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مجلة األستاذ

المنيج االستنباطي باستخدام الجينيالوجيا في تفسير النصوص الدينية
د .عبد عمي سفيح
فرنسا /وزارة التربية والتعميم الفرنسية
alaineli_soyer@hotmail.com

الممخص:

تفسير النصوص الدينية يحتل موضوع الصدارة واالىتمام منذ بدايات النيضة الفكرية في الفكر االسالمي،

وان كانت ىناك قراءات معاصرة لمنصوص الدينية اال انيا بقت بعيدة عن الحداثة.
القرآن الكريم ىو مصدر ثقافة ىذه األمة االسالمية وتراثيا بكل أطيافيا وأشكاليا وأزمانيا .استخدمت مناىج

عد يدة في تفسير النصوص الدينية  ،وظيرت مدارس عديدة اال ان ىذه المناىج والطرق ال زالت قديمة ولم تحدث.

ىذه المناىج والوسائل ال تكفي لكشف المعنى الباطني لمنصوص الدينية .في أوربا وجد عمماء االجتماع والتاريخ
والفمسفة طرق ووسائل حديثة لتفسير الظواىر التاريخية واالنسانية ومنيا في بدايات القرن الماضي ىي
الجينيالوجيا .يعرف الجينيالوجيا ىو عمم المنشأ أو عمم األنساب .ىنا تعطي معنى آخر في البحوث االنسانية وىو
االعتقاد بأن األشياء في بداياتيا كانت كاممة واما الزمن أو الوقت يمعب دو ار في اظيارىا .ىذه الوسيمة البحثية

استوحيت من فمسفة نيتشة ،وسماىا بجينيالوجيا التاريخ .ىذه الوسيمة تسمح لمفمسفة أن تمتقي بالتاريخ ،أي ىي تاريخ
الحقيقة وليست حقيقة التاريخ ،ودين الحقيقة وليس حقيقة الدين ،ودين التاريخ وليس تاريخ الدين .الجينيالوجيا

استخدميا فالسفة وعمماء فرنسيين بعد منتصف القرن الماضي ومنيم فوكو ،دولوز ،دريدا ونانسي لفك ىيمنة
التاريخ عمى الفكر والعقل البشري.
أخذت في ىذا البحث نموذجا بحثيا لظاىرة تاريخية دينية وىي نشأت التشيع وطبقت واستخدمت الجينيالوجيا

في فك رموز ىذا الموضوع الشائك المعقد ألن استحضار الماضي باعتباره مجموعة من الوقائع قد حصمت في

زمان ومكان محددين ومحورىا االنسان ،فاستحضاره ليس عممية سيمة ألن ذلك يقتضي في توفر نيج خاص يعيد
بناء الظاىرة التاريخية .وحصمنا عمى نتائج تفتح بابا ألبحاث مستقبمية.

المقدمة:

البحث العممي في وقتنا الحاضر أصبح واحدا من المجاالت اليامة التي تجعل الدول تتطور

بسرعة ىائمة وتتغمب عمى معظم المشكالت التي تواجييا بطرائق عممية حديثة ومتطورة والتي ال
تعتمد فقط عمى النقل والتكرار بل عمى االسموب الذي يتوخى الحقيقة من ميدان الحياة اليومية

وبالنتائج المادية الممموسة.
البحث العممي ىو نشاط انساني ال غنى لمفرد والمجتمع عنو ،والبحث يشير الى الجيود

المبذولة الكتشاف معرفة جديدة ،وميمة البحث ىو التحقق من موضوع معين بصورة منتظمة
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ومنيجية .ومنيا تبدأ عوامل النيضة عند أي شعب من الشعوب باالىتمام بالماضي وكشف حقائقو
وربطيا بحاضره.
والفكر الحداثي والبناء المعرفي في المجتمعات الغربية قائم منذ أكثر من ثالثة قرون وىناك
انتاج يومي وتراكم عممي مستمر .ومنذ قرون بنيت سياسة لمثقافة والتثقيف وثم بنيت مؤسسات
لتطبيق ىذه السياسة مما أدى ىذا التطور الى تغير مناىج الكتابة التأريخية وقراءة النصوص

بصورة عامة ومن ثم تغير االسئمة التي يطرحيا الباحث أو المفسر .وكذلك أدت ىذه الثورة العقمية

الى بناء مشاريع نيضوية والتي اىتمت في اعادة قراءة أو اعادة النظر في التفاسير والشروحات
الموجو لمنصوص المكتوبة وخاصة النصوص الدينية .وقد استعان الميتمون في ىذا الحقل بتقنيات

وآليات حديثة مثل السيسيولوجي (عمم االجتماع) وخاصة عمم االجتماع الديني ،واالنثروبولوجي

(عمم االنسان) ،والفيمولوجي (منيج التأريخ النقدي) أخي ار الجينيالوجي (عمم النشأة أو عمم
التكوين) .ىذه المناىج واآلليات البحثية في عام  0691-0691من القرن المنصرم كانت ليذه

العموم ازدىار كبير واستثنائي في فرنسا ،وكان الغرب يدعو المفكرين الفرنسيين في جميع العالم
لتوضيح ىذه المناىج واآلليات مثل منيج الحفر الفكري لفوكو ومنيج التفكيك لمخطاب لدريدا .وأما

في الدين االسالمي ،فبتنوع تعبيراتو الثقافية وتجمياتو التأريخية يبقى عمى غرار األديان األخرى

باستثناء المسيحية ،اذا طبقت العموم االجتماعية والمناىج الحديثة تطبيقا مناسبا فإنيا سوف تكون
تحديا لممسممين .ألن ىذه المناىج الحديثة وآلياتيا بنيت عمى أساس النقد العممي لمعقل الديني.

بينما الفكر الحداثي االسالمي لممناىج قد تألق في القرن الثالث والرابع اليجري أي في جيل

مس كويو والتوحيدي وذلك بالجمع بين شتى أجناس العموم والفنون والفمسفة والتأريخ وكذلك منيم بن
قتيبة الذي بادر الى وضع منياج منذ القرن الثالث لميجري في مؤلفو المعروف ب(أدب الكاتب).
ثم أبدع مسكويو في ممارسة ىذا المنيج بكتابو الموسوم ( اليوامل والشوامل) والذي يحاور فيو

التوحيدي حول مسائل فكرية ىي في غاية التجريد والرقي .وليس أدل عمى انشغالي في ىذه

المناىج الحديثة في منتصف التسعينات من القرن المنصرم ىو اعدادي اطروحة دكتوراة في فرنسا
في التأريخ والفمسفة تحت عنوان ( عمي بن أبي طالب امام وخميفة).ويحاول الباحث في بحثو ىنا

فيم النصوص الدينية ،أي نصوص القرآن الكريم ،حيث أن تأريخ األمة الثقافي والحضاري والفكري
والجيادي واالجتيادي تمحور حول النصوص القرآنية .ولذا ،لقد ولدت اتجاىات مختمفة في فيم

النصوص القرآنية واستنباط المعاني منيا ،فمنيم استخدم المنيج الظاىري ،وآخر استعمل المنيج

الباطني ،وآخر استعمل المنيج العقمي أو القياسي ،والسواد األعظم استعمل المنيج النقمي في
تفسير القرآن ومن ضمنيا التفسير باألثر أو تفسير القرآن بالقرآن  ،تارة بعضيم يعطون األولوية

لمغة والبالغة ،وتارة لمجانب التأريخي أو القصصي .وعميو فاشكالية البحث تكمن في التجاذب بين
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الظاىر والمعنى والذي برز في شكل مبكر في تأريخ الفكر االسالمي والذي أدى الى ظيور تمك
االتجاىات المختمفة ،ومنو استعمل النص الديني في نصرة بعض االتجاىات الفكرية .ولكن المنيج

األكثر شيوعا ىو الظاىري النقمي باستعمال الوسيمة التجزيئية في تفسير النصوص القرآنية والتي
تتسم بالمحافظة عمى ظواىر النصوص ومعانييا والجمع بينيا في اعتدال .ىذا المنيج يرفض

القياس وسائر أوجو الرأي .وفي العموم االنسانية في منتصف القرن العشرين وجد العمماء بأن النيج
االستنباطي ال يكفي لكشف بعض االسرار وىي قاصرة عمى ان تكشف الحقيقة .فحدثت ايضا طفرة
وىي ايجاد وسيمة جديدة في تفسير الظواىر التأريخية واالنسانية ضمن المنيج االستنباطي وىي

الجينيالوجيا مع عمم االجتماع الديني .والجينيالوجيا ىي عمم المنشأ أو عمم االنساب .لكن ىنا
تعطي معنى آخر .أي ىي ردة فعل ضد كل تأريخ تكويني .الجينيالوجيا ليست شجرة االنساب،
وليست تأريخا تكوينيا تطوريا ،فيو اعتقاد بأن االشياء في بدايتيا كانت كاممة؛ فإنيا ترى وراء

االشياء التي تنظرىا شيئا آخر.

والجينيالوجيا ىي أصل االشياء أي المحظة التي تحددت فييا الخصائص وتعينت فييا اليوية،

المحظة التي اتخذت فييا االشياء صورتيا الثابتة التي تسبق كل ما سيعرض وسيتعاقب (ٔ).
وىذه الوسيمة لمبحث استوحيت من فمسفة نيتشة وخاصة من كتابو جينيالوجيا االخالق في عام

 .0889وأما الفيمسوف الفرنسي فوكو؛ فقد كتب مقاال شيي ار سماه نيتشة :جينيالوجيا والتأريخ.
ىذه الوسيمة البحثية تسمح لمفمسفة أن تمتقي بالتأريخ ،وىو عدم القفز عمى الواقع من خالل
انشاء مفاىيم مجردة تولد عالما ينوب عن العالم الحقيقي .أي ىي تأريخ الحقيقة وليست حقيقة
التأريخ ،ودين الحقيقة وليس حقيقة الدين ،ودين التأريخ وليس تأريخ الدين .أي االحداث التأريخية

تجد تفسيرىا الحقيقي في تحديد طبيعة الحقيقية ( ٕ).

فوكو ( ٖ ) ،ودولوز ( ٗ ) ،ودريدا ( ٘ ) ،وجان لوك نانسي (  ) ٙوغيرىم حاولوا استعمال
ىذه الوسيمة البحثية لفك ىيمنة التأريخ عمى الفكر والعقل البشري .والتي يمارس فييا التأريخ عمى

الفكر البشري وسموكو وظيفة قمعية بدييية ،ألنو يفرض عمى فكر االنسان شرعية وكل ما ىو
متداول في التأريخ ىو معيار الحقيقة.
ىذه الوسيمة أي الجينيالوجيا حققت نجاحا معتب ار وكبي ار في دراسة النصوص عمى اختالف
أنواعيا أشكاليا المعرفية في حقول العموم االنسانية المختمفة في أوربا والعالم الخارجي .يمكن
استعماليا في تفسير الظواىر القرآنية النيا خارجة عن مساحة التأريخ والذي بسببو ولد ىذا
االنقسام الطائفي والذي يعاني منو جسد األمة االسالمية منذ فترة ليست بقصيرة.ولتوضيح ىذا
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المنيج بصورة سيمة وبسيطة ،سوف آخذ نموذجا بحثيا لدراستو كمثال وبعنوان ( نشأة التشيع
والشيعة) .وسوف يتم البحث في ىذا الموضوع من مساحتين وبمنيجين مختمفين.
األول :وىو المنيج المعتاد عميو وىو االستقرائي ومن المساحة التأريخية ،أي التشيع كظاىرة أو
كحدث تأريخي ولدتو األحداث.
والثاني :ىو المنيج االستنباطي باستخدام الجينيالوجيا ومن مساحة القرآن ،أي ال عالقة ليا ال
بالزمان وال في المكان وال بشخص .فالتشيع ىنا عقيدة مثميا مثل عقيدة االيمان في اليوم اآلخر
وعقيدة االيحاء عن طريق المالئكة ،وسوف نقارن النتائج الحاصمة من المنيجين  .اال أن واضعي
ىذه األداة البحثية استخدموىا لكشف العالقة بين العالم المرأي والعالم غير المرأي ال بالمعنى

الغيبي أو الالىوتي ،بل بأصل القيم ومن أين نبعت وتطورت .ىذه الوسيمة البحثية وان بنيت عمى
فكر الفيمسوف األلماني نيتشة اال انيا أخذت حي از كبي ار بعد الحرب العالمية الثانية حيث قالوا أن
الحرب العالمية األولى كانت وليدة جنين تكون في القرن التاسع عشر وأن الحرب العالمية الثانية
ىي وليد لجنين تكون في بداية القرن العشرين .الجينيالوجيا تبحث عن الجنين في بداية تكوينو

ومنو يمكن اما اجياضو أو مساعدة تكوينو.

الديني؛ فيذه الوسيمة ساعدتني عمى البحث عن تأثير المنظومات الدينية
أما سيسيولوجيا
ّ
عمى المجتمعات التي تشكمت عبرىا ،والعكس أيضا ( مثال تأثير أىل الكتاب عمى معتقدات العرب
وتأثير واقع قريش االجتماعي غمى عبادة االصنام) .ثم تحميل مظاىرىا التعاونية وأيضا مختمف

أصناف تآزرىا( مثال تآزر الييود مع قريش) ،وكذلك توضيح من خالل ىذا البحث المعنى

السيميولوجي( عمم االشارات و العالمات والرموز ) لمختمف أشكال التعبير الفكري لمنصوص
الدينية ،وىو ضمن المنيج البنيوي( منيج تفكيك النص ثم تركيبو) وقد استخدمتو في تفسير ( أىل

البيت والتشيع والحنفية) .وىذا اليعني باننا نضع جانبا المسائل الغيبية ،وان نقتصر عمى المسائل

المثارة من جراء دراسة التفاعالت الثنائية بين الدين والسيسيولوجي .فرغم قناعتنا بأىمية المقاربة

السيسيولوجية ولكننا ال نعتبرىا أبدا المفتاح الوحيد الذي يسمح بفيم الظاىرة الدينية مثل التشيع
والحنفية وآل .أحيانا الفكرة الدينية تكون غالبة عمى االصل االجتماعي مثال في حالة الحنفاء ،أما
في حالة التشيع والشيعة فالفكرة االجتماعية ىي غالبة عمى الفكرة الدينية .في ىذه الدراسة سوف

نبين ىل الظاىرة الدينية ىي انعكاس لحالة تأريخية واجتماعية أم بالعكس أي الحالة االجتماعية

والسياسية ىي انعكاس لظاىرة دينية .ىنا استعممنا منيج واش (  ) 9بتحميل كل ظاىرة دينية

بوصفيا في الوقت نفسو بمنزلة االنعكاس وكذلك بمثابة المثال بحسب مستوى التساؤل الذي يطرح
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في ظرف معين .فالظاىرة الدينية ىي معا المثال الحي لتحقيق نموذج ما كما في حالة التشيع
والحنفية ،واالنعكاس أيضا لحالة اجتماعية وسياسية معينة .
اليدف من البحث:
ىو قراءة حديثة لمنص الديني والتراث االسالمي وذلك باستخدام منيجيات ووسائل حديثة ال

تمغي التراث بمقدار ما نستفيد منو .وىذه المناىج والوسائل سوف تفتح لمميتمين بدراسة النصوص

الدينية آفاقا جديدة ،وفيم أفضل لممحتوى الموضوعي لرسالة القرآن الكريم واستمداد الرؤية والحكمة
من ال نص القرآني الخالد المجرد عن حدود الزمان والمكان .ىذه المناىج الحديثة سوف تغير
االشكاليات ألن دراسة النصوص الدينية تدفع الباحث الى أن يأخذ بعين االعتبار جميع المستويات

الحياتية في ذلك المجتمع والجمع بين الثقافة والمغة والتأريخ والمغة والتأريخ والسياسة ،أي األخذ
بنظر االعتبار كل القوى التي تعمل تأريخ المجتمع .ىو اسموب جديد لتفسير النصوص الدينية.

وكذلك توسيع زوايا النظر وتنويع مستويات التحميل والكشف عن االسئمة المطموسة في الفكر

االسالمي عبر المساىمة التامة لإلنجازات االنثروبولوجيا الدينية والفيمولوجي ( عمم المغة المقارن
في أساس فقو المغة المقارن).

أما اليدف اآلخر؛ فيو طوال الثالثين سنة الماضية والباحث في فرنسا ،كان يتابع كل ما

يحدث في بالدنا االسالمية وخاصة في العراق الحبيب أكثر مما أساىم .ومتابعة المؤتمرات
والندوات والممتقيات سواء في لندن أو في العراق أو في باريس وكان يحضر في ىذه المؤتمرات

والممتقيات عمماء مسممون من جميع أنحاء العالم .في ىذه الممتقيات وجدت المسممين يستخدمون

الفكر االسالمي كوسيمة ايديولوجية أكثر من وسيمة عممية لدراسات عممية لحل المشاكل
المستعصية في مجتمعاتنا والتي تنخر جسم األمة االسالمية مثل الطائفية ،والعنف  ،لذا فاستخدام

الوسائل الحديثة في كشف سر النصوص الدينية تساعدنا عمى تفكيك بنية الخطاب االيديولوجي

وانتقالو الى خطاب معاصر مبني عمى مناىج حديثة.
أما االشكاليات البحثية االولى؛ فكانت وال تزال تتمحور حول كيفية العودة الى الينابيع
األولى ل متمقي منيا ،وعدم التوقف عند حدود السواقي ،ذلك الواقع الذي نعاني منو دليل عمى عدم
جدية وسائمنا المنيجية وطرائقنا في التعامل مع نصوص القرآن ،الذي أنتج خير أمة أخرجت
لمناس .وما لم نتممك القدرة واالدارة البتكار وسائل وأدوات منيجية حديثة تساعدنا عمى فيم

النصوص الدينية بشكل أفضل وىذا ال يعني بحال القفز فوق الواقع والتراث لمتعاطي مع النص

بدون امتالك األدوات السميمة ،وانما العودة الى فيم النص من خالل استيعاب المفيوم جميعا.

ولعل ىذا من المخاطر الفكرية ،أو من االصابات الفكرية البالغة في التعاطي مع النصوص
ٜٔٔ
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المقدسة ،ألن المؤرخين القدامى لمتأريخ االسالمي كانت السياسة تسيطر عمى أعماليم ،فبالغوا
االىتمام بأحداثيا ورجاليا ومغامراتيا العسكرية ،وركزوا عمى الفرد ،وتصوير التأريخ كأنو تأريخ

أفراد منعزلين عن بيئتيم ووسطيم ،عوض االىتمام بالمجتمع وبالفرد داخل المجتمع .وىي صورة

من عمل التدين التي لحقت باألمم السابقة ،والتي حذر منيا القرآن الكريم حتى ال تتسرب الى أمة
الرسالة الخالدة.

أما االشكالية البحثية الثانية؛ فال يمكن نقل مناىج ووسائل من فكر غربي الى فكر شرقي

دون أن نكون عمى عمم بالمناىج التي تأخذىا من الثقافة الغربية .العموم االجتماعية المعاصرة

والمناىج الحديثة ومنيا منيج الحفر لفوكو ومنيج التفكيك والبناء لدريدا ىذه المناىج تعتبر الدين

عبارة عن ظواىر ثقافية وليست غيبية .لذا ولدت ىذه المناىج واألدوات البحثية أساسا لنقد العقل
الديني ألن العقل حسب تصورىم يميل دائما الى االيديوليجيا .والمجتمع يدفعو أن يميل الى ذلك.

لذا وضعوا مفيوم االبستمولوجي المعاصرة( أي عمم المعرفة المعاصر)ألن االنسان خطاء .ويجب
ألن ال ننسى أن العقل الغربي وخاصة العقل العمماني ال يدرك وظائف الرمز والداللة وال يعير أي

اىتمام لمظاىرة الدينية وال تدرك وظائف القصص والرمز والعالمة والمجاز في توليد المعاني
وبالتالي في توليد كل أنظمة الداللة التي يفسر االنسان بواسطتيا العالم .وبما اننا نممك الرؤية

األنثروبولوجية التي تعتبر أن النظام االجتماعي واالقتصادي والسياسي مشتق من األنظمة
المعنوية والمزية والسيمائية ( عمم العالمات) التي تتحكم بالحاسية الفردية والجماعية وكذلك ندرك
عجز الحداثة لمتوصل الى حل نيائي لممسائل االنسانية الجذرية التي تتعمق بالمعنى والقيمة
والعدالة والمقدس والرغبة في الخمود .في ىذا البحث ندعو الى التوافق والتزاوج بين المناىج

والوسائل الحديثة واالنثروبولوجيا االسالمية التي مصدرىا القرآن الذي أساسو ذو بنية قصصية

ورمزية ،قولو تعالى ( :نحن نقص عميك أحسن القصص بما أوحينا اليك ىذا القرآن وان كنت من
قبمو لمن الغافمين) سورة يوسفٖ :؛ وقولو تعالى( :واضرب ليم مثال رجمين جعمنا ألحدىما

جنتين من اعناب وحففناىما بنخل وجعمنا بينيما زرعا) سورة الكيف .ٖٕ :لذا استخدمنا ىذه

األداة المعرفة بالجينيالوجيا في تفسير الظواىر القرآنية حسب عقيدتنا وفمسفتنا لمحياة غير المجردة
من الوجود الغيبي.
المبحث األول /كيفية قراءة النصوص بصورة عامة:

أوال :مفيوم النص القرآني عند المسممين :مفيوم مصطمح النص عند عمماء المسممين القدامى
وخاصة األصوليون ،فقد كان لمصطمح النص عندىم مفيوم آخر .فتحدثوا في النص بعبارات كثيرة
أشيرىا ما ذكره الشافعي( ت 412ه) بأنو :ىو المستغني بالتنزيل والتأويل .ىو الكالم الذي ال
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يحتمل التأويل والتفسير ألن ظاىره يغني عن كل ذلك ،والذي أبانو اهلل لخمقو نصا ظاى ار بينا (.)ٛ
وىذا التعريف لقى قبوال حسنا عند كثير من العمماء في ذلك العصر ومنيم أبو حامد الغزالي

(ت515ه) ،وابن حزم (ت 259ه) وغيرىم ،ولم يخالفوه اال في بعض الجزئيات .) ٜ (.في حين
نرى أن بعض العمماء في شرح النصوص لم يتوقفوا عند التنظير لمجممة وشرحيا ومنيم عبد القاىر

الجرجاني(ت 290ه) في نظرية النظم في كتابو ( دالئل االعجاز)  ،حيث تبرز قيمتو النصية في
أنو جمع بين عموم كثيرة كالنحو وعمم المعاني وعمم البيان والتفسير وداللة األلفاظ ،والمعجمية

والمنطق ،وألف بين أشتائيا في انسجام كبير وكان ىدفو األساس ىو خدمة النص القرآني وبيان

اعجازه (ٓٔ) .أما جميور عمماء الفقو ،وال سيما الذين بحثوا في حقمي دالالت األلفاظ ومعاني
األساليب وما يترتب عمييا من قواعد وأحكام ،وتعرضوا لمثنائيات الداللية التي وضعوىا تحت

عناوين مختمفة :العام والخاص ،المطمق والمقيد ،المجمل والمفصل ،المحكم والمتشابو ،وىذه
الثنائيات تشمل الشروط الجوىرية والوظيفية والمعرفية لمنص القرآني .أما الصنف اآلخر من

المفسرين لمنصوص القرآنية والذين قاموا بجيود مضنية في تحميل النص القرآني كل عمى طريقتو؛

فقد سمكوا في فيمو طرائق منيجية شتى ومنيا :التفسير حسب المنيج الروائي ،وىذه كانت طريقة
المتقدمين في التفسير لمعرفة المراد من اآليات ،وكان الجميع يعتني بالرواية ونسبة األقوال

اعتناء بالغا حتى
التفسيرية الى من قاليا ،ولكن ذلك كان متفاوتا بينيم فظير من اعتنى بالرواية
ً
اطمق عمى تفاسيرىم التفسير بالمأثور وعمى رأسيم الطبري .وىناك من جمع بين ىذا التفسير
والتفسير العقمي وعمى رأسيم الزمخشري في تفسير الكشاف والذي يميل لمدرسة المعتزلة .اما

حديثا فجل المفسرين يستخدمون المنيج النقمي باختالف وسائمو مثل تفسير القرآن بالقرآن ومنيم

قديما السيوطي ،وحديثا سيد قطب والسيد الطباطبائي وان يضيف ىذا األخير المنيج الباطني ليا.
ىذا النيج وىو تفسير القرآن بالقرآن ،حاليا يسمى بالمنيج السياقي في عمم الداللة وىو المنيج الذي

جعل لمسياق الدور الحاسم في فيم النصوص وتحديد معاني األلفاظ وضبط دالالتيا .وأن عمم

الداللة ىو عمم يدرس األلفاظ ويخرج معناىا ولذلك يدرس النص متكامال ويخرج معناه والقصد منو.
وطور االنكميز ىذا المنيج وسموه ( داتا مينينك) أي التنقيب عن أولوية ضرورية فقدت في المعنى

العام لمنص ولذا نحتاج الى عممية تنقيب .مثال عمى ذلك كممة (آل) في القرآن والتي كان ليا

معنى عميق وأولوية في الرسالة االسالمية اال انيا فقدت معناىا الحقيقي مما أدى الى فقدان
السياق العام لمنصوص القرآنية ،يتم شرحيا بالتفصيل في المبحث الثاني .وأتفق عمماء المغة

المعاصرون عمى أن عالقة الكممة مع الكممات األخرى في النص والخطاب ىي التي تحدد معناىا،

وصرح زعيم المدرسة السياقية فيرث بأن المعنى ال ينكشف اال من خالل تنسيق الوحدة

المغوية( ،)00أي وضعيا في سياقات مختمفة ،وعميو فان دراسة دالالت الكممة يتحدد وفق
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السياقات التي ترد فييا( ٕٔ )؛ وأول من تنبو الى دور السياق في تحديد دالالت األلفاظ القرآنية
وتفصيل مجمميا وتخصيص عاميا ىو الشافعي ،ولعمو ىو أول من استعممو من عمماء المسممين
القدامى استعماال اصطالحيا وليس لغويا ،وأحسن استثماره كأداة ال سيما في التفريق بين نمطين

ىامين تعبر عنيما الثنائية الداللية( ٖٔ ) .ىذا المفيوم قد ال ينسجم مع كثير من اآليات القرآنية،
ألن القرآن نزل منجما حسب القصة والحدث ،وبعض اآليات ،وفي اآلية الواحدة أيضا يختمف
السياق أول اآلية عن آخرىا كما في آية التطيير ،ففي البداية تحدث القرآن عن نساء النبي وفي

الوسط خص أىل البيت فقط مع ان اآلية واحدة.
وقال جالل الدين السيوطي في ىذا المجال :من أراد تفسير الكتاب العزيز طمبو أوال من

القرآن ،فما أجمل منو في موضع فقد فسر في موضع آخر( ٗٔ ) .وىذه اشارة واضحة لمسياق
العام لمنص القرآني ،وىو االجراء الذي تسميو المناىج الحديثة( بالرؤية المنبثقة) وىذا يقتضي ان

المعنى أو الداللة ينبثق من داخل النص وال يفرض عميو من الخارج .ومن أخذ بالمنيج السياقي
في التفسير جمع من المفسرين وفي مقدميم ابن جرير الطبري ،وفخر الدين الرازي في مفاتيح

الغيب ،والزمخشري في تفسير الكشاف ،ومحمد ابن الطاىر ابن عاشور في تفسير التحرير والتنوير
وسيد قطب في تفسير في ظالل القرآن وكذلك السيد محمد باقر الصدر في تفسيراتو لبعض اآليات

القرآنية ،حيث أخذوا ىؤالء بالجمع بين الرواية والدراية ،فيم يسردون األقوال ويناقشونيا ثم
يستنتجون ،غير ان السيد محمد باقر الصدر انفرد بإعطائو أولوية كبيرة لمتفسير الموضوعي لمقرآن

ودعا اليو بقوة وحجة عمى المنيج الترتيبي المعيود بين المفسرين .ومما يؤخذ عمى مفسرينا وعممائنا
انيم ال يمتزمون بالسياق دائما بالرغم من استخدامو في التحميل ،اذ لم يكن السياق ىو االداة

المنيجية المييمنة بل كانت تزاحميا أدوات أخرى من العموم األثرية والمنطقية والفمسفية
واالجتماعية .كذلك الذي يؤخذ عمييم ىو أخذىم لمقرآن كشاىد عمى تفاسيرىم ألنيم ال يميزون ما
ىو ديني وما ىو تأريخي .ومثال عمى ذلك سيد قطب ،الذي كان ىدفو من التصوير الفني لمقرآن
ىو جمع الصور الفنية لمقرآن دون التعرف لممباحث المغوية أو الكالمية لغرض الوصول الى

اصالح اجتماعي ( .) 05

ثانياً /مفيوم النص عند األوربيين :ليق أر المفكر الغربي أو المستشرق النصوص سواء كانت

نصوصا دينية أو نصوصا عامة ،وذلك باستخدام منيج التأريخ في القراءة والمبني عمى عممية النقد

الشامل لمنص والتراث والممارسة التي نتجت عنيا .ىذه المناىج ىي امتداد معرفي لمعممانية
الميبرالية التي تنطمق من مفاىيم الحداثة التي تتخذ من االنسان مرجعية عقمية ،متخذة في نفس

الوقت من الفمسفة التأريخية منيجا مستخدمين أدواة أو وسائل منيجية مختمفة مثل االنثروبولوجي،
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والسيسيولوجي بكل انواعو ومنيا سيسيولوجي الدين و سيسيولوجي المعرفة ،وكذلك عمم النقد
الالىوتي ذات الصمة مثل اليرمونيطيقية ،وكان من رواد ىذا التحديث ىو الفيمسوف والعالم

االجتماعي الفرنسي ميشيل فوكو حيث يقول :ان البشر ىم الذين يصنعون التأريخ  ،وال دخل لمقدرة
االليية في ذلك وال القوى الغيبية ،وبالتالي فالتأريخ كمو بشري من ادناه الى أقصاه ( .) ٔٙ
عندما يفسرون المستشرقون النصوص الدينية فانيم يبنون أفكارىم عمى (انسنة النصوص

الدينية) أي جعميا مصد ار بشريا ال مصد ار الييا أو ربانيا .أي أن النص ىو سياق أدبي يتكأ عمى
بعد زمني تأريخي .لذا فالعالقة المراد كشفيا بين العالم المرئي والعالم غير المرئي ىي ليست

عالقة خالق ومخموق بل ىي عالقة مخموق مع مخموق .وىذه تشمل كل دراسات النصوص الدينية

سواء التوراة أو االنجيل أو القرآن .لذا ىؤالء الباحثون والمفكرون  ،يأخذون التراث االسالمي وغير

االسالمي كمنتج تأريخي بشري ،وىذه الحداثة كما اوضحيا الفيمسوف االلماني موغن ىابرماز

( ،)ٔٚىي وحد ىا القادرة عمى زحزحت الموضوعات التقميدية نحو اشكاليات جديدة .أما الفيمسوف
الفرنسي جاك دريدا ،في نقده لمنص الالىوتي في الغرب ،يؤكد عمى أسبقية السياق عمى الكتابة

والسبب ىو لموصول الى نتيجة منطقية مفادىا انو ليس لمنص معنا ثابت.

يأخذ المنيج الغربي بصورة عامة في الحسبان الحقائق التأريخية ،والحقائق االجتماعية،

والحقائق المغوية التي كتب في حينيا النص كحقيقة مادية ثابتة .اما عمماء المسممين بصورة عامة
حاولوا االبتعاد عن ىذه الفمسفة في تفسير النصوص الدينية اال أنيم وقعوا في نفس منيج التفكير

الغربي من حيث ال يعممون باستخداميم أدوات ووسائل منيجية مختمفة في تفسير بعض الظواىر
الدينية وذلك باستخدام طريقة المقارنة التأريخية واالنثروبولوجية االجتماعية ،أي استخدموا طريقة

التحميل االجتماعي والتأريخي واالنثروبولوجي الضاءة النصوص الدينية والكشف عن مشروطيتيا
التأريخية مثل مسألة الخالفة بعد وفاة الرسول(ص) .وىذه الطريقة نجدىا اليوم عند مدرسة
الحوليات الفرنسية وميشيل فوكو الذي ىو رائد ىذه المدرسة والذي يميز بين تأريخ االفكار وتأريخ

االنسان الفكرية.

ثالثاً /مفيوم النص الذي عمى ضوئو بني ىذا البحث :بالنسبة لنا :ان اهلل سبحانو الخالق الذي
تجمى في التأريخ األرضي لمبشر عدة مرات عبر رسمو وأنبيائو وأوليائو وقد بمغ أوامره ونواىيو عن

طريق الوحي الذي أتخذ أشكاال مختمفة ،وبدوره أي الوحي نقل الى البشر الحقيقة الغيبية .نحن

نستخدم الجينيالوجيا كوسيمة نيج لتفسير النصوص الدينية لمعودة الى اهلل سبحانو .فكل شيء يأتي
منو وكل شيء يعود اليو .أي أقصد العالم ،والتأريخ .ونحن ال ننحاز ال الى الغرب أوالشرق ،ال

لمدين أو لمدنيا ،ال لمروح أو لمجسد ،ال لمفمسفة الالىوتية أو العممانية ،بل ننتمي الى منيج لبناء
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الحقيقة وبواسطة ىذا المذىب نضع العقل البشري تحت المجير ليستطيع أن يميز بين الخطاب
االليي والخطاب البشري دون أن يضع األول في سياقات الداللية والقوانين البالغية والوسائل

االستقرائية.

انخرطنا في قراءة النص القرآني والتراث االسالمي معتمدين منيجا ووسيمة في القراءة يقوم :
أوال :عمى أن الحقيقة تسبق الوجود في النصوص المتعمقة بالعقائد االيمانية .أي أن االرادة االليية
وىي كن ،تسبق الوجود ،يكون أو كون .أي أن الحقيقة سبقت التأريخ وىي التي تسير وتوجو

التأريخ ،وما التأريخ اال نتاج ليذه االرادة السابقة وليست نتاج تطور زمني وحدث تأريخي.

فالجينيالوجيا ترجع األحداث الى مصادرىا .أما في حالة العقائد التشريعية ،فنشرح النصوص
الخاصة بيا تبعا لمزمان أي توضع في مساحة التأريخ ألن الوجود يسبق الحقيقة .أي بصورة

ممخصة أنيا تدخل في مساحة االجتياد .لذا نأخذ بنظر االعتبار ربط الوثائق والنصوص بالمرحمة

الزمنية التي كتبت فييا وموصولة بتعين طبيعة القوى االجتماعية السائدة ،والحركات الفكرية
المتكونة في تمك الفترة .أي القوانين والشرائع واألفكار التي تنشأ في فترة معينة .لذا في ىذه الحالة

نخمع القدسية عمى العقائد االيمانية .أما في الحالة الثانية ،فال يمكن خمع قدسية في االشياء األكثر
دنيوية أي حالة الوجود يسبق الحقيقة.
فالتأريخ ىو لحمة منسوجة من العالقات الثنائية ،الروحية والجسدية ،الدينية والدنيوية ،فاذا ما
أردنا أن نعيد تفسير النصوص الدينية عمى حقيقتيا ،فعمينا أن ال نعطي أولوية ألي عنصر من

ىذه العناصر الداخمة في التركيب بل اعطاؤىا التوازن ،ألن كميا تستحق االىتمام .ولذا نحن ندرك
تماما صعوبة المنيج واألداة ،أي المنيج االستنباطي باستخدام الجينيالوجيا كأداة في ىذا البحث،

خصوصا أن ما نطرحو ليس مألوفا استخدامو بعد في دراسة النصوص الدينية والتراث ،لذا نجد

صعوبة كبيرة في تأمين الربط بين الحقيقة والوجود ،وبين كن و فيكون ،وبين الدين والدنيا وبين
الروح والجسد ،وبين السماء واألرض ،وبين العقائد االيمانية والتشريعية ،وذلك ألن العالقة بين ىذه

الثنائيات ىي عالقة غير مباشرة وال تخضع أحيانا لنفس المنيج واألداة.
ىذه المقاومة والصعوبة يمكن أن نفيميا ،بأن المجتمع االسالمي بصورة عامة والعربي بصورة
خاصة أنو عقل ديني ،أي أنو يعطي أولوية لمعقائد االيمانية عمى التشريعية وكل شيء يعتبره

مقدسا ،أي يخمع ثوب القدسية عمى الممارسات األكثر دنيوية ومادية.

المبحث الثاني :نشأة التشيع والشيعة :لقد كتب في نشأة التشيع والشيعة كثير من الكتب والبحوث
والدراسات من بداية القرن األول لميجري ابتداء من اليعقوبي والطبري والمسعودي وابن ابي الحديد
ٕٗٔ
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وبن قتيبة مرو ار بالطوسي وانتياء بالسيد محسن األمين العاممي والسيد محمد باقر الصدر ومحمد

حسين المظفر وغيرىم من العمماء األجالء .وعندما نبحث عن موضوع ميم ومعقد مثل ىذا
العنوان ،ممكن أن نحصل عمى جوابين مختمفين قريبا أو بعيدا في حالة معالجتو من خالل

مساحتين بحثيتين مختمفتين  ،وبمنيجين مختمفين.

اذا عالجناىا عن طريق المساحة التأريخية فتكون نشأة الشيعة ظاىرة تأريخية بالرغم من انيا

تقدم لمباحث مادة كبيرة ناتجة من مصادر ال يستيان بيا ،اال انيا ال تخمو من التناقض؛ ألنيا
تتأثر عادة بأىواء كاتبييا .الظاىرة التأريخية عندما يراد دراستيا فانيا ال تخمو من أبعاد ثالثة :البعد
األول ىو الزمان ،والبعد الثاني ىو المكان ،أما البعد الثالث فيو الشخص أو الشخوص التي تدور

األحداث حوليم .فاذا اعتبرنا التشيع ظاىرة تأريخية فنقول أن التشيع بدأ من كذا فترة ( بعد وفاة
الرسول مثال) ،وفي كذا مكان ( السقيفة مثال ) ،أما الشخص أو الشخوص فيو ابعاد االمام عمي

عن الخالفة  .فاألبعاد الثالثة موجودة عند دراسة أية ظاىرة تأريخية .ىنا يحدث الخالف والتناقض

والغموض وتضارب اآلراء أو تشابييا أحيانا .قسم يختمفون في الزمان .منيم يقول بعد السقيفة،
ومنيم قبل وفاة الرسول (ص) ،ومنيم بعد معركة صفين  ،ومنيم بعد استشياد االمام الحسين (ع).

ىذا في الزمان  .أما المكان كذلك .وممكن البعض يستعين في القرآن الكريم لتعزيز بعد من ىذه
األبعاد ثم بعد ذلك تربط األحداث التأريخية بظروفيا ثم دراسة ما تكون منيا من عقائد وأفكار .أي
ان العقائد واألفكار ما ىي اال نتاج ليذه األحداث التأريخية .ويصبح التأريخ ىو صانع التشيع.

ولوال السقيفة ومأساة كربالء لما كان لمتشيع من وجود.

أما عندما ندرس ظاىرة التشيع والشيعة كظاىرة قرآنية؛ فينا نأخذ القرآن المصدر الوحيد وليس
مقابمو شيء ،وبو نفسر الظواىر التي نبغي دراستيا؛ فالظاىرة القرآنية تخمو من األبعاد الثالثة ،أي
الزمان والمكان والشخص .ألن الظواىر والسنن القرآنية ىي خارجة عن الزمان والمكان والشخوص،

أل نيا من صنع اهلل وليس من صنع التأريخ .ىذه الظواىر ال تخضع ألحوال وقتيو وخارجية وال
لعوامل نفسية .أي األحداث ال تدار حيث ما دارت األحوال واألوضاع وما شاء الشخص أو

المجتمع ،وال يستطيع أحد أن يحدث تغي ار أو تبديال أو تحويال أو تعديال .كما في قولو تعالى  (:قل

م ا يكون لي أن ابدلو من تمقاء نفسي ان اتبع اال ما يوحى الي اني أخاف ان عصيت ربي
عذاب يوم عظيم ) سورة يونس ٘ٔ؛ وكذلك قولو سبحانو  ( :يا أييا الرسول بمغ ما انزل اليك
من ربك وان لم تفعل  )........سورة المائدة .ٙٚ
أما بالنسبة لمشخوص؛ فيذه ىي السمة األساسية المميزة بين الرسل واألنبياء واألسباط والحواريين
واألئمة  ،وأولي العمم ومن عندىم عمم الكتاب ،وبين القادة والزعماء والذين تكون رسالتيم وكفاحيم
ٕ٘ٔ
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من وحي بيئتيم وثقافتيم ومشاعرىم ومع مراعات المصمحة السياسية والظروف واألحوال المحيطة
بيم .أي المقصود ىو ان الرساالت السماوية ىي من وحي اهلل عز وجل وليست من وحي البيئة

والمجتمع.

أوالً /التشيع والشيعة ظاىرة تأريخية :ان التشيع ظاىرة تأريخية أي ولدت من رحم األحداث

التأريخية .أي تخضع لألبعاد الثالثة وىي الزمان والمكان واألشخاص .يقول الكاتب الفرنسي بول

فاليري ،التأريخ ىو أخطر محصول أنتجتو كيمياء الفكر ( ،)ٔٛفي حين كارل ماركس يقول،
االنسان ىو الذي يصنع التأريخ لكنو يجيل نتائجو ( .)ٜٔ
وأما المؤرخ السخاوي؛ فيقول :التأريخ فن يبحث عن وقائع الزمان حيث التعين والتوقيت،

وموضعو االنسان والزمان( ٕٓ) .اذا كانت الظاىرة التأريخية تسعى الى تحديد معالم الماضي
باعتباره مجموعة من الوقائع التي حصمت في زمان ومكان محددين ومحورىا االنسان ،فان
استحضار ىذا الماضي ليس عممية سيمة ألن ذلك يقتضي توفر نيج خاص يعيد لبناء الظاىرة

التأريخية انطالقا من الوثائق والمصادر التأريخية ولكن مع ذلك يظل بناء معرفة دقيقة بالماضي
يواجو عائق المسافة الزمنية التي تفصل الماضي عن الحاضر ،لذا تبقى معرفة أية ظاىرة ىي

نسبية بحد ذاتيا.

لقد كتب في نشأة التشيع والشيعة كثير من المصادر سواء أكانت ىشيعية أو سنية  ،ومنيا

مصادر اختصاصية ومصادر عمومية ،ومنيا:

.0مقاتل الطالبين ألبي فرج االصفياني :وىذا الكتاب يدور حول تأريخ التشيع ويبحث في من قتل
من آل أبي طالب عمى أيدي الحاكمين والظالمين (ٕٔ).

.4الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة لعمي خان الشيرازي :ويبحث ىذا الكتاب عن تأريخ التشيع
في فصول تأريخية عديدة ومختمفة (ٕٕ).
.3أعيان الشيعة لمحسن األمين العاممي :ىذا الكتاب واضح من اسمو فيو يبحث عن شخصيات
شيعية ،وكذلك التأريخ العام لمتشيع واحتوى عمى اثنى عشر بحثا حول مفيوم الشيعة وانتشار

التشيع بين الصحابة والتعامل التعسفي مع شيعة أىل البيت واالفتراءات عمى الشيعة وخاصة عقيدة

االمامية ( ٖٕ).

.2تأريخ الشيعة لمحمد حسن المظفر :ويعد ىذا البحث من المصادر اليامة والمعتبرة في تاريخ
التشيع حيث قام المؤلف بدراسة تأريخ الشيعة من عصر الرسالة حتى عصره ىو (ٕٗ).
ٕٔٙ
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وىناك قراءات وفرضيات ونظريات في نشأة التشيع والشيعة ومنيا:
.0ظيور التشيع في زمن الرسول (ص ) :ويستدل أصحاب ىذا الرأي عمى مقالتيم ىذه بان اسم
الشيعة كان يطمق عمى بعض الصحابة في عيد الرسول (ص)،وىم صحابة مقربون لعمي بن أبي
طالب(ع) ،وىم سممان الفارسي والمقداد وأبا ذر وعمار بن ياسر ومالك األشتر .ومن مؤيدي ىذا

الرأي من المعاصرين ىم محمد جواد مغنية ،ومحمد حسين كاشف الغطاء ،ومحمد حسين
الطباطبائي ،والسيد محمد باقر الصدر ،والدكتور عبد اهلل فياض.
.4ظيور التشيع بعد وفاة الرسول(ص) :الزمان ىو بعد وفاة الرسول(ص) ،والمكان ىو السقيفة،
والشخوص ىم ابو بكر عين خميفة لممسممين واقصاء االمام عمي(ع) عن الخالفة رغم تعيينو
كوصي وكخميفة من قبل الرسول(ص) في مواضع مختمفة ومن ابرزىا يوم الغدير.
.2نشأ التشيع بعد مقتل الخميفة الثالث عثمان بن عفان.
.5نشأ التشيع بعد حرب صفين التي دارت بين االمام عمي (ع) ومعاوية بن أبي سفيان.
 .9نشأ التشيع بعد واقعة كربالء.
 .9نشأ التشيع في زمن االمام جعفر بن محمد الصادق(ع).
االجتيادات في زمن ومكان نشأة التشيع مختمفة ولكل طرح أنصاره .والسبب في ىذا التباين ىو
طبيعي ألننا عالجنا ظاىرة التشيع كظاىرة تأريخية ولدت من رحم التأريخ .والفرق بين الشيعة

والسنة ىو أن السنة يأخذونيا كظاىرة تأريخية كميا  ،اما الشيعة فانيم يؤكدونيا بسند اليي ونص
قرآني اال انيم لم يخرجوا من دائرة المساحة التأريخية أي ان القرآن يستخدم كمؤيد لمتأكيد عمى

الحدث التأريخي.
ثانياً /التشيع ظاىرة قرآنية :الباحثون والكتاب الشيعة ومؤيدوىم قد أعطوا ليذه المساحة القرآنية
مكانا ممي از وذلك بالتأكيد عمى أحقية االمام عمي (ع) بخالفة الرسول(ص)ىو وأوالده ومنيا:

.0قولو تعالى ( :فمن حاجك فييمن بعد ما جاءك من العمم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم

ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتيل ونجعل لعنة اهلل عمى الكاذبين) سورة آل عمران:

ٔ.ٙ
 .4قولو تعالى ( :انما يريد اهلل ليذىب عنكم الرجس أىل البيت ويطيركم تطيي ار ) سورة
األحزاب.ٖٖ:
ٕٔٚ
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 .3قولو تعالى ( :انما وليكم اهلل ورسولو والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وىم
راكعون) سورة المائدة٘٘.
ش ِرِك َ ِ
ِ
.2آية البراءة ( بر ِ
يحوا ِفي ْاأل َْر ِ
ض أ َْرَب َع َة
اى ْدتُ ْم ِم َن ا ْل ُم ْ
ين َع َ
سوِل ِو إِلَى الَِّذ َ
ين فَس ُ
اءةٌ م َن المَّو َو َر ُ
ََ َ
ش ُي ٍر
أَ ْ
 .5قولو تعالى ( :يا أييا الرسول بمغ)سورة المائدة .ٙٙ
وفضال الى وجود أحاديث نبوية كثيرة قد خصت االمام عمي(ع) وأىل بيتو ومنيا:
قولو(ص) ( :من كنت مواله فعمي مواله ،الميم والي من وااله وعادي من عاداه ) ( ٕ٘ ).
قولو(ص) ( :انت مني بمنزلة ىارون من موسى).)ٕٙ (.
وقولو(ص) ( انا مدينة العمم وعمي بابيا) (.)ٕٚ
نشاىد من ىذا العرض أن التركيز في اإلمام عمي(ع) وشرعيتو لقيادة الرسالة االسالمية بعد

الرسول(ص)  ،ىذا المنيج في البحث يوقعنا من حيث ال ندري في المساحة االولى وىي المساحة

التأريخية؛ ألننا اعتمدنا عمى القرآن لتأكيد الظاىرة التأريخية المحكومة بالمكان والزمان والشخوص.
ا ًذا؛ كيف القرآن الكريم يعرض ظاىرة التشيع بدون االنزالق في المساحة التأريخية؟

استخدام الجينيموجيا كوسيمة لممنيج االستنباطي يعتمد عمى ان الظاىرة وىي التشيع موجودة قبل

خمق الزمان والمكان واألشخاص .وما الفترة الزمنية اال ظيور ىذا الجنين الذي تكون مسبقا .أما
األشخاص فانيم اختيروا لمعب ىذا الدور قبل والدتيم .وسموىا عمماء االجتماع والتأريخ

بالفينومونولوجيا ،وىي دراسة نوعية لعقيدة الدين ونظرتيا لمعالم ولإلنسان .لذا يظير فييا حقيقة
واحدة ال غيرىا .ولتبسيطيا فيي كالبرعم في شجرة التفاح ،تحتاج الى وقت لظيور االوراق والثمار.
وليس الربيع ىو الذي كون ىذا الحدث  ،ألن االوراق والثمار موجودة في البرعم ولكن عمى شكل

ميكروسكوبي صغير .والشيء نفسو ،فالتشيع موجود من قبل و الوقت لم يخمقيا بل لعب دو ار
لظيورىا .كن ىي الكممة التي سبقت الكون ،وىذا الفعل كن تحول الى اسم كون .بمجرد ما أضيف

حرف الواو تحول الفعل الى اسم ،أي الى مادة محكومة بالزمان والمكان .ىناك حقائق قرآنية وىي:
.0ان اهلل عز وجل سن لكل امر في ىذا الوجود حكما وقانونا ال يحيد عنو أحد .فالسنن التي فطر

اهلل عمييا أمور خمقو ،ىي مجموعة قوانين سنيا سبحانو ليذا الوجود وأخضع ليا مخموقاتو جميعا،
عمى اختالف انواعيا وتباين اجناسيا .وتتصف السنن الربانية بالشمولية والثبات .فالدين ىو
ٕٔٛ
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مجموعة حقائق وسنن عمى االنسان معرفتيا .وان جزءا كبي ار من اليدى اساسو ان تعرف االنسانية
ىذه السنن الكونية .فاذا ضاعت معالم السنن ضاعت معالم الدين .قولو تعالى ( :سنة اهلل في

الذين خموا من قبل ولن تجد لسنة اهلل تبديال) سورة االحزابٕٙ:؛ وقولو تعالى (:سنة من قد
ارسمنا قبمك من رسمنا وال تجد لسنتنا تحويال) سورة االسراء.ٚٚ:
 .4وخمق اهلل سبحانو االنسان وزوده بوسائل المعرفة ،ليكون خميفة في األرض حتى يعمرىا ويسخر

ما فييا لمعيشتو ومن ثم يتخذىا مق ار لعبادة اهلل .لكن ىذه الوسائل المعرفية ال يستطيع االنسان
االحاطة في معرفة سنن اهلل الكونية وقوانينو اال بالقدر اليسير من كثير مما حولو في ىذا الكون
الفسيح المحسوس المرتبط ارتباطا وثيقا بحياتو ذلك ان أكثر ما في ىذا الكون يدخل في عالم

الغيب النسبي أو المطمق بالنسبة لإلنسان مما يجعمو في حاجة الى مصدر عميم يزوده بمعمومات
تزيح عنو الستر وتكشف عنو غوامض الكون .وبما أن االنسان كائن اجتماعي ال يمكنو العيش
منعزال عما حولو من كائنات موجودة فيو كذلك بحاجة الى قواعد ونظم لترتيب حياتو الفردية

واالجتماعية واالسرية .ارتباط ىذه النظم بالسنن الربانية يضمن لإلنسان الثبات واالستقرار .لذا

اصطفى اهلل سبحانو من البشر أفرادا ذوي طبيعة خاصة ويعدىم اعدادا خاصا لمساعدة البشرية

عمى فيم ىذه السنن والعيش بسعادة وأمان.

. 3وبعث اهلل سبحانو وتعالى منذ أبينا آدم (ع) الرسل واالنبياء إلبالغ الناس وتحذيرىم  ،في قولو

تعالى ( :يا أييا الرسول بمغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بمغت رسالتو) سورة
المائدة.ٙٚ:
االنبياء ىم القدوة الحسنة ،وذلك في قولو تعالى ( :ان اهلل اصطفى آدم ونوحا وآل ابراىيم وآل
عمران عمى العالمين) سورة آل عمران.ٖٖ :
وقولو تعالى ( :قال يا موسى اني اصطفيتك عمى الناس برسالتي وبكالمي) سورة االعراف:

ٗٗٔ؛ وكذلك قولو تعالى (:قل الحمد هلل وسالم عمى عباده الذين اصطفى) سورة النمل ٕٚ :؛
وكذلك قولو  (:اهلل يصطفي من المالئكة رسال ومن الناس) سورة الحج.ٕٚ :
فاألنبياء ىم أقرب الخمق الى اهلل وسيمة ،وأرفعيم عنده درجة ،وأحبيم اليو وأكرميم عميو ،.فخير
الدنيا واآلخرة انما نالو العباد عمى أيدييم وبيم عرف اهلل وبيم عبد وأطيع.
 .2عقيدة اتصال السماء باألرض عن طريق االيحاء بأشكالو المختمفة لم تنقطع منذ أبينا آدم (ع)
ولحد يومنا ىذا .ما من أمة خمت من رسول ،أو نبي ،أو وصي .قال تعالى (:ولكل قوم ىاد)

سورة الرعدٙٚ:؛ وكذلك قولو سبحانو ( :ولقد بعثنا في كل أمة رسوال) سورة النحلٖٙ:؛ وقولو
ٕٜٔ

مجلة األستاذ

العدد  – 329المجلد األول لسنة 3122م 2541 -هـ

تعالى :ومن من أمة اال خال فييا نذير) سورة فاطرٕٗ .ولد االسالم بعد تمبية اهلل سبحانو دعوة

ابراىيم (ع) التي سبقت والدة الرسول(ص) بحوالي  3111سنة في قولو تعالى ( :ربنا وأبعث فييم
رسوال منيم يتموا عمييم آياتك ويعمميم الكتاب والحكمة ويزكييم أنك أنت العزيز الحكيم ) سورة

البقرةٕٜٔ :؛ ىنا استجاب اهلل دعوتو بقولو تعالى ( :ىو الذي بعث في األميين رسوال منيم
يتمو عمييم آياتو ويزكييم ويعمميم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضالل مبين) سورة

الجمعة .ٕ :أي ىذه االستجابة احتاجت الى 3111عام لوالدتيا .أي ان ىذه الدعوة باشخاصيا
ىي موجودة قبل والدتيا ووالدتيم .أعد اهلل االسباب لظيورىا وانتصارىا .أي حسب الطريقة البحثية

الجينيالوجيا ،أن ظاىرة الدعوة االسالمية موجودة قبل والدة الزمان والمكان واالشخاص .فيي ليست
ظاىرة جيئت بيا االحداث بل ىي ظاىرة جيئت باألحداث .والقرآن أو الرسالة المحمدية تركزت

حول قطبين اساسين وكل مابين ىذين القطبين ىو محكوم بيما  ،القطب األول ىو عقيدة التوحيد:

أي انياء حالة الشرك وعبادة اهلل الواحد( أي موجية الى العرب المشركين وليس ألىل الكتاب ألنيم
يؤمنون بوحدانية اهلل)،
وأما القطب الثاني؛ فيو عقيدة اتصال السماء باألرض :أي ان يصبحوا العرب المشركون بعد
ايمانيم أوال بأىل الكتاب ،مثميم مثل الييود والنصارى ألن الييود كانوا يطمقون عمى المشركين
باألميين ألنيم ليسوا أصحاب كتاب منزل وذلك بقولو تعالى ( :ومن أىل الكتاب من ان تأمنو
بقنطار يؤده اليك ومنيم من ان تأمنو بدينار لم يؤده اليك اال ما دمت عمييم قائما ذلك بأنيم قالوا

ليس عمينا في األميين سبيال ) سورة آل عمران .95 :ومن خالل ىذا الكتاب سوف يكتشفون ىذه
العقيدة.

ل قد نشأ خطان أو فريقان متناقضان ال في الظاىر بل في الباطن بعد نزول اآلية في قولو

تعالى ( :وانذر عشيرتك األقربين) سورة الشعراء  .ٕٔٗ :ينذر محمد(ص) عشيرتو بيذين
المحورين .لماذا عشيرتو وليس باقي الناس؟ أراد الرسول أن يبين ليم عقيدة اتصال السماء

باألرض والمكتوب في الكتاب أي القرآن وىي :أن السماء تتصل باألرض عن طريق الوحي منذ
آدم والى يوم يبعثون الى اناس أصطفاىم اهلل ليذه الميمة .لقد أودع اهلل ىذه الميمة الى آل ابراىيم
في بني اسرائيل من نسل اسحاق ومن ثم قفى بيم وختم النبوة في بني اسرائيل في عيسى( ع ) .

اآلن انتقمت النبوة وبمشيئة اهلل الى أوالد اسماعيل وفي آل محمد الى يوم القيامة .ولذا طمب

الرسول (ص) منيم أن يتحمموا شرف ىذه الميمة في قولو (ص) عن االمام عمي (ع)  ( :يابني

عبد المطمب اني واهلل ال أعمم شابا في العرب جاء قومو بأفضل مما جئتكم بيو ،اني قد جئتكم

بخير الدنيا واآلخرة وقد أمرني اهلل أن أدعوكم اليو فأيكم يوازرني عمى ىذا األمر عمى أن يكون
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أخي ووصيي وخميفتي فيكم .قال  :فأحجم القوم عنيا جميعا وقمت أني ألحدثيم سنا وأرمصيم

عينا وأعظميم بطنا وأخمشيم ساقا .أنا يا نبي اهلل أكون وزيرك  ،فأخذ برقبتي ثم قال :أن ىذا

أخي ووصيي وخميفتي فيكم فأسمعوا لو وأطيعوا ،قال :فقام القوم يضحكون ويقولون ألبي طالب:
قد أمرك أن تسمع البنك وتطيع) ( .) ٕٛ

والتقاليد العربية في تمك الحقبة الزمنية كانت تنتقل من جيل الى آخر عن طريق الكالم غير
المكتوب .والكممة كانت عيدا وليس نصا مكتوبا يمتزم بو .ومعروف عند العرب آنذاك كانوا
يخونون العيود والمواثيق ولذا كان الرسول(ص) يكتب كل ما تعاىدوا عميو حتى يصبح حجة

عمييم ال عميو .فالقرآن وضح بصورة ال لبس فيو عقيدة اتصال السماء باألرض واستمرارىا حتى
يوم الدين حتى تكون حجة عمى العرب بعد وفاة الرسول(ص) وان اعترفوا بيا في حياتو ممكن ان

ينكروىا بمسانيم من بعد مماتو بحجة انيا غير مكتوبة.

الخط أو الفريق األول الذي ظير بعد اآلية ( وأنذر عشيرتك األقربين ) ،ىو رفض تام ليذه
العقيدة بل ومحاربتيا من قبل المشركين العرب في مكة .أما الخط الثاني وىم أىمو؛ فأنيم آمنوا

بيا .وبعد فترة من الزمن ألتحق في الخط الثاني كثير من الناس وحتى فتح مكة والى يوم وفاة
الرسول( ص) .ىنا أتحد المياجرون واألنصار في خط واحد ىو رفض عقيدة اتصال السماء

باألرض بحجة ان الوحي قد انقطع بعد وفاة الرسول(ص) اال قميل جدا يؤمنون بالخط الثاني أي

استمرار الرسالة عن طريق االمام عمي(ع) وأوالده.

اآلن سوف أوضح بشكل أدق ىذه العقيدة القرآنية .القرآن الكريم وضح ىذه العقيدة بالشكل اآلتي:
. 0عندما يقول القرآن ،آتيناه الكتاب ،أو أنزلنا الكتاب ،أو نزلنا الكتاب ،فيو يخص ىنا الرسل.
بينما عندما يقول ،أورثنا الكتاب ،فيو يخص ىنا األنبياء .مثال:

قولو تعالى (:ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان لعمكم تيتدون) سورة البقرةٖ٘:؛ وكذلك قولو
تعالى ( :ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات) سورة

البقرة ٛٚ:؛ وكذلك قولو( :نزل عميك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديو وانزل التوراة واالنجيل)
سورة آل عمران . ٜٚ:ىذه اآليات تخص فقط الرسل وىم ،موسى وعيسى ومحمد.

أما قولو تعالى ( :ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنيم ظالم لنفسو ومنيم مقصد
ومنيم سابق لمخيرات باذن اهلل ذلك ىو الفضل الكبير) سورة فاطر ٖٕ :؛ وكذلك قولو تعالى( :

ولقد آتينا موسى اليدى وأورثنا بني اسرا~يل الكتاب) سورة غافرٖ٘ :؛ فإن االنبياء واألوصياء
بعد نزول الكتاب عمى رسميم ،فيم ورثة الكتاب .أي دورىم التبميغ وتطبيق الشرائع .بينما في حالة

النبي يوسف(ع) ،لم يقل اهلل سبحانو آتيناه الكتاب بل يقول  ( :ولما بمغ أشده آتيناه حكما وعمما
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وكذلك نجزي المحسنين ) سورة يوسفٕٕ :؛ وكذلك قولو سبحانو ( :فوجد عبد من عبادنا

آتيناه من عندنا وعممناه من لدنا عمما) سورة الكيف ٙ٘:؛ وكذلك قولو تعالى ( :يا يحيى خذ

الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا) سورةمريم.ٕٔ :

أما في حالة النبي داود؛ فيقول سبحانو ( :وآتينا داود زبورا) سورة النساء ،ٖٔٙ :ولم يقل

سبحانو آتينا سميمان ،بل سميمان ورث الزبور ولم ينزل عميو.

 .4كل الرسل الذين نزل عمييم الكتاب ،ورثوه ألوالدىم ،بقولو تعالى( :ولقد أرسمنا نوحا وابراىيم
وجعمنا في ذريتيما النبوة والكتاب فمنيم ميتد وكثير منيم فاسقون ) سورة الحديد .ٕٙ :نزل
الكتاب عمى نوح ،ومن ثم ورثو ألوالده .ونزل الكتاب عمى ابراىيم ،ومن ثم ورثو الى أوالده .ونزل
الكتاب عمى موسى ،فورثو الى أوالد أخيو ىارون ومنو الى بني اسرائيل من نسل يعقوب .ونزل

الكتاب عمى داود وىو الزبور فورثو البنو سميمان .ونزل الكتاب عمى عيسى وىو االنجيل ،فورثو
من بعده لمحواريين بوحي من اهلل سبحانو .ونزل الكتاب عمى محمد(ص) ،فمن ورث الكتاب من

بعده؟.

ذكر القرآن كممة قفينا أي خمف و تكررت أربع مرات ،وخصت كميا بني اسرائيل .قولو تعالى:

(ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا بعده بالرسل )..سورة البقرة .ٛٚ :حسب تفسير الطبري ليذه
اآلية يقول :معناىا أي اتبعنا بعضيم بعضا عمى منياج واحد وشريعة واحدة .ألن كل من بعثو اهلل

سبحانو نبيا بعد موسى الى زمان عيسى ،فإنما بعثو ليأمر بني اسرائيل بإقامة التوراة والعمل بما

فييا والدعاء الى ما فييا (ٗٔ) .وكذلك قولو تعالى ( :وقفينا عمى آثارىم بعيسى بن مريم)....
سورة المائدةٗٙ :؛ وقولو سبحانو ( :ثم قفينا عمى آثارىم برسمنا وقفينا بعيسى بن مريم)...

سورة الحديد .ٕٚ :أما في حالة الرسول محمد (ص) ،فمم يقل القرآن قفينا بو .أي لم يأت عمى

أثر النبيين من بني اسرائيل ،ألن نبوة بني اسرائيل ختمت بعيسى (ع).

وعندما يقول اهلل سبحانو ( :ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهلل وخاتم النبيين وكان

اهلل بكل شيء عميم ) سورة األحزاب .ٗٓ :أي أن محمد (ص) ختم النبوة سواء كانت من اوالد
اسحق أو من أوالد اسماعيل.

السؤال الذي يطرح اآلن وىو :اذا كانت عقيدة اتصال السماء مستمرة وبوجود الرسل واألنبياء،
فكيف استمرت عندما يكون ىناك أمم بدون أنبياء؟ أو أحقاب زمنية بدون أنبياء؟ مثال

بين النبي يوسف(ع) والنبي موسى(ع) ما يقارب أقل من ألف عام ،وبين النبي عيسى(ع) والنبي

محمد(ص) حوالي  911عام.

الجواب يأتي من القرآن وىو :أوحى اهلل سبحانو الى أوصياء وسماىم األسباط بين يوسف وعيسى،
وسماىم الحواريين أو أولي العمم بين عيسى ومحمد ،وذلك في قولو تعالى ( :انا أوحينا اليك كما
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أوحينا الى نوح والنبيين من بعده وأوحينا الى ابراىيم واسحاق ويعقوب واألسباط وعيسى )..سورة

النساءٖٔٙ :؛ وكذلك قولو تعالى ( :واذ أوحيت الى الحواريين ان آمنوا بي وبرسولي ) سورة

المائدة.ٔٔٔ :

أما بين النبي عيسى والنبي محمد ىناك الحواريون ومن بعدىم سماىم القرآن بأسماء متعددة:

كما في قولو تعالى (:من عندىم عمم الكتاب) في سورة الرعد ٖٗ؛ وكذلك قولو تعالى ( :عمماء
بني اسرائيل) في سورة االعراف ٔ٘ٛ؛ وقولو سبحانو ( :وجعمنا منيم أئمة ييدون بأمرنا لما

صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون) في سورة السجدةٕٗ :؛ وقولو سبحانو ( :واسأل أىل الذكر) في

سورة النحلٖٗ .ىؤالء أصطفاىم اهلل ومالؤا الفراغ حتى بعث النبي محمد(ص) فااليحاء انتقل الى
الرسول وىؤالء التحقوا بالرسالة وذلك في قولو تعالى ( :الذين آتيناىم الكتاب من قبمو ىم بو
يؤمنون واذا يتمى عمييم قالوا آمنا بو بانو الحق من ربنا انا كنا من قبمو مسممون أولئك يؤتون

اجرىم مرتين بما صبروا ويدرؤن بالحسنة السيئة ).....سورة القصص .٘٘-ٕ٘ :يفسر ىذه
اآلية بن كثير في قولو :مرة أولى ايمانيم بالمسيح والمرة الثانية ايمانيم بمحمد( ٖٓ)؛ وكذلك قولو

تعالى ( :ان الذين اوتوا العمم من قبمو اذا يتمى عمييم يخرون لألذقان سجدا ويقولون سبحان
ربنا ان كان وعد ربنا مفعوال) سورة آل عمران.ٜٜٔ :

سؤال يطرح ىو :ىل بين النبي محمد (ص) و يوم البعث قد انتيت عقيدة األوصياء أم ما زالة
مستمرة؟ واذا كانت مستمرة فمن ىم ىؤالء األوصياء بحسب القرآن وليس بحسب التكينات أو

بحسب التأريخ؟

الجواب ىو :مولد عام جديد ومولد تسمسل اليي نبوي جديد وظيور آل جديد
مولد الرسالة االسالمية المحمدية لم يكن مولد نبي مبعوث من ساللة ابراىيم فحسب ،أو مولد أمة
عربية من ساللة اسماعيل تأخذ في عاتقيا شرف الرسالة ،أو مولد عصر جديد ،انما ىو أيضا

كان مولد عام جديد بدأ من اليوم األول لمبعثة ويستمر الى يوم يبعثون .وقد ذكر سبحانو ( :

وجعمنا منيم أئمة ييدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ) سورة السجدة .ٕٗ :يفسر
ىذه اآلية سيد قطب (:لاليحاء لمقمة المسممة يومذاك في مكة أن يصبر كما صبر المختارون من

بني اسرائيل .وتوقن كما أيقنوا ليكون منيم أئمة لممسممين كما كان أولئك أئمة لبني اسرائيل.

وىنا ذكر القرآن الكريم األئمة  ،ولتعزيز طريق االمامة والقيادة يتطمب الصبر واليقين ،وىي سنة

اهلل ماضية ال تتخمف وال تحابي .وىذه البشرية تخضع لقوانين ثابتو في نشوئيا ودثورىا ،وضعفيا

وقوتيا .والقرآن الكريم ينبو الى ثبات ىذه القوانين ،واطراد تمك السنن) ( ٖٔ ).
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وعندما عمم العرب في ىذه العقيدة  ،وىي عقيدة االوصياء ،بأ اهلل سبحانو يييء المسممين ليذه
العقيدة بصورة دقيقة ال لبس فييا وال خالف في المدينة  .ونرى ذلك ابتداء من السنة الثالثة لميجرة

أي بعد واقعة أحد في قولو تعالى ( :أم يحسدون الناس عمى ما آتاىم من فضمو فقد آتينا آل
ابراىيم الكتاب والحكمة وآتيناىم ممكا عظيما ) سورة النساء .٘ٗ :يؤكد السيد الطباطبائي في
تفسيره ليذه اآلية :آل ابراىيم ليس المراد بو بني اسرائيل بل ىم أوالد اسحاق واسماعيل .)ٖٕ( .أما

حسب الطبري :يحسدون محمد ألنو من العرب وليس من بني اسرائيل .فقد جعمنا في اسباط بني
اسرائيل الذين ىم من ذرية ابراىيم النبوة وانزلنا عمييم الكتب وحكموا فييم بالسنن وىي الحكمة

وجعمنا منيم المموك(ٖٖ) .واآلية تعمن عن حسد الناس ( العرب أو العرب مع أىل الكتاب)
لمرسول(ص) ألنو تساوى مع شرف آل ابراىيم .أي شمل المطف االليي آل محمد كما شمل سابقا
آل ابراىيم .ولذا حرمت عمى آل محمد الصدقة .حسدوا الرسول وآل بيتو ،عمى ما آتاىم اهلل من
فضمو ،وما آتاىم من ىذا الدين الذي أنشأىم نشأة أخرى ووىب ليم ميالدا جديدا ،وجعل ليم وجودا

انسانيا متميزا ،كما وىبيم الطيارة من كل أنواع الرجس في قولو تعالى في السورة التي تمت سورة
النساء في الفترة من بعد غزوة بدر الكبرى الى ما قبل صمح الحديبية ( :انما يريد اهلل ليذىب

عنكم الرجس أىل البيت ويطيركم تطييرا) سورة األحزابٖٖ :؛ وبعدىا مباشرة تأتي آية أخرى في
نفس السورة في قولو تعالى( (:ا ن اهلل ومالئكتو يصمون عمى النبي يا أييا الذين آمنوا صموا عميو
وسمموا تسميما ) سورة األحزاب .59 :لذا وجبت في الصالة في بعض المذاىب االسالمية الصالة
عمى محمد وآل محمد في التشيد األخير فان تركت لم تصح الصالة  .وقد ورد أكثر من ثماني

عشرة حديثا تدل عمى تشريك آل محمد معو في الصالة .وقد ساوى اهلل سبحانو آل محمد بآل
ابراىيم ،ألن ابراىيم ومحمد كانتا دعوتيم ضد الشرك والوثنية .بينما كانت دعوة موسى وعيسى

ضد الظمم .ىوية آل محمد وآل ابراىيم ىي :اجتناب الرجس واألوثان ،واجتناب قول الزور .وقد

عرفوا آل محمد بعدم تكالبيم عمى حطام الدنيا والتناحر عمى جيف المائدة والتقاتل في سبيل الجاه،
بل كانت دعوتيم وحياتيم كما في قولو سبحانو ( :تمك الدار اآلخرة نجعميا لمذين ال يريدون عموا

في األرض وال فسادا والعاقبة لممتقين ) سورة القصص.ٖٛ :

وابراىيم (ع) ىو مؤسس حضارة النبوة .ومحمد (ص) ىو حفيده ومجدد ىذه الحضارة وىو

الذي بعث فييا الروح وأفاض عمييا الخمود وأرسى قواعدىا ،وشد بنيانيا وجعميا خالدة باقية الى يوم
الدين بآلو (ع) .آل محمد ىم أئمة اليدى بنوا حضارة انسانية ال تعرف الفصل بين االنسان

واالنسان ( اما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخمق ) (ٖٗ) ،وال التمايز في األلوان وال حدود
بين األوطان .ال فضل عربي عمى أعجمي وال أعجمي عمى عربي.
في ىذا العام الجديد والمولود الجديد أنقسم أىل القرآن الى شيعة وسنة.
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انقسام أىل القرآن عمى سنة وشيعة:
اختالف األمة الواحدة في البيئة والثقافة قد يجر الى اختالف في العقيدة ،وىذا ما جرى
لإلسالم منذ تأسيسو ،كما جرى لغيرىا.

ىذه الصورة تظير لنا أن أتباع محمد (ص) من مكة ،وعمى رأسيم آل بيتو( خديجة ،عمي،

فاطمة ،أبو طالب ،الحمزة وعقيل) كانوا يدعمون الدعوة بكل امكانياتيم س ار ثم عالنية .وبقوا
يتحممون مع الرسول (ص) مسؤولية الدعوة كل االذى حتى اضطروا الى اليجرة الى المدينة.

ف المياجرون كانوا يدركون ويعرفون روح الرسالة التي بنيت عمى خالفة بني اسرائيل ببني

محمد أي آل محمد .ولم نجد في التأريخ أي اعتراض عمى ذلك  ،وانتقل ىذا العرف الى االنصار

وما غدير خم وآية المباىمة وتجاوب المسممين كافة بصورة ايجابية ال يطعنو شك ىو خير دليل
عمى ذلك .غدير خم ىو ليس اعالن بل التأكيد عمى عيد عرفو المسممون كافة وخاصة
المياجرون .اما المباىمة الذي ىو أكبر حوار لالسالم مع العالم الخارجي كان صورة واضحة لمخط

العام لمرسالة االسالمية .وبعد وفاة الرسول(ص) جاء الجواب مختمفا ،باختالف البيئة ،وبمطابقة
األعراف والتقاليد العربية.موقف المسممين بصورة عامة تغير باتجاه آل محمد ىو نتيجة التغير

الديمغرافي السريع الذي حصل قبيل وفاة الرسول(ص) ،حيث دخل في االسالم أعداد كبيرة من

العرب وأصبح المياجرون قمة قميمة جدا بعد أن كان ليم وزن مع األنصار .كان في المدينة آنذاك
ثالث جماعات حسب الكثافة السكانية.

الجماعة األولى وىم األنصار وىم األكثرية وىم سكان المدينة األصميين .ازداد عددىم في السنين

األخيرة من الدعوة االسالمية من كل صوب وحدب وىؤالء أطمق عمييم القرآن مصطمح األعراب.
األعراب لم يعيشوا الرسالة السماوية من بدايتيا بل عايشوىا في السنوات األخيرة .ولم يعرفوا حقيقة
العقيدة االسالمية  ،ولذا قال سبحانو فييم ( :قالت األعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسممنا
ولما يدخل االيمان في قموبكم وأن تطيعوا اهلل ورسولو ال يمتكم من أعمالكم شيئا ا ن اهلل غفور

رحيم ) سورة  :الحجرات .ٔٗ :أي االيمان في عقيدة آل محمد .أما األنصار األوائل وان ناصروا
الرسول (ص) لمدة عشر سنوات ،اال انيم لم يسايروا الدعوة من بدايتيا .وعشر سنوات ال تغير
ثقافة وسموك وتقاليد مجتمع ،بل تحتاج الى أجيال ثالثة عمى األقل حسب الدراسات السيسيولوجية.

مما لعبت العصبية القبمية أي التقاليد واألعراف البدوية دو ار كبي ار في سموك المسممين في يوم

السقيفة بعد وفاة الرسول(ص) .ألن األعراف تقول ،حين يطمب أحد األفراد الجوار من قبيمة ما فانو
يكتسب حصانة بأن يكون تحت حمايتيا .األوس والخزرج قاموا بحماية الرسول(ص) ومن معو من

المياجرين ،لذا فيم أي األنصار أولى باالمرة من غيرىم .آل يمكن لممحمي أن يتأمر عمى الحامي

لو .وىذا ما نراه واضحا في قول الحباب ابن المنذر بعد ترشيح سعد ابن عبادة في السقيفة ،يقول :
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( يا معشر األنصار أممكوا عميكم أمركم فان الناس في فيئكم وفي ظمكم....فأنتم أحق بيذا األمر

منيم فانو بأسيافكم دان ليذا الدين من دان )( ٖ٘ ) .فالحجة ليست بتمثيميم الصادق لمبادئ
االسالم ،بل ألنيم ىم الحماة ،وال يمكن لممحمي أن يكون آم ار عمييم وشيخا عمى قبيمتيم.

أما الجماعة الثانية وىم جماعة متوسطة وىم من المياجرين األوائل والمياجرين الذين أنظموا الييم
بعد فتح مكة أي من قريش ،فيؤالء عمى الرغم من معرفتيم الجيدة لعقيدة الرسالة التي تستند عمى
آل محمد يورثيا النبوة واالمامة ،اال أنيم بعد ما أروا السقيفة سوف تبعد آل محمد عن ىذه الوراثة

اإلليية ،ىنا لعبت العصبية القبمية في حسم األمور في السمم والحرب .فادعوا أن الخالفة ال تصمح
اال في قريش ألنيم عشيرة الرسول(ص ) ويمثميم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن

الجراح ،واحتجوا عمى األنصار بأن قريش أولى بمحمد منيم (  .) ٖٙاحتجاجيم لم يستند الى قيم
الرسالة والعقيدة ،بل يستند عمى قيم التقاليد العربية وىي العصبية أي الوالء الى العشيرة يغمب الوالء

الى العقيدة.

أما الجماعة الثالثة؛ فيم القمة ،وىم بنو ىاشم وفييم العباس وعمي والزبير وقسم قميل من

المسممين أمثال أبا ذر وعمار وسممان والمقداد ،فاحتجوا عمى السقيفة بقول الفضل بن العباس( :

يا معشر قريش ما حقت لكم الخالفة بالتمويو ونحن أىميا وصاحبنا أولى بيا منكم،) ٖٚ (...
كما أن عميا يؤكد أن لو في ىذا األمر نصيبا لكنو لم يستشر (  .) ٖٛونحن باعتقادنا انيا ليست
عممية استشارة بل أن جوىر الرسالة االسالمية ىي خالفة بني اسرائيل ببني محمد أو آل محمد.

ىذه العقيدة غير قابمة لالجتياد .وكان أبا ذر يقول ( :عمي بن أبي طالب وصي محمد ووارث
عممو أيتيا األمة المتحيرة بعد نبييا أما لو قدمتم من قدم اهلل وأخرتم من أخر اهلل وأقررتم

الوالية والوراثة في أىل بيت نبيكم ألكمتم من فوق رؤسكم ومن تحت أرجمكم ) (  .) ٖٜوتذكر

بع ض المصادر التأريخية أن بعد بيعة أبي بكر ،أتفق أبو بكر وعمر بن الخطاب عمى أن يجعال
لمعباس بن عبد المطمب نصيبا في الخالفة ليأمنا جانبو وليتركا عميا بمفرده فكمما العباس في ذلك

فرفض ألن ىذا األمر آلل محمد ،وقال لعمر ( :ان اهلل بعث محمدا كما وصفت نبيا ولممؤمنين
وليا نحن عمى أمتو بو حق قبضو اهلل اليو وأختار لو ما عنده فخمى عمى المسممين أمورىم

ليختاروا ألنفسيم مصيبين الحق ال مائمين بزيغ اليوى فان كنت برسول اهلل فحقا أخذت وان

كنت بالمؤمنين فنحن منيم ...فان رسول اهلل من شجرة نحن أغصانيا وأنتم جيرانيا) (ٓٗ).

أما االمام عمي (ع)؛ فيقول (:فسدلت دونيا ثوبا وطويت عنيا كشحا وطفقت أرتئي بين أن

أصول بيد جذاء أو أصبر عمى طخية عمياء ييرم فييا الكبير ويشيب فييا الصغير ويكدح فييا

مؤمن حتى يمقى ربو فرأيت أن أصبر عمى ىاتا أحجى .) ٗٔ ( ) ...وما كان لعمي(ع) يقول ىذا
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القول ،اذا لم يكن متأكدا أن كافة المسممين يعمموا عمم اليقين أن الرسالة السماوية تستمر بآل محمد
مثمما استمرت بآل يعقوب.

وروي أن المقداد قال في مسجد رسول اهلل(ص) بعد تولي عثمان بن عفان الخالفة ( وا عجبا

لقريش ودفعيم ىذا األمر عن أىل بيت نبييم وفييم أول المؤمنين وبن عم رسول اهلل أعمم

الناس وأفقيم...واهلل لقد زووىا عن اليادي الميتدي الطاىر النقي .) ٕٗ ( )..وكذلك قول

عمار بن ياسر ( :يا معشر قريش ،أما اذا صرفتم ىذا األمر عن أىل بيت نبيكم ىينا مرة وىينا
مرة فما أنا بآمن من أن ينتزعو اهلل منكم فيضعو في غيركم كما نزعتموه من أىمو ووضعتموه في

غير أىمو ) ( ٖٗ ).

تتجمى العصبية القبمية في السمم والحرب في العصبية لألقارب وذوي األرحام .وىذا النوع من

العصبية يكون داخل اطار القبيمة ذاتيا .فعمى الرغم من أن أفراد القبيمة يربطيم نسب واحد اال أن

الرباط الكائن بين ذوي القربى من أمثال العمومة يكون أمتن من النسب العام .وأفراد القبيمة
يشعرون بالتزاميم بنصرة من يشترك معيم في البيت ثم تأتي بعد ذلك نصرة المشترك معيم من
الفخذ والبطن ثم العشيرة ،ومع ان العصبية لمقبيمة أضعف شأنا من العصبية نحو العشيرة ،اال أن

عصبية القبيمة تطغي عمى ما سواىا بمقدار الخط الذي ييدد القبيمة .كما يمكن أن تتجاوز ىذه
العصبية نظام القبيمة الى القبائل االخرى المتحالفة ،أو عصبية الوالء .وىذا ما حدث بعد وفاة

الرسول(ص) ،حيث تعصب األوس والخزرج لبعضيم ضد قريش ،وتعصبت قريش ألفخاذىم
وبطونيم وعشيرتيم قبل قبيمتيم ،لذلك نرى ال األنصار وال المياجرين قد احتجوا بالعقيدة وأحقية

بناء عمى األعراف القبمية .وىذا ما شاىدناه في
وراثة النبوة واالمامة الى آل محمد ،بل احتجوا ً
أقواليم جميعا .حيث أكدوا ىذا العرف القبمي السائد آنذاك .بينما نشاىد الجماعة الثالثة ،ومنيم،

العباس بن عبد المطمب ،وعمي بن أبي طالب ،وأبا ذر الغفاري ،والمقداد ،وعمار بن ياسر،
والفضل بن العباس ،جميم احتجوا بالعقيدة االليية بخالفة ووراثة آل محمد والمتمثمة بعمي بن أبي

طالب النبوة واالمامة ،وليس حق لغيرىم؛ ألنيا غير قابمة لالجتياد.

عند استخدامنا طريقة البحث لمعالم االجتماعي دريدا المبنية عمى تفكيك النص ثم تركيبو نجد ان
كل ىذه الشواىد التأريخية تأكد ال عمى أحقية عمي بالخالفة بقدر ما تأكد عمى عقيدة االسالم

المبنية غمى انتقال وراثة النبوة من بني اسرائيل الى بني محمد أي آل محمد .والشخص الشرعي

ليذه الوراثة ىو عمي بن أبي طالب .من ىنا بدأت كممة الشيعة وىي التشيع لعقيدة االسالم وىي

التشيع آلل البيت الورثة الحقيقيين لمرسالة السماوية وعمى رأسيم عمي بن أبي طالب .أما السنة،

فيم الذين اجتيدوا في ىذه العقيدة تحت حجج مختمفة .وعندما ندرس في عمم االجتماع الذاكرة
الجماعية وفي عمم النفس الال وعي الجماعي وباستخدام الجينيالوجيا ،نجد أن نداء الشيادة واالذان
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ىو خير تعبير ليذه األحداث التأريخية .فأشيد أن ال الو اال اهلل  ،ىو خطاب موجو اساسا الى
المشركين العرب الذين رفضوا التوحيد الخالص .وأن أشيد أن محمدا رسول اهلل ،ىو خطاب موجيا

أساسا الى الييود والنصارى الذين لم يؤمنوا بنبوة محمد .واما أشيد أن عميا ولي اهلل ،ىو خطاب
موجو اساسا الى المياجرين واألنصار الذين رفضوا عقيدة وراثة النبوة آلل محمد.

التحنف ىو التشيع ،الحنيفية ىي الشيعية ،آل ابراىيم حنيفا ىي آل محمد شيعيا:
عند ذكر الحنيفية والشيعية ،ىي أسماء تدعو الى التأمل أحيانا ،وتثير بعض المفارقات في

بعض األحيان .وبصفة عامة وكمدخل ليذا المجال يمكن القول بأن عالم األسماء ىو عالم قائم
بذاتو ولكل اسم معنى وقصة تطول أو تقصر حسب ظروف االسم وشيرة الشخصيات المرتبطة

بو .وليذا استخدمنا في ىذا المبحث منيج عمم الداللة أو ما يسمى في الغرب بالسيمانطيقا لدراسة
داللية المصطمح الحنيفية وكيفية تحويميا الى الشيعية.

كان عمم الداللة مرتبطا بعمم البالغة التقميدية في الثقافة الغربية القديمة .ولقد جعل ليذا العمم

الباحث الفرنسي ميشيل بلاير في عام  0869كيانا مستقال وسماه بالسيمانتك أي العمم الذي يدرس

المعنى(ٗٗ) .ىذا العمم ييتم بدراسة تطور معاني الكممات والرموز سواء أكان مفردا أو مركبا ،كما
يعني بدراسة األسباب المؤدية الى تغيرىا ،ألن المغة ظاىرة اجتماعية ،تحيا في أحضان المجتمع،

وتستمد كيانيا منو ،وىي تتطور بتطوره ،وتنحط بانحطاطو ( انظر د .رمضان عبد النواب :التطور

المغوي ومظاىره وعممو وقوانينو).

وبما المغة ظاىرة اجتماعية ،فإنيا كالظواىر االجتماعية األخر ،عرضو لمتطور المطرد في

مختمف عناصرىا .والتطور الداللي ىو أحد جوانب التطور المغوي ،وميدانو الكممات ومعانييا،
ومعاني الكممات مثل كممة الحنيفية أو الشيعية ال تستقر عمى حال ،بل ىي في تغير مستمر ال
يتوقف .ويقع التغير في المعنى اما عندما يضاف مولود جديد الى كممة قديمة أو عندما تضاف

كممة جديدة الى مولود قديم.

إن من أىم العوامل التي تؤدي الى تطور الداللة ىي الحاجة الى كممة جديدة تعبر عن معنى

جديد لم يكن معروفا من قبل .مثال في القرآن الكريم في قولو تعالى ( :وال تنازعوا فتفشموا وتذىب

ريحكم  )...سورة األنفال .ٗٙ :قال ابن جرير الطبري( ت301ه) في تفسير اآلية ،في مواطن
التنازع فنجدىم يقولون ،فالن فشل في الدراسة ،وفالن فشل في االختبار .وىكذا كممة الطيارة،
وأصبحت تعني الختان .وكممة الحريم بعد ان كانت تعني( الذي حرم مسو فال يدني منو) أصبحت

تعني النساء .وكذلك كممة حرامي ،ىي في االصل نسبة الى الحرام ،ثم تخصصت داللتيا

واستعممت بمعنى المص في القرن السابع اليجري .وىذا الذي حدث لكممة حنيف أو الحنيفية.
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تعرف كممة حنيف في لسان العرب والصحاح والقاموس المحيط ،بانيا الميل .اما الميل عن الخط
الصحيح ،أو الميل نحو الخط الصحيح .واذا كانت القدمان متقوستان أي تميل الواحدة نحو

األخرى ،يقولون أنو أحنف القدمين .ومنيم الشاعر األحنف ابن القيس واسمو صخر ابن القيس.

كممة الحنيف قد تخصصت داللتيا واستعممت استعارة لممة من الناس تميزوا برياضة الزىد وترك
عبادة األصنام .أي ممة مالت عن ديانة العرب آنذاك وىي الشرك فسموىم الحنفاء قبل االسالم

ومنيم ،ورقة ابن نوفل ،وأمية ابن أبي الصمت ،وعبيد اهلل ابن جحش ،وعثمان ابن الحويرث ،وزيد

ابن عمر ابن نفيل ،والقس بن ساعدة األيادي وعبد المطمب جد الرسول (ص) (.)ٗٙ

ليست الحنيفية في العقيدة االسالمية ديناً مستقالً ،بل ىي ممة أي شريعة أو ممارسة لعبادة

خاصة .أما عند ظيور االسالم كدين التوحيد ،قد كشف عن ىوية الحنفية .كممة حنيفا وردت في

عشرة مواضع في القرآن ،ولفظة حنفاء في موضعين .المفاجئة القرآنية التي فاجأ بيا العرب
المشركون في مكة بأن محمداً (ص) رسول اهلل وانو عمى ممة ابراىيم حنيفا مسمما .ىذا يعني أن
التطور الداللي لكممة حنيف بانيا المسمم .وعند ىجرة الرسول(ص) الى مكة أعطى القرآن معنى

دال ليا أعمقا لكممة الحنفية ،أي ال ييودي وال نصراني .اما كممة الشيعة قد أصابيا أيضا تطور
داللي .كممة الشيعة تعرف في لسان العرب ،القوم الذين يجتمعون عمى أمر ،او الذين يتبع بعضيم

بعضا وليس كميم متفقين .قال اهلل عز وجل ( :الذين فرقوا دينيم وكانوا شيعا لست منيم في
شيئ انما أمرىم الى اهلل ثم ينبئيم بما كانوا يفعمون ) سورة األنعامٜٔ٘ :؛ أي كل فرقة تكفر

الفرقة المخالفة .المعنى الداللي لكممة الشيعة تطور وأصبح يطمق حسب األزىري عمى القوم الذين
ييون ىوى عترة النبي (ص) ويوالونيم ،ثم تخصصت داللتيا واستعممت بمعنى شيعة عمي (ع)،
أي أصبح االسم استعارة لمذىب ،ثم نشأ منيا وتطور مفيوم داللي آخر عند أعداء الشيعة وىو

الروافض ،فالرافضة اليوم تعني داللتيا الشيعة وىم الذين رفضوا شرعية خالفة الخمفاء الثالثة
األوائل .فكممة الرافضة ىي مرادفة لكممة الشيعة.

استطاع عمماء المغة المعاصرون أن يحصروا التطور الداللي في مظاىر رئيسية تصدق عمى

المغات جميعا ،وبحسب تقسيم منطقي اتبعوه؛ فوجدوا المعنى القديم لمغة اما أن يكون أضيق من
المعنى الجديد وىذا حصل لكممة حنيف الميل حيث أصبحت تدل عمى ممة رفضت الشرك ومن

ثم توسعت الى أن أصبحت مساوية الى االسالم؛ وكذلك كممة الشيعة من اتباع الرجل وانصاره الى
مذىب .أو بالعكس المعنى القديم يكون أوسع من المعنى الجديد وىذا حصل من قبل أعداء الشيعة

حيث اختزلوا المفيوم الداللي لمكممة عمى رفضيم لشرعية خالفة أبو بكر وعمر بن الخطاب
وعثمان ابن عفان وسموه الرافضة.
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تحويل الحنف ية الى الشيعية حدث بعد وفاة الرسول(ص)  ،أي في حادث السقيفة .الحنيفية توسعت
داللتيا في السنة التاسعة لمدعوة االسالمية في مكة وأصبحت تعني االسالم ،واستمر ىذا المعنى
الداللي حتى السنة الثانية لميجرة وتعمق المعنى الداللي لكممة الحنفية بانيا ال ييودية وال نصرانية.
بعد حادث السقيفة تطورت الحنفية واستبدلت بكممة الشيعية .الحنفية ىي الميل نحو آل ابراىيم ال

ييودي وال نصراني ،والشيعية ىي الميل نحو آل محمد ال المياجرون وال األنصار الذين رفضوا

وراثة آل محمد لمنبوة واالمامة .كانت العرب في الجاىمية عمى ارث من ارث آبائيم في لغاتيم
وآدابيم ونسائكيم وقرابينيم .فمما جاء االسالم حالت األحوال ،ونسخت الديانات ،وابطمت أمور

ونقمت من لغة ألفاظ عن مواضع الى مواضع أخرى بزيادات زيدت ،وشرائع شرعت .وما جاء في

الشرع( الصالة) وأصمو في لغتيم( الدعاء) ،وكذلك ( الصيام) وأصمو عندىم ( االمساك) ،ثم (
الحج) كان عندىم ( القصد) .ىذه األلفاظ أصابيا التطور الداللي نتيجة التطور االجتماعي الثقافي

الذي ط أر عمى المجتمع العربي بعد مجيء االسالم .فالذي حصل لمكممتين الحنفية والشيعية ،وآلل
ابراىيم وآل محمد  ،تطور داللي ليس أوسع وال أضيق بل مساو لو .وىذا نادر ما يحصل في

السيمانتيك .الحنفية والشيعية ميزتيما الميل .الميل آلل ابراىيم ال ييودي وال نصراني وآلل محمد ال
لممياجرين وال لألنصار؛ وكذلك ميزتيما رياضة الزىد والذي تطور المعنى الداللي ليذه الكممة الى

الصوفية والتي ارتبطت في المراحل المبكرة ارتباطا وثيقا بغاية عظيمة من غايات الدين الحنيف

وىو الزىد في ىذه الدنيا وزخارفيا .والمتصوفة يعتبرون الزىد مقاما من مقامات التصوف(.)ٗٚ

والسؤال الذي يحتاج الى بحث دقيق في عمم الداللة وىو :ىل المعنى الداللي لمشيعة قد تطور الى

الصوفية؟؟!!
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Alginieloggio utilisant l'approche déductive dans l'interprétation des
textes religieux
Mr. Abid Ali Sfyeh
Professor and advised with the ministry of state education in France
Résumé:
La question de l’interprétation des textes sacrés est le plus souvent résumée dans la
thèse « tout est interprétation ». Ce passage doit être contextualisé pour savoir de quel
type d’interprétation il s’agit.
L’interprétation doit s’attacher à découvrir le vrai sens et non à révéler une vérité. Le
Coran à une apparence extérieure et une profondeur caché. Un sens exotérique
« tafsir » et un sens ésotérique « ta’wil ». Pour découvrir se sens caché, j’ai utilisé le
moyen de recherche la Généalogie.
La Généalogie signifie « liste des membres d’une famille établissant une filiation ».
Mais ici signifie de trouver la face cachée du texte. La Généalogie ne s’arrete pas à
problème de trouver des origines à des valeur morale, mais de trouver avant la
manifestation.
J’ai pris comme échantillon ou un exemple « la naissance de Chiisme » puis j’ai
appliqué la Généalogie pour étudier cet événement historique si complexe, et j’ai obtenu
des résultats originales.

Alginieloggio using deductive approach in the interpretation
of religious texts
Mr. Abid Ali Sfyeh
Professor and advised with the ministry of state education in
France
Abstract:
The question of the interpretation of the sacred texts is generally summarized in the thesis “all
is interpretation”. This passage must be contextualized to know of which type of interpretation it
acts.
interpretation must attempt to discover the true direction and not to reveal a truth. the coran with
an external appearance and a depth hidden. A direction exoteric " to tafsir " and an esoteric
direction " ta' wil ". To discover hidden direction, I used the means of research the Genealogy.
The Genealogy means " list of the member of a family establishing a filiation ". May
h here means to find the face hidden of the text. The Genealogy does not stop with
p problem finding origins with values morals, but finding before the demonstration.
I took as sample or a " example; birth of Shiism " , then I applied the Genealogy to
s study this so complex historical event, and I got results original.
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