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جدليات اجلماعة واألمة..
يف اجملال اإلسالمي الشيعي احلديث واملعاصر
(الصفحات )68 -34
ملخّص
فرق بين االتجاه نحو فكرة «الجماعة» واالتجاه نحو فكرة «األمة» ،فاألولى
تدفف نحدو الثحد عد الفدر ق والنحددا االمدالمية ،بينمدا الةانيددة تى دل حلدى الو ددفة
وا لنهدددوا واالمدددتلناا الحودددا األ وفكدددرة األمدددة تردددف الجماعدددة ك دددر مددد
تكددر ا الحددف

ع د الجماعددة وكةنهددا فرعددة منفصددلة ع د األمددةأل والمف مددة

الشيعية المعاصرة كان لها في العصر الحف

والمعاصر مساع لالتجاه نحو األمة

الوا فة تمةلت في خطاب جمال الفي الحسيني وخطاب الةو ة االمالمية فدي
ح ران ومشا

التقريثيي في ح ران والعراق ولثنانأل

األطروحة ..الرؤية والصورة
األطرو ة التي اول ن عر لها في هذه المطالعة ،تىحفد على النحو اآل تدي ن

المسلمين الشيعة تقفمون كلما اتجهوا نحو فكرة األمة ،و تراجعون كلما اتجهوا
*  -مفكر حمالمي و ئيا تحر ر م لة الكلمةأل
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نحو فكرة الجماعة ،واالتجاه نحو فكرة األمدة دةتي تعثيدرا عد
والتقددددف  ،واالتجدددداه نحددددو فكددددرة الجماعددددة ددددةتي تعثيددددرا عد د

واالنكماشأل

الدة مد النهدوا

الدددة مد د التراجد د

فددي االتجدداه نحددو فكددرة األمددة ،تثددرز وتى لددى مال مد الشددعو الةقددة ،والر ثددة فددي

االنفتدداو والتواصددا ،واال سدداص المصددير والمسددتقثا المشددتر  ،والحاجددة حلددى ترطددي
كدددا مردداهر و لددكال الت سئددة واالنقسددا  ،والتعددالي علددى وامدد و سامددديات

الماضي والتا خأل

بينمددا فددي االتجدداه نحددو فكددرة الجماعددة ،تثددرز وتى لددى مال م د الشددعو الرشددية

والروا ،والر ثة فدي ما دة الدذات ،واال سداص حفدو الهو دة وتمامدن الكيدان،

واال تالء نسعات القطيعة واالنغالق ،وتةكيف ما عزز كا لكال وصو التما سأل

و سد هدذه األطرو ددة ،حن االتجداه نحددو فكدرة األمددة هدو الددذا عدزز تمامددن

الجماعة و حفو كيانها ،بينما االتجاه نحو فكرة الجماعة عف تسث في ح ا

تمامن الجماعة ،وخلخلة كيانهاأل

وتعليا ذلدن ،ن االتجداه نحدو فكدرة األمدة ،جعدا الجماعدة تنردر حلدى ذاتهدا مد

خال ل الفواء الوام  ،فواء األمة الممتف على مفى جغرافيتها الطثيعية والسكانية،

م طن ة في الغرب حلى جاكرتا في الشدرق ،و الشدكا الدذا فدت عليهدا هامشدا

وامعا م الحركة ،و فن عنها الة الحصا و الة الشعو الحصا أل

في ين ن االتجداه نحدو فكدرة الجماعدة ،ود الجماعدة مدا األفد ،الودي،،

و جعددا نررهددا تركددس حلددى داخلهددا ،طر قددة ت ددا معهددا الحسامدديات واالنقسددامات
الحددادة ،وعددف ت يددر معهددا تددى النساعددات التددي ترهددر عددادة فددي وضددعيات االنغددالق

واالنكماش ،سث اال تكاكات التي تحصا نتي ة الهوامش الويقةأل

وما تر ف ه ذه األطرو ة تةكيفه ،ن االتجداه نحدو فكدرة األمدة ،كدان ومدا زال

مةا اتجاها عائما ومؤثرا في المجال االمالمي الشيعي ،وممتفا مد األزمندة الومديطة
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حلدددى األزمندددة الحف ةدددة والمعاصدددرة ،وهدددو االتجددداه الدددذا عدددرا نسعتدددل االصدددال ية

والت ف ف دددة ،و فعوت دددل حل دددى االنفت ددداو والتواص دددا ب دددين المسددددلمين كافددددة مددددذاه

وم تمعات ،معيا وتحقيقا لمفهو األمة الجامعة ،وتمةال وتجليا لمفهو األمة الوا فة،
التي ترلدا وتحمدي م تمعدات المسدلمين كافدة ،علدى امتدفاد جغرافيداتهي الطثيعيدة

والسكانية ،وعلى اختالا وتنوع لغداتهي و لسدنتهي ،عدراعهي وعوميداتهي ،مدذاهثهي

ومفا مهيأل

وعف عثر هذا االتجاه ع نفسل ،ليا م خال ل فكا ومواعف عاد دة وعدا رة،

و م تس ة ومثتو ة ،تكون عا لة للنسديان واال ندفثا  ،ومعرضدة للتال لدي واالضدمحال ل

م د مددرو الوعددت ،وتعاع د األ ددا  ،و تكددون عا لددة لل ددفل والنقدداش فددي صددفعيتها

وجف تها ،و حنما مد خدال ل خطدوات لهدا صدفة التةمديا والتقعيدف فدي م دال العلدو
والمعا ا ،وم خال ل مثاد ات لهدا صدفة الحركدة والنهدوا ،ومد خدال ل لدخا
و عددال لهددي صددفة التددةثير واالعتثددا فددي تددا خ تطددو

المجال العربي واالمالمي الحف

والمعاصرأل

ركددة االصددالو والت ف ددف فددي

جدلية اجلماعة واألمة يف اجملال اإلسالمي العام
ظهرت جفلية الجماعة واألمة وعرفت في ما ة المسلمين ،م تشكا وتكدون

ما عرا الفرق والجماعات الفكر ة واالجتماعية ،وتعززت هذه الجفلية وترمخت

م قاء وثثات هذه الفرق والجماعات التي ترتف في صولها الفكر ة والتا رية حلى

عصددو االمددال األولددى ،وذلددن عددف انقسددا المسددلمين حلددى فددرق وجماعددات ،تثلددو ت
وتحفدت في مذاه فقهية وكالمية ،وجف فيها المسلمون في عصو هي الحف ةدة،
نها م تجليات ظاهرة التنوع والتعفد في ما ة االمال والمسلمينأل

وخددال ل التددا خ الفكددرا للمسددلمين ،ظهددرت الك يددر م د الفددرق والجماعددات،

الصغيرة والكثيرة ،وعف وصلت س

ما ز ف على مائتين فرعة وجماعة()1أل

كىاب جام الفرق والمذاه االمالمية حلى
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والال فددت فددي األمددر ،ن مددا مد فرعددة وجماعددة ظهددرت ،حال وانقسددمت علددى نفسددها

انقس ددامات ع ددفة ،لعوامدددا و مدددثاب ترجد د ت ددا ة حل ددى األلدددخا

 ،وت ددا ة حل ددى اآل اء

واألفك ددا  ،وت ددا ة حل ددى اخدددتالا األمكن ددة والثيل ددات والم ددفن ،وت ددا ة حل ددى الصدددراعات

والنساعات الفكر ة والسيامية ،و قي هذا الحال عائما ومستمرا لقرون عفةأل

ومد ن الك يددر مد هددذه الفددرق والجماعددات عددف تال لددت واضددمحلت ،والك يددر

منهددا نسدديت وطمسددت ،ولددي عددف لهددا ذكددر وذاكددرة منددذ عددرون عددفة ،حال ن هددذه
الراهرة كشفت ع مفى لفة ومعة االنقسا الفكرا الحاصا بين المسلمينأل
وم ك ر ما لفت النرر حلى هذه الراهرة ،نها صلت في العصو القريثة م

تا خ االمال  ،وذلن سث االختالفات والصدراعات والفد ن المثكدرة والعنيفدة التدي

ظهرت في ما ة المسلمين آنذا أل

وم د لددف مددا لفددت االنتثدداه حلددى ظدداهرة االنقسددا بددين الجماعددات فددي مددا ة

المسددلمين ،وتقددف ي فكددرة الجماعددة وتغليثهددا علددى فكددرة األمددة ،هددو ددف

األمة حلى ثالث ومثعين فرعة ،هذا الحف
م ك ر األ اد

افتددراق

المرتلف والمتنداع ع عليدل مدنفا ومتندا ،عدف

التي ضر ت و ضرت فكرة األمة و طا ت بها ،وكةن االمال

جاء لتكوي جماعدة و فرعدة تكدون هدي الفرعدة الناجيدة ،ولدي دةت لتكدوي مدة
تكون مة جامعة لكا المسلمينأل
وكددان مد نتددائا هددذا الحددف

المةيددر لل ددفل ،ن ترتد عليددل نشددوء دب خددا

ات عنى الثحد عد الفدرق وتعدفادها فدي مدا ة المسدلمين ،والكشدف عمدا بدين

هذه الفرق م فروعات ،صغيرة و كثيرة ،ظاهرة و اطنة ،ادثة و صيلةأل

وم لهر المؤلفات التي وصلتنا في نطاق هذا األدب ،ثال ثدة مؤلفدات تى لدى مد

عناو نها وهي كىاب الفرق بين الفرق لعثف القاهر الثغفادا (ت 324ه د ،) 1341

وكىاب الفصا في الملا واألهواء والنحا الب

س األنفلسي (356-483هد -443

 ،) 1364وكىاب الملا والنحا لمحمف ب عثف الكر ي الشهرمتاني (538-314هد)أل
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وم لفة العنا ة بهذا النمط م األدب ،اول الشهرمتاني ن و عانونا يثني

عليل س عولدل ،فدي تعدفاد الفدرق االمدالمية ،و لدا حلدى هدذا القدانون فدي المقفمدة

الةانية م المقدفمات الرمدا التدي افتدى بهدا كىا دل ،و ملدت هدذه المقفمدة عندوان
(في تعيي عانون يثنى عليل تعف ف الفرق االمالمية)أل

وع هذا القانون والحاجة حليل ،قول الشهرمتاني «اعلدي ن ألصدحاب المقداالت

طرعدا فددي تعف ددف الفددرق االمدالمية ،ال علددى عددانون مسددتنف حلدى صددا وند

 ،وال علددى

تعف ف الفرقأل وم المعلو الذا ال مراء فيل ،ن ليا كا م تميس ع

يدره مقالدة

عاعفة مخثرة ع الوجودأل فما وجفت مصنفين منهي متفقين على منهاج وا ف في

ما ،في مسةلة ما ،عف صا

مقالدةأل و حال فتكداد تردرج المقداالت عد

دف الحصدر

والعددف ،و كددون م د انفددرد مسددةلة فددي كددا الجددواهر مددةال معددفودا فددي عددفاد
صدحاب المقدداالت ،فدال ددف حذن مد ضددا ط فدي مسددائا هدي صددول وعواعدف كددون

االختالا فيها اختالفا عتثر مقالة ،و عف صا ثل صا
وما وجفت أل ف م

مقالةأل

اب المقاالت عنا ة تقر ر هذا الوا ط ،حال نهي امترملوا

في ح راد مذاه األمة كيف اتف ،،وعلى الوجل الذا وجف ،ال على عدانون مسدتقر،

و ص ا مستمر ،فاجتهفت على ما تيسر م التقف ر ،وتقف م التيسير تى صرتها
في

عواعف ،هي األصول الكثا »()2أل

و حذا كان ددت هن ددا

اج ددة فعلي ددة لمةدددا هدددذا الق ددانون ،نتي ددة تومددد االنش ددغال

واالهتما ف امة وتعفاد الفدرق االمدالمية ،سدث تسا دف وتشدع هدذه الفدرق ،فدنن

الحاجدددة األك دددر هميدددة و ولو دددة كاندددت لوضددد عدددانون حفدددو ل مدددة و دددفتها

وتمامكها ،و تخدذ مد مفهدو األمدة الجامعدة مامدا ومرتكدسا ونه دا كدون ثا تدا

و امخا ،ال جوز ترطيل و الرروج عليل ،و االنتقا

منلأل

وكددان م د السددهولة اال لتفددات لهددذا القددانون ،و حد ا الحاجددة حليددل ،فددي ظددا مددا

كانددت تشددهفه األمددة م د انقسددامات علددى نفسددها ،وتحولهددا حلددى فددرق وجماعددات
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متثاعفة ومتخاصمة ،ومنشغلة الكشف عد الفروعدات فيمدا بينهدا ،لتحقيد ،الغلثدة

واالنتصا  ،وكس الفوز الفرعة الناجية ،كا ذلن فل االنشدغال الكشدف عد

الجوام والمشتركات بين هذه الفرق والجماعات ،لتحقي ،الغلثة واال نتصدا لمفهدو
األمة الجامعة ،واألمة الناجية فل الفرعة الناجيةأل

كمدا كددان مد الممكد اال لتفدات لهددذا القددانون ودا ،ددين العدودة حلددى الددن

القرآني الذا لفت االنتثاه شفة لفكرة األمة ،وكر امتعمال هذه التسمية صيغة

المفرد ك ر م خمسين مرة ،في خما وعشري مو ة مكية ومفنيدة ،مد مدو ة

الثقرة حلى مو ة األ قااأل

وم ك ر ما لفت االنتثاه في امتعمال تسمية األمدة فدي الدن

هما

القرآندي ،مدران

األمددر األول ن الددن

القرآنددي فددي جمي د آ اتددل م د ول القددرآن حلددى نها تددل ،لددي

األمر الةاني ن الن

القرآني امتعما تسمية األمة في مكدان امدتعمال تسدمية

ستعما تسمية الجماعة عطأل

الجماعة ،و عطى الجماعة تسمية األمة ،وهذه كانت وا دفة مد معداني امدتعمال

كلمة مة في الن

القرآنيأل

ِّ
ومد اآل ددات التددي دلددت علددى هددذا المعنددى ،عولددل تعدالى  و حذ عالد أدت مددة مد أدنه أي لددي
أ
تعرون ع أوما الل م أهلكه أي أو معذبه أي عذا ا لدف فا عدالوا م أعدذ ة حلدى ك أدي ولعله أدي
تقون)4(أل

وعولل تعالى  ولما و د ماء م أفي وجف عل أيل مة م الناص أسقون)3(أل

وال لددن فددي ن هددذه االلددا ة الغددة المعنددى ،مد جهددة قلهددا الددفال لي فددي حعطدداء

كلمة األمة ممة التفويا م جهة ،وممة الترجي علدى كلمدة الجماعدة مد جهدة
خر ىأل

وهذا التفويا والترجي بهذا الرهو الثياني ،ال مك النرر لل عيفا ع مقصف
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القرآن الكلدي فدي نداء وتكدوي األمدة الومدط ،مصدفاعا لقولدل تعدالى وكدذلن
أ
أ
جعلنددداك أي مدددة ومدددطا لتكوندددوا لدددهفاء علدددى النددداص و كدددون الرمدددول علد أدديك أي

لهيفا)5(أل

أ
و ناء وتكوي األمدة الرير دة ،مصدفاعا لقولدل تعدالى  كندت أي خ أيدر مدة خرج أدت
أ
أ
أ
أ
للناص تةمر ون الم أعر وا وت أنه أون ع المنكر وتؤمنون الل)6(أل
و ندداء وتكددوي األمددة الوا ددفة ،مصددفاعا لقولددل تع دالى  حن هددذه مددتك أي مددة
وا فة و نا ك أي ف أاعثفون ،)1(وعولل تعالى  و حن هذه متك أي مدة وا دفة و ندا
ك أي فاتقون)8(أل

األم ددر ال ددذا عن ددي ن القدددرآن الك ددر ي ج دداء لثن دداء وتك ددوي م ددة ،ول دديا لثن دداء

وتكوي جماعة ،وهذا ما كان نثغدي اال لتفدات والتنثيدل حليدل ،وتحو لدل حلدى مقصدف

ثا ت على مستوى النرر ،و حلى نها واض على مستوى العماأل

وف ددي المحص ددلة ،حن اال عدددرا واالعت ددراا بوج ددود الف ددرق والجماع ددات ف ددي م ددا ة

المسلمين ،ال نثغدي ن غلد فكدرة الجماعدة علدى فكدرة األمدة ،واالنتصدا لفكدرة
الجماعة على ساب فكرة األمة ،وال التنثل لفكرة الجماعة ،والتغافا ع فكدرة
األمة ،سث تةثير التا خ الطويا م االنقسا والنساع بين هذه الفرق والجماعاتأل
جدلية اجلماعة واألمة يف اجملال الشيعي
حن جفليددة الجماعددة واألمددة هددي ك ددر وضددو ا فددي المجددال االمددالمي الشدديعي،

وذلدددن نردددرا لطثيعددة التددا خ الددذا عاصدددره المسددلمون الشدديعة ،و كدددي مسددديرتهي
الفكر ة واالجتماعية والسيامية لفترات طو لة ،وامتف تةثيره تى في طر قدة النردر

ألنفسددهي ،و شددكا ددفف بهددي حلددى اال لتفددات دائم دا لفكددرة الجماعددة التددي كانددت
مهفدة في وجودها ،وفي منها ومالمتها ،و فو كيانهاأل

والمال و صو ة عامة ،ن المسلمين الشيعة الثا ما كانوا يوضعون في الموعف
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الذا جعلهي نررون ألنفسهي في حطا فكرة الجماعة ،ال في حطدا فكدرة األمدة،

و ففعون حلى هذا الموعدف دفعدا ،در ثتهي و دون ثدتهي ،بدن ادتهي و دون ح ادتهدي،
وذلن حكي مواعفهي الفكر دة والسيامدية المغدا رة ،التدي جعلدتهي الثدا فدي خدط
المواجهة والمعا ضة ،وخا ج مؤمسة الحكيأل

كمددا ن النرددرة العامددة التددي تشددكلت ددول المسددلمين الشدديعة عددف ما و ددف ةا،

كانت توعهي خا ج نطاق فكرة األمة ،وذلن م خال ل التشكين في عقيفتهي
و ح مانهي ،وتصو رهي كما لو نهي فرعة منشقة عد كيدان األمدة ،وتصدنيفهي فدي
دائرة ها األهواء والثفع ،وهنا مد

كدي علديهي الودال ل ،والردروج عد مدثيا

المدؤمنين ،واتهددامهي األعمدال الشددركية ،والتعامدا معهددي وفد ،عاعددفة ه در المثتددفع،

القاعفة التي اترذت م القطيعة والتثاعف صال و ماماأل

هذه هي الصو ة النمطية التي ظلت متوا ثة ع المسلمين الشيعة ،لكنها الصو ة

التي ال تستنف حلى علي ود ا ة ،وتكشف كيف ن المسدلمين ظلدوا جهلدون عودهي
عو ا ،وال سعون لرف هذا الجها ،م نهي حفرون و كر ون ما وا ع االمدا

علي (ع) عولل «الناص عفاء ما جهلوه» ،و وا عنل وا عولدل «الجهدا فسداد كدا
مر» ،و«الجها صا كا لر»()4أل

وفي تةكيفه لهذه الحالة ونقفه لها ،قول الفكىو

مف كمال بدو المجدف «ال

كاد ك ر المةقفين ير المتخصصين م ها السنة ،عرفدون عد الشديعة حال نهدي

طائفة مرفت في التشي لعلي بد بدي طالد  ،وتدر ى ندل كدان ولدى الرال فدة مد
بددي كددر وعمددر ،و نهددي فددوق ذلددن صددحاب ددفع رددالفون بهددا مددذه

و ررج بها المتطرفون منهي ع دائرة االمال الصحي »()13أل

هددا السددنة،

و ددين توعددف مددا هددذه الحالددة ،الكاتد المصددرا فهمددي هو ددفا كالددفا لهددا،

ومستغر ا منها ،كى

قول كا «م عف لل ن طوا ة جاء العالي العربي ،ال ف

نل صادا عودا مد آثدا موعدف الالمعرفدة والتدوجا مد جاند

هدا السدنة تجداه
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الشيعة ،تى نندي مدمعت مد نتسد حلدى العلدي والسدلف فدي دولدة عربيدة لدقيقة،
صنف عقائف الشيعة ليا فقط اعتثا هدا خروجدا عد االمدال  ،ولكد حسدثانها

ليلا دنى م عقائف ها الكىاب والصا لة والمجوص والوثنيي !» ()11أل

مددا هددذه الصددو ة النمطيددة المتوا ثددة والمشددوهة ،وجددف المسددلمون الشدديعة نفسددهي

دائم دا فددي موعددف الددففاع ع د الددذات ،ونفددي الددتهي والتشددكيكات ،والعمددا علددى
تص ددحي الص ددو ة ،والمطالث ددة حقهدددي ف ددي الثق دداء والوج ددود ،وجميد د هدددذه المواع ددف

والح دداالت تن ددف ج وتى ددةطر ف ددي نط دداق فك ددرة الجماع ددة ،و شدددكا جعدددا فكدددرة
الجماعددة هددي الفكددرة الغالثددة فددي مددا ة المسددلمين الشدديعة ،بددن ادتهي و م د دون

ح ادتهيأل

وم جان آخر ،حن هذه الصو ة النمطية المشوهة ،كانت وما زالت تمةا موعفدا

فكر ا وملوكيا طا دا للمسلمين الشيعة م دائرة فكرة األمة ،معنى ن الموعدف
الفكرا والسلوكي الموجدل والممدا ص مد المسدلمين الشديعة ،لدي كد قدربهي مد

فكددرة األمددة ،و ش د عهي و سددتوعثهي م د هددذه الجهددة ،م د خددال ل االعتددراا لهددي

بوجددودهي ،و حقهددي فددي االجتهدداد واالخددتالا الفكددرا ،والتعددا ش والتفدداهي معهددي

على عاعفة مثف التعفد والتنوع ضم دائرة االمال أل
التقية ..وجدلية اجلماعة واألمة

عف مفهو التقية ف ك ر المفداهيي التدي ثدا ت جدفال ومد اال فدي تدا خ تطدو

العالعات الفكر ة واالجتماعية بين المسلمين السدنة والشديعة ،و دف ك در المفداهيي
و دا ،التددي وضددعت المسددلمين الشدديعة فددي دائددرة اال لتثدداص ومددوء الفهددي ،وطالمددا تددي

توظيددف هددذا المفهددو لتوجيددل االتهددا للمسددلمين الشدديعة ،والتشددهير بهددي ،والتشددني

علدديهي ،وتصددو رهي علددى يددر قيقددتهي ،كمددا لددو نهددي جماعددة تعمددفون الغمددوا
والكىمان علدى طر قدة الجماعدات السدر ة والثاطنيدة ،و كمدا لدو نهدي جماعدة يدر

_______________________________
41 ______________________________

ثقافتنا

●

جفليات الجماعة واألمة

عا لددة علددى الفهددي ،و م د الصددع فهمهددي علددى قيقددتهي ،وكددا هددذه تصددو رات
وتوظيفات ال ماص لها م الصحة ،في نرر عمو المسلمين الشيعةأل

و قيقة األمر ن التقية تىصا م جهة فكرة الجماعة ،وتىصا م جهة خر ى

فكرة األمة ،تىصا فكدرة الجماعدة ،مد جهدة ن التقيدة هدي مدلو

تثعدل جميد

العقدالء مدا هدي عقدالء مد هدا جميد المدذاه والدف انات عدف ما و دف ةا ،والعقددالء
ل ؤون لهذا السلو عنف االضطرا الشف ف ،وفي الة الرروا الراصة والقداهرة،

لغرا الففاع ع الذات ،والحفاظ على الحيداة ،والحد ،فدي الثقداء ،وتجنثدا للخطدر
والور الذا ال حتمدا ،وهدذا مدا تقدر ه جميد الشدرائ والدف انات ،و قدول دل جميد
العقددالء والحكمدداء ،و موج د عددانون الحقددوق فددنن دد ،الحيدداة مقددف علددى جمي د

الحقوق األخر ىأل

وتةكيفا لهذا المعنى ،قول الشديخ محمدف الحسدين آل كالدف الغطداء (-1245

1414هد د  « ) 1453-1816م د األمددو التددي شددن بهددا عددا الندداص علددى الشدديعة
و سد ا عليهي بها ،عولهي التقية جهدال مدنهي معناهدا و موععهدا و قيقدة مغساهدا ،ولدو
ت ثتوا في األمر ،وتر ةوا في الحكي ،وصثروا لعرفوا ن التقية التي تقول بها الشديعة ال

ترت

بهي ولي نفردوا بهدا ،بدا هدو مدر ضدرو ة العقدول ،وعليدل جثلدة الطثداع و رائدس

الثشر ،ولر عة االمال في ما كامها وجوهر ات مشروعياتها تمالدي العقدا

والعلي جنثا حلى جن  ،وكىفدا حلدى كىدف ،ائدفها العلدي ،وعائدفها العقدا ،وال تنفدن
عنهما عيف لعرة ،وم ضرو ة العقول ،و رائس النفوص ،ن كا حنسان م ثول على

الففاع ع نفسل ،والمحافرة على ياتل ،وهدي عدس األلدياء عليدل ،و ثهدا حليدل ،نعدي
عف يهون ذلها في مثيا الشرا و فو الكرامة وصيانة الح ،ومهانة الثاطدا ،مدا

في ير مةال هذه المقاصف الشر فة ،والغا ات المقفمة ،فالتغر ر بها ،و حلقاؤها فدي
مران الهلكة ،ومواط الرطر ،مفل و ماعة ال رتويل عقا وال لر ع ،وعف جدازت

لر عة االمال المقفمة للمسدلي ،فدي مدواط الردوا علدى نفسدل و عرضدل ،حخفداء

الح ،،والعما ل مرا»()12أل
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و ين توعف الفكىو

مف كمال بو المجف ما هذه الر ا ،ظهر توافقا معل،

وامتشهادا ل ،و س عولل «والتقية في معناها العا  ،ن ومر المسلي ير ما عل

دفاعدا عد نفسددل ،واتقدداء لرطددر ال قددف علددى دفعددل ،حذ عددف جددازت لددر عة االمددال

المقفمدة للمسدلي فدي مدواط الردوا علدى نفسدل و عرضدل حخفداء الحد ،والعمدا ددل

مر ا ،ةما تنتصر دولة الح ،وتغل على الثاطا ،كما لا حليل جا لةنل  حال ن
ِّ
أ
تىق أوا م أنه أي تقاة ،وعولل  حال م أ أ
كره وعلثل م أطمئن اال مانأل

والح ،ن هذا المسلن الففاعي في مواجهدة الرطدر الدفاهي ،لديا ممدا نفدرد دل

الشيعة ،ولكنهي لجدةوا حليدل لمدا تعرضدوا لدل مندذ فا دة الحكدي األمدوا مد اضدطهاد
وتويي ،و ذى ،وعف لر

ذلن العالمة محمف الحسين آل كالف الغطاء قولدل

والتعيير التق ية ليا على الشيعة ،بدا علدى مد مدلثهي موهثدة الحر دة ،و لجدةهي حلدى

العما التقيةأل

كمددا نددل مد الت نددي ،ن صددو مسددلن الشدديعة فددي عمومددل ،ةنددل مسددلن تعمددف

التقية ،و رك حليها»()14أل

وفي مياق هذا الر ا توافقا وتطا قا ،ما ذه حليل فهمي هو دفا قولدل «مسدةلة

التقية معندى التعامدا رداهر مختلدف عد الثداط  ،ليسدت فعدة لديعية كمدا رد

ك يرون ،ولكنل ملو لل صا في االمال  ،والكلمدة مشدتقة مد العثدا ة القرآنيدة
أ
حال ن تىقوا م أنه أي تقاة ،ا حذا كان ذلن ضدرو ا لتدوعي ضدر ال حتمداألألأل نعدي
هنا ضوا ط ولروط للتقية فصا فيها الفقهاء ،ال م ال للخو

فيها هندا ،لكد

النقطدددة التدددي تعنيندددا ن المثدددف تقدددره تعددداليي االمدددال  ،ولددديا مقصدددو ا عل ددى الشددديعة
و فهي»()13أل
خا

وتىصا التقية فكرة األمة ،م جهة ن التقية تعني تقف ي ما هو عا على ما هو
 ،وجعا ما هو عا اجحا على ما هو خا

العا على الرا

 ،وترجي العا على الرا

 ،فدي المدوا د التدي تقتودي تقدف ي

 ،وذلن عف الت اهر و حلها عدا
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الطقوص والسلوكيات الراصة في المجال العا  ،قصف ن رهدر المسدلمون مرهدر

التفاهي والتواف ،والتآلفأل

والفرق بدين المعندى األول الدذا تىصدا فيدل التقيدة فكدرة الجماعدة ،وهدذا المعندى

الددذا تىصددا فيدل التقيددة فكددرة األمددة ،ن المعنددى األول ددةتي ددفاف االضددطرا  ،ومد
صول الور الراج  ،بينمدا المعندى الةداني دةتي دفاف االختيدا  ،ومد

الراج أل

صدول النفد

وفي نطاق هدذا المعندى ،در ط التقيدة فكدرة األمدة ،مكد االلدا ة حلدى األ عدوال

اآلتية

القول األول و لا حليدل السديف هثدة الدفي الشهرمدتاني (1486-1431ه د -1883

 ،) 1461عنف ف ةل ع الغرا م التقية ،قولل حن التقية جاءت لغدرا «صديانة
الددنفا والنفدديا والمحافرددة علددى الددوداد واألخددوة مد مددائر حخددوانهي المسددلمين ،لددلال
تنش دد ،عص ددا الطاع ددة ،ولكددديال حدددا الكف ددا بوج ددود اخدددتالا م ددا ف ددي الجامع ددة

االمالمية ،فيومعوا الرالا بين األمة المحمف ة»()15أل

القدددول الةددداني و لددا حليددل الشددديخ محمددف ضددا المرفددر (1484-1422هد د -1433

 ،) 1463الذا ر ى ن كمة التقية عنف المسدلمين االماميدة ،جداءت «دفعدا للودر

عدددنهي ،و قندددا لدددفمائهي ،وامتصدددال ا لحدددال المسدددلمين ،وجمعدددا لكلم ددتهي ،ولد ددما
لشعةهي»()16أل

القدددددول الةالددددد

و لددددا حليددددل الشدددديخ محمددددف مهددددفا لددددما الددددفي (-1453

1321هد د 1446د د  ،) 2331الددذا ددر ى ن تشددر التقيددة يهددفا حلددى تحقيدد ،مددري ،
فهما « فو الة الت انا والدتال ي فدي المجتمد االمدالمي بدين جميد الفلدات

المذهثيددة و يرهددا ،وعددف التسددث -نتي ددة للموعددف المددذهثي -فددي ددفوث نساعددات

وتوترات مذهثية -طائفية ،ميامية واجتماعية»()11أل
القول الرا

و لا حليل السديف محمدف سدين فودا الل (1341-1453ه د -1445
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 ،) 2313الددذا ددر ى ن التقيددة تددةتي فددي «الحالددة التددي عددف تفددرا فيهددا المصددلحة
االمالمية العليا ،تجداوز عدا الشدروط الراصدة لدثعا األ كدا الشدرعية ،حيد

تىقددف األهميددة الكثددر ى للواعددد االمددالمي الددذا دددراد ما تددل ،علددى كدددا هدددذه
()18أل

المفردات الشرعية»

القول الراما و لا حليل الشديخ محمدف واعدو زاده الررامداني ،الدذا در ى ن

«التقيددة فددي االمددال تددفو حذا تعا ضددت المصددال الراصددة لمددذه مددا ،م د المصددال
االمالمية ،وج تقف ي المصال االمالمية التنسي ،م مائر المسلمين»()14أل

االلددا ة حلددى هددذه األ عددوال كددان قصددف تةكيددف تعاضددفها ،وكيددف نهددا تمةددا

اتجاها ومسا ا عائما ومت ليا ،خاصة و ن هذه األعوال تىصا ةزمنة متفرعة ،وتنتمي
حلى مكنة متعدفدة هدي العدراق ولثندان و ح دران ،وصدف ت عد لدخا

واعتثا هي الفكرا واالصال يأل

لهدي وزنهدي

وما يؤكدف الحاجدة لا لدا ة حلدى هدذه األ عدوال ،كدون ن المعندى المتحصدا منهدا،

والمتصدا در ط التقيدة فكدرة األمدة ،هددو مد المعداني الغائثدة عد االد ا عندف نرد

المسدلمين السددنة ،فوددال عد جمهددو هي ،وال لتفددت حليدل عددادة ،ولددي جددف اعترا دا مندل،
و حلا ة حليل في الكىا ات التي جعت حليها ،مد تطدرق هدذه الكىا دات ومناعشدتها

لفكرة التقية عنف المسلمين االماميةأل

مجال الدين األفغاني ..والعبور من اجلماعة إىل األمة
م المحطات التا رية المهمة التي ال ف م التوعف عنفها ،ود امتها والنرر فيها

عنف الثح ع جفليات الجماعة واألمة في المجال االمالمي الشيعي ،المحطة التدي
ظهر فيها السيف جمال الفي األفغداني (1413-1253ه د  ،) 1841-1848ومةدا فيهدا

نموذجا عا نريره في العثو م فكرة الجماعة حلى فكرة األمةأل

وفي عصره كان األفغاني ف ك ر الرجال دفاعا ع األمة واألمدة الجامعدة،
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با و ف ك ر الرجال تمةال لفكرة األمة الجامعة ،التي اترذ منهدا مدا ة لحركىدل

ونشدداطل ،تددى عرفددت ركىددل االصددال ية الرائددفة فددي النصددف الةدداني م د القددرن

التام عشر الميالدا حركة الجامعة االمالمية ،ومف مة الجامعة االمدالمية ،وهدو
المفهددو الددذا ثددا شددفة فيرددة الغددربيي المسددتعمري  ،ألنهددي وجددفوا فيددل دعددوة
الشعوب االمالمية للتكىا واالتحاد في مواجهتهي ،ومقاومة نفوذهي وامتعما هي،

وهذا ما كان ريفهي و ةير ساميتهيأل

والمفهش في األفغاني ،نل امتطاع ن يثع

و ا في األمة على اختالا تنوعها

وتعددفدها المددذهثي والقددومي واللغددوا ،وعلددى امتددفاد مسددا تها المكانيددة والجغرافيددة،
و ا دف بها األمة نحو اليقرة والنهوا ،وعرا عصره عصر النهوة واالصالوأل

واعتدددرا لدددل المؤ خدددون والثدددا ةون ،عر دددا ومس ددلمين ومستشدددرعين ،بهدددذا ال ددفو

النهووا واالصال ي الرائف والكثير ،وهي الذي تعمفوا المثالغة في األوصداا التدي
طلقوها عليل ،بين م وصفل موعو الشرق مةا عثف الدر م الرافعدي فدي كىا دل

جمددال الددفي األفغدداني اع د الشددرق ،وم د وصددفل حكدديي الشددرق مةددا عددف ا

علع ي في كىا ل جمال الفي األفغاني كيي الشدرق ،و بدين مد وصدفل بثاعد

النهوة الفكر ة في الشدرق مةدا محمدف مدال مدفكو فدي كىا دل جمدال الدفي

األفغاني اع النهوة الفكر ة في الشرقأل

واعتثددره مالددن ب د نثددي (1444-1424هد د  ،) 1414-1435ةنددل اع د الحركددة

االصال ية و ائفها ،و طلهدا األمدطو ا فدي العصدر الحدف ( ،)23ووصدفل المستشدرق

االنجليزا هاملتون جي ( ،) 1411-1845الرائف الكثير للنهوة االمالمية الحف ةة
في القرن التام عشر()21أل

هذا الفو االصال ي الكثير الذا نها ل األفغاني ،مةدا دف صدو حمدهامات

المجددال االمددالمي الشدديعي فددي الددففاع ع د األمددة واألمددة الجامعددة ،واالنحيدداز لهددذه

الفكرة ،والتمسن بها ،بوصفها تمةا خيا ا ونه ا ومثيال ال ف م اال لتسا ل ،على
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طر ي ،ناء مستقثلنا االمالمي الحوا ا المشتر أل

وم جان آخر ،كشف هذا الفو االصال ي الكثير ع مفى ودو فكدرة

األمددة ف ددي المجددال االم ددالمي الشددديعي ،الفك ددرة التددي ول ددفت جدددال حصدددال يا مةدددا

األفغاني ،وجف ن دو ه ال نثغي ن نحصر و توي ،فدي نطداق الجماعدة ،بدا جد

ن تس و متف حلى نطاق األمة التدي كاندت مهدفدة فدي كيانهدا الجدام  ،ومعرضدة

لمردداطر الت سئددة والتقسدديي ،مددا صددعود القددوة األو وبيددة الطامحددة والطامعددة للهيمنددة

والسيطرة ،على المناط ،العربية واالمالمية الغنية الةروات الطثيعيةأل

كمددا كشددف هددذا الددفو و دا ،ع د ح ددفى الرثددرات التا ريددة المهمددة المتصددلة

المجددال االمددالمي الشدديعي ،والتددي تجلددت فيهددا فكددرة األمددة واألمددة الجامعددة ددةعلى

د جاتها تميسا وتفوعا ،وعفت م الرثرات النموذجية التي نداد ا مدا جدود بهدا التدا خ

االنسدداني ،فقددف مةدا األفغدداني فددي عصددره وو األمددة واألمددة الجامعددة ،وكددان مشددعا

بهذه الروو المتوه ة في لخصيتل ومواعفل و فكا ه ،ومؤثرا بهذه الروو على يره،
وعلى م أ ولل ،وظا محافرا على هذا الوها حلى نها ة مشوا ياتلأل
وال دل على ذلن ،م الوصف الذا طلقل عليل مالن ب نثي ،ين وصدفل ةندل

مةددا ضددمير العددالي االمددالمي ،ومددذكرا كددال الكاتد الجسائددرا علددي الهمددامي،

الذا عال ع األفغاني «لسوا تذكر الثالد االمدالمية جميعدا امدي جمدال الدفي ،
كما تذكر الد اليونان امي هوميروص بين الرالفي م

نائها»()22أل

ومددترا الحاجددة عائمددة ومسددتمرة لتددذكر هددذه الرثددرة التا ريددة ل فغدداني ،مد

جا ح ياء فكرة األمة الجامعة ،وتجف ف الصلة بهذه الفكدرة فدي المجدال الشديعي

خاصة ،وفي المجال االمالمي عامدة ،و ودا ألجدا تسدهيا وتشد ي حمكانيدة العثدو

م فكرة الجماعة حلى فكرة األمةأل

وتىةكف هذه الحاجدة اليدو  ،فدي ظدا مدا حصدا مد انقسدامات خطيدرة تثاعدف

بين المسلمين مذاه وم تمعات ،وتعرا ما تهي حلى التمزق والتناع ع والتطا
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44 ______________________________

،

ثقافتنا

●

جفليات الجماعة واألمة

وتشددي بيددنهي الكراهيددة والقطيعددة واالنغددالق ،و عددف مددا خددذت تعصددف بيددنهي دداو

الفد ن المذهثيددة الثغيوددة ،ووصددا الحددال ددالثعا حلددى الر ثددة فددي القتددا ،عد طر يدد،

التف ي ددرات العمي دداء ،الت ددي ض ددر ت ف ددي األم ددواق والمدددفا ص والمس دداجف والكن ددائا

و يرها ،ولسان ال العقالء قول حننا حاجة حلى فغاني جف ف ،عيف ط المسلمين
ةمتهي الجامعةأل

فكرة التقريب بني املذاهب ..والعبور من اجلماعة إىل األمة
ما بين النصف الةاني م القرن التام عشر والنصف األول م القرن العشري ،

ظهدر فدي مدا ة المسدلمين مفهومدان مامدديان لهمدا عال عدة م دال و دفة المسددلمين،

وهما مفهدو الجامعدة االمدالمية الدذا كدان المفهدو األ درز فدي النصدف الةداني مد

القرن التامد عشدر ،ومفهدو التقر د بدين المدذاه الدذا كدان المفهدو األ درز فدي

النصف األول م القرن العشري أل

فكددرة التقر د مد النا يددة التا ريددة ،هددي فكددرة التددي لددت مكددان فكددرة

الجامعة االمالمية في م ال العالعة بين المسلمين ،وذلن عف تاللي دولدة الرال فدة

العةمانيددة ،و يدداب السدديف جمددال الددفي األفغدداني الددذا ا تثطددت ددل فكددرة الجامعددة

االمالمية ،وكان المحر لها ،والمتمةا لرو ها ،معنى ن التقر

هي الفكرة التي

اكىسثت وم لهرة عف فكرة الجامعة االمالمية ،وم جان آخر ،فدنن فكدرة

التقر ددد جددداءت امتدددفادا لفكدددرة الجامعدددة االمدددالمية ،وامدددتمرا ا للدددنها الفك ددرا
واالصال ي الذا عثرت عنل فكرة الجامعة االمالميةأل

وكما ا تثطت فكرة الجامعة االمالمية األفغاني ،ا تثطت فكرة التقر

المددذاه

بين

الشدديخ محمددف تقددي القمددي (1413د د ،) 1443الددذا عمددا علددى تةمدديا ول

جماعة للتقر

في العصر الحف  ،ظهرت في النصف الةاني م

العشري في القاهرةأل

عينيات القرن
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وتكفي في هذا الشةن ،لدهادة لديخ األزهدر فدي عصدره الشديخ محمدود لدلتوت

(1484-1413هد د  ،) 1464-1844الددذا افدد ،تجر ددة دا التقر د منددذ انطالعتهددا،
وكان ف المؤمسيي لها ،وم الوجوه الثا زة فيها ،فحدين تحدفث عد عصدة هدذه

الت ر ة ،ونشةتها األولى كى

قول «كنت ود لو كى عصدة التقر د

دف يدر

خددي االمددا المصددل محمددف تقددي القمددي ،ليسددتطي ن تحددفث عدد ذلددن العددالي

المجاهف الذا ال تحفث ع نفسل ،وال عما العاه في مثيا دعوتل ،وهو ول م دعدا
حلى هذه الفعوة ،وهاجر م جلها حلدى هدذا الثلدف ،لدف األزهدر الشدر ف ،فعداش معهدا

و حلى جوا ها منذ رمها ذ ة مرجوة على ركة الل ،وظا تعهفها السقي والرعا ة
ما آتاه الل م عثقر دة و حخدال

 ،وعلدي ز در ،ولخصدية عو دة ،وصدثر علدى الغيدر،

وثثدات علددى صدروا الددفهر ،تدى آهددا لد رة مددامقة األصدول امددقة الفدروع تددؤتي
كلها كا ين بنذن بها ،و سترا رلها ئمة وعلماء ومفكرون فدي هدذا الثلدف

وفي يره»()24أل

وانرددرط فددي هددذه الت ر ددة ومددانفها وعاضددفها ،جم د م د لم د جددال الددفي

المصلحين الشيعة في العدراق ولثندان و ح دران ،الدذي صدف ت مدنهي مواعدف و مدائا
داعمددة ومؤ ددفة ،ونشددروا كىا ددات مهمددة فددي هددذا الشددةن ،وتددا عوا نشدداطات هددذه

الت ر ددة تفاعددا واهتمددا  ،وكددان فددي طليعددة هددؤالء ،المرج د الددف ني السدديف سددين

الثروجددردا (1483-1242هد د  ) 1461-1815فددي ح ددران ،والشدديخ محمددف الحسددين

كالددددف الغط ددداء فددددي العددددراق ،والسدددديف عثددددف الحس دددين ل دددرا الددددفي (-1243

1411هد  ) 1451-1814في لثنانأل

وهددؤالء الةالثددة تحف ددفا ،هددي الددذي خصددهي الشدديخ لددلتوت الددذكر م د جهددة

المسددانفة والمشددا كة ،و س د عولددل لعلددي «كنددت مددتطي ن تحددفث ع د صددو

لك يري مم وهثوا نفسهي لهذه الفعوة االمالمية ،ووعفوا عليها جهودهي ،وآمندوا
التقر دد مددثيال حلددى دعدددي عددوة المسددلمين ،و ح دددراز محامدد االمددال  ،و يددر هددؤالء
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ك يرون مم مثقونا حلى لقاء الل م ئمة الفكر في لتى الثالد االمدالمية الدذي

انوددموا حلددى التقر د  ،و ددذلوا جهددودهي لنشددر مثادئددل ،ومدداجلناهي علم دا علددي ،و دا

ر ا ،وتثادلنا و ح اهي ك يرا م الرمائا والمشروعات والمقتر ات ،وفدي مقدفمتهي

المغفو لل االما األكثدر الحداج آعدا سدين الثروجدردا سد الل فدي الجندة مةدواه،

والمغفددو لهمددا االمامددان الشدديخ محمددف الحسددين آل كالددف الغطدداء ،والسدديف عثددف

الحسين لرا الفي الموموا ضي الل عنهماأل

لقددف تلقددى وللددن األعددال دعددوة التقر د فددي ول نشددةتها ،ففتحددوا لهددا علددوبهي

وعقولهي ،و صفوها كر جهودهي ،تى ذهثوا حلى بهي اضين مرضيي  ،و ن لهي

تا را ذكر ،وفوال ج

واال صاء»()23أل

ن س ا ويؤثر ،و ير هؤالء ك يدر ،ولسدنا صدفد العدف

والمال و صو ة عامة ،ن المسدلمين الشديعة هدي الدذي داد وا و ركدوا فكدرة

التقر د بددين المددذاه االمددالمية ،وكددانوا الددرواد فددي هددذا الطريدد ،،وعددفموا نتاج دا

فكر ا ثر ا والمعا صدل ن يدؤ ل لدل مد هدذه الجهدة ،نتاجدا مةدا صديفا مهمدا فدي
تفعيي الموعف والمسلن االصال ي عنف الشيعة خاصة ،وعنف المسلمين عامةأل

وعنف النرر في تفسير هذا الموعف م جهة المقاصف والغا ات ،مك القدول حندل

تحددفد فددي مددري متالزمددين ،األمددر األول تصددا تصددحي الصددو ة النمطيددة المتوا ثددة

والمشدوهة عد المسددلمين الشديعة ،واألمددر الةداني تصدا الر ثددة فدي العثددو مد فكددرة
الجماعة حلى فكرة األمة ،واال لتحا األمة واالنفماج معهدا ،وذلدن مد خدال ل تعز دس

المعرف ددة والتع ددا ا ب ددين تث دداع الم ددذاه االم ددالمية ،و ح ي دداء عددديي الت ددآخي والتف دداهي

والتددآلف ،وتوثيدد ،وا ددط األخددوة االمددالمية ،وتعز ددس القوامددي المشددتركة والتوافقددات

العامة ،ونثذ كا لكال التعص والتثاعف والتفرقأل

والشداهف فدي هددذا األمدر ،ن فكدرة األمددة واال تثداط بهدذه الفكددرة ،مةلدت دافعدا

مامددديا عندددف المسدددلمين الشددديعة نحدددو تثندددي وتحر ددن فك ددرة التقر د د ف ددي م ددا ة
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المسددلمين ،الفكددرة التددي قي دت ومددا زالددت عائمددة م د مددا حدديط بهددا م د تحددف ات

و حلكاليات وتشكيكات ،ظهرت وصا ثت هدذه الفكدرة مندذ انثعاثهدا ،لكنهدا
صمفت و قت ومترا اعية ،مستنفة في قائها وثثاتها على صول االمال العامدة،

و وو األخوة االمالمية ،وفكرة األمة الجامعة ،والمستقثا المشتر أل
ما الذي

ا بوا هذه الفكدرة ،ووعفدوا ضدفها فقدف صدنفهي الشديخ لدلتوت حلدى

صناا ،و س عولل « ا ب هذه الفكرة ضيقوا األف ،،كما ا بها صنف آخر،

م ذوا األ دراا الراصدة السديلة ،وال ترلدوا دة مدة مد هدذا الصدنف مد النداص،
ا بهددا الددذي جددفون فددي التفددرق ضددامنا لثقددائهي وعيشددهي ،و ا بهددا ذووا النفددوص

المر وة ،و صحاب األهواء والنسعات الراصة ،هؤالء و وللن مم يدؤجرون عالمهدي
لسيامات مفرعة لها ماليثها المثالرة و ير المثالرة في مقاومة ة ركة حصال ية،
والوعوا فدي مدثيا كدا عمدا ودم لدما المسدلمين ،و جمد كلمدتهيأل كدانوا
يهدداجمون الفكددرة كددا علددى طر قتددل ،و سددممون الجددو قددف امددتطاعتهي ،غيددة

القواء على تلن الفعوة الواضحة المثداد واأل كدان ،القائمدة علدى العلدي والف امدة
والثح  ،الفاعية حلى فت المجال ما الفليا م ا ف ،طل »()25أل
قضية فلسطني ..والعبور من اجلماعة إىل األمة
في العقود الةالثة األخيرة ،وتحف فا منذ انتصا الةو ة االمالمية فدي ح دران مطلد

ثمانينيددات القددرن العشددري  ،صدا تطددو مهددي وكثيددر فددي لددكا عال عددة المسددلمين
الشيعة قوية فلسطين ،لعلل التطو األهي فدي تدا خ عال عدة المسدلمين الشديعة بهدذه

القوية في العصر الحف  ،فقف ظهدر هدؤالء فدي الموعدف المسدانف والمناصدر والدفاعي
شفة للقوية الفلسطينية ،و صو ة لفت و ثا انتثاه الجمي  ،ووض هذا الموعف فدي

دائرة الووء واالهتما أل

كما ظهر هؤالء وا ،فدي الموعدف الدذا ودعهي ضدم مدا عدرا تيدا المقاومدة
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والممانعة المسانف شدفة للقودية الفلسدطينية ،والدرافا شدفة للمشدروع االمدرائيلي

في فلسدطين والمنطقدة العربيدة واالمدالمية عامدة ،وهدذا مدا عرفدل الفلسدطينيون عثدا
يددرهي بوصددفهي الصددفي ،،ومددا عرفددل االمددرائيليون و دا بوصددفهي العددفو ،الددذي

عتثرون ح ران و سب الل مةلدون لهدي كثدر و خطدر تهف دف لوجدود كيدانهي المحتدا

ومستقثللأل

ومدا صدا المدرائيا فدي لثندان ،مةدا لهدي كثدر لدعو الهز مدة ،وعلد صددو تها،

صو ة الفولة القو ة ،وصو ة جيشها الذا ال قهر ،وهذا م ك ر ما ترشاه حمرائيا
التي ال تىحما الشعو الهز مدة ،الشدعو الدذا مديكون مد الصدع عليهدا محدوه و
ير عصير ،فهي ال تر ف ن تس ا في تا رها ،و عرا عنها األجيال

نسيانل حلى زم

القادمة ،نها تعرضت لهز مة م العرب ،وم جماعة صغيرة ولديا مد دولدة عو دة،

وخطر ذلن نل و حمرائيا ما فا ة مسا التقهقرأل
حلى جان

ن حمرائيا ال تحتما اهتدساز صدو ة الفولدة القو دة فدي

تهدا حلدى ذاتهدا،

و ة العالي لها ،وهي التي ظلت تقف نفسها حلى لعثها ،و حلى العالي الغربي بوصفها
الفولة القو ة التي هسمت جيوش العرب م تمعة في جمي

روبها ،وهكذا النسثة

لصو ة جيشدها الدذا عدززت فيدل وو الجديش الدذا ال قهدر ،لكونهدا الكيدان الدذا

اعتمف على الجديش فدي عيامدل ،ردالا مدا كدان مدائفا مد ن الجديش ال قدو حال
عف عيا الفولةأل

وعف ره المسلمون الشيعة بهذه المواعف السانفة ،وبهذه االنتصدا ات العريمدة،

نهي قفون م األمة صفا وا فا للففاع ع عوية المسلمين األولى عصية فلسطين،

ومواجهة العفو المشتر للمسلمين كافة العفو االمرائيلي ،وكانوا فعال حاجة حلدى
هذه المواعف واالنتصا ات التدي تودعهي فدي علد األمدة ،وتجعدا مدنهي جدسءا صديال
وفاعال في نسيا األمة الوا فة والجامعةأل
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الشيخ مشس الدين ..وتغليب فكرة األمة
عددف الشدديخ محمددف مهددفا لددما الددفي (1321-1453هد د  ،) 2331-1446ددف

ك ددر جددال الددفي الشدديعة المعاصددري تةكيددفا علددى فكددرة األمددة واألمددة الوا ددفة،

الفكددرة التددي ظلددت اضددرة فددي اد ةددل ومحاضددراتل ،وفددي كىا اتددل ود امدداتل

الفكر ة والفقهيدة ،ومةلدت لدل مثدف ثا تدا ،و حطدا ا مرجعيدا سدتنف حليدل ،و نطلد ،مندل،

و حتكي حليل ،و فاضا لأل

وم د لددفة عنا تددل وعناعتددل فكددرة األمددة ،ا تكددر الشدديخ لددما الددفي نرر ددة

تىصددا م ددال الفقددل السيامددي االمددالمي ،طلدد ،عليهددا نرر ددة (وال ددة األمددة علددى

نفسدها) ،وهددي النرر ددة التددي تحمددا لهددا ،وتمسددن بهددا ،ودافد عنهددا ،و ى فددي هددذه

النرر ة كشفا فقهيا ،و نل ول م توصا حليها ،وتحفث عنها ،و سد عولدل «لقدف
وفقنا الل تعالى لكشف فقهي فدي هدذا المجدال ،ال نعدرا فدي دفود حطالعندا ،مد

مثقنا حليل م الفقهاء ،والحمف لل والشدكر لدل علدى كدا نعمدة ظداهرة و اطندة ،حن

نرر تن ددا الفقه ي ددة السيام ددية لمش ددروع الفول ددة ،تق ددو عل ددى نرر ددة وال ددة األم ددة عل ددى

نفسها»()26أل

كما عف الشيخ لما الفي

وا ،ف ك ر جال الفي الشيعة المعاصري ،

تنثها وتةكيفا على ضرو ة انتقال المسلمين الشيعة مد فكدرة الجماعدة حلدى فكدرة
األمة ،وم العما في حطا الجماعة حلى العما فدي حطدا األمدة ،وكدان لدف ف الدوعي
واالد ا بهذه القوية ،التي ظا فف بها ،و نثل عليها ،و عما م جلهاأل

هددذا الددوعي واالد ا نشددة وتعددزز عنددف الشدديخ لددما الددفي  ،حكددي موععددل فددي

ئامة المجلا االمالمي الشيعي األعلى في لثنان ،الذا تاو لدل مد جهدة ،تكدوي

المعرفة بواع و وال المسلمين الشيعة في مناطقهي وم تمعاتهي العربية واالمالمية،
كما تاو لل م جهدة خدر ى ،حمكانيدة التواصدا مد لدر حة كثيدرة مد المسدلمين

السنة جال دي ومفكري ومياميي ولخصيات عامةأل

_______________________________
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ن طثيعة المجتم اللثناني ،والحياة اللثنانية صو ة عامة ،مدهمت فدي

حلى جان

نشددةة وت عز ددس هددذا الددوعي واالد ا عنددف الشدديخ لددما الددفي  ،فددالمجتم اللثندداني
المنقسي في داخلل حلى طوائف وجماعات وكيانات لهدا طثيعدة مذهثيدة ،ومدا تولدفت
منددل م د

سامدديات وا تكاكددات ،ونساعددات و ددروب ،الوض د الددذا ظددا لفددت

االنتثداه دائمدا حلدى ضدرو ة االنتقدال مد هدذا االنقسدا الطدائفي ،والردروج مد دائددرة
الطائفة والجماعة ،حلى دائرة األمة والكيان الجام أل

و دداا حل ددى ذل ددن ،ن الةقاف ددة المنفتح ددة عن ددف الشددديخ ل ددما ال ددفي  ،وتجر ت ددل

الفكر دة والةقافيدة التدي اتسدمت االنفتدداو والتواصدا مد النخد الفكر دة والف نيددة

الشيعية والسنية و تى المسيحية ،مهمت كذلن في تكون ذلن الوعي واالد ا أل

وفي نطداق هدذا المنحدى ،داد الشديخ لدما الدفي حلدى طدرو العف دف مد الدرؤى

واألفكا التدي تدفف اتجداه التحدول والعثدو مد فكدرة الجماعدة حلدى فكدرة األمدة،

وم هذه الرؤى واألفكا اعتثا ه ن عوية و فة األمة هي م المقفمات ،وليسدت

م السيامدات ،ا حنهدا منسلدة التكداليف الشدرعية مةدا الصدالة والصدو والسكداة،
وعلى هذا األماص فنح مكلفون س

ل بو فة األمة()21أل

و تصددا بهددذا الموعددف الفقهددي ،نقددفه لمددا مددماه السيامددات التددي دمددرت لددعو

المسلي العادا ةنل جسء م مدة ،و مدخت فيدل الشدعو الدذا صدو لدل ةندل جدسء مد

طائفة ،و جسء م مذه  ،وهذا خالا المسدلمات الفقهيدة السيامدية د سد عولدل د
في و فة دا االمال  ،وو فة مة االمال ()28أل

ولتصحي هذا الشعو عنف االنسدان المسدلي العدادا ،اعتدرو الشديخ لدما الدفي

حد اج مددادة األمددة االمددالمية ،بوصددفها مددادة مامددية فددي جمي د مرا ددا التعلدديي م د

اال تفائيددة حلددى الجامعددة ،لتكددوي ذهنيددة المسددلي طر قددة واعيددة فددي ا تثاطددل األمددة

االمالمية()24أل

و حد اك ا منل طثيعة التعقيدفات التدي تحديط بهدذه القودية ،اعتدرو مدنة 1481
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حنشدداء مركددس د امددات للو ددفة االمددالمية ،تخص د

فددي د امددة عوددا ا الو ددفة

االمددالمية عمدد ،ومسددؤولية وواععيددة ،و عيددفا عمدا مددماه وو المحا دداة ،و الرددوا ،و
االنرفاع الحلي السحرا()43أل

و ينما توجل في د اماتل و حاثل نحو الفقل ،لي يهما الشيخ لما الدفي هدذه

القوية ،فقدف دعدا مدنة  1443لوضد داب فقهدي خدا

بو دفة األمدة ،يثحد عد

فود و فة األمة و حطا ها ،والعالعة بدين و دفة األمدة والتندوع القدومي واللغدوا فدي

المجتمع ددات االم ددالمية ،وم ددا م ددفى حلسامي ددة ه ددذه الو دددفة عل ددى المس ددتوى الحق ددوعي

والقانوني االمالمي العا ()41أل

وف ددي ه ددذا النط دداق ك ددذلن ،ك ددف الشددديخ ل ددما ال ددفي عل ددى مث ددف األخ ددوة

االمالمية فدي ن كدون دلديال للفقيدل عندف حد وامدتنثاط كدا العال عدات بدين

المسلمين جماعات و فرادا ،فهذا المثف س تقف ره ثا ت النسثة لجميد المسدلمين
على اختالا مذاهثهي ،وانتقف م جهة خدر ى الفتداوى التدي ال تال دو مثدف عال عدة

األمدددة التفاعليدددة ،وعالعدددة المجتمددد التفاعليدددة بدددين فدددراده ،فتعطدددي قوعدددا ،وتشددر ع
وضاعا ل فراد ،معزل ع مفى تةثير ذلن في و فة ومصال األمة()42أل

حلددى جان د ذلددن دداول الشدديخ لددما الددفي  ،ن و د ميةاع دا حمددالميا لقوددا ا

الو ددفة والتقر د  ،و اد م د هددذا الميةدداق ن كددون مشددروع

ددة تددنها بهددا هيلددة

حمالمية تعنى بهذه القوا ا ،و ما هذا الميةاق عنوان (صيا ة ولية لميةداق تةميسدي

لهيلددة عوددا ا الو ددفة والتقر د ) ،و ددفد األمدداص األول فددي هددذا الميةدداق قولددل «حن

المسددلمين اتفقددوا علددى مددر جددام يو ددفهي فددي دائددرة االمددال  ،وعلددى هددذا األمدداص
تشكا منهي جميعا كيان األمدة ،و نتدز ع مد هدذا الواعد مفهدو األمدة االمدالمية،

الذا ثثت لل في الشر ع كا لرعية وضعية وتكليفيةأل حن الةوا ت الكثر ى في

االمال التي جم المسلمون على اال مان بهدا ،واال لتدسا بهدا هدي مداص االمدال  ،حذ

حن المسددلي هددو مد آمد والتددس بهددا ،و ن مد نكرهددا و نكددر عوددها لدديا مسددلما،
_______________________________
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وهدددذه مواضد د وف دداق ب ددين المس ددلمين ،وبهدددذا تث ددين ن الواعددد التنريم ددي ل م ددة ه ددو

الو فة»أل

و ينمددا ح د فددي موضددوع الجه داد م د نا يددة فقهيددة امددتفال لية ،توصددا الشدديخ

لما الفي

س عولل حلدى ن «الجهداد هدو تشدر ل مدة ولديا ل فدراد ،ولكد

العقلية الفرد ة التدي كمدت علدى الفقهداء ن دروا فدي خطا دات الجهداد مدا مدموه

الرطداب الكفددائي ،ا كددي األفدرادأل ولقددف توصددلت حلدى ا مفدداده ن خطا ددات

الجهداد لي سددت واجثددات كفائيدة بددا هددي واجثدات عينيددة ،ولكد لديا علددى األفددراد
و حنما على األمة»()44أل

وفي هذا السياق جاء كىا ل جهاد األمة ،والذا تقصف فيل الشيخ لما الفي

ن يثددرز فكددرة األمددة فددي عنوانددل ،وليؤكددف علددى عال عددة الجهدداد فكددرة األمددة ،وعددف

مددمعتل فددي ك ددر م د منامددثة تحددفث اهتم دا ع د هددذا الكىدداب ،و نددل توددم

ا تكا ات جف فة ،محو ها ط الجهاد فكرة األمةأل

و تصا بهذا المحنى ودا ،دعوتدل حلدى مدا طلد ،عليدل مصدالحة األمدة مد نفسدها،

لتكون في مستوى مواجهة المشروع الصهيوني ،وانس اما وتوافقدا مد هدذا المسدلن
في مصالحة األمة م نفسها ،جاء تةكيف الشيخ لما الفي على ضرو ة انفماج
المسلمين الشيعة في وطانهي ،الورو ة التي كفها و اهتما في كىا ل الوصدا ا،
قولل « وصدي ندائي و حخدواني الشديعة االماميدة فدي كدا وطد مد وطدانهي ،وفدي

كا م تم م م تمعداتهي ،ن دفم وا نفسدهي فدي عدوامهي ،وفدي م تمعداتهي،

وفي وطانهي ،و ال ميزوا نفسهي ةا تمييس خدا

خاصا ميسهي ع

يرهي»()43أل

 ،و ال رترعدوا ألنفسدهي مشدروعا

هذه الرؤى واألفكا والمواعف كسثت الشيخ لما الفي وخطا دل الفكدرا

تميددسا ،خاصددة م د جهددة االنفتدداو والتواصددا م د فكددرة األمددة ،الفكددرة التددي دداول

االنتصا لها ،وتغليثها على فكرة الجماعةأل

__________________________________
 ثقافتنا__________________________ 44



● زكي الميالد

هددذه عددا المحطددات المهمددة والمددؤثرة والمتعاعثددة زمني دا ،والتددي تكشددف ع د ن

االتجاه نحو فكرة األمة كان اضرا وممتدفا ومدؤثرا فدي مدا ة الفكدر االمدالمي
الشيعي ،وجاء هذا الكشف قصف تةكيف األطرو ة التي تقف فكرة األمدة علدى

فكرة الجماعة ،واعتثا ن فكرة األمة هي الريا واالختيدا الصدائ الدذا ودم

للمسلمين الشيعة تقفمهي في المجالين الرا

والعا  ،و فت لهي ف ،األمة الوام ،

و ررجهي م ف ،الجماعة الوي ،،و ن ال خشية على نفسهي م هذه الجهدة ،بدا

الرشددية ددين تراجعددون عد هددذا الريددا  ،و نرددرون ألنفسددهي مد منرددو الجماعددة،

و عيفا ع منرو األمةأل
اهلوامش
ددددددددددددددددددددددددددددددددد

1د انرر عثف األمير مهنا وعلي خر ا ،جدام الفدرق والمدذاه االمدالمية ،بيدروت المركدس الةقدافي العربدي،
 1442أل
2د محمف ب عثف الكر ي الشهرمتاني ،الملا والنحا ،تحقي ،محمف عثف القاد الفاضلي ،صيفا -بيدروت
المكىثة العصر ة13-4 ، 2334 ،
4د مو ة األعراا ،آ ة 163.
3د مو ة القص  ،آ ة 24.
5د مو ة الثقرة ،آ ة 134.
6د مو ة آل عمران ،آ ة 113.
1د مو ة األنثياء ،آ ة 42.
8د مو ة المؤمنون ،آ ة 52.
4د محمف الر شهرا ،ميسان الحكمة ،عي دا الحف 1322 ،هد ،ج615.-638 ،2
13د مف كمال بو المجف ،وا ال مواجهة ،القاهرة دا الشروق213. ، 1488 ،
11د فهمي هو فا ،زمة الوعي الف ني ،صنعاء دا الحكمة281 ، 1488 ،أل
12د محمف الحسين آل كالف الغطاء ،صا الشيعة و صولها ،القاهرة مكىثة النافذة158 ، 2336 ،أل
14د مف كمال بو المجف ،وا ال مواجهة ،مصف ماب281. ،،
13د فهمي هو فا ،زمة الوعي الف ني ،مصف ماب288. ،،
15د زكي الميالد ،خطاب الو فة االمالميةألأل مسداهمات الفكدر االصدال ي الشديعي ،بيدروت دا الصدفوة،
118. ، 1446
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16د محمف ضا المرفر ،عقائف االمامية ،بيروت مؤمسة التا خ العربي143. ، 2333 ،
11د محمف مهفا لما الدفي  ،فدي االجتمداع السيامدي االمدالمي ،بيدروت المؤمسدة الجامعيدة للف امدات
والنشر221. ، 1442 ،
18د زكي الميالد ،خطاب الو فة االمالمية ،مصف ماب118. ،،
14د التو يف ،طهران ،م لة فكر ة ،السنة العالرة ،العفد  ،55كىو ر -نوفمثر44. ، 1441
23د مالن ب نثي ،وجهة العالي االمالمي ،ترجمة عثف الصثو لاهين ،دمش ،دا الفكر52. ، 2332 ،
21د هاملتون جي  ،االتجاهات الحف ةة في االمال  ،ترجمة هالي الحسديني ،بيدروت دا مكىثدة الحيداة،
44. ، 1466
22د مالن ب نثي ،وجهة العالي االمالمي ،مصف ماب52. ،،
24د سان عثف الل سان متولي ،كشاا م لة مالة االمال  ،بيروت الفا االمالمية13. ، 2335 ،
23د سان عثف الل سان متولي ،المصف نفسل16. ،
25د سان عثف الل سان متولي ،المصف نفسل11. ،
26د محمف مهفا لما الفي  ،في االجتماع السيامي االمالمي ،مصف ماب451. ،،
21د د محمددف مهددفا لددما الددفي  ،ددوا فكددرا ،م لددة الكلمددة ،بيددروت ،السددنة األولددى ،العددفد الردداما،
خر ف  1443د 1315هد123. ،
28د محمف مهفا لما الفي  ،د امات ومواعف في الفي والسيامة والمجتم  ،بيروت المؤمسة الفوليدة
للف امات والنشر ، 1444 ،ج255. ،4
24د محمف مهفا لما الفي  ،المصف نفسل265. ،
43د محمف مهفا لما الفي  ،المصف نفسل268. ،
41د محمف مهفا لما الفي  ،وا فكرا ،م لة الكلمة ،مصف ماب125. ،،
42د عثف الجثا الرفاعي ،حعفاد و وا مقاصف الشر عة ،دمش ،دا الفكر 26 ، 2332 ،د 21.
 44دد محمددف مهددفا لددما الددفي  ،االجتهدداد والت ف ددف فددي الفقددل االمددالمي ،بيدددروت المؤمسدددة الفوليدددة
للف امات والنشر88. ، 1444 ،
43د محمف مهفا لما الفي أل الوصا ا ،بيروت دا النها 21 ، 2332 ،أل
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