ملفاث

العشب وإيشان بين الزاكشة والتاسيخ

وجيه الكىثشاني

الذوحة ،كانىن الثاني /ينايش – 1022

ّلْلت (ملفاث)

حقىق النشش والطبع محفىظة للمشكز العشبي لألبحاث ودساسة السياسات © 1022

املحتىي

العشب وإيشان بين الزاكشة والتاسيخ .......................................................................................................................
مقىمت 1 .........................................................................................................................................................................................
القاوُّت بين مػناها الخاٌٍخي الحضاٌي وٌمٍُتها في الخطاب ؤلاًىًىلىجي وألاّطىٌي 2 .......................................................
الٖػىبُت بين مػانيها الشقافُت البػُىة واّخنىاماتها الازنُت والقبلُت الضُقت 3 ....................................................................
ّ
"الدُٖؼ" و"الدْنن" 4 ......................................................................................................................................
إًٍان والػٍب بين
اإلاٍٖوع الْلطاني 5 ......................................................................................................................................................................
ً
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املشكز العشبي لألبحاث و دساسة السياسات
مقذمة
جقىم فٍضُاث هًه الىٌقت غلى مػطى مػٍفي ملص إلُه جطوىٌ مػواٌا الػلوىم ؤلانْوانُت والاعخةاغُوت
ومناهجهووا الحىًشووت ،وال ّووُةا يلووي الخطووىٌ الووًي ح و فووي الْووُا الووًي جووىاملذ مالووه مباح و الخوواٌٍه
ً
الاعخة ووا ي ،ومباح و الازنىلىعُ ووا ،وحُ و اّ ووخفاوث ه ووًه وجل ووي أًض ووا م وون مباح و غل و ال وونفٓ الاعخة ووا ي
والخحلُ النفس ي ،ومػطُاث "ألالْنُت" في جحلُلها ألوعه الخطواب ووالالجوهو ولػو ّ أهو مػطوى مػٍفوي ًفُوى
ً
فووي مجوواد الىٌاّووت الخاٌٍنُووت الحىًشووت والووًي أّووػف ي يشيورا فووي فهو أطػوواو الخطوواب الخوواٌٍخي الووًي إووخ لذ
غلُ ووه ،ه ووى اإلاػط ووى اإلانلش ووئ م وون و ووي ؤلإ ووخاد الشن وواني ال ووًي إ ووخ

ف ووي ض ووى ه اإلا ٌم ووىن والازنىلىعُ ووىن،

فىصلىا إلى الخفٍٍئ بين الًايٍة والخاٌٍهو فةايا نػ ي بالًايٍة ،ومايا نػ ي بالخاٌٍه ،أي غل الخاٌٍه؟
لػ الخػٍٍف ألاقٍب واإلاْاغى غلى فه اإلاق ى من هًا الخفٍٍئ هى موا يخبوه اإلاو ٌل الفٍنسو ي" ،عوا
لىغ ووىا" ،غن ووىما غ و ّوٍا ه ووًا ؤلإ ووخاد الشن وواني ب ووين ال ووًايٍة والخ وواٌٍه ،ووص ووف الحال ووت اإلاػٍفُ ووت لخ و ٍ م هة ووا
"ٌ لب غلى مطاب الًايٍة الخاٌٍنُت الجةاغُتّ ،ىاء عواءث حػبيراتهوا ٕوفىٍت وبالٍواًوت اإلاح ُوت ،أو عواءث
ً
ً
ن ىصا مخىاجٍة ومخناقلت باإلّوناو ٌ ،لوب غلُوه (أي غلوى مطواب الوًايٍة) الْوةاث الخالُوت ألاّوطٍة ،ملو
ً
ألاَمنووت ) ،(anachronismب و أًضووا اّووخحخام اإلانُوواد فُووه و(اّووخىماله) انفػوواالث وغىا ووف ووي موون إنخووا
حاضٍ إخ اد الًايٍة وإحُائهوا فوي لح وت مون لح واث الوُمن ،حُو حْخحضوٍ مُانوت الوًايٍة مون صوىٌها،
مووا ًفووٍ أو ًووٍٍك إيا حانووذ لح ووت الاّخحضوواٌ فووي الووُمن اإلاػ ووي مفٍحووت أو مٍضووُت ،أو حْخحضووٍ مووا ًحووُن ومووا
ٌ ضب وما ًشير إيا حانذ لح ت الاّخحضاٌ م إلات وم ججت لل ٍاع والػنف"و
أمو ووا الخو وواٌٍه ،واإلاق و ووىو هنو ووا غل و و الخو وواٌٍه ،فهو ووى البح و و الهو وواوا إلو ووى مػٍفو ووت وضو ووػُت لل و ووٍوا والػىام و و
والْ ووُاقاث مْ وواغىة غل ووى فه و ال ووًايٍة وص ووىٌها و ٍٍق ووت إ ووخ الها إلاىض ووػتها ف ووي مخا ه ووا وَما ه ووا ،وغقلنته ووا،
ً
وهضووةهاو إيا الووًايٍة قووى جخووىن ،ولػلووه موون الضووٍوٌي أن جخووىن مىضووىع وٌ ٍِ للة و ٌل ،ال مٍعػُووت مػٍفُووت
مػخةىةو
غلى قاغىة هًا اإلافهىم ،وهوًا الفهو إلاهةوت اإلاو ٌل ،حاولوذ الػةو غلوى هوًا الحقو مون اإلاىضوىغاث ،فةوايا
أّخطُؼ أن ّ
أقىم من مقاٌباث إلٕخالُت الػاقت الخاٌٍنُت بين الػٍب وإًٍان؟
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ال ٕووي أن القُووام بةغوواوة ق وٍاءة جاٌٍنُووت ألوعو ٍوه موون ام ورا ألاّووطىٌة أو ألوعووه موون الخحٍٍووف أو الخل و فووي
ال ووُمن الخ وواٌٍخي ،أو ألوع ووه م وون ألاولج ووت (أي الاّ ووخنىام الاً ووىًىلىجي – الىظ ووا في لىاقػ ووت أو مط وواب) ،ووي
ً
مهةت صػبت ول ها ضٍوٌٍت من َاوٍت اإلانهج ،ومفُىة أًضا من َاوٍت اق را الُْاّاث الْلُةت وصناغتهاو
ً
ّأّخػين باّخحضاٌ محطاث أو غناوٍن من جاٌٍه الػاقت بين الػوٍب وإًوٍان ،مخجنبوا الْوٍو الحوىسي الوًي
ً
قووى ٌ ووٍ القوواٌمل أو اإلاْووخةؼ بخفاصووُ ال جفُووى ،ومحوواوال ال ريي و غلووى اإلاػ ووض الخوواٌٍخي لهووًه اإلاحطوواث ووضووؼ
الُو ووى غل و ووى البػ و ووى ألاّ و ووطىٌي والاً و ووىًىلىجي فيه و ووا ،وأمخو وواٌ م و وون ب و ووين اإلاحط و وواث مٖ و وواهى ياث غن و وواوٍن وال و ووت
"القاوّ ووُت"" ،الٖ ووػىبُت"" ،إًو وٍان" و"الػ ووٍب ب ووين الدٖ ووُؼ والدْ وونن"" ،الح ووٍب ب ووين ال ووفىٍت والػشةانُ ووت"،
ً
ً
"والًووت الفقُووه الػامووت" ووالالتهووا وجةشاتهووا غٍبُووا وإًٍانُوواوو وأيخفووي فووي هووًه الخاصووت بخحىًووى وعهووت اإلاػالجووت
لهًه الػناوٍن ال أيثرو
القادسية بين معناها التاسيخي الحضاسي وسمزيتها في الخطاب إلايذيىلىجي وألاسطىسي:
القاوّ ووُت ف ووي "ال ووًايٍة ألاّ ووطىٌٍت – الاًىًىلىعُ ووت" ،مػٍي ووت ب ووين ق ووىمُخين ،حُو و جق ووىم ال ووًايٍة
ً
الجةاغُووت الػٍبُووت ،ال ّووُةا جلووي التووي جدٖووخ بفػ و حووىافُ الحاضووٍ وجحىًاجووه صووىٌا موون ال لبووت الػ وولُت
ً
ً
القىمُت اإلاْخنىمت ،جحفي ا أو جحٍٍضاو هًا في حين أن القاوُّت ،يةا اليرمى  ،يةا فخك م وٍ ،يةوا فوخك
ً
غيرها من البلىان ،حانذ حػبيرا غن ججلُاث صوٍاع مٍحلوي بوين إمطرا ىٌٍواث موًة بالخف وي والضوػف ،طػوى
حةلهووا واحخضووا ها لحضوواٌاث يطووري أمووًث بووىوٌها ،ج راعووؼ وجخجةووى وجخحووىد أوًا هووا إلووى اًووىًىلىعُاث وفووٍ
حْ وولطُت اّ وودبىاوًت وججٍُ ُ ووتو ه ووًا ف ووي وق و ٍوذ حان ووذ الجٍُ ووٍة الػٍبُ ووت وحىاض ووٍها اإلاىًنُ ووت الخجاٌٍ ووت حٖ ووهى
جفاغاث حضاٌٍت ووًنُت ٍفُت (من أ ٍاا) ج هلها للػب الىوٌ الحضواٌي – ؤلامطرا وىٌي اإلاٍيوُي البوىً و
وح ووان ؤلاّ ووام اإلانطل ووئ م وون وًنامُ ووت مجخة ووؼ الجٍُ ووٍة ن ووًا ه ووى اإلاٖ ووٍوع الب ووىً  ،ل ن ووه الب ووىً الحض وواٌي
ً
ً
ً
اإلاْخىغب للحضاٌاث واإلا لف للشقافاث غلى اإلاىي البػُى ،جٍعةت وإّهاما وإبوىاغا وفوي حو اإلاجواالث ،ال فوي
ً
مج وواد الٖ ووٍَػت وح ووىهاو مػ وواٌ الفخ ووى ًنب ووي وض ووػها جاٌٍنُ ووا ف ووي ّ ووُا الفه و اإلاىض ووى ي إلا ووا حان ووذ غلُ ووه
اّووخػىاواث الجٍُووٍة الػٍبُووت ،وإلاووا لووذ إلُووه ووا ووٍ الػووال اإلاخىّووطي – القووىً ال بيوور (بةػنوواه الطروولووي) ،أي
بةووا ٌػ ووي موون أّووىا واقخ وواواث و ووٍ مىاصوواث وبووحاٌي وعبوواد وحضوواٌاث وأوًووانو إ هووا فووا جاٌٍنُووت
ً
أوّؼ مةا جأٍّه الًايٍاث الجةاغُت القىمُت غنىما حْخحضٍ الحىر مػُوال غن ُّاقاجه الػاإلاُتو
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الشعىبية بين معانيها الثقافية البعيذة واستخذاماتها الاثنية والقبلية الضيقة:
مو وون اإلاػو ووٍوا أن ؤلاّ و وام يو ووىًن حو ووان ،وغو ووىة للةْو وواواة بو ووين ألاف و وٍاو والٖو ووػىب ،أو ه و ووًا فهةخو ووه
ً
ً
ً
الٖووػىب وألاقووىام غنووىما اغخنقخووه ،ول و جفهةووه وًنووا غٍبُووا مخفىقووا طػن ووٍٍت حاملُووه ألاوا و أو غ وولُته و
وية ووا ح ووان الح وواد ف ووي مةاٌّ ووت الْ وولطت ألامىٍ ووت الت ووي هض ووذ واّ ووخقىث طػ وولُتها القبلُ ووت غل ووى الػ وولُاث
الػٍبُت ،يةا غلوى الػ ولُاث الازنُوت ألاموٍي التوي اّودبػىث غون مٍايوُ الْولطت ،فخوان "اإلاوىالي" الوًًن والوىا
ؤلاّووام موون غيوور الػووٍب ،الفعووت الاعخةاغُووت التووي جبح و فووي البووىاًاث غوون مىقووؼ مػو ّوى غوون مْوواٌة الْوولطت
بالشقافت والػلىم وآلاوابو الْلْلت جطىد غنىما نخًيٍ فاّوفت وأوبواء وفقهواء ول وىٍين وغلةواء مون الفوٍِ
عت جحىو ابن ملىون بأن ًاحظ أن مػ
إلى وٌ ٍ

غلةاء ؤلاّام من غير الػٍبو

ب ووحُك أن ه ووًه ال وواهٍة أم ووًث وواطؼ الا ووجاد ب ووين أوب وواء وٕ ووػٍاء م وون الط ووٍفينً ،خف ووامٍون بخ ووىاٌٍنه
وأوبووائه  ،ول و ه ًدنافْووىن بنووىمته الل ووت الػٍبُووت وؤلاّووام والفلْووفت والػل و وو وح و هووًا حووان ًدٖووخ فووي
حضاٌة غاإلاُت ل تها الْا ىة الػٍبُت ،ل ت إنخا وإبىاع ،وفلْوفتها إنْوانُت أمةُوت منفخحوت غلوى حو الػوىال
اإلاػٍوفت (ً في أن نلخفذ إلى أوب الٍحاث)و
باإلاقاب و وم وون ب وواب اإلافاٌق وواث ،أن حا ووج ال ووًايٍة الػٍبُ ووت عىان ووب م وون ه ووًه ال وواهٍة ،ووي عىان ووب الخػ ووابير
الُْاّ ووُت الاحخجاعُ ووت غل ووى الىول ووت الػٍبُ ووت الىاح ووىة ،أو عىان ووب الخػ ووابير الىًنُ ووت الانٖ ووقاقُت ،فخجػله ووا
ال البووت أو الىعووىه الْووا ىة فووي الْووٍو الخوواٌٍخي الػٍ ووي ،ب و إ هووا جنقلهووا إلووى َموون انبػووار القىمُوواث الحىًشووت
واإلاػاصوٍةو فخحو ّوىد طػووي حػبيراتهوا فووي الخوواا وال وٍاع إلووى مٖوواٌَؼ ج مٍٍوت غلووى ؤلاّووام جواٌة ،وغلووى القىمُووت
الػٍبُ ووت ج وواٌة أم ووٍي ،وجنلو و ب ووين َم ه ووا الق ووىً وَم وون الػاق ووت اإلالخلْ ووت ب ووين القىمُ ووت الػٍبُ ووت م وون عه ووت،
وألاقلُوواث الىًنُووت والازنُووت واإلاًهبُووت موون عهووت أمووٍيو الخباّوواث بووين الووًايٍة ألاّووطىٌٍت والخوواٌٍه وصو إلووى
حو ووى انُلو ووئ إلو ووى قاغهو ووا م ٌمو ووىن مٍمىقو ووىن يػبو ووى الػٍُو ووُ الو ووىوٌي الو ووًي ًخحو ووىر غو وون "الجو ووًوٌ الخاٌٍنُو ووت
للٖ ووػىبُت" ،فُخ ووىٌ ع ووًٌها وأص وولها ف ووي ص ووىٌ ال ووًايٍة الخاٌٍنُ ووت القىًة ووت ،أو ي ووال أحة ووى الػل ووي ال ووًي
ٌػخطرها م امٍة غلى ؤلاّام والػٍوبتو
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ّ
"التشيع" و"التسنن":
إيشان والعشب بين
ً
اّ ووخ ٍقذ غةلُ ووت ال ووىمىد ف ووي ؤلاّ ووام – ف ووي إًو وٍان – قٍون ووا م وون ال ووُمنو وحٖ ووير الىٌاّ وواث الخاٌٍنُ ووت
اإلاخن ووت أن الووىمىد الجةووا ي فووي ؤلاّووام ج و طٖووخ أّاد و ي فووي القووٍن الحوواوي غٖووٍ اإلاووُاوي (الخووامٓ
ّ
الخحىد ومىد للحٍفُين في ؤلاّام ،جو ّ فوي مٍايوُ اإلاوىن
الهجٍي) بفض وغاة ال ىفُتو وحان قى ّبئ هًا
التي اّخقٍ فيها الػٍب الفاجحىنو
ّ
أمووا ح ووىد ال ووىٌة الت ووي جخ و ّوٌٍ ف ووي الووًايٍة الػٍبُ ووت أو الووًايٍة ؤلاًٍانُ ووت موون أن الدٖ و ّوُؼ اإلاب ووٍ ف ووي إً وٍان ح ووان
ًخةو ووا ى مو ووؼ مىقو ووف قو ووىمي فاٌد و و ي ،أو بو ووأن أص و و الدٖو و ّوُؼ فاٌد و و ي ،فة هو ووا صو ووىٌ جحةلهو ووا ٌواًو وواث فو ووي منُو و ٍواد
ً
أّ ووطىٌيو ًق ووىد الٖ ووُه مٍجح و ض مطه ووٍي من و حا ه ووًه ال ووىٌة "إنة ووا جحخة و ه ووًه التهة ووت فُة ووا إيا ح ووان
الٖووُػت إً وٍانُين فق و  ،أو حانووذ الفٍقووت ألاولووى موون الٖووُػت فاٌّووُت غلووى ألاق و  ،أو حووان الووًًن أّوولةىا موون
الفوٍِ أو أيثووره – غلووى ألاقو – امخواٌوا مووًهب الدٖو ّوُؼ موون أود ألامووٍوو بو نووٍي أن أيثوور الػلةوواء اإلاْوولةين
ؤلاًوٍانُين فوي الخفْوير والحوىً وال وام وألاوب مون الْونت ال الٖوُػتوو وأن هوًا ألاموٍ اّوخةٍ ىهو إلوى موا قبو
ال فىٍت"و
ٌ
ٌ
جقاّةذ إًٍان في مٍحلت ما قب ال فىٍت أٍّ مخنافٍة ومخناصةت غلوى النفوىي وبةػوُ ٍد ،فوي مػ و
ألاحُ ووان ،غ وون انخةاءاته ووا الىًنُ ووت – اإلاًهبُ ووتو وجق ووىم الخٍٍط ووت الىًنُ ووت – اإلاًهبُ ووت إلًو وٍان ف ووي هاً ووت الق ووٍن
الخووامٓ غٖووٍ اإلاووُاوي اإلاػطُوواث الخالُووت مجةىغوواث واّووػت موون الٖووُػت فووي مٍاّووان وماَنووىٌان ،ووّ و
إً وٍان (ق و وأٌا ) وفوواٌِو أمووا فووي اإلانووا ئ – ألا وٍاا يٍوّووخان ومٍاّووان الٖووٍقُت وعووُان ،فشةووت يشافووت
ً
ّ
ّو ووخانُت ّو وونُتو غيو وور أن هو ووًا الخقْو ووُ الو ووىًةىغٍافي الو ووًي ال جى و ووحه اإلا و وواوٌ يشي و ورا مو وون ناحُو ووت ألاغو ووىاو
والخفاصووُ  ،وإن غلبووذ غلُووه ألايثرًووت الْووخانُت الْوونُت ،فةنووه ال ٌػ ووٓ ،حتووض غنووى ظهووىٌ الٖوواه إّووةاغُ ،
ً
ً
ً
انقْ وواما م ووًهبُا وا ووحا غل ووى مْ ووخىي الام ووخاا ف ووي من وواهج اإلا ووًهبُاث الفقهُ ووت وال امُ ووت ،وية ووا ن ووٍي غل ووى
ّ
والػامووت الحلووي فووي
ّوولُ اإلاشوواد فووي الامووخاا فووي اإلاٖووٍ الػٍ ووي بووين م هجو إلاوي ؤلامووام ابوون جُةُووت فووي م هووا الْوونت
م ها ال ٍامتو
ّ
لقى حان زةت غناصٍ مٖ ريت ججةؼ بوين الدْونن والدٖ ّوُؼ غلوى مْوخىي اغخنوا الػاموت ل ّوام فوي إًوٍان ،وي
ً
غناصووٍ ال ووىفُت اإلاخحووٌٍة نْوولُا موون قُووىو الن ووٍة الفقهُووت وال امُووت لتمووىٌو ولووناحظ أن الاندٖواٌ الىاّووؼ
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لل ووىفُت فووي إً وٍان حووان أحووى أه و مةي و اث الحُوواة الٍوحُووت ووىاد زازووت قووٍون ف وولذ مووا بووين ال ووُو اإلا ووىلي
ً
وال ووػىو ال ووفىيو ّ
وإن اإلاػوواني ألايثوور بووٍوَا فووي اإلاةاٌّووت الىًنُووت لووىي النوواِ جبووىو فووي يا الووىٌع والاح ورام
حُاد ٕوُىل الطوٍ الوًًن ًق ّوىمىن نةواي طٖوٍٍت مخػالُوت فوي ن وام اإلاػواًير الخلقُوتو وج ةون اإلاقالوت اإلاٍيٍُوت
ف ووي ه ووًه اإلاػخق ووىاث ف ووي مةاه وواة مػخق ووى غُب ووت ؤلام ووام ف ووي ؤلامامُ ووت بةفه ووىم الحض ووىٌ ال ووىا لو و "القط ووب" غي وور
اإلان ىٌ في فلْفت ال ىفُتو
ً
ً
وباإلضافت إلى يلي ،فةن مف ٍا صىفُا حابن غٍ ي حان له جأزير يبير غلى الحُاة الٍوحُوت فوي إًوٍانو وقوى واد
ً
جووأزيره اإلاحووُ الْ و ّ ي واإلاحووُ الٖووُفي مػوواو وألام ووٍ نفْووه ًقوواد بالنْووبت ل وواحب فلْووفت ؤلإ وٍا ٕ ووهاب
ّ
الىًن الْهٍوٌوي ،الًي أزٍ في مجاد الػٍفانُت الُٖػُت يةا في مجاد ال ىفُت الْنُتو
ً
ولػلن ووا إيا أم ووًنا باالغخب وواٌ ه ووًا الام ووخال الف ووٍي ال ووًي ّمي و الحُ وواة الٍوحُ ووت ف ووي إً وٍان قب و انخ وواٌ الٖ وواه
إّووةاغُ  ،نفه و إلاووايا الخوولٓ ألامووٍ غلووى اإلا و ٌّمين فووي جحىًووى مًهبُووت الٖووُه صووفي الووىًن (جووىفي 1234م)،
ص وواحب الطٍٍق ووت ال ووفىٍت ،فدْ وواءلىا ه و ه ووى ّ و ي أم ٕ ووُفي؟ إنن ووا نػخق ووى أن م ووا ّ
ًفْ ووٍ ه ووًا الل وولٓ ه ووى
ُّاوة نة ٍ من زقافت إّامُت غامت في إًوٍان مخػوىوة اإلا واوٌ والخػبيوراثو ولػو أبوٍَ هوًه الخػبيوراث ،قبو
انخقاد الطٍٍقت ال فىٍت إلى وولت ّلطانُت ،ي عةػها بين الخ ّىا وؤلامامُتو وفي إ واٌ هوًا الجةوؼً ،بوىو
ً
ً
الدْووا د حووىد مًهبُووت الطٍٍقووت ال ووفىٍت أموٍا زانىٍوواو فالْووا ى هووى نةو موون زقافووت إّووامُت غامووت فووي إًوٍان
ً
ّ ً
حي ا يبيراو
ل جحخ فيها الامخافاث الفقهُت وال امُت
املشررشوا السررلطاني – إلامبراطررىسي واملزهبيررة الىاحررذة للذولررة :وهررا كرران اليرشاا العثمرراني – اليررفىي
ً
مزهبيا؟
طػووى جحو ّوىد الطٍٍقووت ال ووفىٍت إلووى وولووت ّوولطانُت (ٕو ٍواه ٕوواهُت) ،و ػووى اّوودُاء الٖوواه إّووةاغُ غلووى
مقالُ ووى الح و و واّ ووخدباغه ألاّ ووٍ الحاية ووت ف ووي أ و وٍاا إًو وٍان ،وومىل ووه ف ووي صو وٍاع ح وواو م ووؼ عاٌج ووه الىول ووت
الػشةانُووت ،حووان ال بووى للفووٍَ اإلاووًهوي الفق ووي وال امووي أن ًأمووً مووىاه فووي الخػبعووت والخن ووُ  ،ومطوواب الخةوواًُ
والام ووخاا وال وٍاع ب ووين اإلاٖ ووٍوع ال ووفىي – الْ وولطاني واإلاٖ ووٍوع الػشة وواني – الْ وولطانيو وياهة ووا – أي
اإلاٖووٍوغان ،مٖووٍوغان إمطرا ىٌٍووان ،ال بووى موون أن ً ْووبا "ٕووٍغُتهةا" فووي واٌ ؤلاّووام ،موون حة و ح و م هةووا
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وغىة وًنُت ،غلى حى حػبير ابن ملىون ،وغىة جحقئ "الخاح " و "الاّوخةاجت" و "النػوٍة" و "الانخ وام" وامو
ح غ لُت مقاجلتو
ً
فووي هووًا الْووُا موون ال وٍاع ،جطوورَ ظاهٍجووان جاٌٍنُخووان حووان لهةووا وقػهةووا و زاٌهووا فووي الووًايٍة الخاٌٍنُووت غٍبُووا
ً
وإًٍانُاو
 ألاولى ج اغى فخاوي الخ فير اإلاخباود بين فقهاء اإلاػْ ٍٍن الػشةاني وال فىيو الشانُت إن الػىًى من غلةواء الٖوُػت الػوٍب (مون لبنوان ماصوت) ،اّوخقىمه الٖواه إّوةاغُ و ػوىههةاّب ،لدُِٖؼ إًٍان ،وفي لُػته الُٖه نىٌ الىًن ال ٍحي (نْبت إلى يٍ نى فوي البقواعوو)،
ً
حُ قوام هوًا ألاميور بةهةوت ٕوُنت ؤلاّوام فوي أصوفهان ،جةوازا موؼ مٖوُنت ؤلاّوام فوي اّوطنبىدو
ولنخووًيٍ أن بنُووت الىولووت واحووىة لووىي الطووٍفينو وهنووا ال بووى موون حاووجُ غووىو موون اإلااح وواث التووي
جحخا إلى جىُّؼ
ً
ً
 أز وواٌ قُ ووام الىول ووت ال ووفىٍت ،ية ووا أز وواٌث ٌاء ال ٍح ووي ف ووي ٕ ووٍغنت الىول ووت ال ووفىٍت ماف ووا فقهُ ووا ف وويأوّال غلةاء الُٖػت ،فػاٌضتها مٍاعؼ نجفُت ،أمشاد اإلاٍعؼ إبٍاهُ القطُقي وألاٌوبُليو
وغواة الاّوخقاد فوي

 يةا أزاٌ الخحوا غوىو مون غلةواء الٖوُػت فوي اإلا ّْوت الىًنُوت الٍّوةُت ،اغ وراّ
اإلاٍعػُ ووت الٖ ووُػُت ف ووي ح و م وون ق و والنج ووف ،وماص ووت ه ووًه ألامي وورةو وججل ووذ ه ووًه الاّ ووخقالُت ف ووي
مناّباث غىًىة وفي مىاقف يشيرةو
طػووى ح و هووًا ّ ،و اد ًطووٍ نفْووه ،مووا حانووذ بُػووت ال وٍاع بووين الووىولخين؟ وه و حانووذ بالفػ و ويةووا ًووى ي
ً
ً
ً
ظاهٍ الخطاب ،صٍاغا ّنُا – ُٕػُا؟
إن ال ووىاٌِ لط ووٍ اإلاىاص وواث ب ووين الٖ ووٍ وال ووٍب ،وال ووىاٌِ ألهةُ ووت الخج وواٌة البػُ ووىة ب ووين ح ووى
اإلاخىّو والٖووٍ ألاق(و ض (ال ووين والهنووى) ،وإلاىقووؼ الووىوا ٍ الووشار الػٍبُووت وؤلاًٍانُووت وال ريُووت ،والووىاٌِ إلاووا
جووىٌه هووًه الخجوواٌة موون أٌبووا ومخووىِ للووىود الىاقػووت فووي هووًه الووىوا ٍ( ،وال ّووُةا ألاٌبووا الناججووت غوون ججوواٌة
الحٍٍ ووٍ والخىابو و ) ،ال ب ووى أن ووه ّ ووُىٌ  ،ال ألاهةُ ووت فحْ ووب ،بو و ّ ووُىٌ أن حُ وواة ال ووىود الىاقػ ووت ف ووي إ وواٌ
الووىوا ٍ الووشار اإلاٖوواٌ لهووا ،مٍهىنووت بالْووُطٍة غلووى ووٍ اإلاىاصوواث والقىاف و بووين الٖووٍ آلاّووُىي وحووى
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اإلاخىّو  ،إنووه إوٌا إلاووا نْو ّوةُه الُووىم "ٕووٍول ألاموون القووىمي للىولووت" ،بةػانُووه الٖوواملت الجُووى – ُّاّووُت
وألامنُت واإلاالُتو
حانذ قىاف ججاٌة الحٍٍٍ جخنً الطٍقاث الخالُت
ً
ً
 الطشيق ألاول الطٍٍئ الطري غطر الػٍا والٖام ،ومن الٖام ًنق الحٍٍٍ بحٍا إلى أوٌوباو الطشيررق الثرراني ٍٍووئ بحووٍي حُو ًٍّو الحٍٍووٍ إلووى مُنوواء هٍمووُ فووي عنووىب الخلووُ  ،ومنووه إلووى اإلاحووُالهنىي ،إما باججاه الهنى أو باججاه أوٌوبا غطر ٌأِ الٍعاء ال ال و
 الطشيق الثالث غطر ألاٌاض ي الٍوُّت وم ها إلى أوٌوباوً
وحانووذ الىولووت الػشةانُووت قوواوٌة أن حْووُطٍ غلووى الطووٍٍقين ّ
ألاولووين ،وهةووا الطٍٍقووان ألايثوور اّووخنىاما لخ ووىًٍ
ّ
حٍٍ ووٍ إًو وٍان ،وم وون هن ووا نفهو و إلا ووايا جٍي ووُ القخ وواد الػنُ ووف والٖ ووٍِ ب ووين "ال ووفىٍين" و"الػشة ووانُين" طٖ ووخ
ً
أّاد ي غلى طػي منا ئ ألاناضىد "أٌضٍوم – جطرًُ" وغلى الػٍا "اإلاىصو – ط وىاو"ووحانذ اإلاىصو موشا
ووي اإلانفووً اإلاهو للىصووىد إلووى ألاناضووىد ويووًلي إلووى حلووب والبحووٍ اإلاخىّو ً ،ضوواا إلووى يلووي أن اإلاىصو
ً
أًض ووا "منطق ووت الاج وواد ب ووين عب وواد يٍوّ ووخان ال ووىغٍة والْ ووهىد والن ووحاٌي الت ووي جب ووىأ م وون عن ووىب اإلاىص و
ً
وجةخى حتض الخلُ وو" ،ومن هنا قوى ًخوىن مفُوىا أن ًخىقوف الباحو غنوى ماح وت أحوى اإلاو ٌمين (أولْون –
ً
ح وواٌ اإلاىص و ) غنووىما ٌٖووير إلووى "ّووفي الفووٍِ لاّوودُاء غلووى حلووب مووىة معووت وّووبػت غٖووٍ غاموواو يلووي أن
ووي

الووًي ًووخح فووي حلووب و ووىاو ًووخح بالنْووبت ال طووري موون ججوواٌة اإلاحووُ الهنووىي التووي حْووخػة الُاطْووت"وو
ً
ويًلي من اإلافُى أن نخىقف غنى ح اٌ اإلاىص في الػام  1443ل عابت غلى ّ اد ه حوان ال وٍاع ّونُا
ً
– ُٕػُا؟
ً
ً
من اإلافُى أن نػٍا أن الًي قام بالح اٌ ل ً ن صفىٍا ول ً ن ُٕػُا ،الًي قوام بالح واٌ هوى
نوواوٌ مووان ،موون قبُلووت "ألافٖوواٌ" الْوونُت ،اّووخفاو موون ضووػف ألاّووٍة ال ووفىٍت فقووام بووانقاب غليهووا وأغلوون
ً
نفْ ووه ٕ وواها ،وق وواو الػةلُ وواث الهاوف ووت إل ووى الْ ووُطٍة غل ووى مفاصو و ووٍ اإلاىاص وواث ومحطاته ووا ،وإلا ووا فٖو و
ً
غْو ٍٍا ،لجووأ إلووى مٖووٍوع جىحُووىي موون ٕووأنه اّ رضوواء الٖووُػت فووي إًوٍان والاق وراب موون الْوونُت الػشةانُووت،
ويلووي موون موواد الاغ وراا باإلاووًاهب الخةْ وتو وغلووى ح و حوواد ،حووان غهووىه مووٍ غهووىو الحووٍوب الىمىٍووت بووين
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إًٍان والىولت الػشةانُت ،لُجٍي طػىه ،في الػهى "القاعاٌي" ح مٖاح الحوىوو واإلاىاصواث واإلاخوىِ ،غطور
اإلاػاهووىاث والاجفاقوواث ،وح و هووًه حووان مضووةى ها موواوة الج ٍافُووا الُْاّووُت والاقخ وواوًت ،ونْووب اإلاخووىِ
والضٍا ب بين الطٍفين ،ولِٓ اإلاًاهب وال الامخاا في الفقه أو غل أصىد الىًنو
ً
وأخيرا ،مارا عن والية الفقيه التي يجشي النقاش حىلها ،منز الثىسة إلاسالمية وحتى اليىم.
ال ًدْؼ اإلاجاد للحىً في هًه ؤلإخالُت ،مون َاوٍوت الىٌاّوت الفقهُوت ،ول ون ال بوى مون ال رييو غلوى
غىو من النقال من َاوٍت الخأٌٍه لتفخاٌ وَاوٍت غل الاعخةاع الىً ي والُْاد يو
 -1ال بووى موون الخفٍٍووئ وامو الىّو الػلةوواني الٖووُفي بووين قا و موون عهووت بىالًووت الفقُووه الػامووت ،وهووى
الاعتهاو الًي أ لقه ؤلامام الخةُ ي وحْو مون مالوه إٕوخاد انخ واٌ ظهوىٌ ؤلاموام اإلاهوىي لخقوىم
"الىولووت ؤلاّووامُت الٖووٍغُت" ،فحْ و هووًا ألامووٍ بضووٍوٌة هووى

نا ووب ؤلامووام ىهووًه اإلاهةووت ،وبووين

قا و م وون عه ووت زانُ ووت بىالً ووت الفقُ ووه الجُ ُ ووت الت ووي جف و ب ووين الىالً ووت الُْاّ ووُت الػام ووت ووالً ووت
ً
الحْ ووبت ،وججػو و م وون مػُ وواٌ "الىول ووت الػاول ووت" ف ووي ال ووُمن الخ وواٌٍخي ،مػُ وواٌا للح و و غل ووى الىول ووت
ً
الُمنُتٌ ،ض ًض أو مػاٌضتو
 -2الامخاا بين القىلين ،وهى امخاا بوين مطوين واعتهواوًن ،لو ً ورع وال ً ورع غلوى صوػُى جةواًُ
قووىمي بووين فقهوواء إًوٍانُين أو فقهوواء غووٍب ،فشةووت فقهوواء إًٍانُووىن ال ً ٍووىون ن ٍٍووت الخةُ ووي ،يةووا
ً
فقهاء غٍبوا ّأًوىوا الن ٍٍوت ،ل ون الْوا ى فوي اإلاىقوف الفق وي الػٍ وي الٖوُفي ،هوى غوىم الاٌجبوال أو
الخأًُووى إلافهووىم الىالًووت الػام ووتو وجةش و اإلاٍعػُووت النجفُ ووت ،طٖووخ غووام ،والت ووي ّ
غطوورث غ هووا فخ وواوي
الخىني ز الِْْخاني ،قاغىة هًا الخقلُى الْا ى لىي الُٖػتو
ً
 -3إن ال ووروٍ لن ٍٍووت الىالًووت الػامووت غٍبُووا ،وموون أع و ال ْووب الُْاد و ي ،موون ٕووأنه أن ًشيوور مٖوواح
مطي وورة ف ووي اإلاجخةػ وواث الػٍبُ ووت وال ّ ووُةا اإلاجخةػ وواث ياث ال ريُ ووب الخػ ووىوي ال ووىً ي واإلا ووًهوي،
حالػٍا ولبنان والبحٍٍن والُةن وبلىان أمٍيو
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