
العراقية لم
الحقًا) .ويرى أن الطوائف
ّ
ّ
سياسية شبه محضة ذات عالقة بالسلطة .وقد وقعت بين الناس والسلطة ،وليس بين الناس في ما
ة
طائفي
اإلسالمية .فهي
في البالد
ّ
ّ
ّ
العراقية
الطائفية
حاكما غير المذهب المحكوم ،ويصل إلى درجة القول «ومن الملفت لالنتباه أن
مذهبا
بينهم ،ألنّ السلطة التزمت
ً
ً
ّ
ّ
السياسية تنمو في ٍ
جزء من الوسط العلماني ،فهي تبدو واضحة المعالم في الوسط القومي وضعيفة المالمح في الوسط الماركسي،
المسيس السني منه والـشـيـعــي» .حسن الـعـلــوي ،الـشـيـعــة والــدولــة
الطائفية وعنفوانها وتضمحل فــي الــوســط اإلســامــي
وتـتـضــاءل قــوة
ّ
ّ
عفوية
القديمة
ة
الطائفي
كانت
رأيه
وبحسب
.261-260
ص
،)1990
والنشر،
للطباعة
الثقافة
دار
ـران:
ـ
ي
(إ
2
ط
،1990–1914
القومية
ّ
ّ
ٍ
العراقية الحديثة ذات
الطائفية
مذهبية .بينما
شجعت الفكر الفلسفي المبدع واإلنتاج األدبي ،كما أنّها ارتبطت بنقاشات
ونزيهة ،بل
ّ
ّ
ّ
ّ
دينية .وهو بذلك يميز بين الطائفية والمذهبية .ومع عدم اتفاقنا معه على
أو
ة
فكري
بمذاهب
وليس
ة،
واجتماعي
ة
سياسي
بتيارات
عالقة
ّ
ّ
ّ
ّ
التشخيص ،فإننا نتفق معه على التمييز ،وعلى اعتبار الطائفية السياسية متعلقة بالحكم ومعارضة الحكم.
(3) «Taifa,» Encyclopedia of Islam, vol. 10 (Leiden: Brill, 2000).

((( انظر مادة (ط ،و ،ف) ،في :جمال الدين بن منظور ،لسان العرب ،ج ( 9بيروت :دار صادر ،)2005 ،ص .161-160

تاساردلا
يلحتلا يجولويسوسلا حلطصملا ىلإ ةلّدبتملا هتالالدو ظفللا نم :ةيفئاطلاو ةفئاطلا

التجميع ،أو التجميع والتجزئة في آنٍ م ًعا ،فالمقصود به فئات على أساس االنقسام إلى جماعات مميزة
دين ًيا أو مذهب ًيا أو مهن ًيا .ونجد في حفريات اللغة األساس الداللي للتداعي السلبي الذي تط ّور الحقًا،
والذي بموجبه تصبح الطوائف تعبي ًرا عن فئوية .فالجزء تقسيم للكل .وبالعربية المعاصرة الجماعة التي
تشكّل جز ًءا من كلٍ هي فئة .ومن هنا أصل التقارب في المعنى بين الطائفية والفئوية .فالطائفية فئوية،
وهي في استخدامها الحديث فئوية دينية ومذهبية .وليس مصادفة أال نعثر على استخدام غير حديث
لمصطلح الطائفية ،إذ لم يوجد استخدام كهذا .ففي مراحل ما قبل الحداثة وجد في اللغة العربية لفظ
«طائفة» ،ولكن لم تعرف العربية لفظ «الطائفية» إال حديثًا.
معاني سلبي ًة أو إيجابي ًة((( .فهو مصطلح
وال يحمل لفظ «الطائفة» في غالبية آيات القرآن الكريم بداي ًة
َ
وصفي وليس مفهو ًما معياريًا ،فيمكن أن تكون الطائفة بالمصطلحات القرآنية باغية ،أو مؤمنة .ويرد في
القرآن الكريم ذكر طائفتين من المؤمنين تقتتالن .والطائفة هنا جزء ال يتجزأ من الجماعة التي تقوم في
األساس على تواشجية أخوية عقائدية أو دينية.
حا وصف ًيا المعياريًا ،تطورت داللة الطائفة في االجتماع اإلسالمي المديني لتدل من
وبوصفها مصطل ً
((( يحمل لفظ «الطائفة» معنى محايدً ا في اآليات كاف ًة التي ترد فيها في القرآن الكريم .وهي في كالم الله إلى رسوله قد تكون في
اآلية نفسها طائفة مؤمنة أو غير مؤمنة ،طائفة معه وطائفة عليه:
ين آ َم ُنو ْا َو ْج َه ال َّن َها ِر َواكْ ُفرو ْا ِ
﴿و َقا َلت َّطائِ َف ٌة ِّم ْن َأ ْهلِ ا ْل ِك َت ِ
آخ َر ُه َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُعونَ ﴾ (آل عمران.)72 :
اب ِآم ُنو ْا بِا َّل ِذ َي ُأنز َِل َع َلى ا َّل ِذ َ
• َ
ُ
نكم َو َطائِ َف ٌة َق ْد َأ َه َّم ْت ُهم َأ ُنف ُس ُهم َي ُظ ُّنونَ بِال َّل ِه َغي َر ا ْل َحقِّ َظ َّن ا ْل َج ِ
ِ
اه ِل َّي ِة َيقُ و ُلونَ
• ﴿ ُث َّم َأ َنز َل َع َل ْي ُكم ِّمن َب ْع ِد ا ْلغَ ِّم َأ َم َن ًة ن َُّع ً
ْ
ْ
اسا َيغْ شَ ى َطائ َف ًة ِّم ُ ْ
ْ
َ
األم ِر ِمن َشي ٍء ُق ْل إِنَّ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َّ
َّ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
ِ
ُ
اه َنا
األ ْم َر كل ُه لله ُي ْخفونَ في أنفسهم َّما ال ُي ْبدُ ونَ لك َيقُ ولونَ ل ْو كانَ ل َنا م َن األ ْم ِر َش ْي ٌء َّما قتل َنا َه ُ
َهل َّل َنا ِم َن ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ُكت َب َع َل ْي ِه ُم ا ْل َق ْت ُل إِ َلى َم َض ِ
ص َما في ُق ُلوبِ ُك ْم َوال َّل ُه
ُقل َّل ْو ُكن ُت ْم ِفي ُب ُيوت ُك ْم َل َب َرزَ ا َّلذ َ
اجع ِه ْم َول َي ْب َتل َي ال َّل ُه َما في ُصدُ و ِر ُك ْم َول ُي َم ِّح َ
يم بِ َذ ِ
الصدُ و ِر﴾ (آل عمران.)154 :
ات ُّ
َع ِل ٌ
َ
اع ٌة َف ِإ َذا َب َرزُو ْا ِم ْن ِع ِ
ند َك َب َّي َت َطائِ َف ٌة ِّم ْن ُه ْم َغ ْي َر ا َّل ِذي تَقُ ُ
ِض َع ْن ُه ْم َوت ََوكَّ ْل َع َلى ال َّل ِه َو َك َفى
ول َوال َّل ُه َي ْك ُت ُب َما ُي َب ِّي ُتونَ َفأ ْعر ْ
﴿و َيقُ و ُلونَ َط َ
• َ
بِال َّل ِه َو ِك ًيل﴾ (النساء.)81 :
الصال َة َف ْل َتقُ م َطائِ َف ٌة ِّم ْن ُهم َّم َع َك َو ْل َي ْأ ُخ ُذو ْا َأ ْس ِل َح َت ُهم َف ِإ َذا َس َجدُ و ْا َف ْل َي ُكونُو ْا ِمن َو َرائِ ُكم َو ْل َت ْأ ِ
ت َطائِ َف ٌة
﴿وإِ َذا ُك َ
• َ
نت ِفي ِه ْم َف َأ َق ْم َت َل ُه ُم َّ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َّ
ُّ
ُّ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ونَ
ونَ
ْ
ْ
ْ
ْ
ين كف ُروا ل ْو تَغْ فل َع ْن أ ْسل َحتك ْم َوأ ْمت َعتك ْم ف َيميل َعل ْيكم
ُأ ْخ َرى ل ْم ُي َصلوا فل ُي َصلوا َم َعك َول َيأ ُخذوا حذ َر ُه ْم َوأ ْسل َح َت ُه ْم َو َّد الذ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّمي َل ًة َو ِ
َ
احدَ ًة َو َ
ُ
ِين
اح َع َل ْي ُك ْم إِن َكانَ بِ ُك ْم َأ ًذى ِّمن َّم َط ٍر َأ ْو ُكن ُتم َّم ْر َضى أن ت ََض ُعو ْا أ ْسل َح َتك ْم َو ُخ ُذو ْا ح ْذ َر ُك ْم إِنَّ ال َّل َه أ َع َّد ل ْلكافر َ
ال ُج َن َ
ْ
َع َذا ًبا ُّم ِهي ًنا﴾ (النساء.)102 :
ال َف ْض ُل ال َّل ِه َع َل ْي َك َو َر ْح َم ُت ُه َل َه َّمت َّطائِ َف ٌة ِّم ْن ُه ْم َأن ُي ِض ُّل َ
﴿و َلـ ْـو َ
وك َو َما ُي ِض ُّلونَ إِ ُّال َأ ُنف َس ُه ْم َو َما َي ُض ُّرون ََك ِمن َش ْي ٍء َو َأ َنــز َل ال َّل ُه َع َل ْي َك
• َ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
انَ
يما﴾ (النساء.)113 :
ظ
ع
ك
ي
ل
ع
ه
ل
ال
ل
ض
ف
ك
و
م
ل
َع
ت
ن
َك
ت
م
ل
ا
م
ك
م
ل
ع
و
ة
م
ك
ح
ل
ا
و
اب
ت
ك
ْ
َ
َ َ َ َ َ ْ ْ ْ ُ َ
ا ْل ِ َ َ
َ ْ َ ً
اصبِرو ْا َح َّتى َي ْح ُك َم ال َّل ُه َبي َن َنا َو ُه َو َخير ا ْل َح ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ُ ِ
﴿وإِن َكانَ َطائِ َف ٌة ِّم ُ
ين﴾ (األعراف.)87 :
اك ِم َ
• َ
ُْ
نك ْم آ َم ُنو ْا بِا َّلذي أ ْرس ْل ُت بِه َو َطائ َف ٌة َّل ْم ُي ْؤم ُنو ْا َف ْ ُ
ْ
َ
•﴿ َ
ِيمانِ ُك ْم إِن ن َّْع ُف َعن َطائِ َف ٍة ِّم ُ
ين﴾ (التوبة.)66 :
نك ْم ن َُع ِّذ ْب َطائِ َف ًة بِأن َُّه ْم َكانُو ْا ُم ْجر ِِم َ
ال ت َْع َت ِذ ُرو ْا َق ْد َك َف ْرتُم َب ْعدَ إ َ
َ
َ
وج فَقُ ل َّلن ت َْخ ُر ُجو ْا َم ِعي أ َبدً ا َو َلن ُتقَاتِ ُلو ْا َم ِعي َعدُ ًّوا إِن َُّكم َر ِضي ُتم بِا ْلقُ ُع ِ
اس َت ْأ َذن َ
ود أ َّو َل
ُوك لِ ْل ُخ ُر ِ
• ﴿ َف ِإن َّر َج َع َك ال َّل ُه إِ َلى َطائِ َف ٍة ِّم ْن ُه ْم َف ْ
ْ
َ
َ
ين﴾ (التوبة.)83 :
َم َّر ٍة َفاق ُْعدُ و ْا َم َع ا ْل َخالِ ِف َ
﴿و َمــا َكــانَ ا ْلـ ُـمـ ْـؤ ِمـ ُنــونَ لِ َي ِ
نف ُرو ْا َكــا َّفـ ًة َفـ َلـ ْـو َ
ال َن َف َر ِمــن ُكـ ِّـل ِفـ ْـر َقـ ٍـة ِّم ْن ُه ْم َطائِ َف ٌة ِّل َي َت َفق َُّهو ْا ِفــي الــدِّ يــنِ َولِـ ُـيـنـ ِـذ ُرو ْا َقـ ْـو َمـ ُـهـ ْـم إِ َذا َر َجـ ُـعــو ْا إِ َلـ ْـيـ ِهـ ْـم َل َع َّل ُه ْم
• َ
َ
َي ْحذ ُرونَ ﴾ (التوبة.)122 :
َ
ِ
ِ
ِ
• ﴿إِ ْذ َه َّمت َّطائِ َف َت ِ
ان ِم ُ
َ
َ
َّ
َّ
ْ
ْ
َ
ونَ
كَّ
نك ْم أن َتفْشَ ال َوالل ُه َول ُّي ُه َما َو َعلى الله فل َي َت َو لِ ال ُم ْؤم ُن ﴾ (آل عمران.)122 :
ين ا ْق َت َت ُلوا َف َأ ْص ِل ُحوا َبي َن ُه َما َف ِإن َبغَ ْت إ ِْحدَ ُاه َما َع َلى ُ
﴿وإِن َطائِ َف َت ِ
األ ْخ َرى َفقَاتِ ُلوا ا َّلتِي ت َْب ِغي َح َّتى ت َِفي َء إِ َلى َأ ْم ِر ال َّل ِه َف ِإن
ان ِم َن ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
• َ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ين﴾ (الحجرات.)9 :
َفا َء ْت َف َأ ْص ِل ُحوا َب ْي َن ُه َما بِا ْل َع ْدل َوأقْسطوا إِنَّ ال َّل َه ُيح ُّب ا ْل ُمقْسط َ
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الناحية االقتصادية  -االجتماعية على جماعات ِ
الح َرف المنظمة وفق أصناف ،أي على فئات مهنية.
وفي بداية العصر اإلسالمي الوسيط كانت المهنية والحرفية تسمى غالبًا الصنف أو األصناف بمعنى
طبقات الحرف والمهن في المدينة اإلسالمية ،كما كانت تسمى الطوائف .وهذا منطقي؛ فالمقصود
هنا فئات من الحرفيين وأصحاب المهن .ويذكر ابن منظور في لسان العرب أن الصنف في اللغة يعني
«الطائفة من كل شيء .وكل ضرب من األشياء صنف على حدة» .ونجد المفرد مستخد ًما بمعنى
الطائفة والفرقة من الناس في كتاب العالم والمتعلم ألبي حنيفة .لكن المفرد حتى في هذه المرحلة
المبكرة من مراحل استعماله مرتبط إلى حد ما بالحرف والمهن(((.
ولم يبق هذا الترادف اللغوي بين الصنف والطائفة لغويًا .ومن هنا فطوائف الحرف نظام عرف في العصر
اإلسالمي «واستمر في العصر العثماني حتى منتصف القرن التاسع عشر .ومنحت الحكومة العثمانية
مشايخ الحرف في الواليات العثمانية ببالد الشام وظائف هيئات اجتماعية وسيطة بينها وبين المنتمين
إلى تلك الحرف ،فكان «شيوخ الحرف» و«شيخ مشايخ الحرف» يُع َّينون بواسطة القاضي ،غير أن المعين
منهم هو ممن يختاره أبناء الحرفة ،وشكّلت سلطة شيخ الحرفة إدارة شؤون أبنائها« ،واالهتمام بمشاكلهم،
واإلشراف على تنفيذ اتفاقاته ،والطلب من القاضي تسجيل هذه االتفاقات»((( .وأصبحت الطوائف الحرفية
تحت سيطرة السلطان في القرن السابع عشر ،وصارت أداة إدارية في يد حكمه .فكانت كل طائفة تخضع
لضابط معين ،وكان هؤالء الضباط يتولون مهمة حماية طوائفهم وجباية ضرائبها .وفي القرن الثامن عشر
كانت هناك ثالث مجموعات كبيرة من الطوائف في القاهرة ،وكان للطوائف تقاليد وطقوس معينة يلتزمها
أفراد الطائفة جمي ًعا ،وكانت تساهم في االحتفاالت العامة والخاصة .فكانت كل طائفة تشترك في المواكب
جا من صناعتها .وكان أبرز هذه االحتفاالت موكب المحمل ،واحتفال الرؤية بهالل
بعربة تحمل نموذ ً
رمضان ،ووفاء النيل .وقد أخذ نظام طوائف الحرف يفقد معناه منذ إنشاء المصانع في أيام الوالي محمد
علي .وفي عهد الخديوي سعيد أُبطل حق شيخ الطائفة في فرض الغرامات على أعضاء الطائفة .وأخي ًرا
أُل ِغي ما بقي من الطوائف في عام  ،1882وفي قول آخر في عام  1883حينما تأسست المحاكم األهلية(((.
وما ينطبق على المهن (األصناف) ،ينطبق أيضً ا على كل رابطة تعاضدية (كوربوراتية) في المدينة (طالب،
معلمون ،تجار ،حرفيون) ،فهذه الجماعة التعاضدية تح ِّدد منزلة العضو فيها ،ومكانته االجتماعية،
ونوع الضرائب التي يؤديها ،وهوية رؤسائه المباشرين .وبهذا المعنى حتى السقاة والمتس ّولون كانوا
طوائف(((.
((( عبد الرحمن زكي ،موسوعة مدينة القاهرة في ألف عام (القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية ،)1987 ،ص 86؛ انظر ً
أيضا :إدوارد
وليم لين ،عادات المصريين المحدثين وتقاليدهم ،ترجمة وتحقيق سهير دسوم (القاهرة :مكتبة مدبولي.)1999 ،

((( وجيه كوثراني ،السلطة والمجتمع والعمل السياسي ،من تاريخ الوالية العثمانية في بالد الشام (بيروت :مركز دراســات الوحدة
العربية ،)1988 ،ص .47
((( زكي ،ص155؛ انظر ً
أيضا :وليم لين.

((( حول هذا الموضوع انظر:

H.A.R. Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the West, vol. I: Islamic Society in the Eighteenth Century, Part I
(London: Oxford University Press, 1967), pp. 276-277.
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كانت الطائفة بهذا المعنى حجر األساس في بنية المدينة اإلسالمية ،ومن عناصر استقرارها النسبي
في العصر الوسيط حتى مرحلة الحداثة أو مرحلة التنظيمات العثمانية .واستمرت بقاياها بعد تفكك
أسسها وانحاللها في األسواق الحرفية التقليدية المدينية حتى العقود األولى من القرن العشرين .فقد
ع ّمرت الطوائف المهنية والحرفية قرونًا ،وأعادت إنتاج نفسها بالوراثة ،أو عبر عالقة المعلم ،الحرفي
أو التاجر ،بالصبي المتدرب .وبوصفها تعاضديات منحت الطوائف (الحرفية) الحماية حتى لمواطن
المدينة المتواضع مكان ًة ما ،وبيئ ًة اجتماعيةً ،ومنظومة معياري ًة يمارس بموجبها حياته؛ فيعرف ما
المتوقع منه ،وما يمكن أن يتطلّع إليه .ساهمت الطائفة ،بهذا المعنى ،في تحديد شخصيته االجتماعية
والفضائل التي يفترض أن يصبو إليها ،واألخالق والمعايير التي يلتزمها .فالجماعة التي ينتمي إليها
اإلنسان ليس كفرد بل بوصفه عض ًوا في جماع ٍة تحدد أيضً ا المتوقَّع منه ،ومناقبه المرجوة ،وسلوكياته،
إنها مرجعية الفضائل .وهذا خالفًا للطائفة المتخيلة التي سوف نتحدث عنها الحقًا ،والتي ال تشكل
ثم من دون إطار معيشي
مرجعية أخالقية كهذه ،وتُبقي على عصبية من دون جماعة أهلية عينية ،ومن ّ
حياتي للفضيلة .فإذا لم تتوافر منظومة أخالقية جديدة بمعايير هي موضع إجماع ،تمأل العصبية الفراغ.
خ للطائفية المهنية كأخوية.
وغالبًا ما تنظّمت المهن في زوايا أو طرق صوفية خاصة بها ،في ترسي ٍ
طوائف ،فما يدعى طائفة وفق الدال االجتماعي ،أي مهن وحرف ،أو
وتعادل الطرق الصوفية هنا
َ
مذاهب دينية مميزة وفق الدال الديني ،هو ما يُدعى في الصوفية بالطريقة التي تمثل إطا ًرا مؤسسيًا
تنظم سلوك المريد .وكما يشير مرتضى مطهري فإنه «إذا ما ُذكِر أهل العرفان في معرض المعرفة دعوا
بالعرفاء ،وإذا ذكروا في معرض أمر اجتماعي ُدعوا بالمتص ِّوفة ،فمؤسسة الطريقة اجتماعية»( .((1ويبلغ
ذلك تجسيده األوضح في الطوائف الحرفية الصوفية في بالد الشام واألناضول.
وتب ّنت الصوفية لفظ «الطائفة» في وصف الجماعة ،ليصبح جماعة من الروحانيين المسلمين من أتباع
جنيد (ت298 .هـ) يك ّنى سيّد الطائفة .وبهذا المعنى استخدمه ابن عربي في الفتوحات
الطريقة ،وكان ال ُ
المكية .كانت هذه هي الطائفة بـ «الـ» التعريف من حيث تخصيصها .أما من دون «الـ» التعريف فقد
ظلت تعني «فئ ًة من  .»...وتط ّورت التسمية عن الصوفية ،إذا كانت تعني الطريقة ،غير أنها ما لبثت أن
عادت لتدل على تشعبات الطريقة ،والتي سميت الطوائف .ومع ذلك ،يمكن االستنتاج من المعطيات
المتوافرة أن أصل ربط لفظ «طائفة» بمذهب أو دين ليعني جماعة دينية هي جزء من كل ،وفي هذه
الحالة الطوائف كفروع من طريقة ،عائ ٌد إلى الطرق الصوفية.
ٍ
وجماعات حرفي ًة في وقت واحد .وال يعني
كانت الطوائف في المدن اإلسالمية القروسطية فرقًا صوفي ًة
هذا التمييز تهميشً ا بالضرورة ،إذ يتوقف ذلك على المرحلة .ولم يُس َّم أتباع الدين طائفة .وبالتأكيد ليس
دين األغلبيّة ،فهم في حالتهم الدينيّة السويّة ،بوصفهم جماعة مؤمنين ،ملةٌ ،كما كانوا أيضً ا أ ّمةً .فالملة
اجتما ٌع عند بعض المعجميين العرب ،واجتما ٌع على شريعة عند آخرين ،وقد يكون الدين بالرجوع إليه
مذه ًبا .ولكن الطائفة كانت دائ ًما تعني الجزء ،وليس الكل ،وال األكثريّة التي تعتبر نفسها الكل.
( ((1مرتضى مطهري ،العرفان والدين والفلسفة (بيروت :دار اإلرشاد ،)2009 ،ص.336-335
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مصطلح الطائفة في الفكر السوسيولوجي
سيطرت تمييزات ماكس فيبر بين الكنيسة والطائفة /الفرقة على االستخدام السوسيولوجي األكاديمي
لمصطلح الطائفة .إذ ميّز بين الكنيسة  Churchوالفرقة  Sectالتي تترجم خطأ بـ «طائفة» بالعربية ،وهذا
حا .فمعنى المصطلح السوسيولوجي  Sectيختلف عن معنى «الطائفة الدينية»
يصح لفظًا وليس مصطل ً
باللغة العربية ،إنه أقرب إلى ما كان يقصد به في الماضي بالفرقة وال ِفرق .وسوف نأتي على ذلك الحقًا.
كما يستخدم مصطلح  Sectفي عصرنا للداللة على مجموعة من أتباع اتجاه ديني أو فلسفي أو سياسي
في حالة تميز هذه المجموعة بتعاليمها وطقوسها من القناعات السائدة في المجتمع أو تناقضها معها.
فغال ًبا ما يتعلق المصطلح بفرقة دين ّية منشقّة عن جماعة دين ّية أكبر .ويمكن اعتبار استخدام الكنيسة
للفظ استخدا ًما تبخيس ًّيا لهذا السبب تحدي ًدا ،وبذلك يتم ّيز عن االستخدام العلمي للمصطلح في
الداللة على جماعة دينيّة مميّزة أو جديدة.
أصل  Sectفي الالتينية  ،Sectaمن القرن الثالث قبل الميالد ،وكان استخدامها حياديًّا وتعلّق بأتباع فكرة
فلسفيّة أو دينيّة أو غيرها .أ ّما في اليونانية  ،Hairesisوالتي تعني االختيار ،ثم أصبحت تعني تيا ًرا فكريًا
أو دين ًيا مرادف ًة لـ  ،Sectaفأصبحت تحمل معاني سلبية من منظور الكنيسة ومنها الهرطقة (وليس ذلك
مصادفة فالحديث هو غال ًبا عن فرق منشقة) .لك ّن األصل فيها يعني االختيار القائم على رأي .وفي
العصر الهيليني استُخدمت الكلمة في وصف تعاليم فلسفيّة وأتباعها مثل الرواقيين أو األفالطونيين أو
غيرهم.
ثمة مصطلحان ُوصفت بهما الجماعات الدينية المنشقة عن الكنيسة الرسمية في مراحل تاريخية
محددة ،أو المتمردة عليها :األول هو  ،Sectوالثاني هو  ،Cultويعني عبادة ،في إشارة إلى تم ّيز
قياسا بالسائد أو بالمؤسسة الدينية .وال
ال ِف َرق بطقوسها .فالفرقة هنا تقصر على عبادات تعتبر شاذة ً
تصف الفرق الدينية نفسها بهذه األسماء .فالمؤسسة الدينية المركزية السائدة تطلق هذه التسمية على
«المنشقين» للتقليل من شأنهم.
أما فيبر فقصد بـ  Sectتطوير مفهوم سوسيولوجي يفسر ما هي الجماعة الدينية المتشكّلة من متدينين
ملتزمين بنمط حياة ديني ،مخالف لما هو سائد في المجتمع ،ومعترض عليه ،واختاروا المذهب ونمط
الحياة الديني المترتب عليه بكامل إرادتهم.
والكنيسة  Churchعند فيبر مؤسس ٌة دينية .وهي رعية وعقيدة في الوقت ذاته ،ألن الكنيسة تشمل في
الحالة المسيحية رجال الدين وأعضاء الكنيسة ،وهم الرعية ،أو العامة ،أو الشعب Laos؛ أي ما أصبح
يسمى في العربية المعاصرة بالطائفة .وشرط فيبر أن تكون هذه األخيرة ممأسسة إلى درجة أن الشخص
مثل عند التح ّول من دين إلى دين آخر .فالكنيسة
يولد فيها ،وينتمي إليها طو ًعا كاستثناء فقط؛ وذلك ً
ليست نخبة من المؤمنين األصوليين المجندين في خدمة العقيدة الصحيحة التي تمثلها غالبًا .Sect
الكنيسة غير الفرقة .وهي أيضً ا غير الملّة في اإلسالم .وتتم ّيز الكنائس من الفرق بأ ّن لديها كهانة مهن ّية
وطقوسا ومزاعم حول العالمية ،فهي ليست نخبوية إقصائية ،وترى أنها صحيحة للجميع.
وعقائد
ً
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وتميل الكنائس ،بحسب فيبر ،إلى فرض سيطرتها العقائديّة على األقل؛ كما أ ّن األفراد يولدون في
الكنيسة غالبًا وال ينضمون إليها .وتشتق أغلب مميزات الكنيسة ،أي المؤسسة الدينية عنده من الفصل
بين الكاريزما والشخص بعد نشوء فئة الكهانة ومأسسة الطقوس وانتقال الكاريزما إلى المؤسسة .كما
أ ّن الفرق هي نوع من االتحاد التطوعي ،فالناس ينضمون إليها لقناعتهم بها ،والكاريزما في المقابل
قائمة (أو موزعة) في شخوص المؤمنين المترابطين في فرقة(.((1
من الواضح إذًا أن  Sectال تعني طائفة ،وأن األقرب إلى معنى الطائفة في الثقافة العربية اإلسالمية
المعاصرة هو حت ًما ما يسميه فيبر  Kircheأو  .Churchلكن عنصر المؤسسة الدينية من جهة ،وقيام
الكنائس كاتحادات طوعية في حالة الفرق البروتستانتية ،وفي الواليات المتحدة على نحو خاص،
يشوش داللة المصطلح عربيًا في رأينا ،ويبعده عن الطائفة الدينية كما تُرى في السياق العربي
المعاصر .والمصطلح األقرب إلى مذهب وعقيدة ذات أتباع هو  ،Confessionوذلك بالمعنى الذي
اكتسبه هذا المصطلح بعد أن انتقل من معناه األولي وهو بداية االعتراف الديني .فالحقًا أصبح يعني
اإلقرار العلني بعقيدة ،أي الجهر بها .وأصبح في استخدام المؤرخين األلمان يعني بناء كنيسة محددة
بمنظومة عقيدية مكتوبة ،ومعلنة وأتباع محددين  ،Konfessionbildungوذلك في القرن السادس عشر
الميالدي ،أي قرن بناء الكنائس والعقائد الثالث وتبعيتها في مواجهة احتدمت بينها :الكاثوليكية،
واللوثرية ،والكالفينية( .((1ولكن التركيز في حالة هذا المصطلح هو على بلورة العقيدة والعبادات
والشعائر وصياغتها بشكل واضح ،ونشرها بين المؤمنين ،وتشكيل جماعة على هذا األساس ،تحرس
الشعائر وقواعد العقيدة فيها مؤسسة دينية .وتتحول هذه بالتدريج إلى جماعة عبر االعتناق والشهادة
وترديد مقوالت العقيدة في الصالة والشعائر المشتركة والمتميزة من اآلخرين في األداء ،وفي تفسير هذا
االختالف ،وفي الفروض الدينية ،وبعض مسائل األحوال الشخصية ،إنه التمذهب باختصار .ويختلف
هذا مرة أخرى عن دالالت الطائفة العربية المعاصرة ،وإن اشتملت على عناصر من هذه المصطلحات.
نحن نستخدم مصطلح  ،Sectarianismوليس مصطلح  Confessionalismللداللة على الطائفية،
وذلك كمصطلح ،مع أنه غير دقيق في دالالته السوسيولوجية .ونستخدمه لسبب وحيد هو أن
هذه هي الترجمة المنتشرة (والخاطئة) لمصطلح طائفية بالعربية .ولك ّنه أيضً ا مستخدم في وصف
ٍ
تحد للتعريف السوسيولوجي بموجب التقليد
مثل في
الطائفية في الحياة المعاصرة في إيرلندا ً
(11) Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, Guenter Roth and Claus Wittich (eds.),
Ephraim Fischoff et al. (trans.), (Berkeley, LA: University of California Press, 1978), pp. 56 and 1164.
»(12) E.W. Zeedan, «Grundlagen und Wege der Konfessionsbildung im Zeitalter der Glaubenskaempfe,
Historische Zeitschrift,» no. 185 (1985), pp. 249-299; E. W. Zeedan, Entstehung der Konfessionen: Grudlagen und
Formen der Konfessionsbildung im Zeitalter der Glaubenskaempfe, (Munich: Oldenbourg, 1965); H. Schilling,
«Die Konfessionalisierung von Kirche und Gesellschaft: Profil, Leistung, Defizite undPerspektiven eines
geschichtswissenschaflicehen Paradigmas,» in: W. Reinhard and H. Schillind (eds.), Die Katholisce Konfessionalisierung
(Guetersloh: Guetersloher Verlaghaus, 1995); W. Reinhard, «Konfeion und Konfessionalisierung in Europa,» in:
Bkenntnis und Geschichte: Die Confession Augustana im Historischen Zusammmenhang (Munich: Voegel, 1981),
pp. 165-189.
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الفيبري( .((1وسوف نعمل على فهم الظواهر التي يصفها مصطلح الطائفية (باللغة العربية) بغض
النظر عن ترجمته اإلنكليزية ،وبذلك سوف نعمل على تحويله إلى مفهوم ذي أهمية تحليلية في
واقع اجتماعي تاريخي محدد .وهذا يتطلب جه ًدا نظريًا في سياق مختلف تما ًما لجهد ماكس
فيبر.
وقد وقعت على دالالت أكثر شب ًها باالستخدام المعاصر ،وأوسع من مصطلح فيبر السوسيولوجي
قبل أن يصوغه ،وذلك في كتابات برلمانية بريطانية من القرن التاسع عشر في سياق النقاش حول
علمنة التدريس ،مع طرح المدرسة العلمانية وحق األهل من ِّ
كل  - Sectبمعنى أتباع مذهب هنا  -أن
يتلقى أبناؤهم تعلي ًما دينيًا بحسب المذهب الذي يتبعونه .ونتيجة لعدم قدرة المدرسة على تقديم معلم
دين مختلف لكل طفل ،طرح اقتراح أن يتولّى القساوسة من كل مذهب تعليم أبناء مذهبهم درس
الدين ،بدل أن تقوم المدرسة بذلك ،فتفرض على األوالد معل ًما لدرس الدين من مذهب مختلف عن
مذهبهم .وما يهمنا هنا هو التحديد التالي الذي قام به صاحب االقتراح« :إن أي فرق بين ال ِفرق Sects
هذه يبرر قيام مجتمعات محلية أو جماعات  Communitiesيجعل األهل من كل جماعة يرفضون أن
يتولى إرشاد أبنائهم مدرس دين ينتمي إلى جماعة أخرى»( .((1فهنا ربط االختالف المذهبي بتشكّل
الجماعة وحق األهل في تعليم األبناء دروس الدين بموجب المذهب ذاته .وهذا التحديد أقرب إلى
فهمنا الدارج للطائفة الدينية ،وليس إلى التعريف السوسيولوجي الفيبري لـ  ،Sectوالذي عممه في
السوسيولوجيا اإلنكليزية بريان ويلسون وطالبه.
وألصول العقيدة الصحيحة وممارستها أهمية كبرى في ثقافة الفرقة الدينية ،وهذا بالضبط ما يغيب في
حالة أوساط واسعة من المنتمين إلى الطائفة الدينية كما نفهمها في عصرنا .فالطائفة في عصرنا تجمع
بين متدينين ممارسين ملتزمين ،وآخرين ينتسبون إلى العقيدة أو المذهب من دون التزام ديني ،أو في
الحد األدنى منه .وال شك في أن الطائفة تتبلور بداية حول صياغة محددة للعقيدة والعبادات والشعائر
( ((1س ــوف نـعــود إلــى الـحــالــة اإليــرلـنــديــة الحـ ًقــا .ولـكــن ثـمــة اسـتـخــدامــات أخــرى ل ـ  Sectarianismفــي الـعــالــم األنـكـلــوسـكـســونــي قبل
تعريفات فيبر التي سوف نتطرق إليها .وقد وجدت (بفضل بحث عاملي مكتبة المركز العربي لألبحاث ودراســة السياسات ومعهد
صادرا في بوسطن في عام ،1854
قديما
ً
الدوحة للدراسات العليا لدى بائعي الكتب المستعملة) خالل اإلعداد لهذه الدراسة كتا ًبا ً
ً
شامل المذاهب جميعها بما فيها الكاثوليكية ،وعني بمصطلح
يتناول تحت هذا العنوان أسباب انقسام الفرق الدينية في المسيحية،
ً
محاول وضع قواعد لتصنيفها فيبدأ بوجود  41فرقة دينية في والية أوهايو وحدها ثم يصنفها إلى ثالثة تيارات أو
«الكنائس» كلها،
مذاهب كبرى ،هي :األسقفية (وتشمل الكاثوليكية ً
أيضا) ،والمشيخية ،والمجمعية ،انظر:

Alexander Blaike (Rev.), The Philosophy of Sectarianism on a Classified View of the Christian Sects in the United States
;(Boston: Philips Sampson and Co., 1854), pp. 20-33

كما وجــدت ً
أيضا بالطريقة ذاتها طبعة قديمة من كتاب صــدر عــام  1903حــول  sectarianismفي الصين يتعامل مع هــذا المصطلح
كرديف للتعصب الديني ضد التيارات والمذاهب «األخرى» ،ولتفنيد المقولة التي راجت عن تسامح الكونفوشيوسية ووجود تسامح
مع االختالف الديني والمذهبي في الصين ،انظر:
J.J. De Groot, Sectarianism and Religious Persecution in China, vol. I (Ireland and New York: Irish University Press,
Barnes and Noble Books, 1903), pp. 2, 149-175.

(14) Anti-National Education, Or, the Spirit of the Sectarianism Morally Tested by Means of Certain Speeches and
Letters from the Member for Kilmarnock (Edinburgh: Adam and Charles Black, 1837), p. 4, accessed on 11/9/2017, at:
http://bit.ly/2eZukfQ
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والمؤسسة الدينية ،ولكن االنتماء إلى الطائفة يصبح غال ًبا انتما ًء قائ ًما بذاته حتى عند أوساط نسيت
العقيدة ،أو ال تع ّول على الممارسات الدينية إال ألغراض متعلقة باالنتماء إلى مجتمع الطائفة .وربما
تصبح هذه الهوامش هي القاعدة وهي األغلبية.
في نواة الدين ،ثمة جماعة المؤمنين الملتزمين الممارسين والمؤسسة الدينية .ولكن الدين ال يع ّمر
طويل إذا لم تصبح التبعية له بمنزلة هوية مشتركة تشمل متدينين مؤمنين ،ومتدينين غير مؤمنين ،وغير
ً
متدينين وال مؤمنين ،أي مجرد تبعية مشتركة لهذا الدين أو المذهب باعتبار التبعية ذاتها محو ًرا لتشكّل
جماعة .وقوة الطائفة الدينية إذا نجحت في التشكل ككيان اجتماعي متخيل يقوم على االنتماء يكمن
في أن االنتماء يجمع كل هؤالء.
في الحياة اليوميّة المعاصرة تستخدم كلمة  Sectعلى نحو سلبي عمو ًما في ما يتعلق بال ِف َرق الدينيّة
المختلفة عن السائد ،وامت ّدت لتشمل أيضً ا الفرق السياسيّة المتطرفة أحيانًا .وتتج ّنب الدول في
العصر الحديث استخدامها رسم ًّيا في تشريعاتها ،إذ إنّها تفضّ ل الحديث عن ديانات وجماعات دين ّية.
لك ّن بعض الدول مثل فرنسا استخدمتها في لغتها الرسميّة على نحو سلبي .وعمو ًما ال تحبِّذ الدول
حا الهوتيًا سلبيًا.
الديمقراطيّة استخدام المصطلح باعتباره مصطل ً
وتفرض الحياة ومعيش الناس اليومي تراجع الوعي العقيدي ونمط الحياة ال ِف َرقي ،وتصبح الطائفة
الدينية وليس الفرقة هي القاعدة في حالة االنتماء إليها .وفي حالة بعض المذاهب والديانات التي
تمتنع عن التبشير يحل الوعي الطائفي محل العقيدة تما ًما .ويتحول الدين فيها إلى وراثي مغلق
بأكمله (اليهودية ،والدرزية  .)...وفي الحاالت التي تصبح فيها العقيدة باطنية بحيث يجهلها العامة
ج ّهال عند الدروز،
وتعرفها نخبة فقط تتدرج في «العلم الباطني الغنوصي» كما في حالة ال ُعقّال وال ُ
بحيث يؤمن الشاب بدين ال يعرفه إال إذا انتمى إلى فئة رجال الدين ،يحل االنتماء العصبوي إلى
الطائفة محل اإليمان الديني على نحو كامل .في مثل هذه الحاالت تكون العصبية الهوياتية الطائفية
قوية ج ًدا(.((1
والحقيقة أن مصطلح الطائفية العربي يحمل دالالت المصطلحين المذكورين آنفًا ،لكن منسوب
العنصر الديني العقيدي فيه يقل عن منسوبه فيهما ،وذلك على الرغم من نقاشات رجال الدين حول
الفاصلة والنقطة في النص .فاالنتماء إلى الجماعة في مصطلح «الطائفية» العربي هو األبرز .في حين
أن االنتماء العقيدي يعبر عنه بالعربية الكالسيكية المرتبطة بكتب الملل والنحل بمصطلحات الفرقة.
وما يح ّدد الفرقة هو مقالتها االعتقادية التي تختلف فيها عن المقاالت االعتقادية األخرى وال يوجد مثل
هذا التمييز في اللغات األوروبية.
( ((1من الممتع متابعة هذا المنهج في تحليل العالقة بأيديولوجيا دنيوية ،فكلما ازدادت معرفتها واالقتناع بها ،قل االلتزام بالتنظيم
يعدها عقيدته الرسمية .وكلما ق ّلت معرفتها ،يحل التعصب للحزب محل القناعات الفكرية في الحفاظ عليه وعلى
الحزبي الــذي ّ
ً
غالبا ما يمارسه أعضاء في الحزب لم يقرؤوا كلمة واحدة لماركس ،مثل ،أو قرؤوا
وحدته .نالحظ أن التعصب لألحزاب الشيوعية ً
وغالبا لم يفهموا ما قرؤوا.
ً
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وال شك في أن المقصود بالطائفة هو جماعة منتمية إلى دين أو مذهب .ولك ّنها في الحاالت العربية
موضوع بحثنا خلّفت النقاش المذهبي من ورائها ،واستمرت كطائفية ،كانتماء إلى جماعة يشبه القبلية
كثي ًرا ،مع الفرق أنها في حالة الطائفة المعاصرة الكبيرة جماعة متخيلة .وغال ًبا ما تبلورت في الماضي
أصل ،أي حول جماعات أهلية حقيقية .كتب ابن خلدون يقول« :وهكذا
ً
حول قبائل وصراعات قبلية
كان حال األنبياء عليهم الصالة والسالم في دعوتهم إلى الله بالعشائر والعصائب وهم المؤيَّدون من
الله بالكون كله لو شاء .لك ّنه إنما أجرى األمور على مستق ِّر العادة»(.((1
وبما أن الطائفة أصبحت في حاالت معينة أكثر تأثي ًرا في الحياة االجتماعية من الدين نفسه ،ال يكتفي
العلماني العربي بتحييد الدولة في الشأن الديني ،فهذا التحييد ال يحل مشكلة الطائفية التي أصبحت
قائمة في حد ذاتها .بمعنى أنه حتى بعد تحييد الدولة في الشأن الديني ،يبقى االنتماء إلى الطوائف
فاعل في المجتمع والدولة .ومن هنا يفترض في تحديد معنى العلمانية في الحالة العربية أن يضاف
ً
إلى تحييد الدولة في الشأن الديني تأكيد تحييد الدولة في الشأن الطائفي أيضً ا .وهو نقاش قائم .فهل
تحيّد الدولة تما ًما في الشأن الطائفي ،أم يضمن تمثيل الطوائف في الدولة ومشاركتها؟ وهو نقاش
يتقاطع مع إشكالية أخرى في الديمقراطية مقابل أنماط مختلفة من الديمقراطية التوافقية.
استخدم فيبر مصطلح  Sectarianismذاته كـ « ِف َرقية» بمعنى ظاهرة الفرق مثل الكالفينية ،والمعمدانية،
وأتباع تسفنغلي ،والكويكرز ،وغيرهم( .((1ويلتقي هذا في بنيته األساسية في وجوه عديدة بمفهوم الفرقة
اإلسالمي الكالسيكي ،والذي استُ ِ
خدم للداللة على التحام الجماعة بمذهب أو مقالة اعتقادية محددة.
ونعثر على استخدامات شبيهة في نصوص أميركية من القرن التاسع عشر ،تتعامل مع الفرقية بوصفها
تعص ًبا لتفسير معين في المسيحية يختاره المؤمن طوع ًيا واعتبار المذاهب األخرى هرطقة وضاللً إلى
حد تكفيرها(.((1
استخدم فيبر كلمة  Sectarianليس بمعنى الـ «طائفي» والموقف الطائفي ،وليس كما تستخدم
حاليًا في األدبيات الغربية التي تعالج الطائفية في إيرلندا والمنطقة العربية في لبنان والعراق ،بل
في وصف أخالق وأفكار التابعين لفرقة دينية تتمسك بأصول الدين وثوابته باالختيار الطوعي .فهو
يشرحً ،
مثل ،لماذا كانت البرجوازية تفضل العمل مع تجار « ِفرقيين»  Sectarianألنهم وثقوا من
أخالقهم ،وألنهم دمجوا أخالقهم البروتستانتية في العمل ذاته ،وعملوا ما يرضي الله في المعامالت
مثل أو خطأه للربح ،ألن مجال العمل هو مجال األخالق أيضً ا.
التجارية؛ فلم يستغلوا سهو اآلخر ً
في حين أن اليهود ،بحسب فيبر ،فصلوا بين األخالق والعمل ،ولم يهم التاجر كثي ًرا الكسب من
( ((1عبد الرحمن بن خلدون ،المقدمة ،تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من
ذوي السلطان األكبر ،خليل شحادة وسهيل زكار (محرران) ،ج ( 1بيروت :دار الفكر ،)2010 ،ص .200
(17) Weber, p. 479.

(18) George Washington Burnap, Sectarianism, both Catholic and Protestant: A Lecture (Baltimore: W.R. Lucas and
J.N. Wight, 1835), pp. 7-11, 17-18.

يذكر الكاتب أحداث قتل وتعدٍّ على خلفية مذهبية ضد المعمدانيين والكويكرز في أميركا في منتصف القرن السابع عشر .والكتاب
http://bit.ly/2fcTi8e
متوافر على الشبكة ،في:
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غباء الطرف اآلخر أو ارتكابه أخطاء ،طالما أطاع هذا التاجر ورجل األعمال القوانين اليهودية في
مجاالت الحياة األخرى(.((1
المؤسسة الدينيّة وجمهورها :كنيسة  -رعيّة ،أو كنيسة – طائفة Denomination
نشأ التمايز الجديد بين
ّ

(((2

من جه ٍة ،وبين فرق دين ّية من جه ٍة أخرى( .((2وهنا أيضً ا علينا أن نشير إلى أن ريتشارد نيبور ع َّد
مؤسس ًة ثالث ًة بين الديانة والفرقة الدين ّية ،وهي نتاج التم ّيز األميركي .وهي في ترجمتها
ّ Denomination
تبخيسا من فرقة .وعند بعض الباحثين تنمو الفرق إلى  Denominationمع مرور
أقرب إلى كنيسة وأقل
ً
الزمن واالزدهار االقتصادي ألعضائها ومهادنة الواقع القائم في المجتمع والتعايش معه ،بعد أن كانت
الفرقة ترفضه وتعاديه وتدير ظهرها له( .((2فهي ديان ٌة وكنيس ٌة ممأسس ٌة قد يولد المرء فيها ،غير أنها تقبل
ٍ
خيارات أخرى إلى جانبها في نو ٍع من سوق العرض والطلب ،والمنافسة الح ّرة فيها
أو تعترف بوجود
بين المنتجات المعروضة .وأصبحت هذه التسمية تطلق على الكنائس والتيارات الكنسية التي تسمى
بالعربية عادة طائفة دينية ،وتتضمن عالقة بين مؤسسة دينية وأتباع هذه المؤسسة .ويتوقف كل ذلك
االجتماعي والسياسي الذي تؤديه .فمن ال ِف َرق ما يتح ّول إلى طوائف
على الموقع االجتماعي والدور
ّ
ومللٍ في الجيل الثاني ،ومنها ما يتمأسس كفرق ٍة هي عبارة عن طائف ٍة صغير ٍة ومغلق ٍة ،أو تستوعبه
(19) Weber, p. 616.

يمكن مراجعة فصل المقارنة بين أخالقيات اليهودية والطهرانية كله في كتاب فيبر نفسه ،ص .623-615
( ((2اخترنا أن نترجم مصطلح  Sectبفرقة ،بما فيها من تداعيات تفيد الصغر والتفرق واالنشقاق ،مع أنها تترجم عاد ًة كطائفةٍ
إلــى الـعــربـ ّـيــة ،وأل ّن ـنــا نـتــرجــم طــائـفـ ّـيــة إلــى  Sectarianismبـمــا يـفـيــد االن ـغــاق .فــي حـيــن اعـتـبــرنــا طــائـفــة تـقــوم عـلــى أس ــاس الـمــذهــب
ومؤخرا في الواليات المتحدة تعتبر الكنائس الخاصة الجديدة نفسها
ترجمة دقيقة لمصطلح  Denominationأو .Confession
ً
.Congregation

تكون
( ((2لـقــد أغنى المفكر األلـمــانــي الـمــؤرخ والثيولوجي البروتستانتي ( )1923–1865العلوم
االجتماعية بــدراســات مهمة عــن ّ
ّ
المسيحية والـحـلــول الــوسـطــى الـتــي خاضتها لكي تتمأسس وردات الفعل الــروحــانـ ّـيــة
عملية تمأسس
الـفــرق والـطــوائــف (الـمـلــل) عبر
ّ
ّ
الدينية .انظر:
الفرقة
في
التمأسس
الدينية على هذا
والسياسية
ّ
ّ
ّ
Ernst Troeltsch, The Social Teachings of the Christian Churches, Olive Wyon (trans.), vol. I (New York: Macmillan,
1931), pp. 40-42, vol. II, pp. 443, 990-1000.

ناجما عن القناعة وليس
طوعيا
أساسا بكون الفرقة اتحا ًدا
وفي ما عدا تمييزات ماكس فيبر بين الطائفة (الكنيسة) والفرقة ،المتعلقة
ً
ً
ًّ
الدينية الشاملة
بالتربية
متعلقة
وهي
ة،
األولي
المميزات
هذه
عمليا من
الوالدة ،فإنّ إرنست تروليتش أضاف إلى ذلك مميزات مشتقّة
ًّ
ّ
ّ
الشخصية بالله ،واإليـمــان الــداخـلــي داخــل الفرقة بــالـمـســاواة واألخ ــوة .كما طـ ّـور تروليتش
واالرتـبــاط الشخصي بالجماعة ،والـعــاقــة
ّ
العملية مرتبطة بالطبقات الحاكمة وجز ًءا من النظام
هذه
خالل
وتصبح
الدولة
مع
ف
التكي
إلى
نظرية فيبر ،فأضاف أنّ الكنائس تميل
ّ
ّ
ّ
الشخصية
والتبعية
الدينية تذهب إلى الكمال الداخلي
االجتماعي القائم ،أي إنّها تقوم على التسويات مع العالم .في حين أنّ الفرق
ّ
ّ
ّ
الدينية هي انشقاق عن قيم المجتمع بشكل
والتعامل مع العالم الخارجي بالمباالة وتسامح أو بنبرة احتجاجية وعدائية .إنّ قيم الفرقة
ّ
الدنيوية.
سات
والمؤس
المصالح
مع
ّر
ت
تو
حالة
غالبا في
عام واحتجاج عليها .إن الخالص الذي يتوق إليه أعضاء الفرق
ّ
ّ
ّ
الدينية هو ً
ّ
الكنسية .وقــد ص ّنفها تروليتش إلــى ثالثة أصـنــاف :األول ،تلك النشطة
الكنسية والقوانين
الهرمية
تضع الفرقة نفسها فــي صــدا ٍم مــع
ّ
ّ
ّ
والنخبوية ذات الطابع المناضل ،والطموح لحمل الرسالة للمجتمع؛ والثاني ،الفرق المنعزلة الرافضة للعنف ،والتي يتسامح معها
ّ
محيطها فتمارس عاداتها من دون إزعاج؛ والثالث هو الذي يميل إلى االندماج بعد استسالمه للضغط االجتماعي واستعداده لتقديم
تنازالت.
( ((2انظر ً
مقال في شرح تطور الكويكرز في هذا االتجاه:
Elizabeth Isighei, «From Sect to Denomination among the Quakers,» in: Bryan Wilson (ed.), Patterns of Sectarianism:
Organization and Ideology in Social and Religious Movements (London: Heinemann, 1967), pp. 161-210.
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وينحل وال يبقى له ذكر .ولكن مع عملية العلمنة يتوقف في
ّ
المؤسسة الدين ّية السائدة ،ومنها ما يتالشى
ّ
(((2
الحداثة عمليًا تحول الفرق إلى ديانات كبرى .
مؤسسة دين ّية  -طائفة ،بالتبع ّية أو العضويّة على أساس
مؤسسة دين ّية  -رع ّية ،أو ّ
تتم ّيز العالقة القائمة في ّ
مؤس ٍ
سات إداريّ ٍة تدير
الوالدة ،وبوجود حدو ٍد جغرافيّ ٍة أو «إثنيّ ٍة» أو سياسيّة للطائفة الدينية ،وبوجود ّ
المصادر الروح ّية والماديّة إلى ح ٍّد ما .كما تتم ّيز بتح ّول التجربة الدينية إلى المأسسة والروتينية التي
االجتماعي القائم ،والتكيّف مع التغيّرات فيه.
تتضمن القدرة على صنع الحلول الوسطى مع النظام
ّ
وال ينفي ذلك بالطبع حصول اعتناقٍ للدين من طرف أفرا ٍد يغ ّيرون ديانتهم ،ولك ّن الديانة الممأسسة ال
تقوم على هذه الخيارات الفردية التي تبقى استثناءات .هنا يقترب الدين من الولوج في إطار أيديولوجيا
الهويّة بوصفه طائف ًة دينيةً.
أما الفرقة الدينيّة فال تقوم بحكم تعريفها وأصل نشوئها على أساس الوالدة ،بل على أساس االعتناق،
أو التجربة الذات ّية ،كما أنها انتقائ ّية العضويّة وإقصائية ،ومنغلق ٌة منسحب ٌة عاد ًة من المجتمع أو من
الحلول الوسطى مع ما تعتبره «آفات» جاء الدين ليصلحها .ولكن بحكم أنها تقوم على االعتناق ال
الوالدة ،فإنها تواجه أزم ًة في الجيل الثاني :ماذا يفعل أعضاء الفرقة مع أبنائهم؟ هل هم أعضاء تلقائيون
في الفرقة؟ إن اعتبارهم أعضاء تلقائيين يتناقض مع مبدأ االقتناع واالعتناق أولً  .كيف يربّونهم؟ ماذا
آجل
عاجل أو ً
ً
يعلّمونهم؟ هذه األسئلة إضاف ًة إلى غيرها مما ينجم عن الهزائم أو االنتصارات تفضي
المأسسة في طائف ٍة دين ّي ٍة وراث ّي ٍة ،أو إلى االنحالل .قد تتح ّول الفرقة إلى طائف ٍة أو ملّ ٍة ،أو تندمج من
إلى
َ
ٍ
جديد في الملّة ،أو تتمأسس كفرق ٍة إقصائي ٍة مغلق ٍة ،بحيث ينقلب فيها مفهوم الفرقة إلى ضده ،إذ تكاد
ال تستقبل متح ّولين عن دينهم؛ وعلى عكس ما بدأت به ،صارت تقوم فيها العضويّة على الوالدة فقط
وليس على االعتناق .هنا تصبح الطائفة قائمة بذاتها ولذاتها .فهي تحتل محل العقيدة.
تختلف العالقة بطائفة دينية ممأسسة تابعة لكنيسة  Confessionو Denominationمذهب ،عقيدة إيمانية
ممأسسة ،حين يكون االستخدام إيجابيًا أو محاي ًدا ،و Sectفرقة حين يكون سلبيًا) في الحضارة األوروبية.
لكن يمكننا أن نتتبع تقاط ًعا الفتًا للنظر بين إيتمولوجية  Sectودالالته ،وبين جذور لفظ «الطائفة» ومجاله
الداللي كما ذكرنا .ويصعب أن نجد أث ًرا للفظ والمصطلح في معاجم العلوم االجتماعية ،ولفصول تعنى
بظاهرة  .Sectarianismوهي عند بعض علماء االجتماع تعني ِفرقية اعتراضية احتجاجية (ضد النظام السائد،
أو نمط التدين السائد) .فيكتب بريان ويلسون( ((2على طريق ماكس فيبر عن «شهود يهو» و«المورمون»
و«الحلوليين» وأيضً ا من يسميهم «الحركات الدينية الجديدة» بوصفها نماذج من الـ .Sectarianism
وسمات الفرقة الدينية عنده هي التالية .1 :االتحاد الطوعي .2 ،إثبات العضو نو ًعا من الكفاءة أو المناقبية
( ((2وس ـبــق أن توصلت فــي كـتــاب آخــر إلــى نتيجة مـفــادهــا أن تــوقــف ظـهــور الــديــانــات الــروحـيــة الـجــديــدة ،وتــوقــف تـحــول الـفــرق إلى
ديــانــات ،هــو مــن مميزات مــراحــل العلمنة الـمـتــأخــرة .فالتحوالت االجتماعية االقـتـصــاديــة السياسية الكبرى لــم تعد تتخذ شكل نشوء
ديــانــات .انـظــر :عزمي بـشــارة ،الــديــن والـعـلـمــانـيــة فــي سـيــاق تــاريـخــي ،ج  ،1الــديــن والـتــديــن (الــدوحــة /بـيــروت :المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات ،)2013 ،ص .420-419

(24) Bryan R. Wilson, The Social Dimensions of Sectarianism: Sects and New Religious Movements in Contemporary
Society (Oxford, New York, Toronto: Oxford University Press, 1992).
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أمام قيادة الفرقة .3 ،تأكيد إقصائية العضوية أو حصريتها .4 ،النخبوية وفصل األعضاء الذين ال يتبعون
عقيدتها وأخالقياتها .5 ،كهنوتية المؤمنين جمي ًعا ،أي إن المؤمنين هم رجال الدين .5 ،العداء للمجتمع
العلماني أو االنسحاب منه وعدم االكتراث به( .((2كما كتب في موضع آخر أن ما يميز الفرقة الدينية )(Sect
هو الشمولية واالنفصال عن التيارات الدينية األخرى ،وعن المجتمع على نحو عام( .((2ويصح في رأينا
استخدام هذا المصطلح على ال ِفرق الدينية في مجتمعنا وحتى على الحركات السياسية الدينية في حالة
فعل أن نستخدم مصطلح
العالم اإلسالمي؛ إذ تتصرف كفرق دينية أكثر منها كأحزاب سياسية( .((2ويصح ً
«ال ِف َرقية» في وصف حركات اإلسالم السياسي أكثر مما يصح في وصف الطوائف الدينية (المتخيلة كما
سوف نرى) كالشيعة والس ّنة والمسيحيين  ...إلخ؛ كما يصح إسقاط المصطلح على الحركات العقائدية
العلمانية المتصلبة ،واالنعزالية في عالقتها بالحركات األخرى والمجتمع عمو ًما ،إذ يمكن أن نع ّدها ِفرقية
 .Sectarianال يقترب هذا من مصطلح «الطائفية» الذي نترجمها إليه عادة ،وال من مفهوم الطائفية الذي
نتناوله ونرغب في االستدالل عليه.
وعند بريان ويلسون ال يرتبط مصطلحا  ،Sectو Sectarianبكون الجماعة الدينية أقلية أو أكثرية ،فهذا
المصطلح ال ينطبق على الكاثوليك في فرنسا حيث هم أكثرية ،وال في ألمانيا حيث يشكّلون أقلية.
فالفرقة الدينية عنده تحافظ على درجة من التوتر (المعارضة) مع العالم المحيط ،ويلتزم أعضاؤها
معايير السلوك واإليمان فيها؛ ولكي يُق َبلوا في الجماعة ،ويحافظوا على العضوية فيها ،يجب أن يثبتوا
جدارة ما .وعليهم أن يقبلوا نظا ًما معي ًنا يؤدي خرقه إلى الفصل من الجماعة .وبالنسبة إلى العضو في
الفرقة ،فإن هذه العضوية هي هويته األساسية التي يقدمها على غيرها ،حتى بعد أن يضعف الوالء
وااللتزام عبر األجيال(.((2
وعلى تقليد فيبر وويلسون وغيرهما نفسه ،يتابع باحثون كثر تصنيف الفرق الدينية تحت عنوان ،Sects
وذلك في بحث الفرق الدينية والسياسية العلمانية التي حاولت تأسيس جماعات تعيش سوية بموجب
نمط حياة معين ،بحيث تسيطر الجماعة على حياة الفرد .ومنها ما ينعزل أفرادها عن المجتمع في عيش
مشترك ومنها من يتابعون حياتهم العادية ولكن من خالل االنصياع لجماعة(.((2
(25) Bryan R. Wilson, «An Analysis of Sect Development,» in: Bryan R. Wilson (ed.), Patterns of Sectarianism:
;Organization and Ideology in Social and Religious Movements (London: Heinemann, 1967), pp. 23-24

انظر ً
أيضا معالجته للحلوليين في الكتاب نفسه ،ص  .157-138ومعالجته األخوية اإلقصائية ،ص .337-287

(26) B.R. Wilson, «An Analysis of Sect Development,» American Sociological Review, no. 16 (1963), pp. 49-63.

سياسيا ،وكيف سهل ذلك
( ((2انظر كتاب المؤلف حول ثورة مصر وسلوك حركة اإلخوان المسلمين كأنها طائفة دينية وليست حز ًبا
ً
سياسيا عن المجتمع :عزمي بشارة ،ثورة مصر (الدوحة /بيروت :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،)2016 ،مج ،1
عزلها
ً
من جمهورية يوليو إلى ثورة يناير ،ص  ،398ومج  ،2من الثورة إلى االنقالب ،ص 396؛ انظر ً
أيضا :تمام حسام ،اإلخوان المسلمون:
سنوات ما قبل الثورة (القاهرة :دار الشروق ،)2012 ،ص .54
(28) Wilson, The Social Dimensions of Sectarianism, pp. 1-2.

(29) John Mckelvie Whitworth, «Communitarian Groups and the World,» in: Roy Wallis (ed.), Sectarianism: Analysis
;of Religious and Non-Religious Sects (London: Peter Owen, 1975), pp. 117-137

وهو ال يتوقع دوام هذه الجماعات األهلية واستمراريتها في ظروف الحداثة .انظر ً
أيضا في الكتاب نفسه مقال:

Rofer O’toole, «Sectarianism in Politics: Case Studies of Maoists and De Lionists,» in: Wallis (ed.), pp. 162-189.
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وكما قلنا سابقًا ،يصلح هذا التعريف الفيبري في الحضارة اإلسالمية لل ِف َرق الدينية المنشقة ،وربما
لبعض الحركات السياسية الدينية (وحتى بعض الحركات العلمانية) في الواقع العربي المعاصر.
فال الشيعة فرقة وال السنة فرقة أيضً ا بهذا المعنى .ويقول أحد الباحثين إنه إذا أردنا تطبيق تعابير من
مصطلحات فيبر ،فإ ّن الشيعة أقرب إلى تكوين كنيسة من الس ّنة ،ولكن كلتا الحالتين ال تعبران عن
عضويّة طوعيّة أو اتحاد طوعي( .((3وال توجد إقصائية مذهبية نخبوية في الحالتين ،وال معارضة للعالم
بالضرورة.
تميّز النصوص التراثية اإلسالمية بين ما نع ّده كنيسة أو فرقة أو عبادة وغيرها؛ فالشيعة والخوارج والمرجئة
والمعتزلة  ...إلخ ،كلها تع ّد في كتب التراث فرقًا( .((3وسوف نتطرق إلى ذلك الحقًا .فمبحث الفرق في
أساسا الفوارق المذهبية والعقيدية والفكرية ،وليست البنية السوسيولوجية
الحضارة اإلسالمية يتناول
ً
التي نهتم بها.
المتخصصة من هذا المصطلح ،لجهة مدى حضور الظاهرة في
ويصعب تجاهل داللة خلو المعاجم
ّ
الغرب .ولهذا توجهنا إلى معجم أوكسفورد للغة ،فعثرنا على تردد بين اشتقاقها من  Sequeوتعني
«تبع» فتفيد اتباع طريق دينية أو فلسفية معينة (واشتقاق الفرقة العقائدية منها منطقي) وبين اشتقاقها من
 ،Secereوتعني «قطع» ،وهذا يفيد القطاع والجزء من الكل مثل  ،Sectionوأيضً ا  Sectorكما في معنى
جا معي ًنا.
لفظ «طائفة» .وهذا يعني ً
فعل فئة أو طبقة أو جماعة من األتباع ،ما يفيد الجزء الذي يتبع نه ً
والطائفية  Sectarianismفي هذه الحالة ال تعني إال الفئوية وهي ليست بالضرورة دينية ،فقد تلصق
بأيديولوجيا أو عقيدة حزبية دينية أو علمانية أو غيرها ،بما يفيد االنغالق واالنعزال.
نالحظ هنا أن معنى اللفظ  Sectفي معاجم اللغة اإلنكليزية أقرب إلى الداللة على الظاهرة التي نريد
معالجتها ،من معنى المصطلح  Sectفي علم االجتماع منذ ماكس فيبر .وسوف نرى أن رسم حدود
جماعة أتباع دين أو مذهب من أهم مميزات الفئوية الطائفية .فالطائفية ال تكون في مرحلة االنتشار
والدعوة ،بل في مرحلة رسم الحدود ووضع التمايزات بين «نحن» و«اآلخرين» على أساس الفرز
نفسه ،وهم في هذه الحالة «اآلخرون» مذهب ًيا أو دين ًيا .والتمايز على درجات من االختالف االجتماعي
إلى الصراع االجتماعي ،فالسياسي.
الديني ،رافع ًة راية مبادئ
ج سياسيّة في إطار الدين والخطاب
قد تبدأ الفرق الدينيّة بصيغة حركات احتجا ٍ
ّ
دين ّية ضد ما تع ّده تفريطًا فيها ،كما قد تبدأ جماع ًة روح ّي ًة صوف ّي ًة أو غنوص ّي ًة وغيرها ،بيد أن تط ّورها مرتبط
(30) Michael Cook, «Weber and Islamic Sects,» in: Toby E. Huff and Wolfgang Schluchter (eds.), Max Weber and Islam
(New Brunswick: Transaction, 1999), p. 276.
(31) Adam Gaiser, «A Narrative Identity Approach to Islamic Sectarianism,» in: Nader Hashemi and Danny Postel
(eds.), Sectarianization: Mapping the New Politics of the Middle East (London: C. Hurst and Co., 2017), p. 67.

ّ
اطلعت على مقال هــذا الباحث ،ورأيــت عــدم تجاهل الكتاب الــذي صــدر فيه مــؤخـ ًـرا عــن «التطييف» ،ألن األفـكــار التي يــوردهــا في
هذا الموضوع قريبة مما أوردته في هذا الفصل ،ولكن بتفصيل أقل .وهدفه مختلف فهو يرغب في تأكيد الطائفة في السياق العربي
بوصفها هوية تقوم على سردية تاريخية محددة .ونحن نرى أن هذا مكون مهم في الطوائف ،ولك ّنه ليس الوحيد.
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التاريخي الذي حكم نشو َءها .ويولِّد هذا واقع تأسيس الديانات الجديدة
والسياسي
االجتماعي
بالظرف
ّ
ّ
ّ
إضاف ًة إلى تك ّون
المؤسسة« ،الكنيسة» ) ،(Ecclesiaكما يولِّد باستمرا ٍر فرقًا دينيّ ًة منش ّق ًة ترفض الحلول
ّ
المؤسسة الدين ّية فيها.
وتمسكها بها إزاء «تفريط»
تعصبها للتعاليم األولى كما تفهمها،
الوسطى ،وتعلن ّ
ّ
ّ
وغالبًا ما استخدمت في تاريخ المسيحية ككلمة سلبية في وصف المنشقين عن الملة األم.
الطائفة الدينية كما نستخدم المفهوم هنا ،قد تكون جماعة ،وربما تكون جماعة متخ ّيلة ،والمهم أنها
جماعة هوية تميز نفسها عبر االنتساب إلى العقيدة أو المذهب ،إذ تعده محددًا اجتماع ًيا وسياس ًيا ذا
أهمية .وهي تتحول في المجتمعات المتدينة ،والمتعددة الديانات في الوقت ذاته ،إلى كيان اجتماعي -
سياسي له دور في المجال العمومي ،وقد يتصدّ ر مجموعة االنتسابات (أو الهويات لمن يشاء استخدام
هذا التعريف) التي تحدّ د تعريف الفرد لذاته ،وتحدد سلوكه ،وموقف اآلخرين منه بسبب انتمائه إلى
طائفة بعينها.
سبق أن عالجنا أهمية الدين في المجتمعات الحديثة وتغير دوره ونشوء الديانات المدنية والسياسية
وغيرها( .((3ولكننا نعالج هنا موضو ًعا آخر هو الطائفية .وإذا ما ألقينا نظرة على المجتمعات الصناعية
الحديثة من زاوية الطائفة نجد أن روابط أخرى تغلبت على رابطة الطائفة الدينية حتى عند المتدينين،
وأنه حصلت عمليات اندماج اجتماعي ساهم فيها نشوء االقتصاد والدولة الحديثين ،ونمط العلمنة
الذي ساد فيهما .ولكننا ما زلنا نعثر على أثر للطائفية فيها .ففي الواليات المتحدة ،حتى مرحلة قريبة،
نجد تأثي ًرا للموقف الطائفي من الكاثوليك تجلى في عدم تمكن أي كاثوليكي من الترشح للرئاسة عدا
حالة واحدة قبل جون كنيدي هي حالة آل سميث الذي خسر االنتخابات بعد حملة دعائية لم يتردد فيها
خصومه في التطرق إلى انتمائه الكاثوليكي بالترويج إلى أنه ال يليق أن يكون رئيس الواليات المتحدة
كاثوليك ًيا؛ هذا مع أنها ليست دولة دينية ،فليس الحديث هنا عن تعاليم دينية ال تجيز لكاثوليكي أن
يترأس الواليات المتحدة .ولذلك نقول إن هذا موقف طائفي ،وليس موقفًا دين ًيا.
ويصعب في القرن الواحد والعشرين أن ندعي وجود تمييز ضد الكاثوليك عمو ًما من طرف البروتستانت
في الواليات المتحدة ،ولكن ثمة تمييز قائم ضد المسلمين في المجتمع ،وليس في القانون أو في
المواطنة .وفي رأينا لم َ
يرق هذا التمييز إلى درجة التمييز الطائفي ،وما زال مجرد شكلٍ من أشكال
التحامل المسبق ضد اآلخر المختلف .فالمسلمون ما زالوا خارج «الطوائف» األميركية الدينية في
الثقافة السائدة (على الرغم من االعتراف القانوني الحقوقي بهم وبحقهم في إقامة المؤسسات وإقامة
الشعائر الدينية بح ّرية) .والعنصرية ضدهم دينية  -ثقافية سياسية ،أكثر مما هي طائفية .وربما تصبح
بعض شؤونهم طائفية بعد اندماجهم كطائفة دينية في األمة األميركية ،بعد جيل أو جيلين ،أي بعد أن
يصبحوا جز ًءا من كل.
وعمو ًما ،ث ّمة تشابه كبير بين العنصريّة والطائف ّية ،وال س ّيما إذا ع ّرفنا العنصريّة تعريفًا ثقاف ًّيا .الفرق
الرئيس هو أنّه يمكن اإلنسان ،نظريًّا ،أن يغ ّير طائفته ،ولكن ليس بإمكانه أن يغ ّير عرقه .ومع ذلك ،تعدّ
( ((3في كتاب آخر للمؤلف هو الدين والعلمانية في سياق تاريخي.
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أساسا لبناء السياسات والتمييز بين
العنصريّة في الحالتين تركي ًبا اجتماع ًيا لتكريس االختالف وجعله
ً
البشر على أساس هذه الفوارق المركبة اجتماع ًّيا ،وهذا ينطبق على الطائفية أيضً ا .لكن في الحالتين،
أساسا لبناء السياسات والتمييز بين البشر على
تُ َعدُّ العنصر ّية تركي ًبا اجتماع ًيا لتكريس االختالف وجعله
ً
أساس هذه الفوارق المركبة اجتماع ًيا ،وهذا ينطبق على الطائفية أيضً ا.
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دي ً
ثا
يتفق كثيرون من الباحثين والمتابعين لصعود ظاهرة «داعش» ،على أنه يرتبط جوهر ًيا بقبول
«الحاضنة االجتماعية» المفترضة له ،وعلى أنه لم يكن ممك ًنا ،لوال القبول الضمني من هذه
الحاضنة ،أن تكون «داعش» َ
أداة انتقام من السياسات التي مارستها الحكومة المركزية في
العراق .هذه فرضية خاضعة للنقاش والتعديل.
ويعبّر هذا الصعود الذي ُت ّوج بالسيطرة على مدينة الموصل في عام  2014عن األزمة
الوجودية التي تعيشها الدولة المشرقية العربية :أزمة إخفاقها في بناء سياسات تنطلق
سم مجتمعات المشرق العربي ،وفي عبور منطق َتغاُلب
من االعتراف ُ
بتعدّد الهويات الذي َي ِ
الهويات الذي وسم هذه الدولة بعد نحو قرن من إنشائها مع اللحظة الكولونيالية .لكن تنظيم
تعقيدا من كونهما مجرد «أداة انتقام»
«داعش» و«الدولة اإلسالمية» ،هما ظاهرة أكثر
ً
بأيدي أطراف من المجتمع المحلي الذي يطلق عليه ُجل الباحثين صفة «الحاضنة االجتماعية»
بل هو حراك واتجاه أيديولوجي ُيعبّران عن تيار اجتماعي قائم منذ أمد بعيد ،ولم يختف هذا
العالم ْين العربي واإلسالمي ،وإن تعددت أشكاله ،وإن تحولت قواه
يوما من حياتنا في
التيار ً
َ
ّ
تشكله فترتبط بأزمة الدولة
بتحول البنية االجتماعية في منطقتنا .أما شروط
المجتمعية
ُّ
وعجزها إزاء مطل َب ْين أساسَّي ْين:الديمقراطية والتعددية .من هنا ،فإن تحليل الدولة الفاشلة
هو العماد األول إلطار الدراسة .أما تاريخ فكرة الخالفة ،بوصفها تياًرا أيديولوج ًيا ،فهو العماد
الثاني.

