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ص
َّ
ّملخ

ما يكون األمر غريًبا أن نتناول موضوع اآلخر في اإلسالم، وكيف    ربَّ
َّ
فت الذ ِّ

 
اكرة في الخطاب ُوظ

 ِّ
ين األساسيَّ بين املكو 

َ
ِّ ين "الس  ن

 
ِّ ات النَّ )األنا واآلخر( حسب مرجعيَّ  يعة" باعتبارهمانة والش

ِّ  ص 
 العقدي 

 ِّ
اتهم املختلفة؛ الطين بمرجعيَّ ا من إنتاج وصناعة لفيف من فقهاء وعلماء السَّ فرقة، وهو أساًس  لكل 

 
 
ِّ الس   األشعري   فالخط

  ي  ن 
َّ
ِّ باعتباره "األنا" تكل

 
ِّ س في ذاكرته عن اآلخر الش

ِّ الرَّ  يعي 
ِّ  افض ي 

 املجوس ي 

ِّ الصَّ 
لك الخالف األوَّ ا من روح الكراهيَ د  الكثير جِّ  فوي 

ٰ
ى سابق لإلسالم وحتَّ  ،ل في اإلسالمة املمزوجة بذ

ِّ  الخالف في اإلسالم بين إجماع موال   ٰهذاهاشم، وتواصل  يبين بني عبد شمس وبن
ي ملعاوية ُسم 

 ِّ
نقري في كتابه املوسوم "وقعة صف   ين"، وبين آخر حمل اسم شيعة علي.بشيعة معاوية حسب املِّ

هِّ حضرت واستُ    ٰهذِّ
َّ
ِّ الذ

ن" لكل   خصم، واألخطر  اكرة بخطابها "املشيطِّ
َ
ِّ  ٰهذا نَّ أ

ِّ الص 
ج في راع املتأج 

 ات الفرق والتَّ أدبيَّ 
َّ
 ى عصرنا قدة حتَّ ت ناره متَّ اريخ ظل

َّ
ت األحداث عملت غرف ما ادلهمَّ الحاضر؛ فكل

ِّ قيفة، ويوم الدَّ نا نستحضر يوم السَّ ات الفتن على تأجيجها، وكأنَّ عمليَّ 
تلك  ين وكلَّ ار، والجمل، وصف 

ين.بة بدماء الضَّ األحداث املخضَّ 
َ
رف

َّ
  حايا من كال الط

َّ
  خطاب الذ

 ، واألغرب أنَّ اكرة على صناعة عدو 

هِّ ل اجتهدت في استحضار نعة لآلخر املتخيَّ اسات الصَّ املؤسَّ    ٰهذِّ
َّ
ل. ففي الفترة اكرة واآلخر في املتخيَّ الذ

 
َّ
ِّ ما تأزَّ الحديثة كل

طرف على توظيف  عودي يعمل كل  ظاَمين اإليراني والس  مت العالقات بين الن 

ِّ ات بخطابها التَّ الفضائيَّ 
ِّ نَّ اإللغائي. فيصبح الس   صعيدي 

 
 يعة هم ة عند الش

َ
ة

َ
الحسين والغادرين  قتل

، وأمَّ بأبيه والنَّ  م 
ُ
 اكثين لبيعته يوم غدير خ

َّ
ة مقتل عثمان وشتم فيجعل من قضيَّ  ي  نِّ  رف الس  ا الط

ِّ الصَّ 
س وال عالقة له باملقدَّ  أصل املشكلة سياس ي   ته األساس، متناسين أنَّ املؤمنين قضيَّ  حابة وأم 

 ِّ
ِّ الد 

 يني 
َّ
ِّ  هِّ ٰهذِّ اكرة في . وتوظيف الذ

راعات يزيد من إذكاء نار الفتن ويطيل العمر األحداث والص 

الخطاب املدغدغ للمشاعر يجعل من  َوٰهذاا، ا قدسي  ة بعد أن تـأخذ بعًد لألزمات خاصَّ  االفتراض يَّ 

ِّ ومتحالفة مع فقهاء الس  ة عبر وسائل اإلعالم منحازة ألنظمتها العامَّ 
ظر عن أصل النَّ  لطان بغض 
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 ِّ
ِّ املشكلة الس 

 ة كانت أرض سوريَّ ، وٰهذه الحرب اإلعالميَّ ياس ي 
ً

 ة أنَّ ا لها خاصَّ ا ومرتعً  خصبً ا مجاال

 ِّ
 وري طائفيَّ عب الس  نات الشَّ مكو 

َّ
 بة من سبع عشرة طائفة.ة مرك

   
ِّ للمقدَّ  وٰهذه الورقة بما تطرحه من مشكل توظيفي 

ِّ س الد 
  يني 

َّ
ِّ في خطاب الذ

 اكرة عبر اإلعالم الفضائي 

 ِّ
ِّ ة متابعة للفضائيَّ نات شعبيَّ بأمثلة تابعتها عبر عي 

ِّ ينيَّ ات الد 
ة )تونس، مصر، الجزائر، ياسيَّ ة والس 

ِّ ة واإلسالميَّ ول العربيَّ ا، ليبيا( وغيرها من القنوات والد  العراق، سوريَّ 
ة، أو ينيَّ ة سواء في البرامج الد 

 ِّ
ي "ااريخيَّ ى التَّ ة أو حتَّ ياسيَّ الس 

َ
 لكوثر" و"اقرأ".ة في قنات

هِّ ات عمل فما هي أدوات وآليَّ    ٰهذِّ
َّ
ِّ في اكرة القنوات في توظيف خطاب الذ

راعات؟ وكيف أتون الص 

 في نشر ثقافة الكراهيَ  أسهم الخطاب اإلعالمي  
َّ
ِّ ة وتبرير العنف الط

تائج املنبثقة ؟ ما هي أبرز النَّ ائفي 

 الخطاب؟ ٰهذاة توظيف وشيطنة اآلخر املختلق َعبر عن استمراريَّ 

 

ّ ّمةاملقّد 

ى اآلن أكثر من وحتَّ  2011ة من أحداث ومشاكل منذ سنة ما واجهته املنطقة العربيَّ  ُيعد  

ِّ خاصَّ  ،غريب
ين األكبر في اإلسالم )الس  ة كيف نجحت وسائل اإلعالم لكال املكو 

َ
رة/ ة/ األ نَّ ن شاعِّ

 ِّ
 

ِّ لى استحضار خطاب املاض ي إة( بالعودة يعة اإلماميَّ الش
 لتأجيج نار الص 

َّ
تي سببها راعات ال

ِّ ا خضَّ ا وطائفي  ا مذهبي  أخذت لبوًس  ،سياس ي  
ا بتلك الفتاوى ًج ماء، وزادت تأج  بته الد 

ِّ ة بين فرقاء اإل قصائيَّ اإل
 يَّ سالم االجتهادي. فربيع العرب والحر 

 
عوب ات ومشاكل تلك الش

ِّ الرَّ 
زمن وجيز وغير مسبوق إلى مطالب بعودة لت في ياس ي والقمع، تحوَّ اضخة لالستبداد الس 

 الخالفة ومثاليَّ 
َّ
ِّ ام وتحكيم الن  ة الحك

قل وتغيب العقل، بل سة ودعم النَّ ة املقدَّ ينيَّ صوص الد 

 ِّ
  اومخالًف  اومقصي   ًيارأي مخالف لجمهور دعاتهم ناب اعتبار كل 

َّ
ِّ للش

رون. واألغرب رع كما يفس 

 ِّ
لِّ  من كل 

ٰ
  َك ذ

َّ
  توظيف الخطاب الط

ا والعراق ، فأحداث سوريَّ ائفي في أبسط خالف سياس ي 

ِّ ة أسقطت ورقة الت  اخليَّ وأزمات لبنان الدَّ 
ِّ وت عن كثير من الس 

ين ومحازبيهم من ياسي 

 ِّ
ِّ األكاديمي 

فين لٰهذه األغراض. ربَّ ين ورجال الد 
 
ة في منآى عن ما كانت املنطقة العربيَّ ين املوظ

هِّ  ِّ  ٰهذِّ
ِّ راعات واملعارك اال الص 

  فتراضي 
نَّ أو خصم "مختلق"،  ة لعدو  كِّ

ٰ
  ل

َّ
ة استبيحت عبيَّ البيئة الش

  فضائي  
 اعتبره كثير من السَّ  ا بخطاب ديني 

َّ
تي اسة أو الغالة وغيرهم إعادة ألسلمة املنطقة ال
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   ة فزجَّ غريب، وضرب الهويَّ تعاني من التَّ 
واألغرب من  ،خر في اإلسالملآل  بها في خطاب تكفيري 

ِّ يف دخلت القنوات الفضائيَّ ك ٰهذا
 ة كالجزيرة والعربيَّ ينيَّ ة غير الد 

َّ
ائفي، ة في لعبة الخطاب الط

 سة ذات نفونفس الحالة نجدها في املعسكر املقابل كقناة "العالم" وعديد القنوات العراقيَّ 

 ة.ة الحزبيَّ ه واملرجعيَّ وج  التَّ 

حل عند شيوخ ِّ
ل والن 

َ
ل ا أن ه ليس منطقي  اإلعالم الفضائي، فإنَّ  وبالعودة الستحضار خطاب املِّ

 ِّ
طلق أيَّ نعم 

ُ
   م، أو ن

ِّ  ٰهذافي بعض  ة وأنَّ خاصَّ  ،تجاهه وصف عام 
يني نجد اإلعالم الفضائي الد 

 ا.ا تنويري  خطابً 

 أمَّ  
َّ
ِّ ائفي التَّ ا في الخطاب الط

 
هِّ ة والعنف، فهو موضوع ر بثقافة الكراهيَ حريض ي املبش  ٰهذِّ

 ِّ
ِّ ا )الس  راسة: األنالد 

ِّ ن 
 

 يعي/ اإلمامي(. وقد أصبح قاسمً ي األشعري( واآلخر )الش
ً
ا في ا مشترك

 ة اإلعالم الفضائي بمنطقة الخليج العربي/الفارس ي وبقيَّ سياسة غالبيَّ 
َّ

رق األوسط، ة دول الش

 
َّ
هِّ رت وقد أث ِّ موم اإلعالميَّ الس   ٰهذِّ

 ،ة في مناطق أخرى، حيث بدأت تجتاح منطقة املغرب العربي 

 ِّ
 فالخطاب الد 

َّ
 يني ال

َّ
َرق أعاد بعض اإلعالم استحضاره وتوظيفه في س في أدبيَّ ذي تكل ات الفِّ

 ة.أزمات ومشاكل املنطقة العربيَّ 

 
َّ
ِّ ذين اعتبرتهم مواقف النَّ فاملجوس ال

ِّ الخلفاء الرَّ و  بي 
 
ا ارً ة أصبحوا كفَّ مَّ اشدين أهل الذ

ِّ ومشركين ومعاول هدَّ 
ِّ يوخ الفضائيَّ ق شامة لإلسالم، كما يسو 

 
لفي، روح  ات من الخط السَّ

 
َّ
 الحقد والبغضاء ال

 
عب إخمادها. فقد ى أصبح من الصَّ ونها ويشعلون وقود نيرانها حتَّ تي يغذ

 
ً
لك الخالف التَّ أخرجوا من بواطن املصادر القديمة أحداث

ٰ
اريخي بين الفرَعين الكبيَرين ا لذ

ة، بل أعادوا رسم مشهد يوم هواشم وبني أميَّ أي ال ،لقريش وبني عبد شمس وبني عبد املناف

 الدَّ 
َّ

سن  ار حين قتل الش
ُ
  يخ امل

َّ
ِّ  ،انالث عثمان بن عفَّ الخليفة الث

ين أو وقائع الجمل وصف 

 ِّ
 
ِّ  وكربالء. وأصبحت كلمة شيعة شتيمة ملعتنقي الخط

لًم الس  ْنقري " في  ا أنَّ ياس ي لعلي عِّ "املِّ

ِّ مصنَّ 
الوالءات كانت  إلى شيعة علي، وشيعة معاوية وأنَّ  ين" كان قد أشار فة "وقَعة صف 

ِّ سياسيَّ 
لك ال نستغرب أنَّ  ين وليس لها ُبعد عقدي  ة ألطراف صف 

ٰ
 على اإلطالق. لذ

َّ
ما خاضت ه كل

ِّ اسة استحضر املقدَّ خصومات السَّ 
ِّ يني بقوَّ س الد 

يني غير املنضبط، ة مع فوران لإلعالم الد 
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َّ
 ا عن قيم ر بعيًد وغير املؤط

َّ
هِّ ة في قافة خاصَّ املنافسة لسوق الث ِّ  ٰهذِّ

ة حساسيَّ  املرحلة األشد 

 ِّ
 نات االجتماعيَّ بين املكو 

َّ
ِّ ة. فعدد القنوات الفضائيَّ قافيَّ ة والث

ته ا ومادَّ ة ضخم جد  ينيَّ ة الد 

ِّ  ٰهذاوأصبح  ،تحتاج إلى رقابة شديدة
ا لتعايش تجاوَز عشرات ا تخريبي  يني سيًف اإلعالم الد 

ِّ  اإلعالم الفضائيَّ  ن. واألخطر أنَّ القرو 
 ة إعالميَّ ما أملحنا في استحضار مادَّ  كل   ينيَّ الد 

َّ
ست ة تكل

 ِّ
لك املوروث الس 

ٰ
ف وتستحضر بسهولة في لذاكرة تتكيَّ  ،ياس ي والفكري في بواطن املصادر لذ

الخطاب  ٰهذاة وتجاوز بته من تطاحن وكراهيَ وما سبَّ  ،اتخطب الفقهاء ودعاة الفضائيَّ 

ى أصبحت عند البعض دراسة ، حتَّ فين ليكتسح الوسط األكاديميَّ ة، وأشباه املثقَّ العامَّ 

ِّ مذاهب أو فلسفات مجموعات تاريخيَّ 
ِّ ا ة كانت محلَّ مقاربة علميَّ  ة بأي 

 هام لصاحبها.ت 

ف عبر  -
 
تخلِّ

ُ
نة اآلخر امل

َ
 الخطاب؟ ٰهذافما هي أبرز نتائج شيط

 ا؟ة إعالمي  لكراهيَ وملاذا استحضر خطاب ا -

 

I. األنا( :ّ ّالس 
َّ
لك اتمرجعيَّّ ضمن(: ةاألشعريَّّ /ةن

َ
ّ وف ّ: لطةالس 

َّ
ئتالف اتمحط  واالختالف اال 

هِّ في   ا وحاضرً اسة أثارت ماضيً ة ملباحث حسَّ الورقة العلميَّ  ٰهذِّ
ً
ة ا وما زالت؛ خاصَّ كثيرً  اا  لغط

كنَّ بدايات التَّ اريخ وأحداثه قد كتبت منذ ن  مسألة كتابة التَّ أ
ٰ
حداثه إعادة قراءة أل  دوين، ل

 ا الكثير من الجهد والصَّ تحتاج منَّ 
َّ
َفس الط  بر والنَّ

ُ
تب قد ك

ُ
كنَّ  ،تبويل، فما ك

ٰ
محيص التَّ  ل

ِّ والتَّ 
  دقيق يحتاج لعمل جد 

ِّ  ي 
ة في اإلسالم االجتهادي، ة والكالميَّ فكيريَّ املجموعات التَّ  عابر لكل 

لك ستكون قراءتنا 
ٰ
 لأل لذ

َّ
ِّ نا ال

 
 ل الجمهور على قول الفقهاء )أي األغلبيَّ ذي يمث

َّ
 ة( ال

َّ
لتها تي  مث

ِّ  كل  
ِّ ة/الس  شعريَّ ة األ نات املذهبيَّ املكو 

 
ِّ ة الس  ة، فاألنا هم  األغلبيَّ يَّ ن

 
اريخ ت التَّ ة، وكيف وظفَّ يَّ ن

لِّ وأحداثه في فرض شرعيَّ 
ٰ
  َك تها سواء في ذ

َّ
، أو في مناقشات ذي حدث في سقيفة بني ساعدةال

ِّ ومالبسات األحداث وتطو  
ِّ راتها وما أفضت إليه مبايعة أبي بكر الص 

وإقصاء  ،يق  للخالفةد 

ِّ ة األطراف من بينهم ختن النَّ بقيَّ 
ِّ محمَّ  بي 

بن أبي طالب القائم حينها على  ه علي  د، وابن عم 
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ِّ  ،2تجهيزه ودفنه
ِّ وٰهذه بداية للمحازبة األولى واالختالف الس 

ِّ  ياس ي 
 
  ،رفي اإلسالم املبك

َّ
لت مث

ِّ بويِّ  ا آل البيت النَّ بينما كان بنو هاشم وتحديًد  ،لطة أو " األنا"قريش الس  
 
خر"، لون "اآل  يمث

 وبعد تلك الحرب األهليَّ 
َّ
بته كانت تلك املحازبات الكبرى وما سبَّ  3تي ُعرفت بالفتنة الكبرى ة ال

  
ِّ ًق ا الحا مذهبي  أخذ طابعً  من تقسيم سياس ي 

ياس ي ا فدخلت كلمة "شيعة" للمعجم الس 

ِّ  ٰهذا وحسب بواكير املصادر فإنَّ  ،اإلسالمي
ي الحرب املصطلح الس 

َ
ياس ي كان يشمل طرف

  األهليَّ 
 رات أحداث التَّ وحسب تطو   4، وشيعة معاويةة )الفتنة(، شيعة علي 

 
 اريخ أصبح خط

 ِّ
 
  ٰهذال "األنا" وعمل معاوية يمث

 
  الخط

َّ
 على شيطنة "اآلخر" في بدايات الت

 
ة الت الحزبيَّ شك

 ِّ
ِّ ياسيَّ الس 

 
 ة في اإلسالم املبك

َّ
 ر. وكثيرة تلك الت

َّ
نة الر  شويهات ال لسِّ

َ
ِّ تي أثارتها أ

 واة واملحد 
َّ
تي ثين وال

ِّ ة للتَّ دقيق وإعادة قراءة جادَّ ق والتَّ عم  التَّ  من ا ملزيدتحتاج منَّ 
 اريخ من جميع املكو 

َّ
ة قافيَّ نات الث

 ة.اإلسالميَّ 

 والجرأة العلميَّ  
َّ
ة تجمع بين أخالق الباحث وعمق املعرفة ب معرفة دقيقة ومسؤوليَّ ة تتطل

 وصرامة املناهج بعيًد 
َّ
 ب ا عن الوالءات، وتتطل

َ
دون إقصاء، دون  اعلمي   اا نزاهة وتوثيًق ضً يْ أ

 
َّ

ِّ أحكام مسبقة للش
 

 ة فيه الكنَّ يعة والس  يطَنة. فموضوع الش
َّ
 غط. ثير من الل

 
َّ
 فالخالف ال

َّ
ات 'اإلجماع' اإلسالمي تجاوز ما هو سياس ي، وأصبحنا نطرح س في ذهنيَّ ذي تكل

 
ً

ِّ نَّ " هل الس  سؤاال
 

ا . ومن قصص الخالف املستشري طائفي  5يعة مذهبان أم ديانتان؟"ة والش

 ِّ
ِّ بت ى في أمصار غيَّ ها تسافر معهم حتَّ ة أنَّ نات اإلسالميَّ بين املكو 

 ،س عن مجتمعاتهاين واملقدَّ الد 

                                                           
بري، تاريخ ال (2

َّ
بري، تحقيق أبو الفضل إبراهيمالط

َّ
-211-204-203 ،(1968دار املعارف،  :القاهرة) .3. ج.ط

258-223. 

ياسة في اإلسالم املب ،جعيطهشام  (3 ِّ
ين والس  ِّ

ة الد  ر، ترجمة خليل أحمد خليلالفتنة: جدليَّ ِّ
 
دار )بيروت:  ك

ليعة
َّ
 .(1995 ،الط

د هارون  ،املنقري نصر بن مزاحم  (4 الم محمَّ ين، تحقيق عبد السَّ ِّ
منشورات مكتبة املرعش ي )د.م.: وقعة صف 

جفي، قم    .(ه1382 النَّ

ما في املتعة، صليبا لويس (5 يعة، مذهبان أم ديانتان: بحث في الخالفات بينهما ال سيَّ ِّ
 

ة والش نَّ )جبيل  الس 

 .(2015دار ومكتبة بيليون،  لبنان:
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لِّ 
ٰ
  الحراك الحاد   َك من ذ

َّ
بين املهاجرين املسلمين في مدينة "ديترويت" حول علي  ائفي  والط

ِّ ممَّ  ،وعمر
 ا جعل بعض األمريكي 

ً
 عن علي وعمر: "هل هما يتنافسان اآلن ين يسخر متسائال

ن عليه الباحث العراقي علي  فردَّ ا" دنعلى رئاسة الحكومة عندهم كما تنافس ترومن وديوي عِّ

جاز قبل علي   نَّ إم(:" 1995الوردي )ت  ِّ  ،سنة 1300ا وعمر كانا يعيشان في الحِّ
 
زاع وٰهذا الن

 ِّ
ى كاد يستلقي الجواب حتَّ  ٰهذابالخالفة!". فضحك األمريكي من  هما أحق  الحالي يدور حول أي 

 
ً
 ى نضع كلَّ ". وحتَّ 6ة ما ُيضحكالبليَّ  ا فيه معنى البكاء وشر  على قفاه وضحكت معه ضحك

هِّ    ٰهذِّ
َّ
ِّ املصطلحات ال

 تي دخلت املعجم الس 
 
ِّ ياس ي اإلسالمي في سياقها الل

 ،اتهاومرجعيَّ  غوي 

  
ِّ  سنذكر مفهوم كل 

 
ِّ من الش

ِّ نَّ ة والس  ياسيَّ يعة الس 
ة بشكل مقتضب دون الخوض في ياسيَّ ة الس 

 فاصيل. التَّ 

 ،املجموعة أو االثنين أو الفرد على ويقع وع،النَّ  على مبني   مصدر: األصل في شيعة كلمة .1

 
َّ
 . تبعه إذا اوشياعً  عشيَّ  افالنً  شاع قولهم من ،واحد بلفظ ثويؤنَّ  رويذك

َّ
 من أفراد كان اوملـــ

   كأبي حابةالصَّ 
فاري  ذر   ياسر بن اروعمَّ ( م659/ه36) الفارس ي وسلمان( م655/ه32 ت) الغِّ

قداد( م660/ه37) ِّ  إذن". 7علي وأصحاب شيعة لهم يقال كان األسود، بن واملِّ
 

 يعةفالش

ِّ  الحراك من تهشرعيَّ  استمدَّ  مذهب
  ياس ي  الس 

َّ
ِّ النَّ  وفاة نبأ منذ حدث ذيال

 اليوبالتَّ  د،محمَّ  بي 

  أصل فإنَّ 
َّ
لِّ  إلى يعود سميةالت

ٰ
ِّ  االصطفاف َك ذ

  ياس يالس 
َّ
. فاطمة ودار قيَفةالسَّ  أفرزته ذيال

ِّ  من القريب للفرد يقال وصار
 
   خط

ِّ  علي 
ِّ  إلى نسبة" شيعي" ياس يالس 

 
 ٰهذا طغى ثمَّ  يعة،الش

 
َّ
ِّ  فظالل

   موالي لكل 
 ". 8بإمامته وأقرَّ  وبنيه، لعلي 

                                                           
 .247-246 ،(1994دار كوفان،  :لندن)مهزلة العقل البشري  ،الورديعلي  (6

ازي  أبو حاتم أحمد بن حمدان (7 الث، طبع في الرَّ
َّ
ة، القسم الث ة العربيَّ ِّينة في الكلمات اإلسالمي 

، كتاب الز 

ق  ة، حقَّ ِّ والفرق الغالية في الحضارة اإلسالميَّ
امرائي ٰهذاآخر كتاب الغلو  وم السَّ

 
. القسم د. عبد هللا سل

شر :لندن، بغداد) .3ط.
َّ
 .259، (1988 ،دار واسط للن

ر (8 يعة، مراجعة وتحقيق أحمد كاظم البغدادي ، املظفَّ ِّ
 

: محمد حسين، تأريخ الش ة،)قم   املكتبة الحيدريَّ

 . 30-29، (2012ه/ 1433
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  فيما اأمَّ  .2
َّ
ِّ  باملصطلح قيتعل

ِّ الس  " ياس يالس 
ِّ  بمعنى ،لغة" ين 

  يرةالس 
َّ
 عند أصبح ثمَّ  ريقةوالط

  في ةنَّ والس  ( الحديث) لألثر  بعةاملتَّ  اتاملرجعيَّ 
َّ

 فيما أي األعمال في تكون  ةاإلسالميَّ  ريعةالش

 عن مأثور  هو ما كلَّ  لتشمل الفقهاء عند االستعمال في عتوتوسَّ ". 9عمله اإلنسان على يجب

ِّ النَّ 
لك ون املتسم   وصار. قول و  فعل من دمحمَّ  بي 

ٰ
 ىُيسمَّ  منهم والواحد ةنَّ الس   بأهل ون يسم   بذ

" ِّ
  ةنَّ الس   على ويطلق". ةُسنَّ " إلى نسبة" يُسن 

َ
 ،"والجماعة ةنَّ الس   أهل" األحيان من كثير في اضً يْ أ

ِّ  على ُيطلق االسم ٰهذا صار ثمَّ 
   غير كل 

 ".10املواقع أكثر في شيعي 

 ات في إخراج حديث الفرقة النَّ وتنافست الفضائيَّ 
َّ

 اجية من بين أكثر من سبعين فرقة إال

". وٰهذا الحديث غير دقيق ويحتاج ملراجعة رغم انتشاره 11ارة في النَّ ة والبقيَّ واحدة في الجنَّ 

ِّ الواسع في الوسط الس  
 ن 

َّ
ا تي انتهت ثقافي  ي/األشعري بشكل غير عادي، فكثيرة تلك الفرق ال

 ة الحديد والفتاوى.واجتثت بقوَّ 

  وفي عمليَّ  
 ته، نجده يعود لللحديث ومدى وثوقيَّ  ات حفر تاريخي 

َّ
الث الهجري/ لقرن الث

 العاشر للميالد.

بعض  بل إنَّ  ،ة، واندثرتفرقة هناك فرق اختفت من الخارطة املذهبيَّ  73من بين  إنَّ 

ة، فتنسخ من معتقداتها القديمة لتتماش ى ات فكريَّ رات ومرجعيَّ ت تغي  الفرق قد تحدَّ 

ما كان لبطش أنظمة الحكم وربَّ ة آنذاك. سميَّ لطة الرَّ ا من مذهب الس  ا قريبً وتلبس معتقًد 

ِّ خاصَّ 
لك )ت. ة على يد وزير السَّ ظاميَّ ة بعد تأسيس املدارس الن 

ُ
( ه485الجقة نظام املـــ

ِّ لفرض التَّ 
ِّ السَّ  ثاقف األشعري، بحد 

ِّ  يف في مواجهة املد 
 

يعي )اإلسماعيلي( الفاطمي الش

                                                           
ة ، فوزيإبراهيم  (9 نَّ ليعة،  :بيروت)تدوين الس 

َّ
 .29 ،(1995دار الط

ام  (10 ي  ،الجملبسَّ ِّ
ن  ليعة)بيروت: اإلسالم الس 

َّ
 .11-10 ،(2006، دار الط

اجية،  (11  .145، 3.املسند، ج ،ابن حنبلاإلمام أحمد راجع حديث الفرقة النَّ
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ِّ مدعَّ 
طر تدريس ودعم ما مة بكل 

ُ
. وما أفرزته 12لي وسياس ي(الوسائل املمكنة )من أوقاف وأ

 ِّ
 ه505)ت  ة الغزالية، شخصيَّ ظاميَّ الن 

َّ
ِّ ( ال

 
لطة في بادئ رين لفكر الس  ذي كان من املنظ

ِّ ا في الرَّ ًف األمر، حيث كتب مصنَّ 
ِّ ة املعارضة للعبَّ على املجموعات املذهبيَّ  د 

ين اسي 

 واألشعريَّ 
َّ
ِّ ة، فبرزت مؤل

ة" وهو عبارة عن الباطنيَّ ين"، و "فضائح فاته: "إحياء علوم الد 

  
   مزج عقدي 

ِّ ة الس  اسيَّ ة الخالفة العبَّ لبرهنة شرعيَّ  سياس ي 
 
ة في مواجهة الخالفة ة األشعريَّ يَّ ن

ِّ ة اإلسماعيليَّ الفاطميَّ 
 

اس ي آنذاك اإلمام ة بطاعة الخليفة العبَّ عيَّ ة وإلزام الرَّ يعيَّ ة الش

-487) 14كتاب املستظهري  ،الخليفة ٰهذاوالكتاب نفسه حمل اسم  13املستظهر باهلل

رقة النَّ 1118-1049/ه512 في كتابه "فيصل  15اجية فقد اعتبر الغزاليم( وحول بيان الفِّ

رق ناجية وأنَّ فرقة بين اإلسالم والزَّ التَّ  ِّ  الحقَّ  ندقة جميع الفِّ
  يدور في كل 

َّ
 مذهب إال

ِّ نادقة في نظر الغزالي هم الزَّ  الي فإنَّ ، وبالتَّ 16نادقةالزَّ 
 
ِّ  أتباع الخط

ِّ  الفاطمي 
في  اإلسماعيلي 

 ِّ
وت القاهرة، واملجال اإليراني 

ُ ْ
 .17في آمل

 
 
ِّ س مفهوم الفرقة النَّ وبالعودة لتكل

ِّ اجية في الخطاب الد 
ة، عند املجموعات اإلسالميَّ  يني 

ِّ وخاصَّ 
 
ِّ الرَّ  ة أتباع الخط

ا ة العظمى من الفرق قد اندثرت، إمَّ الغالبيَّ  األشعري فإنَّ  سمي 

                                                           
اس (12 مان، تحقيق إحسان عبَّ كان، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزَّ ِّ

 
ل
َ
قافة،  . )بيروت:2. ج.ابن خ

َّ
، (1969دار الث

اصر ; 129 د النَّ يقي محمَّ ِّ
عليم املؤدلج ،صد  ة: "نموذًجا للتَّ ظاميَّ ِّ

ة  املدارس الن 
َّ
ة"، مجل في الحضارة اإلسالميَّ

وز )جويلية  ربية، جامعة واسط، العدد العشرون، تم 
َّ
ة الت يَّ ِّ

 
 .271-269(، 2015كل

د علي قطب(، فضائح اه505ت ) ،الغزاليأبو حامد  (13 ة، تحقيق محمَّ املكتبة  :صيدا، بيروت) لباطنيَّ

ة،   .153، (م2000/ه1421العصريَّ

ِّ اصر د النَّ محمَّ  (14
 ة بعًد ة املذهبيَّ "الغيريَّ  ،يقيصد 

َّ
 ة اإلسالميَّ قافة العربيَّ ا في الث

َّ
ة العدد قافيَّ ة"، الحياة الث

 .216، 2011، سبتمبر 223

 م. 1413/1993 ،مراجعة محمود بيجو، طبعة القاهرةتحقيق و  (15

 .23-19ل، ندقة، الفصل األوَّ لزَّ افرقة بين اإلسالم و راجع فيصل، التَّ  (16
17) DAFTARY (F….), The Ismaili, Their History and Doctunes, 2nd Ed., (UK: 

Cambridge university press, 2007), 321. 
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ة على ثاقف من خالل العيش املشترك، وتأثير فكرة األغلبيَّ باالنعزال عن املجموعة أو بالتَّ 

لِّ 
ٰ
ابية" في طرحها لتلبس عباءة اإلجماع سلخ عديد الفرق "النَّ  ة" فإنَّ "الجوار األقليَّ  َك ذ

ين األشعري الس  الرَّ 
َ
ِّ سمي في املحيط

ِّ ن 
 

 يعي.ي أو اإلمامي الش

 والس  
َّ
َرق النَّ ذي ؤال ال ة من املجموعات يطرح أين بقايا فِّ ْفريَّ ِّ

ة والص 
َ
جدات واألزارق

ِّ ة؟ أين القرامطة؟ أين بقيَّ ة الخوارجيَّ اإلسالميَّ 
 

ة اووسيَّ ة كالنَّ يعيَّ ة املجموعات الش

ِّ واألفطحيَّ 
 
ِّ  ة وغيرها؟ ومن فرق الخط

 
 وإذا عدنا إلى "العلويَّ  ،يعيالش

َّ
تي حملت في ة" ال

صيريَّ تاريخها اسم "ا ِّ وٰهذه املجموعة أو الفرقة النَّ  .18ة"لن 
 تعد   اجية حسب اإلجماع اإلمامي 

  19من الغالة
َّ

رف املعارض لإلماميَّ ونفس الش 
َّ
ة من أصحاب املقاالت يء نجده عند الط

 )الن   العلوي  واالنتشار  20ةوالفرق األشعريَّ 
َّ

ة اريخيَّ ام التَّ صيري( في مجال الجبال في الش

  -ا)سوريَّ 
 
ِّ 21ركي(واملجال الحدودي الت

ا على استحضار خطاب وثقافة ج الحًق ، وسوف نعر 

ِّ الكراهيَ 
 الطين.نات اإلسالم االجتهادي حسب ميول فقهاء السَّ ة بين مكو 

                                                           
صير الن  وهم أتباع محمَّ ( 18

ُ
ِّ د بن ن

هُ وهو من أفضل علماء البصرة  ميري  نَّ كِّ
ٰ
ِّ ضعيف ووجه الضَّ  َول

ه عف في غلو 

 1021/ه411كما في نقد رجال )رواية ابن الغضائري )ت
ً

ِّ ،  عن القهبائيم( نقال
ين املولى عناية هللا زكي الد 

ِّ 17/ه11 .ق.بن علي )ت
ِّ السَّ  جال، تصحيح وتعليق الحاج  م(، مجمع الر 

ِّ ي 
ين أصفهان، د ضياء الد 

ِّ  ا، هذ64، ص6م، ج1967/ه1387
 

ِّ صيريَّ ة عن الن  يعيَّ ما ذكرته املصادر الش
ا عن س لها، أمَّ ة واألب املؤس 

ِّ أدبيَّ 
لل والن  ِّ ة )الس  حل األشعريَّ ات املِّ

 
 م(:1153 /ه548هرستاني )ت ة(، نذكر ما جاء عند الشَّ يَّ ن

-  ِّ
 

الة الش
ُ
 وحاني بالجسد الجسماني.يعة" قالوا بظهور الر  "من غ

-  ِّ
  بصورة علي وأوالده، وخص  علي   ظهور الحق 

 
حل،  هرستانيمه في الفضل" الشَّ هور لتقد  بالظ ِّ

لل والن  املِّ

ِّ تحقيق محمَّ 
 .  188دار املعرفة، د.ت(، )بيروت:  .1. ج.د كيالنيد سي 

نصف(، الفرقة الهامشيَّ  (19
ُ
 .98 ،(2005 املدار اإلسالمي،)د.م.: سالم ة في اإل ابن عبد الجليل )امل

     .98 ة،ابن عبد الجليل، الفرقة الهامشيَّ  (20

ِّ د الناصر محمَّ  (21
 صيريَّ ة على الن  رزيَّ دود الد  الر   ،يقيصد 

َّ
ِّ ة، مجل

 
ة العلوم يَّ ة اإلنسان واملجتمع تصدرها كل

 .41-39، 2013ابع، ديسمبر ة، تلمسان، العدد السَّ ة والعلوم االجتماعيَّ اإلنسانيَّ 
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َّ

 فكثيرة تلك األسماء والش
َّ
  لفيَّ ات السَّ ه بها شيوخ الفضائيَّ تي يتفوَّ تائم ال

، ة بشكل خاص 

  
ة. وأعادوا لنا يوم فويَّ وافض والصَّ ائم باسم املجوس والرَّ : شتحيث انتشرت بشكل وبائي 

  ار، حيث تمَّ قيَفة ويوم الدَّ السَّ 
َّ
 ه35ان سنة الث عثمان بن عفَّ اغتيال الخليفة الث

 ِّ
ِّ  العربي   ين وأحداث نجح اإلعالم الفضائي  والجَمل، وصف 

 
ِّ ه السَّ بخط

 ٰهذافي توظيف  لفي 

 
َ
ِّ  ةتون معارك سياسيَّ الخطاب في أ

نات البلد الواحد ال تخدم العيش املشتَرك بين مكو 

 ة وحتَّ عوديَّ ة الس  ة، اململكة العربيَّ )حال العراق، سوريَّ 
ً
ا من ى لبنان( حيث أوجدت شرخ

هِّ عب في الصَّ    ٰهذِّ
 
 ،ة لبرامجها مشيخيَّ اإلعالم شخوصً  ٰهذاروف ترميمه. واستنسخ الظ

د وري واملعزول عدنان العرعور، ومحمَّ الس  ابط كتور يوسف القرضاوي والضَّ فكان الد  

ٰهذات ات أعدَّ عير اإلعالمي بفضائيَّ السَّ  ٰهذاج ان وغيرهم. وأجَّ حسَّ  الغرض في توقيت  لِّ

ة )املواالة/األنا( سميَّ ات الرَّ يحمل أكثر من عالمة استفهام. وإذا عدنا لخطاب الفضائيَّ 

 ة ة تاريخيَّ ة ذات مرجعيَّ لتقديم شروح توضيحيَّ 
َّ

 لتلك الش
َّ
 تائم ال

َّ
ن فيها مشايخ تي تفن

لفي.  الفضاء السَّ

 : افضةالرَّ  .3

هِّ  وجدت دمشق إلى ةالعلميَّ  زيارتي في   ٰهذِّ
َّ
ِّ الس   الوسط في سمياتالت

ِّ الس   وغير ين 
 فقد ين 

ِّ  من ىحتَّ  سمعتها
ِّ  من جيرانهم عن يناملسيحي 

 
ِّ " أرفاض" ةاإلماميَّ  يعةالش

 بدون  دونهاويرد 

لك ن،تمع  
ٰ
 تسميتهم وسبب. الفتنة نار إلذكاء توظيفها في اتالفضائيَّ  شيوخ نجح لذ

   ملوقف يعود افضةبالرَّ 
   سياس ي 

   بن زيد من وأخالقي 
  الحسين بن علي 

َّ
 ه121 سنة خرج ذيال

ِّ  بين اتوفيقي   خطابه وكان
ِّ  ناتاملكو 

 بين من يخرج األولى ةفللمرَّ  ،الكبرى  ةاإلسالميَّ  ةياسيَّ الس 

ِّ  اإلجماع
 

   نسل من ةشخصيَّ  يعيالش
  علوي 

ً
 مع املفضول  بإمامة ينادي ةنبويَّ  لدماء حامال

  خالفة امشرعنً  ،األفضل وجود
َّ

ينالش
َ
  بن وعمر بكر أبي يخ

َّ
  والقاعدة اب،الخط

َّ
 تهاتبنَّ  تيال

   بن زيد خروج امأيَّ  إلى تعود رافضة كلمة وأصل 22ةيديَّ الزَّ 
 بن هشام على الحسين بن علي 

لِّ  من فمنعهم بكر أبي في الكوفة أهل من عسكره فطعن:" امللك عبد
ٰ
 يبَق  ولم". فرفضوه َك ذ

                                                           
حل، تحقيق محمَّ الشَّ  (22 ِّ

لل والن  ِّ هرستاني: املِّ
 .157-154 (،.د.ت، دار املعرفة)بيروت:  .1.ج .د كيالنيد سي 
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  معه
َّ

 اسالنَّ  يوم إلى ه121 سنة من االسم ٰهذا فحملوا رفضتموني؟ لم فقال. فارس مائتي إال

 . افضةالرَّ  كلمة فبرزت". 23ٰهذا

 : مجوس .4

  من وهي
َّ

ِّ  تائمالش
 

 املواقع) بيري يْ االسَّ  العالم ىوحتَّ  الفضائي اإلعالمي الوسط في يةاملتفش

 (.االجتماعي واصلالتَّ  ووسائل ةاإللكترونيَّ 

املجوس" كما تشير  تباع زرادشت الحكيم "نبي  وبالعودة إلى مصطلح املجوس وهو نسبة أل

ِّ ، وبالعودة للنَّ 24ةاملصادر العربيَّ 
ِّ  ص 

املجوس قد  فإنَّ  ،يني اإلسالمي املوروث الفقهيالد 

ين في النَّ ذكر مرَّ 
َ
ِّ ت

سرى أبرويز سنة  اًد بي محمَّ النَّ  القرآني ناهيك أنَّ  ص  ، وفيه ه 6راسل كِّ

تفاوض مع مجوس البحرين، واعتبرهم  بيَّ النَّ  ناهيك أنَّ  25باملجوس كدين تصريح ضمني  

نكح نساؤ  26من أهل الكتاب
ُ
 ،27هموفرَضت عليهم الجزية على أن ال تؤكل ذبائحهم وال ت

   سمي  وهنا نلحظ كيف عمل األنا الرَّ 
ِّ بشكل عام 

 
هِّ في توظيف  لفي  السَّ  ، والخط  ٰهذِّ

  ة، وسنمر  املصطلحات واألسماء في معاركه اإلعالميَّ 
َّ
العمل كيف  ٰهذاالث من في القسم الث

  
هِّ أسير  نجحوا في خلق رأي عام    ٰهذِّ

َّ
من تي تحتاج للمراجعة وإعادة القراءة املعلومات ال

 جديد.

                                                           
رق، راجع شروح محمَّ  (23 حل، الشَّ  .210-209د جواد مشكور في املالحق، املقاالت والفِّ ِّ

لل والن  هرستاني، املِّ

 .155-154، 1.ج

ِّ أبو حنيفة أحمد بن داود  (24
ِّ ه282 ت، )ينوي الد 

 
دار  :القاهرة) وال، تحقيق عبد املنعم عامر (، األخبار الط

ِّ اصر د النَّ محمَّ  .25 (،1961ة، إحياء الكتب العربيَّ 
رق األدنى قبل اإلسالم يقي، ميثولوجيا أديان الشَّ صد 

 )بيروت: 
َّ
 .188 ،(2014شر، جداول للن

 إن أبيت فعليك إد رسول هللا الى كسرى عظيم فارس...أسلم تسلم ف"من محمَّ  (25
َّ
بري، تاريخ ثم املجوس" الط

 
َّ
 .654، 2.بري، طبعة بيروت، جالط

 ًس ستا )األبستاق(، كتاب مقدَّ يفاأل عتبار كتاب زرادشت اب (26
َّ
. ابن مسكويه، 561 ،1.بري، التاريخ جا، الط

 .53، 1.، جم1914/ه1332 ،تجارب األمم، القاهرة

27)  ِّ
 .97، د.ت.( هضة،مكتبة النَّ  :القاهرة) 1.ج .ين املنجدالبالذري، فتوح البلدان، تحقيق صالح الد 
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 ون من هم؟فوي  الصَّ  .5

ِّ فويَّ ولة الصَّ بعد ظهور الدَّ  
م بقيادة إسماعيل 16في أوائل القرن  ة في املجال الفارس ي 

ِّ فوي. وأعلن عن تشي  الصَّ 
  ا للدَّ ا رسمي  ، واعتبره مذهبً عه االثني عشري 

 ولة مع موروث عقدي 

  
 والتَّ  28صوفي 

 
ِّ ة للصَّ ثنيَّ ات االِّ يَّ ة في املرجعركماني حاضر بقوَّ أثير الت

ين باعتبار تقاربهم فوي 

 ِّ
 ا مع القبائل البدويَّ جد   القوي 

 
 .29ة بآسيا الوسطى واألناضول ركمانيَّ ة الت

 ة قبليَّ ة هي ذات مرجعيَّ فويَّ الصَّ  الي، إنَّ وبالتَّ 
 
لجوقي وهو حضور ركماني السَّ ة للحضور الت

 ِّ
هِّ فيها، ففي زمن صراعات  القوي   ة اإلسالميَّ القوى البدويَّ  ٰهذِّ

 
ة في األناضول على ركمانيَّ ة الت

هِّ ى لبيزنطة من نفوذ ترابي، كانت املجال املسيحي األرثوذوكس ي. وما تبقَّ    ٰهذِّ
 
ة ركيَّ القبائل الت

ِّ األصل تتوسَّ 
ِّ  ع في مجاالت الجوار الفارس ي 

 هناك كوَّ  ،واألناضولي 
َّ
رت تي تطوَّ نت دويالتها ال

ِّ تهما الضَّ ة ذات نفوذ مجالي عقدي كبير. وكانت قوَّ ات قويَّ ريَّ إلى إمبراطو 
 
لة في  اربة متمث

 ِّ
  العنصر القبلي 

 
 .30ركمانيالت

                                                           
مركز  :بيروت)م( 1722-1501ة في إيران: العهد ......)واملسيحيَّ  فاعل بين اإلسالمالتَّ  ،وصفيد رضا محمَّ  (28

ِّ الحضارة لتنمية الفكر اإل 
 .139-138-125، (2015، سالمي 

29) Hassan Pirouzdjou, Mithraïsme et Emancipation : Anthropologie sociale et 

culturelle des mouvements populaires en Iran, Au ville 9 et 14 début du 16 eme 

siècle, L.Hartmanttan, 1999, p. 163-164   

 .140-131ة، فاعل بين اإلسالم واملسيحيَّ التَّ  ،وصفيد رضا محمَّ  (30
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هِّ وفي مقابل أتون  ِّ  ٰهذِّ
ِّ  31ض األناضول والقزلباشفوذ تعرَّ راعات على الن  الص 

 
يعة الضطهاد والش

 .32عثماني

                                                           
زِّل باش" هم ميليشيا من الص  ة تعني الرَّ كلمة تركيَّ  ( 31 ِّ وفيَّ أس األحمر. و"القِّ

 ة املتشي 
َّ
 عة ال

َّ
لوا عماد ذين شك

ِّ الجيش الصَّ 
ِّ فويَّ ولة الصَّ في تأسيس الدَّ ، وساهموا فوي 

ادس عشر )السَّ  ة في بداية القرن العاشر الهجري 

 ِّ
 ( وقد ُسم  امليالدي 

ٰ
 لك نسبة إلى القبَّ وا بذ

َّ
ونها على رؤوسهم، وتحتوي تي كانوا يلف  عات أو القلنسوات الحمر ال

ِّ ة االة، إشارة لألئمَّ ة أو لفَّ طيَّ  12على 
 في كتابه "الوجيز في تاريخ إيران" أنَّ ن د. حسن الجاف ثني عشر. ويبي 

  ة( هو أوَّ فويَّ ولة الصَّ ل ملوك الدَّ )والد إسماعيل أوَّ  فويَّ حيدر الصَّ 
  ل قائد صفوي 

َّ
زِّل باش، نظ م جيش القِّ

 وجهَّ 
َّ

 زمة. زه بالُعَدد الال

زلباش وتقريبهم، بل ادَّ  وبعد وفاة حيدر، استمرَّ   علي   عى أنَّ اعتماد ابنه إسماعيل على القِّ
َّ
ذي أوصاه ا هو ال

ِّ فويَّ ولة الصَّ باالستعانة بهم لتأسيس الدَّ 
 

ِّ يعيَّ ة الش
 

ر أحمد الكاتب في كتابه "تطو   يعي  ة. يقول الباحث الش

 ِّ
ِّ الفكر الس 

ِّ  ياس ي 
 

ِّ الش
ِّ " عن إسماعيل الصَّ يعي 

يد ة خارجين للصَّ وفيَّ : "وبينما كان ذات يوم  مع رفقائه الص  فوي 

 وا بنهر، فطالبهم بالتَّ ز، مر  في منطقة تبري
 
ِّ  ا.. ثمَّ هر بمفرده، ودخل كهًف ف عنده، وعَبر هو النَّ وق

 
ا ًد خرج متقل

عى ه قال له: )لقد حان وقت الخروج(.. وادَّ مان، وأنَّ ه شاهد في الكهف صاحب الزَّ بسيف، وأخبر رفقاءه أنَّ 

 
ٰ
 بن أبي طالب في املنام وأنَّ  ه شاهد اإلمام عليَّ لك أنَّ بعد ذ

َّ
ِّ ه على القيام وإعالن الدَّ ه حث

 
ة، وقال يعيَّ ولة الش

 ِّ
زِّلباشيَّ له بالحرف الواحد: )ابني.. ال تَدع القلق يشو  ر القِّ ة مع أسلحتهم الكاملة إلى ش أفكارك.. أحضِّ

 طبة باسم أهل البيت فإنَّ ة معارضة أثناء الخؤالء أيَّ اس.. وإذا أبدى ٰه املسجد وأؤمرهم أن يحاصروا النَّ 

زِّلباشيَّ كذا فعل الشَّ الجنود ينهون األمر(.. وٰه  ة، وحاصر جامع تبريز ذات اب إسماعيل.. حيث أحضر القِّ

 ِّ
ِّ اال جمعة، وأعلن سيادة املذهب اإلمامي 

ِّ  ة".فويَّ ولة الصَّ ، وقيام الدَّ ثني عشري 
 يَّ وعن األهم 

َّ
تي كان يوليها ة ال

 اه إسماعيل يدير أموره على أساس أنَّ ات القزلباش، يقول د. الجاف: "كان الشَّ لقوَّ  فوي  إسماعيل الصَّ 

ِّ القوَّ 
ة ة متينة تجعلها مستعدَّ ة مخلصة تربطها وشائج عقائديَّ ة عسكريَّ ة يجب أن تعتمد على قوَّ ياسيَّ ة الس 

ِّ  كلَّ 
ل باش خير معين له في تنفيذ فاع عن معتقداتها وقائدها، فكان جيش القز االستعداد لالستماتة في الد 

 أهدافه املنشودة في االستيالء على املدن والواليات اإليرانيَّ 
َّ
ّفاصيل انظر:ة الواحدة تلو األخرى". للتَّ ة كاف

Moojan, Momen. An Introduction to Shi'i Islam, Yale Univ. Press, 1985, pp. 101-107; 

ِّ  الفكر ر تطو  . أحمد الكاتب،
ِّ  ياس يالس 

 
 ،2005 ورى،الش   دار: لندن ،3ط. الفقيه والية إلى ورىالش   من يعيالش

25-26. 

 . 89، ص1988د إسماعيل رضواني، طهران اس ي، تصحيح محمَّ إسكندر بك منش ي، تاريخ عالم آراى عبَّ  (32
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ِّ وهنا نستنتج كيف استولد شيوخ الفضائيَّ 
 
ين السَّ  ات من الخط

َ
 16و  15لفي خطاب القرن

 
 
ِّ ركمان بفرعيهم الصَّ بين قبائل الت

ِّ  فوي 
ِّ  والعثماني 

نات املجتمع إلذكاء نار األحقاد بين مكو 

لك كان "األنا" األشعري 
ٰ
  33الواحد لذ

َّ
اريخ ات كثيرة من التَّ القابض على زمام الحكم في محط

 ِّ
ِّ واملسيطر على لفيف من العلماء وامل اإلسالمي 

خين وفقهاء البالط بفتاويهم الجاهزة. فمن ؤر 

 
َّ
 جملة املواقف ال

َّ
تي أجبر تي كانت في بدايات القرن الخامس الهجري تلك املحاضر في بغداد وال

 
َّ
ِّ عليها قضاة وأشراف ووجهاء املجتمع البغدادي للت

القاهرة واعتبارهم  يشكيك في نسب فاطمي 

 ِّ
اآلخر  . وٰهذا ال يمنع أنَّ 34ةأصولهم يهوديَّ  هراء وأنَّ ين ال صلة لهم بفاطمة الزَّ ُعبيدي 

 ِّ
 

 يعي/الرَّ )الش
َّ
ِّ افض ي( كانت له مواقف معادية ووظ

هة ة املوجَّ عائيَّ ف خطابه في املنظومة الد 

  
ِّ اآلخر )األشعري/ الس   ضدَّ  الستحضار خطاب عدواني 

 لفي( املخاصم له.ي )السَّ ن 

 

II. 
ّ"اآلخر" ضمن مرجعيَّّ ّلطة ومحات الس   

ّ
ّيعة/ الرَّّازبيها: الش

ً
  وافض مثاال

 بل حتَّ  ،ا على "األنا"استحضار خطاب املاض ي لم يكن مقتصرً  في حقيقة األمر إنَّ 
َّ
ف ى اآلخر وظ

هِّ    ٰهذِّ
َّ
ِّ اريخ ضمن خطابه التَّ اكرة والتَّ الذ

فأخرجوا من عمق أرحام املصادر املختلفة  حريض ي 

 
 
 تمث
ً

  ال
 للماض ي؟  لتاريخ آني 

ا  الكل  وإن كان  ٰهذامتهم   االستحضار والتَّ  بِّ
 
 مث

َّ
رف األخير )اآلخر( ل ألحداث املاض ي وعمد الط

 ِّ
م    ،املناسبات على تجسيمه في كل 

ُ
  والسَّ فأحداث غدير خ

َّ
تي قيَفة وحروب الفتنة األولى ال

 
َّ
  ه35–23ان )الث عثمان بن عفَّ أطلقت شرارتها بمقتل الخليفة الث

بن  ( وانتهت باغتيال علي 

                                                           
  فس ألنَّ األشاعرة في حالة دفاع عن النَّ  ة يعد  في املرحلة الحاليَّ  (33

َّ
 الط

َّ
ِّ ذي تبنَّ رف ال

يموي )نسبة ى الفكر الت 

ِّ بن تيمية( السَّ ال 
ذا البحث عبارة عن أي. وإن كان طرحنا في ٰه من يخالفه الرَّ  لفي وعمل على تكفير كل 

ِّ  هة واستحضار يَ ات لخطاب الكراهحفريَّ 
 ة.ة الحاليَّ ياسيَّ في أتون األزمات الس 

ِّ 1011 /ه402ل سنة املحضر األوَّ  (34
م في تاريخ امللوك واألمم، حيدر آباد الد 

َ
كنى م راجع ابن الجوزي، املنتظ

 255، ص7، جه 1357-1359
َّ
 م1052/ه444اني سنة . املحضر الث

َّ
بر في خبر من غبر، تحقيق ، الذ هبي، العِّ

 ِّ
 .204، ص3د، الكويت، جأيمن فؤاد سي 
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أبي طالب، وفاجعة كربالء  بن (، وحادثة تسميم الحسن بن عليه40/ 35أبي طالب )

ِّ ة األولى ومرقد النَّ رة العاصمة اإلسالميَّ املدينة املنوَّ  ةواستباح
د في عهد يزيد بن معاوية محمَّ  بي 

هِّ  وضرب الكعبة باملنجنيق؛ كل    حداث تتعايش يومي  األ  ٰهذِّ
َّ
ِّ ا في الذ

 
ة، ة الجماعيَّ يعيَّ اكرة الش

 ِّ
 ل ليلة في شهر محرَّ من أوَّ  فمراسم املحفل العاشورائي 

 
ها إحياء ونبش غبار م إلى يوم العاشر كل

 
َّ
 عن تلك الذ

َّ
ِّ اكرة ال

 
  يعي، ولو قمنا بتأم  تي تتعايش مع الوجدان الش

حول العالقة بين  ل تاريخي 

 
َّ
 ماض ي األشياء املتذك

َّ
 رة، وحاضر األشياء الظ

ٰ
 التَّ  َك لِّ اهرة في ذ

 
عب للماض ي لوجدنا ل الصَّ مث

 ِّ
ِّ القد 

لكيس أوغسطين من أوائل املمه 
ٰ
 .35دين لذ

لِّ الُعرف اإلنساني يشد   ألنَّ 
ٰ
ِّ  َك ه حنين إلى ذ

ِّ النَّ  ٰهذا املاض ي وفي خضم 
راعات عملت وع من الص 

 
َّ
ِّ لة "اآلخر" لالجماعات املنضوية تحت عبادة أو مظل

لِّ  فاع عنها ضدَّ د 
ٰ
ِّ  َك ذ

 الخصم  املذهبي 

 ِّ
ِّ والس 

  ياس ي 
َّ
 اصبي )نواصب(، ناهيك عن ردَّ ذي أطلق عليه لفظ النَّ ال

َّ
 تات الفعل ال

َّ
ن فيها ي تفن

ة وخطباء عاشوراء في وصف الخلفاء ولعنهم "رواديد" )املنشدين( املجالس الحسينيَّ 

 ِّ
ِّ )الس 

ِّ املؤمنين السَّ  ياس ي(، أو موقفهم من أم 
 ي 

َّ
   تي خرجتدة عائشة ال

 ضدَّ  بموقف سياس ي 

  الخليفة الرَّ 
ين الز   ابع علي  ام، وطلحة بن عبيد هللا، بير بن العوَّ بن أبي طالب مع الصحابيَّ

ِّ فحتَّ 
ِّ ة بين مشايخ اإلسالم بفرعيهِّ الس  جاالت اإلعالميَّ ى  الس 

ِّ ن 
 

ز عنه من يعي، وما تفرَّ ي والش

ِّ  ٰهذاهجمات متبادلة واختراق 
ِّ اإللكتروني. واألخطر تلك الرَّ راع العالم الص 

ة ياسيَّ سائل الس 

 ِّ
ِّ ة من "األنا" الس  ينيَّ والد 

ِّ ي لآل ن 
 

 خر الش
َّ

ِّ يعي وسبب تلك الش
 

-لطان يعي" من قبل الس  يطَنة "الش

ر آنًف  كِّ
ُ
ِّ يَّ تها سياس مرجعيَّ أنَّ  -اكما ذ

 
لك وظ

ٰ
 ة، لذ

َّ
األساليب واملناهج،  شويه كل  فت في معارك الت

  ألمر أنَّ والغريب في ا
َّ
ِّ الط

 
 افض يَّ )الرَّ  يعيَّ رف الش

ً
 علميَّ  ا( استخدم طرق

ً
 اة لتعرية وكشف أحداث

  
  ما زالت تحتاج لبحث وملداد علمي 

َّ
وإن كان من  ،اريخيه يزيل بعض ألبسة التَّ رصين، عل

ِّ عب خلق روح جديدة للعيش املشترك في املرحلة الحاليَّ الصَّ 
 .ة على األقل 

                                                           
35) Saint augustin, Confessions, Livres VIII-XIII, paris, dexlee de brouwer, 1962, 

Oeuvres de saint Augustin, 14, 556-572. 
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ِّ وبالعودة لآل 
 

ِّ اآلخر )األنا /الس   يعي( في خطابه ضدَّ خر )الش
ِّ أدبيَّ  ي(، فإنَّ ن 

 
يعة حفلت ات الش

 
َّ
 ، ووصف بني "أميَّ 36ة"هم كالفرقة "العمريَّ سميات ضدَّ بالعديد من الت

َّ
جرة ة" "بالش

  .37امللعونة"
َّ
 ون الجدد.هم األموي  ، وأنَّ ابيَّ الوهَّ  لفيَّ السَّ  ويعتبرونه الخط

َك  لِّ
ٰ
ذ

َ
ِّ  ك

 هامات االت 
َّ
ِّ ال

 يني لخصوهم بأنَّ تي يوردها دعاة اإلعالم الد 
َّ

يطان هم أدوات بيد أمريكا )الش

 ِّ
 
 األكبر(، وإذا أراد الباحث أو املدق

َّ
 ق أن يتابع تلك املحط

َّ
 ات ال

َّ
رف تي عمل فيها الط

ِّ /اإلمامي  
 

ِّ في توظيف خطاب املاض ي وما روَّ  يعي  الش
ة عاية املضادَّ جته مصادر أسالفهم في الد 

  ،لخصوهم
َّ

ِّ وهنا أوجد الش
ب ذكر وهي في ظاهرها لتجن   38ة"ع( اإلمامي لفظة "العامَّ ارع )املشر 

ْن ة نَّ جمهور أهل الس   كِّ
ٰ
ِّ  ل

 
ِّ و من قدرهم  في حقيقتها للحط

مقارنة  ،وزنهم وحضورهم العلمي 

ِّ ة من آل بيت النَّ بعلم األئمَّ 
 .39دمحمَّ  بي 

 
َّ
ِّ  ة ضدَّ ة مرفوضة، واعتبرها حجَّ نَّ مين الس  تي يرى عموم املسلومن تلك األساليب ال

 
يعة الش

ِّ )الرَّ 
اشدين األوائل )أبي بكر، عمر، ا والخلفاء الرَّ حابة عمومً الصَّ  افضة( هي مسألة سب 

ِّ عثمان( على وجه التَّ 
ِّ املؤمنين السَّ  حديد، وموقفهم من أم 

سواء في  ،دة عائشة بنت أبي بكري 

                                                           
36)  

َّ
 اب. نسبة للخليفة عمر بن الخط

ِّ يرجى متابعة اإل ( 37
ِّ يني في العراق وإيران من خالل متابعة شخصيَّ عالم الفضائي الد 

يني في املجال ة لإلعالم الد 

 ./http://www.alkawthartv.comرابط قناة الكوثر:. املذهبي اإلمامي

ذا نت في ٰه ة تفنَّ ن عمت عنهم الحقائق واملدرسة األندلسيَّ اس وممَّ ة: وهم الجمهور من بسطاء النَّ العامَّ  (38

 اسيَّ بغداد العبَّ  املصطلح وإخراجاته كما أنَّ 
ً
  اة عرفت أصناف

َّ
 ة منهم العامَّ انيَّ سك

َّ
تي ُيطلق عليها ة وال

الم، تحقيق أحمد عبد الحميد (، اإلعالم بمناقب اإلس381د بن يوسف ت العامري )محمَّ  ،هماءبالدَّ 

 .175، 1967، القاهرة ،غراب

)د.م.: د البعالوي وآخرون (، كتاب املجالس واملسايرات، تحقيق محمَّ 363عمان املغربي )ت القاض ي الن   (39

 ة.نَّ ة واملقصود بهم أهل الس  ، توجد إشارات مختلفة عن العامَّ (1997دار الغرب اإلسالمي، 

http://www.alkawthartv.com/
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ِّ السَّ واألخطر، هو خروج  40حادثة اإلفك
 ي 

 
 41بيرالثي: ابن اختها عبد هللا بن الز  دة عائشة مع الث

ِّ بير بن العوَّ والز  
   ل ضدَّ ياس ي األوَّ ام ورفيقه طلحة بن عبيد هللا، وهو الخروج الس 

بن أبي  علي 

ِّ  42طالب بمعركة الجمل
 
ِّ وهنا نقرأ دخول املرأة في اإلسالم املبك

ِّ ر في أتون الص 
 
زاعات راعات والن

 ِّ
 ة.اسيَّ يالس 

 
َّ
ِّ  تي قادتها أم  فحرب الجمل ال

هي مشروع  ،ونس ي راض ي دغفوسخ الت  املؤمنين كما ذهب املؤر 

ِّ للسَّ 
ِّ ي 

ِّ دة عائشة على إعادة الخالفة في نسل أبي بكر الص 
 .43يقد 

ِّ آل العوَّ  بينما نرى أنَّ 
ِّ  -وهم من أفخاذ قريش -ام 

 ،قبل اإلسالم ياس ي  كان لهم مشروعهم الس 

 
َّ
  44ة حيث طالبوا أن يكون لهم مشاركة في حكم مك

 
نائي العشائري بني عبد شمس وبني مع الث

 عبد 
َّ
  ذي تطوَّ مناف وال

 .45في أعقابهم ر إلى صراع تاريخي 

                                                           
 .(11: 24ور )القرآن الكريم: سورة الن   (40

ِّ إوهو ابن اختها وربيبها، وكان ينسب  (41
ِّ ته )كانت السَّ ها ربَّ عبد هللا ألنَّ  ليها بأم 

تطلب منه  دة عائشة ال تنفك  ي 

ِّ أن يُ 
 فاصيل انظر:ذا املأزق هابة. للتَّ بي في عبد هللا ابن أختها خير منقذ من ٰه يها فوجد النَّ كن 

 
َّ
ِّ ابن سعد، الط

 
 بقات الكبرى، دار الفكر للط

َّ
 .64-8، ص1994 وزيع، بيروت،شر والتَّ باعة والن

تل مظلوًم  نَّ إوا اإلسالم "و "اطلبوا بدم عثمان تعز   (42
ُ
هِّ األمر ال يستقيم  نَّ إا و عثمان ق ٰهذِّ  .الغوغاء لِّ

 
َّ
 الط

َّ
 .450–449، ص4بري، جبري، تاريخ الط

43)  ِّ
أشار إلى  1997-1996قة للعام الجامعي راسات املعمَّ ضمن دروس األستاذ راض ي دغفوس في شهادة الد 

ِّ ل السَّ تدخ   أنَّ 
 ي 

َّ
 دة عائشة في مجرى األحداث ما هو إال

َّ
  .بيرسويق البن أختها أسماء عبد هللا بن الز   للت

ه كان على ة، وهي دليل أنَّ ب بالبطريق ومنحه لقب بطريق )بطريراك(، رتبة دينيَّ مان بن الحويرث امللقَّ عث (44

 صرانيَّ النَّ 
َّ
ِّ ة قدم على قيصر ورغ

  به في ضم 
َّ
 ة لتكون زيادة في ملكه، الز  مك

َ
ا
 
 بير بن بك

َّ
ات، قيَّ ر، األخبار املوف

 .425، ص1972 بغداد،

45)  ِّ
 
 .ة وبني هاشم، مصدر سابقخاصم فيما بين بني أميَّ زاع والتَّ املقريزي، الن
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  ،إذن
َّ
ِّ وظ

 
 ف الش

َّ
ِّ النَّ  نسَل  ة ومن حرمَ خصوم األئمَّ  عن من على منابرهم ضدَّ يعة الل

وأحفاده  بي 

 .46من حقوقهم وميراثهم

ِّ ف
  ي عهد الخليفة األموي 

َّ
تي حدثت في عهد أسالفه عمر بن عبد العزيز أزال عديد املظالم ال

  ضدَّ 
ُ
ِّ ذ
ِّ ة وأحفاد النَّ يَّ ر 

هِّ  .47دمحمَّ  بي   ،الفواجع من كربالء الحسين ة وكل  اريخيَّ األحداث التَّ  ٰهذِّ

 ِّ
ِّ ة النَّ يَّ وما حدث من تمثيل وتنكيل بذر 

 محمَّ  بي 
َّ
نقطة سوداء في  تي تعد  د في تلك الفاجعة، ال

  
 ا.ة عموًم ولة األمويَّ والدَّ  عصر يزيد بن معاوية بشكل خاص 

 
َّ
  ،أر ألجداده في يوم بدروكيف اعتبر يزيد انتقامه من الحسين هو الث

َّ
لِّ وقد تمث

ٰ
 َك ل يزيد ذ

ِّ ياملوقف بترد
 :رى َبعْ د أبيات عبدهللا ابن الز 

ـــــدوا ــ ـــــهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدر شـ ــ ــ ــــبــ ــ ــ ـــي بـ ــ ــ ـــــا ــ ــ ــــيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت أشــ ــ ــــيــ ــ ــ ّلـ

ّ

 

 وقــــــــع األســــــــــــــــــــــْل جــــــــزع الــــــــخــــــــزرج مــــــــن  

  ِّ
ــــــــــــــــــــــــــتلنا الضـــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــقـ ـــياخهمفـ ــ ــ ــ ــ ّعف من أشــ

ّ

 

 48عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلـــــنـــــــا مـــــيـــــــل بـــــــدر فـــــــاعـــــتـــــــدْل و  

 

                                                           
ـَدك، طالبت به السَّ  (46

َ
ِّ ميراث ف

ميراث  ل أبوبكر لبيت املال واعتبر أنَّ ه الخليفة األوَّ هراء فردَّ دة فاطمة الزَّ ي 

ِّ جمهور أئمَّ  ولة ونفس الحالة في عهد عمر، احتجَّ األنبياء هو ملك للدَّ 
 

 األنبياء يوَر  يعة أنَّ ة الش
ٰ
لك ثون من ذ

 .ورث سليمان داوود

 ، راجع عبد هللا الغريفي
َّ
 .196-187، (2000، سة العارف للمطبوعاتمؤسَّ )بيروت: ع شي  الت

47)  
ٰ
  لك ألغى كلَّ من ذ

َّ
ى عهد سليمان بن عبد امللك من تي ابتدعها أسالفه في عهد معاوية حتَّ تلك األعراف ال

  
ِّ  لعن لعلي 

ِّ سميَّ الرَّ ته من أعلى املنابر يَّ وذر 
 ة في الجمعة واألعياد والحج 

ٰ
ِّ  لك ردَّ ، كذ

 هة فاطمة بقوليَّ فدك لذر 

"كان ألبي بكر وعمر رأي ولي رأي فكانت من نصيب علي بن الحسين )املعروف بزين العابدين وهو رابع 

 .ة(ة واالثني عشريَ ة عند اإلسماعيليَّ األئمَّ 

ِّ دراسة وتحقيق السَّ راجع ابن الجوزي، سيرة ومناقب عمر بن العزيز، 
دار مكتبة  :بيروت)د الجميلي ي 

 .(1988الهداية، 

48)  
َّ
ِّ األصفهاني مقاتل الط

ِّ ين، شرح وتحقيق السَّ البي 
سة األعلمي، منشورات مؤسَّ  :بيروت) د أحمد صقر ي 

1987) ،119. 
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 ِّ
ِّ وهو امتداد تو 

مجازر كربالء رغم  ين فإنَّ ج بنصر يزيد ألحداث الفتنة الكبرى، ومعركة صف 

 .49بامتياز أموي   بشاعتها نصر  

ِّ  حريض ي  واستحضر الخطاب التَّ 
 

ِّ  يعي  الش
 ه63رة سنة للمدينة املنوَّ  غزو الجيش األموي 

 
ً
  50اواستباحتها ثالث

 
هِّ س وفي تكل  األ  ٰهذِّ

َّ
  حداث، وما خل

ِّ  فته من تشويش فكري 
 
ات هنيَّ في الذ

الخروج على  باعتبار أنَّ  ،لطة آنذاكا ألعمال الس  ا تبريري  ى أصبحنا نرى خطابً ة حتَّ اإلسالميَّ 

ة عمل يزيد بالحسين أو ما وقع  في الحرَّ  ا، وأنَّ ًم محرَّ  اإلمام مهما كان )ولو أسود زبيبة( يعد  

 51الطينعند فقهاء السَّ  ع  ومشرَّ  ر  أو ضرب الكعبة باملنجنيق مبرَّ 

ِّ ممَّ 
 

ِّ نن في إطالق تسمية النَّ يعي يتفَّ ا جعل املخيال الش
ِّ  واصب لكل 

 
ِّ  الخط

ِّ الس 
ِّ  ياس ي 

 
ريه ومنظ

ِّ باعتبارهم ناصبوا آل بيت النَّ 
 .52العداء بي 

ِّ نَّ ملنازعات بين الس  وٰهذه ا
 

رات ة في تطو  خاصَّ  ،ةسالمي بقيت حيَّ يعة في العالم اإل ة والش

 بيع العربي الدَّ أحداث الرَّ 
َّ
ت في قضايا خالفيَّ امية، وال

َّ
زادت  ،منها الزَّ ليع ىة عفَّ تي اسُتغل

 الصَّ 
َّ

 دع والش
َّ

الخالفة واإلمامة عب الواحد، والغريب في األمر لم تكن مواضيع رخ بين أبناء الش

 ومشاكل السَّ 
َّ
ِّ  ياريخ اإلسالماحنة في التَّ قيفة والفتن الط

 
 املبك

 
عوب ر موضوع اهتمام تلك الش

ِّ والن  
 
ِّ خب املتطل

ِّ يَّ عة لرغد عيش وكرامة وحر 
ِّ ات في مجتمع متعد 

ا، ا وثقافي  ع فكري  د ومتنو 

 ِّ
لِّ  واألخطر من كل 

ٰ
  َك ذ

َّ
ابي" األزمات هم ات و"عرَّ لفضائيَّ في اابور الخامس من مثقَّ كان الط

هِّ ال  في العنصر الفعَّ   روس.الحرب الضَّ  ٰهذِّ

                                                           
 .125، (1983 ،: د.نبيروت)كتاب املقتل  ،لوط بن يحيى أبو مخنف (49

50)  
َّ
 بري، تاريخ الط

َّ
 .489، 5.بري، جالط

 .457–450راجع أبو بكر بن العربي في العواصم من القواصم،  (51

ِّ نَّ حازم، نواصب وروافض: منازعات الس  ، ه، صاغيةأعدَّ  يوجد عمل جماعي   (52
 

يعة في العالم اإلسالمي ة والش

 يمافة فيه آراء غير دقيقة خاصَّ  ذا العمل الجماعيَّ ٰه  ، على سبيل املالحظة: فإنَّ 2009اقي ،اليوم، دار السَّ 

 .هو خالفي
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 ِّ
 
ة ا ما يخدمون أجندات أجنبيَّ رين والباحثين في علم األديان غالبً فهناك العديد من املفك

 
َّ
ِّ غايتها تأجيج الحرائق املشتعلة، والجاهزة لالشتعال في بؤر غلبت الن

 على كلِّ  فيها ة ينيَّ زعة الد 

 ة.أصناف الحياة املدنيَّ 

 ا غير طائفيَّ ففي العراق حيث كانت أنظمة االستبداد تاريخي  
َّ
ة القاتل ائفيَّ ة، نجد شبح الط

 ِّ
ِّ واملدم 

ِّ  ر يقض ي على كل 
ة نَّ نات العرق الواحد العرب الس  تلك األسس للعيش املشترك بين مكو 

 ِّ
 

 ا للدَّ من عرب كال املذهَبين نزع مذهبي   يعة، وقسم هام  والعرب الش
َّ
عية ة املدَّ ائفيَّ ولة الط

 ِّ
ِّ ا الوصة لدرجة تصل حدَّ نيَّ يحماية تلك املجموعة الد 

 ياس ي.ية على قرارها الس 

ِّ ون حضروا بقوَّ فاألموي  
 

 ة في الخطاب الش
َّ

جرة امللعونة" ونبشوا يعي وأطلقوا عليهم اسم "الش

ِّ يخيَّ ار ى في أنسابهم التَّ حتَّ 
 ظر عن وثوقيَّ النَّ  ة بغض 

َّ
ِّ تها، وتشك

ى في ين أو حتَّ كوا في أنساب األموي 

 . 53تهمتهم وقرشيَّ عروبيَّ 

ِّ وأصبحت بكائيَّ 
 

سواء عبر املنابر  ،م والحضور العاشورائيام املواسم في شهر محرَّ يعة أيَّ ات الش

ة لنهضة الحسين وخروجه سميَّ سواء بتلك القراءات الرَّ  ،ة أو في إعادة تمثيل املشهدالحسينيَّ 

ِّ لعامَّ  وما حدث له وآلل بيته، واعتبر املخيال الجمعي  
 

ِّ مت الس   الصَّ يعة أنَّ ة الش
 61ألحداث  يَّ ن 

ِّ  ،ه
ِّ ذاته جريمة ما لم يسجَّ  هو بحد 

 
ِّ ل اعتذار أو تكفير، وإن كان ٰهذا الخطاب يمث

 
ة يَّ ل أقل

حضارهم لتلك الفظاعات أو في شتائمهم في است ،بعض الغالة شديدي االلتصاق باملاض ي

  
 نَّ عند الس   لشخوص ذات وزن تاريخي 

َّ
ِّ ة بخط

لفي. يهما األشعري   والسَّ

                                                           
هو تاريخي وعلمي  فيماالت ة حيث كانت لي تدخ  اريخ على قناة الكوثر الفضائيَّ راجع برنامج حقائق من التَّ  (53

  .ا عن تقديس األحداث وشخوصهااريخ بعيًد في محاولة لعقلنة كتابة التَّ 

  .ةحصَّ  14 :2018سبتمبر  –تاريخ البرنامج جويلية 

 /http://www.alkawthartv.comموقع القناة: 

 http://www.alkawthartv.com/episode/65431وروابط الحلقات:  

http://www.alkawthartv.com/
http://www.alkawthartv.com/episode/65431
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  نويه من أنَّ من التَّ  العنصر ال بدَّ  ٰهذاوفي ختام 
َّ
ِّ الط

 
ِّ  يعيَّ رف الش

ة بين م محاوالت تقريبيَّ يقد 

ْن ا، ا ديني  في رسائل تحمل طابعً  ،املذاهب كِّ
ٰ
   َول

حابة أو قذف كمنع شتم الصَّ  ذات عمق سياس ي 

 ِّ
َك املؤمنين،  أم  لِّ

ٰ
ذ

َ
 ق ملا هو خالفي وتأجيجي للفتن.طر  في عدم التَّ  ك

 

III. 
 ات"خطاب اإلعالم: صراعات األنا واآلخر "نماذج من الفضائيَّّ

 ى املستجدَّ في تحليل الخطاب تتداخل عديد العناصر واملفاهيم حتَّ 
َّ
لِّ وارئ لِّ ات والط

ٰ
ال نجد  َك ذ

ِّ  َوٰهذاا بينهما. تالؤًم 
   إ  ملبد اذاته دافع للعمل في العثور على مستوى أكثر عمًق  بحد 

 ارتباطي 

 ِّ
 
ِّ م الخطاب ويعد  ينظ

 
ِّ  ٰهذا، ومن 54ل ة األوَّ ه إلى خط

ِّ  ٰهذا املنطلق وفي خضم 
 العراك اإلعالمي 

 ِّ
  الفضائي 

َّ
 ائفيَّ بصيغته الط

َّ
ة بخطاب األنا واآلخر عبر أصيليَّ التَّ  اتناة، وفي حفريَّ قافيَّ ة وليس الث

 
َّ
ِّ من تغيير الخطاب التَّ  اريخ إلى اليوم، ال بدَّ ات التَّ محط

   اريخي 
   بخطاب توازني 

بقراءات  وتقريبي 

 ة.أكثر إيجابيَّ 

 ِّ
ِّ الَهَوس باإل  ٰهذا وفي خضم 

 ة نجد حفرً ة في الفترة الحاليَّ وخاصَّ  عالم الفضائي 
َّ
اكرة، ا في الذ

ِّ  حيث أصبحت
ة قيَّ د استخراج معلوماتها وكشف وثائقها من كهوف التَّ األخيرة أسيرة من يحد 

 ِّ
 
ِّ  سيان، واألغرب أنَّ أو غياهب الن

 
ِّ به في عالم فضائيَّ  وزجَّ  سيان انتقائي  الن

 بل إنَّ  ،ينات الد 

هِّ مثل   .55ه"و الاريخ" و"قوَّ ة" وهي مصدر ينهل منه "كتبة التَّ ة تاريخيَّ البرامج تنتج "خياليَّ  ٰهذِّ

 ة وفعل التَّ اريخيَّ ة في املعرفة التَّ غبة" امللحَّ "الرَّ  وهنا نجد أنَّ 
 
ِّ ذك

قان على املعرفة ر متفو 

ِّ اريخيَّ التَّ 
ا من أجل إعادة تشكيل ا دائًم نها، حيث يكون املاض ي مفتوًح عزان ة ذاتها، متمي 

 املستقبل من "فعل التَّ 
 
 .56ر"ذك

                                                           
54)  

 
  :لبيضاءاار الدَّ )ات املعرفة، ترجمة سالم يفوت حفريَّ  ،وميشيل فوك

َّ
 138، (2015قافي، املركز العربي الث

 .ف()بتصر  

ِّ وَّ الُق  (55
ِّ ال: هم املتقو 

 
ِّ لون أو املتكل

 
  .ةة وال مراجعة علميَّ مون بأحداث املاض ي بدون دق

 التَّ  ،كيت ميتشل (56
َّ
 اريخ والذ

َّ
ِّ قافيَّ اكرة الث

 :دمشق)الجديدة، ترجمة أماني أبو رحمة  ةواية الفكتوريَّ ة في الر 

 .8، (2015 دار نينوى،
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هٰ   ،اريخ بل أسطرتهاة توظيف أحداث التَّ تأثيرات الخطاب وكيفيَّ نظيري عن املنطلق التَّ  ذاَوبِّ

ة لنا، فما بالك بعد ثورة واة وثيقة هامَّ نة وتاريخ األسالف والر  لها لخدمة أجندة معيَّ وتخي  

 ِّ
 
ِّ االت

ا ضرب تشهد مخاضً  2011منذ سنة  صاالت، ونقل الخبر وتناقله فقنوات اإلعالم العربي 

ِّ ة ووثوقيَّ ة قنوات وعدليَّ مصداقيَّ 
ِّ خاصَّ  ،ينة دعاة ومشايخ الد 

 
 أو من لفيِّ  السَّ  ة في الخط

ِّ  اسياسي   ايحملون مشروعً 
ِّ "مشايخ اإلسالم الس 

 
 57حاد علماء املسلمين"ياس ي، ضمن " ات

 
َّ

ِّ ورابطة علماء املسلمين وهو تابع لإلخوان املسلمين، ونفس الش 
 
ِّ  يء نجده في الخط

 اإلمامي 

 ِّ
 

ِّ الش
ِّ ا والسَّ ة عمومً نَّ في ردوده ومواقفه من خصومه من الس   يعي 

.لفي   ين بشكل خاص 

ن ضدَّ  ألنَّ 
َ
ات على استباحة وعمل دعاتهم عبر الفضائيَّ  وتكفيري   اآلخر إقصائي   خطابهم املعل

 ِّ
ِّ يافضة واملسمن يخالفهم من الرَّ  دماء كل 

ِّ حي 
 
 فتاويهم ات، واألخطر أنَّ يَّ ين وغيرهم من األقل

ت عبر الفضائيَّ بُ 
َّ
ِّ ات واملواقع االجتماعيَّ ث

ن املسلمين اد قطب أو القرضاوي بآرائيهما يعتبر ة. فسي 

 
َّ
ِّ  نَّ إي أم( 622-610ة عند البعثة )بمثابة مشركي مك

ين الجديد من آمن بها دخل في الد 

 .58)اإلسالم( ومن لم يؤمن بها فهو من الجاهلين )مشركين( والكفرة دمهم حالل

ِّ اآلراء والفتاوى أجَّ  فٰهذه
 جت صراع املكو 

َّ
 ة واملذهبيَّ قافيَّ نات الث

َّ
 عب الواحد.ة بين أفراد الش

ٰهذا
َ
ِّ  ف

ر بروح الكراهيَ الخطاب الد  ِّ
 

ملسائل  حريض لم يهتمَّ ة وثقافة اإلقصاء والتَّ يني املبش

 
َّ

ِّ العبادات والش
ِّ التَّ  َوٰهذاة بأمور العبادة، ة وتفقيه العامَّ ينيَّ عائر الد 

يني عريف للخطاب الد 

 .»information’Le Discours Religieux de L«59البسيط في اإلعالم:

ِّ أمَّ 
  ،اإلعالمي ف الفتنوي   يني  ا الخطاب الد 

َّ
ة منذ سنة تي تشهدها املنطقة العربيَّ فمع األحداث ال

2011  ِّ
ِّ ووتيرة الخطاب الد 

ِّ التَّ  يني 
ة حيث قفز عدد القنوات الفضائيَّ  ،مفي تضخ   حريض ي 

                                                           
 Muslim scholars Associationنترنت: موقعها على اإل  (57

 https://www.globalsecurity.org/military/world/iraq/ams.htmالي: ابط التَّ على الرَّ 

ِّ  ،الخطيب معتز   (58
 .70 ،(2003دار حوران، )دمشق: كفير في اإلسالم د قطب والتَّ سي 

59)  ِّ
  ،ين لعياض ينصر الد 

َّ
ِّ ائفي في الفضائيَّ "الخطاب الط

ة: "كلفة الخالف وتداعياته"، مقال نشر ينيَّ ات الد 

ِّ ضمن ندوات مركز 
 .1، 2015أكتوبر  7راسات ،الجزيرة للد 

https://www.globalsecurity.org/military/world/iraq/ams.htm
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ِّ اطقة بالعربيَّ النَّ 
َفس والخطاب الد  ِّ ة ذات النَّ

قناة في  135إلى  2009قناة في سنة  35من  يني 

ات مواقع قناة حسب إحصائيَّ  150حيث بلغ أكثر من  ،والعدد في تزايد 201360سنة 

عب القيام بإحصاء ا، ومن الصَّ ، وهو في تعاظم بشكل غريب جد  201461ة سنة اجتماعيَّ 

ِّ  نَّ إى دقيق لها، حتَّ 
 بعضها ال يعم 

ً
ِّ ر طويال

مة ة املقدَّ واملادَّ  62ة وغيرهاة وسياسيَّ يَّ  ألسباب ماد 

 ِّ
ِّ مزيد من الزَّ َصب  أصنافه  للجمهور بكل 

ِّ يت على نار الص 
ة بين أنظمة الحكم ياسيَّ راعات الس 

 
َّ

 في منطقة الش
َّ

ِّ الحالي(، شبه الجزيرة العربيَّ رق األوسط رق األدنى القديم )الش
دولها  ة بكل 

 
َّ

 ام والعراق( حتَّ ومنطقة الهالل الخصيب )مصر، بالد الش
َ
أحداث  ءُ ْك نَ ى العمق اإليراني، ف

ِّ قرنً  14وأزمات املاض ي منذ أكثر من 
ِّ ا يمنحها املبر 

، وفرض نظام 63اريخي لالستمراريني والتَّ ر الد 

  
   اجتماعي 

ِّ  وحياتي 
 جديد بين مكو 

َّ
 عب الواحد.نات الش

 ِّ
ِّ فكان العنف الد 

 يني بين املكو 
َّ
 قافيَّ نات الث

َّ
ِّ ة للش

 
ي بين "الفرقاء" بشكل عب الواحد هو املتفش 

  
لِّ  ،وحش ي 

ٰ
ِّ  َك وهو نتاج ذ

 الخطاب الد 
َّ
ِّ ائفي في الفضائيَّ يني بلباسه الط

ة، وهي ة العربيَّ ينيَّ ات الد 

 ِّ
ِّ متعد 

ِّ اريخ: )كربالء، واألهواز الس  التَّ عة األسماء من عمق دة البرامج ومتنو 
 
ة، وأهل البيت، يَّ ن

ة ألحداث الفترة اريخيَّ وبحكم املباحث التَّ  ،والفيحاء، والغدير، واقرأ، والوصال، والكوثر(

ص هو العنصر خص  كان التَّ  ،ة في برنامج حواركانت لي مشاركة علميَّ  ،ابقة لإلسالم وصدرهالسَّ 

هِّ األساس في مثل   اسة بقناة الكوثر في برنامج "حقائق من التَّ املواضيع الحسَّ  ٰهذِّ
َّ
رف اريخ" والط

ِّ ت أنَّ ْف ة )شيعي(، ومن خالل الحوار استشفاملقابل كان من اإلماميَّ 
ق في املباحث ه محق 

 ِّ
 ات ماتت واندرست قبورها.حيث كان خطابه فيه تحامل على شخصيَّ  ،ةينيَّ الد 

                                                           
60)  ِّ

  ،ين لعياض ينصر الد 
َّ
ِّ ائفي في الفضائيَّ "الخطاب الط

ة: "كلفة الخالف وتداعياته"، مرجع سابق، ينيَّ ات الد 

3. 

 ابط: ، الرَّ 2014سبتمبر  15ة"، موقع البيان اإللكتروني، ة اإلسالميَّ "القنوات الفضائيَّ  ،حسين العودات (61

https://www.albayan.ae/five-senses/heritage 
62)  ِّ

ِّ "الخطاب الطائفي في الفضائيَّ  ،ين لعياض ينصر الد 
ة: كلفة الخالف وتداعياته"، مرجع سابق، ينيَّ ات الد 

5. 

 .2، ن.م.( 63

https://www.albayan.ae/five-senses/heritage
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ِّ ابقة في "األنا" )الس  فحات السَّ جنا في الصَّ وقد عرَّ 
في(، واآلخر )اإلمامي-عري ي/األشن 

َ
ل  /السَّ

 ِّ
 

 ة ومفاهيميَّ ات مصطلحيَّ يعي(، في تنقيبهم على مرجعيَّ الش
َّ
فها فرقاء اإلسالم االجتهادي ة وظ

 .64بشكل طائفي

  ترجع ةالعربيَّ  في: لطائفة ةمفاهيميَّ  قراءة .1
َّ
  جذرها في ترتبط ولم للجماعة فظةالل

 
ِّ الل

ِّ  غوي 
 بأي 

 " فنجد منظور  البن عدنا وإذا، 65ةمذهبيَّ  أو ةدينيَّ  جماعة
َّ
  من ةائفيَّ الط

َّ
 وفي ،منه جزء يءالش 

 .66طائفة كلمة نجده القرآن

 يقال طائفة من النَّ 
َّ
مصطلح  ، وهنا فليس من باب املصادفة أنَّ 67يلاس وطائفة من الل

 
َّ
جزئة في نفس جميع والتَّ ع أو التَّ جم  حيث يعنى التَّ  ،ائفة" يستعمل مثل الفترة املعاصرة"الط

 68الوقت
َّ
اس على أساس االنقسام ائفة: فئات من النَّ ، لذا كان املقصود من مصطلح الط

ِّ ى مهني  ا وحتَّ ا أو مذهبي  زة ديني  إلى جماعات مميَّ 
رفي  رف والحِّ  .69ينا، حيث نجد طوائف الحِّ

                                                           
64)  ِّ

ِّ  وكتوضيح أكثر ينتشر في الوعي اليومي 
ِّ  والخطاب اإلعالمي 

  العربي 
َّ
ة باعتبار ة واملذهبيَّ ائفيَّ تمييز بين الط

  ،ةة من بين طوائف عدَّ ة دينيَّ ة لطائفيَّ األولى في عالقة تبعيَّ 
َّ
ة من ة لجماعة مذهبيَّ انية عالقة تبعيَّ والث

  ،عزمي ،طار دين بعينه، بشارةإة في ضمن مذاهب عدَّ 
َّ
 الط

َّ
 ائفيَّ ائفة، الط

َّ
لة، املركز العربي وائف املتخيَّ ة، الط

 ِّ
 .99 ،2018 وحة،الدَّ  ،ياساتلألبحاث ودراسة الس 

  ،عزمي بشارة (65
َّ
 الط

َّ
 ائفيَّ ائفة، الط

َّ
 .103لة، مرجع سابق، وائف املتخيَّ ة، الط

ت طائفة من أهل الكتاب لو القرآن الكريم )ذكرت في مواضع عديدة نذكر منها على سبيل املثال:" ودَّ  (66

 
 
 .(69: 3ونكم"، سورة آل عمران )يضل

 .161-160، (2005دار صادر،  :بيروت) . 9. ج.ة )ط، و، ف(، لسان العربمادَّ  (67

  ،بشارة عزمي (68
َّ
 الط

َّ
 ائفيَّ ائفة، الط

َّ
  .103لة، مرجع سابق، وائف املتخيَّ ة، الط

  .104-103، ن.م. (69
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 ة فإنَّ غة العربيَّ وبالعودة الستعماالت املصطلح في الل

ً
 وغير مستعمل ه كان مجهوال

 
َّ
 ائفيَّ )الط

َّ
ه في األصل كان يعني مجموعة من البشر بمعنى ، ألنَّ 70 في الفترة الحديثةة( إال

 ِّ
 .71ةة واملذهبيَّ ينيَّ جماعة، وهو غير مستجيب للمعنى في أبعاده الد 

  الخطاب .2
َّ
 : الفضائي اإلعالم في ائفيالط

 ِّ
ِّ فحات السَّ ة في الصَّ الحاليَّ راسة أشارت الد 

ه نت أنَّ يني، وبيَّ ابقة إلى الخطاب في اإلعالم الد 

ِّ : الرَّ حريض ي  الخطاب التَّ  ٰهذاته، ة في تاريخه ومرجعيَّ نوع من املقاربة املعرفيَّ 
نوع  افض ألي 

هِّ ى الحوار والعيش املشترك، وفي واصل أو حتَّ من االختالف أو التَّ  ِّ د الحالة يتجسَّ  ٰهذِّ
راع الص 

 
َّ
 .72ة تمظهراته لفرض سلطة ثيوقراطيَّ بكلِّ   ائفي  الط

 
ٰ
ذ َك لِّ ِّ  كانت كل   لِّ

هِّ دة لخدمة ة ُمجنَّ مزيَّ ة الرَّ يَّ املوارد املاد    الس   ٰهذِّ
 لطة املشرعَنة لنظام سياس ي 

 اس"ة فقناة "النَّ وحي في حدوده، وأبعاده القدسيَّ الي الهيمنة على املجال الر  ن، وبالتَّ معيَّ 

 
َّ
ِّ ال

ة، ولو ة ذات زعامة غير عاديَّ ان جعلت منه شخصيَّ د حسَّ اعية محمَّ م برامج الدَّ تي تقد 

 
ً

لِّ التفتنا قليال
ٰ
ِّ  َك  إلى ذ

  املهرجان الخطابي 
َّ
ئيس ذي أشرف عليه الرَّ في ملعب القاهرة ال

ٰهذا، حيث كان 73اط"د مرس ي العيَّ ابق "محمَّ املصري السَّ  لنظام  اعية موقف تكفيري  الدَّ  لِّ

  الحكم في سوريَّ 
ِّ ا بشكل خاص 

 
 يعة عموًم ، والش

َّ
ب أعمال عنف في بعض ذي سبَّ ا. األمر ال

ِّ  ة ضدَّ املدن واألحياء املصريَّ 
 
ِّ يَّ األقل

 
سحل املواطن املصري  ة، فقد تمَّ ة املصريَّ يعيَّ ة الش

                                                           
  ،عزمي بشارة (70

َّ
 الط

َّ
 ائفيَّ ائفة، الط

َّ
 .104لة، مرجع سابق، املتخيَّ وائف ة، الط

71(  Bearman .P.J, « Taifa » E I2 , vol. 10 , 137 – 138 

72)  
 
 .5، (2007نوير، دار التَّ  :املغرب)د سبيال نظام الخطاب، ترجمة محمَّ ، وميشال فوك

ِّ  حيث أعلن صراحة وبتحريض غير عادي على الجهاد ضدَّ  (73
عاة، وري وبدعم من الخطباء والد  ظام الس  الن 

 ،2013جوان  15بتاريخ 

 https://www.youtube.com/watch?v=9kXjazKUbsQابط على اإلنترنت:  الرَّ 

https://www.youtube.com/watch?v=9kXjazKUbsQ
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ا وفًق  ة واستحضار أحداث املاض يكفير وخطاب الكراهيَ بب موجات التَّ حسن شحاتة، والسَّ 

 
ُ
 .74املشايخ الءِّ ألجندات ٰهؤ

 املذهب، والتَّ  ه شيعي  فمقتل املواطن املصري حسن شحاتة ألنَّ 
َّ
هم ائفي يتَّ حريض اإلعالمي والط

 ِّ
 

 الش
َّ

ين أبي بكر وعمر، يعة كفرقة تلعن الش
َ
 يخ

ٰ
ذ َك لِّ ِّ  فإنَّ  لِّ

ِّ مه الفضائيَّ ما تقد 
ة ينيَّ ات الد 

ة من األفكار أو ، أداة لترويج نوعيَّ 75عليه علماء االجتماع ة يندرج فيما يطلقاطقة بالعربيَّ النَّ 

ة بشأن مواضيع ة، أو الجتذاب مصادر تمويل لحمالت إعالميَّ ة وثقافيَّ لدعم حمالت سياسيَّ 

ِّ ة اإلخباريَّ ما يجعل املادَّ  ، َوٰهذا76ةمحوريَّ  تعد  
ط ور  ة في اإلعالم منساقة إلى درجة التَّ ينيَّ ة الد 

ِّ يَّ في مشاكل سياس
 
مار الخطاب املمنهج 77ةة ودوليَّ ة وإقليميَّ يَّ ة ذات أبعاد محل ، وإذا خضنا غِّ

ِّ للقنوات الس  
 
ِّ ة مثل "النَّ يَّ ن

 
ِّ يعيَّ اس" أو الش

َدك" و"الكوثر" و"اقرأ" وكل 
َ
هِّ قناة من  ة مثل "ف  ٰهذِّ

َفًس 
َ
خر كيف ة لآل ، وفيه نفث لخطاب كراهيَ انً معيَّ  اوطائفي   امذهبي   االقنوات األربع تحمل ن

ِّ رسمته املصادر وفقهاء الس  
ِّ التَّ  لطة على مر 

 
ِّ يعي" و"الس  اريخ من كال الخصَمين "الش

ي" ورسموا ن 

                                                           
 تان وصفو د حسَّ اس محمَّ اعية املصري على قناة النَّ ة، الدَّ يخ يوسف القرضاوي القطري الجنسيَّ الشَّ  (74

 سوريَّ  زي، راجع وهبة نجيب مجدي: مرس ى يعلن الجهاد ضدَّ حجا
َّ
ِّ ا ومصر، مجل

ن بتاريخ ة الحوار املتمد 

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=343993&r=0ابط:  الرَّ  2013جوان  17

 .09:21:00بتوقيت  - 25/07/2019بتاريخ 

  وفيما
َّ
ِّ يتعل

  ،من رفقائه 3املواطن املصري حسن شحاتة ومقتل  ق بسجل 
ٰ
ِّ كان ذ

 
يعة لك يوم احتفاالت الش

ة ، وتعود أحداث القصَّ 2013جوان  23( وكان موافق 12مام املهدي )رقم في العالم اإلسالمي بميالد اإل 

 ِّ
 

  يعةإثر زيارة حسن شحاتة إلى منزل أحد الش
َّ
ان قرية "زاوية أبو مسلم" لالحتفال املذكور، وبسبب من سك

ة وسحله بشوارع القرية، املوت بآالت حديديَّ  يخ حسن شحاتة وضربه حدَّ االعتداء على الشَّ  حريض تمَّ التَّ 

 
َّ
  .على مواقع باك مشين 2015جوان  11مة "هيومنرايشووتش" نسخة محفوظة في راجع تقرير منظ

 .AquavivaSabinio، وسا بينو أكوافيفا / Pace oEnzإنزوباش ي،  (75

76)  ِّ
ِّ أكو فيفا، سابينووبانستيإنزيو، علم اجتماع الد 

ِّ يني: اإلشكاالت والس 
ِّ  ياقات، ترجمة عز 

ين عناية، هيئة الد 

 
َّ
 أبو ظبي للث

 
 .131، ص2011راث، قافة والت

ِّ د، اإل محمَّ  ،ويلميالس   (77
 ات يني العربي: الخلفيَّ عالم الد 

َّ
 .22، ص2015، 13 ة ذوات. العددواألهداف، مجل

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=343993&r=0
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وربطوا أحداث املاض ي بالحاضر، في قراءات  ،ا "اآلخر" بمالمحه وصفاته وأدوارهجميعً 

 ِّ
 ق وال تجمع.ملغومة تفر 

معنا في ملعب القاهرة، وغيرها  خريبي كما مرَّ ان التَّ د حسَّ اس" كان خطاب محمَّ ففي قناة "النَّ 

 ِّ
 

 ا، وعدو  يعة خصًم من املناسبات جعلت من الش
ً
ِّ ا مارق

ين وشيطنته كمذهب أو ا عن ربقة الد 

ة الحفر ة ال عالقة لها بما هو ديني اجتهادي في اإلسالم، وفي عمليَّ فرقة لخدمة أجندة سياسيَّ 

ٰهذاحليلي التَّ  ِّ  لِّ
ما رصدناه من تحليالت غير دقيقة في توظيف روايات يني، و الخطاب الد 

 ،79ة أخبار أبي هريرةأو مدى وثوقيَّ  78األحاديث كالبخاري 

حاضر، الجريح في املاض ي و عديل والتَّ ضت لقاعدة التَّ األحاديث ورواتها قد تعرَّ  ا أنَّ علًم 

بن صخر بن دوس اليماني املعروف بأبي هريرة أصبحت  حٰمنبد الرَّ عحابي: ة الصَّ فشخصيَّ 

ِّ  محلَّ 
 تجاذب وتشكيك في الر 

َّ
ِّ تي نقلها عن النَّ وايات ال

ة قصيرة لم تتجاوز د في فترة زمنيَّ محمَّ  بي 

 يالخل نَّ إى نَتين، حتَّ السَّ 
َّ
 فة الث

َّ
 أكثر الحديث عن ته ألنَّ اب ضربه بدرَّ اني عمر بن الخط

ِّ  والغريب أنَّ  80سول الرَّ 
 
ِّ لفي في قناة "النَّ السَّ  أصحاب الخط

جوا على اس" أو قناة "اقرأ" لم يعر 

 نَّ علماء الس  
َّ
هِّ اإلسهاب في  ٰهذاة الباحث من ظوا بعقالنيَّ ذين تحفَّ ة ال الوفرة من األحاديث،  ٰهذِّ

                                                           
بدأنا نشهد فيه جرأة في  الحاليَّ  البحث العلميَّ  ة أنَّ يحتاج صحيح البخاري إلى إعادة قراءة وتدقيق خاصَّ  (78

 جد   ذا عنصر مهم  حليل وٰه القراءة والتَّ 
َّ
  تي تطرَّ ا ومن بين األعمال ال

لصحيح البخاري:  قت بشكل نقدي 

 .2018شيد، صحيح البخاري نهاية أسطورة، منشورات سوتيميديا، ر ، أيالل

79)  
ٰ
 : تعد  2003 ار البيضاء،لك نذكر دراسة الباحث املغربي، مصطفى أبو هندي، أكثر أبو هريرة، الدَّ من ذ

ِّ  بي ويعد  اقلين ألحاديث النَّ تجاذب فهو من أكثر النَّ  ة أبي هريرة محلَّ شخصيَّ 
املصادر في الفكر  من أهم 

 ِّ
 لس اإلسالمي ومرجع مؤس 

َّ
  5470ه روى باألرقام ائع أنَّ ة، فالشَّ ة اإلسالميَّ قافة العربيَّ لث

ً
ا حسب رواية حديث

 ادر عن دائرة املعارف العثمانيَّ ابن الجوزي في كتابه الصَّ 
َّ

الباحث   أنَّ ة بالهند، " تلقيح فهوم أهل األثر" إال

 املغربي مصطفى أبو هندي أ
َّ
  8740ابق رواية ما يقارب فه السَّ شار في مؤل

ً
  62169ا من جملة  حديث

ً
 ،احديث

 وٰه 
َّ
 .استفهام في عدالته له من شبهة لصاحبه يجعله محلَّ ذا العدد وما شك

ة، أو دفاع عن الحديث، ديَّ ة املحمَّ نَّ (، أضواء على الس  1970–1889ة )يخ األزهري محمود أبو ريَّ الشَّ ( 80

 
ٰ
  . 6. حسين، دار املعارف، القاهرة، ط هتقديم ط
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 ِّ
 

فقناة من  ،اإلعالم ٰهذاشبهة في  حابة محلَّ يعة في بعض الصَّ بينما كانت مواقف علماء الش

 ِّ
 كضة على التَّ القنوات املحر 

َّ
ة ارات السَّ يَّ تي تحازبها من التَّ فير، وواضح من هي  الجهات ال لفي 

 َوٰهذا 81ارالي من يشاهد غيرها فهو النَّ ة، وبالتَّ اس" شاشة تأخذك للجنَّ بشعاراتها "قناة النَّ 

 .82ة الواحدةة والعقديَّ ى املسلم من نفس املدرسة الفقهيَّ حريض يطأ حتَّ التَّ 

 ومع قناة "النَّ 
َّ
 اس" ال

َّ
ا تي ما زالت تحتاج إلى تحقيق ومراجعة فتنً تي افتعلت من رحم املصادر ال

 مذهبيَّ 
 
من  12ة ففي تاريخ ته املذهبيَّ ة وشيطنة مقصودة لآلخر برمزيَّ ها نفث لروح الكراَه ة كل

حذير من محاضرة بعنوان "التَّ  اعية أبو إسحاق الحوينيم الدَّ قدَّ  ه 1432شهر ذي القعدة 

 ِّ
 

  ، فاملد  83يعة"خطر الش
َّ
ِّ الط

 
 نِّ لفي الس  السَّ  ائفي من الخط

َّ
 ٰهذاذي عمل على تسويق ي ال

يتجاوز ما هو ديني وخالفي إلى ما هو  َوٰهذاخويفي واإلقصائي لآلخر في اإلسالم. الخطاب التَّ 

 ِّ
 ياسة.طائفي. تجلبب بعباءة الس 

ِّ أمَّ 
 

  84ة كـ "فدكعيَّ يا القنوات الش
، فَفَدك ا نشاطها وحراكها الخاص  ممنه " و"الكوثر" فلكل 

ِّ  تعد  
 

ِّ من اإلعالم الش
ِّ  يعي 

  الفضائي 
َّ
ِّ ال

اريخ، في قراءة أحداث التَّ  اسه منحى تحريري  ذي سلك مؤس 

                                                           
ِّ محمَّ  (81

ِّ د ريَّ د سي 
ِّ عوة والتَّ يني بين الدَّ ان، "اإلعالم الد 

 
  بشير وبث

َّ
 "ةائفيَّ الفتن الط

َّ
، 13 ة ذوات، العدد، مجل

 /http://www.elnas.tvاس:رابط قناة النَّ . 26، 2015

 .29، ن.م. (82

َويلمي دمحمَّ  (83 ِّ  ،الس 
 .22يني" مرجع سابق، "اإلعالم الد 

 https://www.youtube.com/watch?v=MNiGJpugiucرابط الحلقة: 

ذا في اململكة ة. تقع في يومنا ٰه ( فدك هي واحة تقع في الحجاز قرب مدينة خْيَبر في شبه الجزيرة العربيَّ  84

 عوديَّ ة الس  العربيَّ 
َّ
 ة. كان سك

َّ
د محمَّ  بي  مور. أرسل النَّ حين اليهود، واشتهرت بزراعة القـمح والت  انها من الفال

مصالحتهم مقابل نصف أمالكهم  تمَّ  م( ثمَّ 628ا بن أبي طالب ملحاربتهم في العام الخامس من الهجرة )علي  

 
َّ
  تي صارتال

َّ
 للمسلمين، فبقوا في فدك إلى أن نفاهم عنها الخليفة الث

َّ
اب أثناء خالفته إلى اني عمر بن الخط

 خارج حدود شبه الجزيرة العربيَّ 
َّ
  ة بين فاطمة الزَّ لت فَدك أزمة قويَّ ة. شك

بن أبي طالب  هراء وزوجها علي 

 ِّ
ِّ من جهة وأبي بكر الص 

ِّ يق من جهة ثانية، فبعد وفاة النَّ د 
ِّ 632 /ه11) بي 

ها من تركة م( طالبت فاطمة بحق 

ِّ النَّ 
  بي 

َّ
َدك وغيرها من األمالك ال

َ
 في ف

َّ
 - ابنته فاطمة. فرفض أبو بكرتي تركها بعد وفاته، وليس له وريث إال

http://www.elnas.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=MNiGJpugiuc
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لِّ 
ٰ
  َك ومع ذ

َّ
ِّ تدخل في املحظور على الذ

ِّ الس   وق العام 
ِّ ن 

درجة حابة إلى سواء في نقدهم للصَّ  ،ي 

 
َّ

لِّ ، وقد تطرَّ 85سبب موضوع الخالفةبمهم يتم وتجر الش
ٰ
ِّ  َك قنا إلى ذ

 
يعي( في فصل اآلخر )الش

ِّ اريخيَّ خذ أدواته التَّ وكيف اتَّ 
ميل إلى طرح القضايا ييني الفضائي، وأصبح ة في اإلعالم الد 

ِّ ة الس  ة مع األغلبيَّ واملواضيع الخالفيَّ 
 
 ا أجَّ ة في العالم اإلسالمي ممَّ يَّ ن

َّ
، 86ةائفيَّ ج نيران الفتن الط

 إِّ وثيق، حقيق والتَّ املراجعة نفسها تحتاج ملزيد التَّ  غم من أنَّ فبالرَّ 
َّ

هِّ ُدعاة   أنَّ ال القنوات   ٰهذِّ

 يدَّ 
َّ
ا، بل ة جد  ا لرؤيته الخاصَّ تي عمل بعضهم على اصطناعها وفًق عون امتالك الحقيقة ال

 ادَّ عملوا على تحميل املصادر، فوق طاقتها وامل
َّ
 ة ال

 
َبث

ُ
ِّ  تي ت

ة في ، خاصَّ عبر اإلعالم الفضائي 

لِّ 
ٰ
قيفة87االستحضار لتراجيديا كربالء، أو غدير خم   َك ذ ة تسويقها عمليَّ  وألنَّ  ،، وأحداث السَّ

                                                           

 
َّ
ِّ ا للمسلمين بعد النَّ ذي كان خليفة وحاكًم ال

ِّ إعطاء فاطمة نصيبها من ميراث النَّ  -بي 
 ة أنَّ وتركته بحجَّ  بي 

ِّ األن
ا أبي بكر على فاطمة كافيً  ة املسلمين، وكان رد  ما يتركونه يصبح صدقات لعامَّ  ثون وأنَّ بياء ال يور 

 ِّ
 
ِّ إلغضابها، فكان منها أن قاطعت أبا بكر ولم تكل

 
ِّ يعيَّ مه إلى أن ماتت كما جاء في املصادر الش

 
يعة ة. يعتبر الش

ِّ ق آل البيت لتجريدهم من حقوقهم في ميراث النَّ ا وجوًرا لحة ظلًم منع فدك عن فاطمة وأوالدها األئمَّ 
، بي 

ِّ ة فدك دوًرا هام  وتلعب قضيَّ 
 

 ة االثني عشريَّ يعيَّ ا في املصادر الش
َّ
ة فدك بتفاصيلها تي تتناول قضيَّ ة ال

  
ِّ  لتضخيم معاناة علي 

وايات وفاطمة أثناء حكم أبي بكر والخلفاء األوائل في اإلسالم. توجد العديد من الر 

 ِّ
 

ِّ يعيَّ واألخبار الش
 
ِّ قة بموضوع فدك وما سبَّ ة املتعل

 
أكيد يعة من خاللها التَّ بته من خالفات قديمة حاول الش

، عبد هللا بن األندلس ي   فاصيل انظر: البكري  على ما عانوه من ظلم من غيرهم على مدى قرون طويلة. للتَّ 

؛ 268: 3، 1998ة، بيروت: دار الكتب العلميَّ  .معجم ما استعجم من أسماء البالد واملواضععبد العزيز. 

 
َّ
ِّ دالئل اإلمامةد بن جرير بن رستم. ، محمَّ بري  الط

َسة األعلمي   .39-31، 1988، . بيروت: مؤسَّ

Lammens, Henri, Fatima et les filles de Mahomet: notes critiques pour l'étude de la 

sira (Romae: Sumptibus Pontificii Instituti Biblici, 1912), 113-114. 

Vaglieri Veccia, “Fadak”, The Encyclopaedia of Islam, New Edtion, II, 725-727. 

لِّ  (85
ٰ
 الخالف األوَّ  َك ذ

َّ
 .ساعدة بين ثالثي املهاجرين واألنصاربني ذي وقع في سقيفة ل ال

 /https://www.fadak.tvرابط قناة فدك: 

ِّ  ،اند ريَّ د سيَّ محمَّ  (86
ِّ عوة والتَّ يني بين الدَّ "اإلعالم الد 

 
  بشير وبث

َّ
 .31ة، مرجع سابق، ائفيَّ الفتن الط

87 )  
َّ
 غدير ماء يقع بين مك

َّ
ا(، على بعد ثالثة أميال من الُجْحَفة ريق بينهما تقريبً ة واملدينة )في منتصف الط

  اة اليوم راغب()املسمَّ 
َّ
ام ا الُجْحَفة، فهي ميقات أهل الشَّ ا، أمَّ ا تقريبً كيلومترً  157ة حوالي ويُبُعد عن مك

https://www.fadak.tv/
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  . وألنَّ 88ص ي يلتزم بهاتحتاج دربة ودراية في مثال تقم  
َّ
ِّ قافي للس  البناء الث

تاريخها  لطة على مر 

 
َّ
 .89بشكل "كاريزمي"ر يقتض ي أن تست

                                                           

  ومصر ومن مرَّ 
َّ
ِّ أو الُعمرةاتي ُيحرِّم منها الحجَّ عليها، وال

نة ة في السَّ ذا الغدير حادثة مهمَّ . حدثت في ٰه ج للحج 

 حجَّ  بي  النَّ  العاشرة للهجرة، حيث حجَّ 
َّ
 ته األخيرة ال

ُ
اس، ة الوداع وكان معه جمع غفير من النَّ عَرف بحجَّ تي ت

 
َّ
 وملـــ

َّ
، في الث ة، وألقى امن عشر من ذي الحجَّ ا قض ى مناسكه عاد إلى املدينة وأثناء عودته وقف في غدير خم 

عرف ٰه  خطبته، وقال فيها: "من كنت مواله فعلي  
ُ
ِّ مواله"، وت

 
يعة بحديث الغدير. وتقول ذه املقولة لدى الش

 ِّ
 

  قصد بهٰ  بيَّ النَّ  يعة إنَّ الش
ِّ  ذه الجملة تعيين علي 

ه بن أبي طالب خليفة على املسلمين بعد وفاته، بأمر من رب 

 بواسطة املالك جبريل.

 ِّ
 

ِّ وتعتمد الش
  يَّ يعة على حديث الغدير إلثبات أحق 

ِّ  ة علي 
 

  بالخالفة. ويحيي الش
 كلَّ  يعة ذكرى حادثة غدير خم 

  عام  
َّ
قويم الهجري(. وأوَّ  12هر ة )الشَّ ي الحجَّ امن عشر من ذمن الث  ا هو معز  ا رسمي  ل من جعله عيًد في الت 

في بغداد، وبعده بعشرة أعوام احُتفل بعيد الغدير في مصر زمن  352/943ولة أحمد بن بويه عام الدَّ 

 ِّ
ِّ حكم الفاطمي 

ِّ لدين  ين بأمر من املعز 
ِّ  ذا. ويعتبر ٰه 362/972سنة  هللا الفاطمي 

ِّ  العيد من أهم 
 

يعة، أعياد الش

ذا العيد دت ٰه جميع األنبياء عيَّ  الم("، وأنَّ د )عليهم السَّ ا "عيد هللا األكبر" و"عيد آل محمَّ ى أيضً وُيسمَّ 

ماء "يوم العهد املعهود" واسمه في األرض "يوم امليثاق املأخوذ ذا العيد في السَّ اسم ٰه  وحفظت حرمته، وأنَّ 

ِّ يتعبَّ والجمع املشهود. 
 

الحة نون باملالبس القشيبة، ويعملون األعمال الصَّ يعة بليلة عيد الغدير ويتزيَّ د الش

 ويصومون ويكثرون من الصَّ 
َّ
ِّ ا بهٰ بائح ويقيمون الوالئم ويقرأون دعاًء خاص  الة وينحرون الذ

ئون ذا اليوم، ويهن 

   بعضهم البعض. وُيستحب  
ِّ النَّ  بن أبي طالب في زيارة مرقد اإلمام علي 

 يارة املخصوصة، وُيستحب  جف بالز 

 
ٰ
ِّ إجراء عقد التَّ  لك الغسل، ويستحب  كذ

 
عيد د هادي. فاصيل انظر: األميني، محمَّ يعة. للتَّ آ ي بين الش

َسة اآلفاق، ينالغدير في عهد الفاطمّيّ  الغدير في الكتاب ؛ عبد الحسين األميني. 1417/1997. طهران: مؤسَّ

ّ ّوالس 
َّ
َسة دائرة الفقه اإلسالمي، ة واألدبن : مؤسَّ ـم 

ُ
د صادق. ل؛ الكرباس ي، محمَّ ، الجزء األوَّ 2004. ق

 .59-57، 2009ابهين، . بيروت: بيت العلم للنَّ شريعة العيد

Veccia Vaglieri, L. "GhadÐr Khumm", Encyclopaedia of Islam, new edition, II, p. 993-

994. 

ِّ ، ويلميد الس  محمَّ  (88
 .22يني"، "اإلعالم الد 

89) Négre , Fabier «  Du pouvoir dans la culture »,Quderni, N17, printemps, 1992, p.34 

 .22، ن.م.، ويلميالس   دمحمَّ  ;(ف)بتصر    
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ٰ
ذ َك لِّ َدك وبعض القنوات اإلماميَّ  لِّ

َ
  اريخ في نحت شخصيَّ ة قد نهلت من ثقافة التَّ كانت ف

 ة علي 

 ال يعنى  ٰهذا، وإن كان 90أليه عند بعض الغالةبن أبي طالب بشكل مثالي إلى درجة التَّ 
َ
 نَّ أ

 
َّ

 للش
ً
ِّ ا مرجعً ا وخليفة وإماًم خص مكانته في اإلسالم عاملـــ

ْن ، 91املسلمين ا لكل  كِّ
ٰ
تلك املبالغات  َول

 
َّ
  سه املذهبي اإلقصائي لتجارب الخالفة السَّ اإلعالم الفضائي بنَف  ٰهذاها تي يبث  ال

  ابقة لعلي 
َّ
تي وال

 أمَّ  92قيَفةة بما حدث في السَّ ها انقالبيَّ يعد  
َّ
حلقة  14ا في ندوتها طيلة تي كنت ضيًف ا القناة ال

 3ة تقارب ة واملوضوع املطروح ملدَّ ة شيعيَّ . قناة ذات مرجعيَّ 93"الكوثر"ة وهي في قناة  حواريَّ 

  
ه من العنوان "حقائق من نستشف   َوٰهذا، ولم يكن غايته طائفة أشهر لبرنامج تاريخي 

لِّ 94اريخ"التَّ 
ٰ
  َك ، ومع ذ

َّ
ِّ رف املحاور، وحتَّ بدرت من الط

م البرنامج عبارات وخطاب فيها ى ُمقد 

ِّ  ة ضدَّ روح كراهيَّ 
قنا إلعادة ا تطرَّ ن كنَّ إين، ونبش صراعات وفتن ومنازعات املاض ي، و األموي 

 قراءة سليمة، وغير منحازة ألحداث املاض ي، وأغلبيَّ 
َّ
طرقها من خالل املصادر  تي تمَّ ة املحاور ال

ِّ الس  
 
 يَّ ن

ً
 .95ا من كتاب املقريزي ة انطالق

 حليل والحوار:وكانت املواضيع محور التَّ 

                                                           
ِّ د النَّ محمَّ  )90

 )ة تاريخ اليزيديَّ ، يقياصر صد 
َّ

 .50-49، (2015دار الحوار،  :ةذقيَّ الال

 .163-162، 2013 اق، ترجمة رافد األسدي،دراسة في سوسيولوجيا اإلسالم، الورَّ ، علي الوردي (91

92)  ِّ
 .257، (1966 : د.ن.،القاهرة.)4. ج.ه، العقد الفريدابن عبد رب 

 ابط :  املوقع اإللكتروني الرَّ (93

https://www.youtube.com/results?search_query=%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D

9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE+%D9%82%D

9%86%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AB%D8%B1++20

18+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%

B5%D8%B1+%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D9%8A 

 ة: اريخ قناة الكوثر الفضائيَّ رابط حلقات حقائق من التَّ  (94

  https://www.youtube.com/watch?v=X56B_1UXTug 

95)  ِّ
 
دار املعارف،  :القاهرة)د. حسين مؤنس  قة وبني هاشم، تحقيما بين بني أميَّ خاصم فيزاع والتَّ كتاب الن

1984). 

https://www.youtube.com/results?search_query=%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE+%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AB%D8%B1++2018+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://www.youtube.com/results?search_query=%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE+%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AB%D8%B1++2018+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://www.youtube.com/results?search_query=%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE+%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AB%D8%B1++2018+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://www.youtube.com/results?search_query=%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE+%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AB%D8%B1++2018+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://www.youtube.com/results?search_query=%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE+%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AB%D8%B1++2018+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://www.youtube.com/watch?v=X56B_1UXTug
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 ة شخصيَّ  -
َّ
ِّ عبد املط

ِّ النَّ  لب جد 
 وهل مات مؤمنً  بي 

ً
 ا؟ا أو مشرك

 .ة إسالم أبي طالبقصَّ  -

ِّ السَّ  -
ِّ  دة آمنة أم  ي 

بي   .دمحمَّ  الن 

-  ِّ
 وحيديَّ يانات التَّ الد 

َّ
 .ةة بمك

 .ةاللة األمويَّ دور الهواشم في رعاية وخدمة الكعبة في مقابل الس   -

-   
ة املثيرة للجدل الب ومواقف ابن تيميَ بن أبي ط يزيد بن معاوية وقتله للحسين بن علي 

 حول مقتل الحسين.

ِّ يزيد بن معاوية كان من النَّ  وهل أنَّ  -
 ين آلل البيت؟واصب العادي 

 ه 543-468ت مناقشة قراءة أبي بكر بن العربي املالكي )تمَّ 
َّ
ة باألندلس اهريَّ ( وهو من غالة الظ

ـ" العواصم من القواصم" الحسين لم يمتثل ألعلم أهل زمانه  ذكر أنَّ  96في كتابه املوسوم بِّ

، وما فعله يزيد 97حابة آنذاك عبد هللا بن عمراس، ولم يستشر شيخ الصَّ كعبد هللا بن العبَّ 

 ِّ
ِّ بن معاوية يدخل في خانة االستشهاد الس 

 لعدم شقِّ   ياس ي 
َّ
 أنَّ  اعة،  بمعنى أدقَّ  عصا الط

 ِّ
ِّ ه النَّ الحسين قتل بسيف جد 

 .98دمحمَّ  بي 

يزيد كافر،  عي أنَّ من يدَّ  ( "اعتبر كلَّ ه728 – 661اني )ضنا ملوقف ابن تيمية الحرَّ ما تعرَّ ك

 .99ار )قتلى بدر(، فهو كاذب مفتر"وقتل الحسين ليثأر ألقاربه الكفَّ 

 
َّ
ِّ في معركة الجَمل نجح الط

 
  يعي  رف الش

َّ
اكرة باستحضار أحداث وخطاب املاض ي في صناعة الذ

  ،التسويقه حاضرً 
َّ

 تلك النَّ   أنَّ إال
َّ
ِّ ة تبقى حيَّ ائفيَّ عرات الط

 ة في وصف األموي 
َّ

ـ "الش جرة ين بِّ

                                                           
 تحقيق عمَّ  (96

َّ
 ار الط

 
 راث القاهرة.البي، مكتبة دار الت

 .238–237، العواصم والقواصم ،ابن العربي (97

 .246–238 ،ن.م. (98

99)  
 
ِّ دار رياض الرَّ )بيروت:  تقديم عزيز العظمة راث: شأن يزيد بن معاوية،املنتخب من الت

-65(، 1997س، ي 

71. 



اكرة في الخطاب: األنا واآلخر ضمن الخطاب اإلعالمّيّ
ّ
  الذ
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َّ

ة تجاوزت أكثر وثيقي ألحداث تاريخيَّ ما في ٰهذا البرنامج التَّ تائم، ربَّ امللعونة"، وغيرها من الش

  14من 
َ
ْن  اجاد   اعلمي   اسْت طرًح ا تلمَّ قرن كِّ

ٰ
ة في قراءات تزيد اريخيَّ أفسدته تلك األحقاد التَّ  ل

 الهوَّ 
َّ

 ة". رخ بين "العامَّ ة والش

 
َّ

 علميَّ  وفي "الال
َّ

 موضوعيَّ  ة" و"الال
َّ
 اتيَّ ة" الذ

َّ
تائم أقوى ة الـُمنحازة، عندها تغدو العواطف والش

 ة.يَّ مة والحقيقة العلاريخيَّ ة التَّ من الحجَّ 

ّ

ّالخاتمة

 
َّ
ِّ كان حضور الذ

ِّ س يني املسيَّ اكرة في اإلعالم الد 
ان األزمات الكبرى أو ة إبَّ خاصَّ -" و"الفتنوي 

 
َّ
 ة إلى اآلن، وحدَّ ورة اإليرانيَّ املفتعلة منذ الث

َّ
  ة الخطاب الط

من بين كال  -ائفي في نسق تصاعدي 

 ِّ
ين )الس  املكو 

َ
ين الكبيرين في اإلسالم االجتهادي، وعمل لفيف من كتبة الفريق

َ
ِّ ن

ِّ ن 
 

يعي( في ي والش

ِّ  والغريب أنَّ  إذكاء نار األحقاد،
قيفة ومقتل ياس ي في صدر اإلسالم منذ يوم السَّ الخالف الس 

 ِّ
ِّ "الخليفة األسن 

ِّ  " عثمان،  وخروج أم 
حكيم، ين والتَّ املؤمنين في الجَمل وما حدث في صف 

 
ً

 وصوال
 
تعة، حيَّ ها مستحضرة ، فاألرفاض "الرَّ  إلى كربالء، كل

ُ
ة في افضة" و "املجوس" وأبناء امل

ِّ ة في الخطاب الس  اليوميَّ الحياة 
 ن 

َّ
ِّ ي، وما استحضرته الذ

 
ِّ  ة ضدَّ يعيَّ اكرة الش

ين بدرجة األموي 

 
َّ

ِّ عالية والش
ين، وثالثي الجمل وأم 

َ
  يخ

َّ
ِّ املؤمنين جعل من الذ

 
ة سواء في إحياء ة حيَّ يعيَّ اكرة الش

 
َّ
ِّ ملواسم عاشوراء، بمجملها صناعة وتوظيف للذ

 يني بثو اكرة، نجح اإلعالم الد 
َّ
ائفي في به الط

ِّ الزَّ 
  ج 

َّ
 بها في تطاحن وإفساد العيش املشترك بين أفراد الش

َّ
ِّ عب الواحد، فكل

 
زاع ما ازداد الن

 ِّ
ة املرتبطة بأجندات ة أو الحروب األهليَّ عوديَّ ة؛ إيران والس  ول اإلقليميَّ ياس ي بين الد  الس 

 كفيري.ة يحتدم الخطاب التَّ خارجيَّ 

ِّ  وكانت ٰهذه
 ينيَّ القنوات الد 

َّ
هِّ ية ذاربة في تغوكة الضَّ ة الش ِّ  ٰهذِّ

 
ِّ الن

ين: زاعات، فعمامات رجال الد 

 في أحيان كثيرة لها وقع كبير في التَّ 
َّ
ائفي أقوى بكثير من خوذات العسكر، ويبقى طاحن الط

 هج في إفساد وضرب العيش املشترك وتداخلالنَّ  ٰهذا ؤال املطروح إلى متى سيستمر  الس  

 املقدَّ 
َّ
 س والنَّ س باملدن

َّ
 هوتي؟!!. اسوتي بالال



 محمد الناصر الصّديقي
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ة ة وموضوعيَّ متى تتضافر جهود العقالء في قراءة سليمة لتاريخ ما زال يحتاج لكتابات علميَّ 

لك التَّ ة بعيًد وعقالنيَّ 
ٰ
كما يقتض ي العيش املشترك إعادة  ،اريخ وشخوصهقديس للتَّ ا عن ذ

  
ِّ واعيً  صياغة خطاب ديني 

 
ِّ ا رً ا ومبش

 ب الجميع.لثقافة جديدة تقر 


