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يســتند كتــاب رايــر برونــر الــذي نرشتــه
تنويــر للنــر واإلعالم مؤخـ ًرا ،وهــو يف األصل
دراســة أكادمييــة لنيــل درجــة الدكتــوراه؛
ـي مكثــف وواســع.
يســتند إىل عمــلٍ بحثـ ٍ
ينقســم الكتــاب إىل مقدمــة ،وعــرة فصــول،
وخامتــة ،وينتهــي بقامئــة شــاملة ومفيــدة
(*) أكادميي ومفكر عريب .الربيد اإللكرتوين:
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للمصــادر األوليــة والثانويــة .ورغــم أن الجــزء
األكــر مــن الكتــاب قــد كُـ ِّرس لدراســة تاريــخ
جامعــة التقريــب بــن املذا ِهــب ،والتــي
تأسســت يف القاهــرة عــى يــد مجموعــة مــن
العلــاء وأهــل الــرأي الســنة والشــيعة يف
األربعينيــات؛ فإنــه ال يقتــر عــى ذلــك.
إذ يعالــج هــذا الكتــاب ،بالــغ األهميــة؛
موضو ًعــا مل يلــق عنايــة كافيــة مــن قبــل.
فرغــم املحــاوالت السنية-الشــيعية املســتمرة
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طــوال القــرن العرشيــن للتقــا ُرب وإيجــاد
أرضيــة مشــركة ،فليــس هنــاك عمــل واحــد
مكــرس لدراســة هــذه املحــاوالت والنتائــج
التــي نجمــت عنهــا .لهــذا؛ فــإن كتــاب برونــر
ميــأ فرا ًغــا طال أمده يف حقل دراســة اإلســام
الحديــث .والكتاب ال يعالج العالقات الســنية
مــع كل الطوائــف الشــيعية ،بــل يقتــر
عــى الطائفــة الشــيعية االثنــي عرشيــة،
والتــي تشــكل أغلبيــة املســلمني الشــيعة.
وكــا كل املواريــث الدينيــة؛ متتــد جــذور
العالقــات السنية-الشــيعية إىل التصــور
الجمعــي للتاريــخ .ومــن هنــا ،فــإن كتــاب
برونــر يبــدأ بفصــل متهيــدي طويــل ،يُعيــد
بنــاء تاريــخ الحقبــة املبكــرة لإلســام وســياق
االختــاف السني-الشــيعي .ويبــدو واض ًحــا
يف معالجــة برونــر أن هــذا الخــاف مل يبــدأ
(كــا هــو حــال االنقســامات الطائفيــة
مثــا) مــن نــزاع حــول التصــور
املســيحية ً
الصحيــح لألنظمــة العقديــة ،بــل مــن ن ـزاع
حــول أحــداث معينــة ،هــي يف جوهرهــا ذات
طبيعــة سياســية ،وحــول التصــور الصحيــح
للــايض .ولــذا؛ ففيــا يتعلــق باملســائل
العقديــة ،العبــادات والطقــوس واملفاهيــم...
إلــخ؛ فــإن الخالفــات السنية-الشــيعية وليــدة
عمليــة تراكُــم تاريخــي الحقــة.
بيـــد أن مـــا تتجاهلـــه معالجـــة برونـــر
للســـياق التاريخـــي للخالفـــات الســـنية-
الش ــيعية ه ــو الف ــارق ب ــن رؤيت ــي الس ــنة

والشـــيعة وتصورهـــم ألنفســـهم .فمنـــذ
القـــرن الخامـــس الهجري/الحـــادي عـــر
امليـــادي ،ووقـــوع مـــا أســـاه مارشـــال
هدجســون بـ(انتصــار العامليــة الســنية)؛ أخذ
الشــيعة يســلكون مســلك الطائفــة ،مســلك
املجموعـــة الخاصـــة ،بينـــا رأى الســـنة
أنفســـهم كجســـم جامـــع لإلســـام :األمـــة
اإلســـامية .وقـــد وصـــل التطـــور الطائفـــي
للشــيعة اكتاملــه يف القــرن الســابع الهجــري/
الثال ــث ع ــر املي ــادي ،يف أعق ــاب الغ ــزو
املغ ــويل للم ــرق والعــراق وتدم ــر بغ ــداد
والخالفـــة العباســـية.
وكــا كل املواريــث الدينيــة؛ متتــد
جــذور العالقــات السنية-الشــيعية إىل
التصــور الجمعــي للتاريــخ .ومــن هنــا،
فــإن كتــاب برونــر يبــدأ بفصــل متهيــدي
طويــلُ ،يعيــد بنــاء تاريــخ الحقبــة
املبكــرة لإلســام وســياق االختــاف
السني-الشــيعي.
وخ ــال الف ــرة التكويني ــة للتش ــيع ،كان ــت
الروايـــة الشـــيعية االثنـــا عرشيـــة يف جلهـــا
موجهـــ ًة ضـــد الفـــرق الشـــيعية األخـــرى.
ولكـــن مـــع بـــروز الصفويـــن يف القـــرن
الع ــارش الهجري/الس ــادس ع ــر املي ــادي؛
للســـنة
اكتســـب التشـــيع نزعـــة مناهضـــة ُ
بالغ ــة التط ــرف والعن ــف ،عززته ــا مصال ــح
الدولـــة الصفويـــة وقادهـــا الحـــكام
465

466

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

الصفويـــون والعلـــاء االثنـــا عرشيـــون
املرتبطـــون بهـــم .فتع َّهـــد الصفويـــون
سلس ــلة م ــن اإلجــراءات البش ــعة للقض ــاء
عـــى التســـ ُّنن ،يف البـــاد الواقعـــة تحـــت
ســـيطرتهم؛ والتـــي اســـتمرت حتـــى بعـــد
ســقوط الســالة الصفويــة يف عــام (1722م).
لكـــن نجـــاح الصفويـــن يف القضـــاء عـــى
الس ــنة اقت ــر ع ــى املنطق ــة املركزي ــة م ــن
اإلمرباطوريــة ،املنطقــة التــي يقطنهــا الفــرس
والرتكامن-اآلذري ــون؛ أم ــا يف أط ـراف الدول ــة،
يف مناطـــق األكـــراد والبلـــوش واألفغـــان؛
فقـــد اســـتمر الوجـــود الســـني مهيم ًنـــا.
*****
كانـــت هـــذه الخلفيـــة هـــي مـــا دشَّ ـــن
املحاول ــة األوىل لتحقي ــق مصالح ــة وتق ــارب
سنية-شـــيعية .فخـــال العقـــود القليلـــة
التاليـــة لســـقوط الصفويـــن ،نجـــح نـــادر
خ ــان األفش ــاري (ال ــذي ع ــرف بع ــد ذل ــك
بنــادر شــاه) ،الزعيــم القبــي بالــغ الرشاســة
والعنـــف؛ نجـــح يف توحيـــد اإلمرباطوريـــة
الصفوي ــة املتناح ــرة ،مب ــا يف ذل ــك املناط ــق
ذات األكرثي ــة الش ــيعية والس ــنية .ولوعي ــه
بالع ــداء الطائف ــي العمي ــق ب ــن الش ــعوب
الواقعـــة تحـــت حكمـــه وعواقـــب هـــذا
العــداء عــى االســتقرار الداخــي ،إضافــة إىل
إدراك ــه لالرتب ــاط األس ــطوري ب ــن التش ــيع
ورشعيــة الســالة الصفويــة ،وســعيه إىل منــع

الصفويـــن اســـتعادة الحكـــم؛ عمـــل نـــادر
ش ــاه ع ــى وض ــع نهاي ــة لالنقس ــام الس ــني-
الشــيعي .ففــي عــام (1743م)؛ عســكر نــادر
شـــاه بقواتـــه قـــرب مقـــام اإلمـــام عـــي
يف النجـــف ،حيـــث اســـتدعى عـــد ًدا مـــن
العل ــاء الس ــنة والش ــيعة املمثل ــن ملختل ــف
الش ــعوب الواقع ــة يف نط ــاق س ــيطرته .ك ــا
أرســـل للـــوايل العثـــاين يف بغـــداد يطلـــب
إرس ــال أح ــد كب ــار عل ــاء الوالي ــة يك يش ــهد
االجتـــاع التاريخـــي .وألن نـــادر شـــاه كان
يأمـــل يف أن ينعكـــس مرشوعـــه التقريبـــي
عــى التوتــر املزمــن يف العالقــات الفارســية-
العثامنيــة؛ فــإن دعوتــه ألحــد علــاء بغــداد
مل تكــن دعــوة بريئــة .وقــد أوفــدت بغــداد
بالفعـــل الشـــيخ عبـــد اللـــه الســـويدي،
الق ــايض الحنف ــي للوالي ــة؛ وه ــو ال ــذي ت ــرك
لن ــا مذك ـرات قص ــرة لرحلت ــه تُ َع ـ ُّد املص ــدر
الرئيــس ألحــداث لقــاء النجــف ومناقشــاته.
وألن نــادر شــاه كان يأمل يف أن ينعكس
مرشوعــه التقريبــي عــى التوتــر املزمــن
يف العالق ــات الفارس ــية-العثامنية؛ ف ــإن
دعوت ــه ألح ــد عل ــاء بغ ــداد مل تك ــن
دعـــوة بريئـــة .وقـــد أوفـــدت بغـــداد
بالفع ــل الش ــيخ عب ــد الل ــه الس ــويدي،
الق ــايض الحنف ــي للوالي ــة؛ وه ــو ال ــذي
تـــرك لنـــا مذكـــرات قصـــرة لرحلتـــه
تُ َع ــدُّ املص ــدر الرئي ــس ألح ــداث لق ــاء
النج ــف ومناقش ــاته.
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كان ن ــادر ش ــاه حاك ـ ًـا مخي ًف ــا ،فل ــم يج ــرؤ
أي مــن العل ــاء املتواجديــن يف اللقــاء ع ــى
مخالفت ــه .ولك ــن م ــروع ن ــادر ش ــاه كان
ـدل م ــن
أبع ــد م ــا ميك ــن تحقيق ــه .إذ ب ـ ً
أن يح ــاول التقري ــب ب ــن الس ــنة والش ــيعة
بالتعامـــل مـــع القضايـــا محـــل الخـــاف؛
اســـتهدف نـــادر شـــاه توحيـــد أتبـــاع
الطائفت ــن م ــرة واح ــدة .وق ــد ش ــهد اللق ــاء
بالفعـــل بعـــض املبـــادرات اإليجابيـــة مـــن
علـــاء الطرفـــن ،كـــا انتهـــى إىل اتفـــاق
مكت ــوب .ولك ــن اغتي ــال ن ــادر ش ــاه الح ًق ــا،
وع ــودة الف ــوىض إىل ملك ــه؛ أو َدع مرشوع ــه
التوحيـــدي يف ســـجالت التاريـــخ .فـــا
الس ــلطات العثامني ــة كان ــت ع ــى اس ــتعداد
للتعا ُم ــل م ــع مس ــاعي ن ــادر ش ــاه بجدي ــة،
وال العلــاء الذيــن جمعهــم يف لقــاء النجــف
كانـــوا ممثلـــن كافـــن للطائفتـــن؛ ال عـــى
مس ــتوى الع ــدد وال ع ــى مس ــتوى املكان ــة
العلميـــة ،وال حتـــى أظهـــروا مـــا يكفـــي
لالتفـــاق مـــع الطـــرف اآلخـــر .ومـــا كان
للخالفــات الطائفيــة املتجــذرة يف التاريــخ أن
تُ َح ـ َّـل ب ــإرادة حاك ــم طاغي ــة.
ولكـــن القضيـــة الرئيســـة التـــي متحـــورت
حوله ــا مس ــاعي االتف ــاق يف لق ــاء النج ــف،
والت ــي ميك ــن تلخيصه ــا يف توقُّ ــف الش ــيعة
ع ــن مامرس ــة الطق ــوس الت ــي يراه ــا الس ــنة
منافيـــة للرشائـــع اإلســـامية ،بينـــا يقبـــل
الســـنة بالشـــيعة كمذهـــب خامـــس مـــن
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املذاهـــب اإلســـامية  -أمســـت الهـــدف
الرئيـــس لجهـــود التقريـــب اإلســـامي يف
القـــرن العرشيـــن.
ثــم مل تســجل أيــة محاولــة جــادة للتقريــب
خ ــال الق ــرن ونص ــف الق ــرن الت ــايل لن ــادر
شــاه .ولكــن رايــر برونــر يخطــئ يف تقديــره
ألث ــر التهدي ــد اإلمربي ــايل ال ــذي رشع الع ــامل
اإلســامي مبواجهتــه يف القــرن التاســع عــر
ومطلـــع القـــرن العرشيـــن .فعـــى خـــاف
م ــا يس ــجله برون ــر؛ ش ــهدت تل ــك الحقب ــة
ملموس ــا ب ــن الس ــنة والش ــيعة ،مب ــا
تقا ُربً ــا
ً
يف ذلــك التفــاف املســلمني الســنة والشــيعة
يف البلـــدان العثامنيـــة حـــول الدولـــة
ومعاركهـــا ضـــد القـــوى الغربيـــة ،ســـواء
يف البلق ــان أو يف ليبي ــا أو يف العــراق .وق ــد
س ــاهم صع ــود حرك ــة الجامع ــة اإلس ــامية
يف النصــف الثــاين مــن القــرن التاســع عــر
يف حـــدوث تقـــا ُر ٍب مطـــرد يف العالقـــات
العثامنية-القاجاري ــة .وكل ــا اش ــتدت وت ــرة
االخرتاقـــات الغربيـــة اإلمربياليـــة لبلـــدان
املس ــلمني؛ تصاع ــد اإلحس ــاس ل ــدى الس ــنة
والش ــيعة بالتهدي ــد الغ ــريب للدي ــن ولنم ــط
حياته ــم .ه ــذا الش ــعور املش ــرك بالخط ــر
و َّح ــد العراقي ــن ،س ــنة وش ــيعة؛ يف مواجه ــة
الغـــزو الربيطـــاين للعـــراق العثـــاين إبّـــان
الحـــرب العامليـــة األوىل ،كـــا يف الثـــورة
العراقي ــة الك ــرى ض ــد االحت ــال الربيط ــاين
يف عـــام (1920م) .وبعـــد انتهـــاء الحـــرب
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األوىل ،وانهي ــار الس ــلطنة العثامني ــة ،وم ــن
ث ـ َّم إلغــاء الحاكــم الــريك الجديــد مصطفــى
ك ــال أتات ــورك للخالف ــة؛ تناف ــس ع ــدد م ــن
الح ــكام املس ــلمني ع ــى كُ ــريس الخالف ــة.
وقـــد شـــهدت العرشينيـــات مـــن القـــرن
املـــايض تداف ًعـــا حـــا ًدا إلحيـــاء الخالفـــة
يف هـــذا البلـــد اإلســـامي أو ذاك ،وأصبـــح
كس ــب تأيي ــد املس ــلمني الش ــيعة ج ــز ًءا م ــن
اســـراتيجيات املتنافســـن الرئيســـن عـــى
املكانــة التاريخيــة والقــوة الرمزيــة املرتبطــة
ِ
مبنص ــب الخالف ــة .ولك ــن مل تظه ــر جه ــود
ملموس ــة للتقري ــب قب ــل عق ــد الثالثيني ــات.
*****
وقب ــل التطــ ُّرق إىل مناقش ــة ه ــذه الجه ــود؛
يك ـ ِّرس برون ــر فص ـ ًـا كام ـ ًـا ملناقش ــة واح ــد
مـــن أكـــر الكتـــب إشـــكالية يف تاريـــخ
العالقـــة بـــن الســـنة والشـــيعة يف العـــر
الحديـــث( :املراجعـــات) ملؤلفـــه املرجـــع
الشـــيعي اللبنـــاين عبـــد الحســـن رشف
الدي ــن (1957 -1873م) ،وق ــد ن ــر للم ــرة
األوىل يف عــام (1936م) .وم ـذّاك احتــل هــذا
الكت ــاب ،وم ــا ي ـزال ،حي ـ ًزا مه ـ ًـا يف الج ــدل
السني-الشـــيعي .فمـــن جهـــ ٍة يتكـــون
(املراجع ــات) م ــن ن ــص ج ــديل يس ــتهدف
االنتص ــار للرؤي ــة الش ــيعية لتاري ــخ اإلس ــام،
ومـــن جهـــ ٍة أخـــرى شـــكك كثـــر مـــن

الســنة يف مصداقيــة اإلطــار الــذي
املســلمني ُ
وض ــع في ــه الكت ــاب .وق ــد صي ــغ الكت ــاب
يف صـــورة أجوبـــة توضيحيـــة ،كتبهـــا رشف
الدي ــن ر ًدا ع ــى أس ــئلة وجه ــت إلي ــه م ــن
كل مــن
عــامل ســني كبــر .ومــن املفــرض أن ً
األس ــئلة واألجوب ــة حملته ــا رس ــائل متبادل ــة
ب ــن العامل ــن ،الس ــني والش ــيعي.
وق ــد صي ــغ الكت ــاب يف ص ــورة أجوب ــة
توضيحيـــة ،كتبهـــا رشف الديـــن ر ًدا
ع ــى أس ــئلة وجه ــت إلي ــه م ــن ع ــامل
ســـني كبـــر .ومـــن املفـــرض أن ً
كل
مـــن األســـئلة واألجوبـــة حملتهـــا
رس ــائل متبادل ــة ب ــن العامل ــن ،الس ــني
والشـــيعي.

.

ورغ ــم أن اإلص ــدار األول للكت ــاب مل يوض ــح
هويـــة العـــامل الســـني؛ فقـــد شـــاع يف
األوس ــاط الش ــيعية اللبناني ــة القريب ــة م ــن
رشف الديــن أن املقصــود هــو شــيخ األزهــر
يف مطل ــع الق ــرن العرشي ــن :س ــليم الب ــري
(1917-1832م) .وقـــد عـــاد رشف الديـــن
يف كتابـــه (النـــص واالجتهـــاد) ،الصـــادر يف
ع ــام (1956م)؛ ليس ــجل رصاح ــة أن الع ــامل
الســـني املقصـــود يف (املراجعـــات) هـــو
بالفعـــل ســـليم البـــري.
وميي ــل برون ــر إىل وجه ــة النظ ــر املش ــككة
يف حقيق ــة بن ــاء (املراجع ــات) ع ــى أس ــاس

العدد 5 ،4

خريف 2017م  ،شتاء  2018م

مــن أســئلة البــري وإجابــات رشف الديــن،
وذلـــك بعـــد تحليـــلٍ
ي
ٍ
تاريخـــي تفصيـــ ٍ
لحيـــاة األخـــر وتحليـــل نـــي لكتابـــه.
فزيـــارة رشف الديـــن املفرتضـــة إىل مـــر،
والتـــي التقـــى يف أثنائهـــا ســـليم البـــري؛
جـــرت بـــن أكتوبر/ترشيـــن أول (1911م)
وأبريل/نيســـان (1912م) .وطبقًـــا لكتـــاب
رشف الديــن؛ ش ـ ِه َدت هــذه الشــهور الســتة
( )112رســـالة بـــن الطرفـــن ،كان آخرهـــا
قب ــل ع ــودة رشف الدي ــن إىل ب ــاده بقلي ــل.
لكـــن كتـــاب (املراجعـــات) يف الحقيقـــة ال
يع ِك ــس ح ــوا ًرا ب ــن الطرف ــن؛ ب ــل أس ــئلة
قصـــرة مو َّجهـــة مـــن الســـنيِ ،صيغَـــت
بخضـــو ٍع كامـــلٍ واســـتعداد للتلقـــي مـــن
(املعلـــم) الشـــيعي ،وتقبـــل ملقوالتـــه .بـــل
إن الكت ــاب ينته ــي ،م ــن دون ج ــدل فع ــي؛
مبوافقــة العــامل الســني عــى جملــة الروايــة
التاريخيـــة التـــي يطرحهـــا رشف الديـــن
لإلســـام .وتك ُمـــن اإلشـــكالية يف أن ســـليم
البـــري يعتـــر واحـــ ًدا مـــن أكـــر شـــيوخ
األزهـــر محافظـــة يف القـــرن العرشيـــن؛ إذ
كان ق ــد ت ــوىل املش ــيخة للم ــرة األوىل ب ــن
عامـــي (1903 -1899م) ،وتركهـــا العرتاضـــه
عـــى اإلصالحـــات التـــي أراد معســـكر
محم ــد عب ــده إدخاله ــا ع ــى األزه ــر .وق ــد
عـــاد البـــري لتـــويل املشـــيخة يف عـــام
(1909م) ،بعـــد أن خفـــت الجـــدل حـــول
اإلص ــاح .ويف ع ــام (1911م) ،عندم ــا ج ــرت
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املراس ــات التعليمي ــة املفرتض ــة بين ــه وب ــن
رشف الدي ــن؛ كان الب ــري يف الثامن ــن م ــن
عم ــره .فكي ــف يُع َق ــل له ــذا الع ــامل الس ــني
التقليـــدي املحافـــظ أن يقبـــل بالوقـــوف
موق ــف املتلق ــي م ــن ع ــامل ش ــيعي ش ــاب
(كان رشف الدي ــن آن ــذاك ش ــابًا مغم ــو ًرا يف
الثالثينيـــات مـــن عمـــره)؛ ثـــم ينتهـــي إىل
املوافقـــة عـــى مقوالتـــه كلهـــا؟
بيـــد أن هنـــاك مـــا هـــو أكـــر إشـــكالية.
فباإلضافـــة إىل أن أرسة البـــري أعلنـــت
مــرا ًرا أنه ــا مل تج ــد يف أوراق الش ــيخ س ــليم
م ــا يش ــر إىل وج ــود مراس ــات بين ــه وب ــن
رشف الديـــن؛ فـــإن ســـرة األخـــر تُثـــر
أســـئل ًة حـــول األصـــل الـــذي ارتكـــز إليـــه
نــص (املراجعــات) .إذ إن بيــت رشف الديــن
ومكتبتـــه مبدينـــة صـــور تع َّرضـــا للنهـــب
والتدمـــر عـــى يـــد الجنـــود الفرنســـيني يف
ع ــام (1920م) ،عقابً ــا ل ــه ع ــى معارضت ــه
االحتـــال الفرنـــي؛ وحينهـــا فـــ َّر رشف
الديــن إىل دمشــق (قبــل معركــة ميســلون).
وطب ًق ــا ل ــرف الدي ــن؛ ف ــإن عرشي ــن كتابً ــا
مخطوطً ــا م ــن كتب ــه ق ــد أُح ِرقَ ــت يف تل ــك
الحادثـــة .ورغـــم أن مصـــادر حيـــاة رشف
الدي ــن مل ت ــر إىل وج ــود مخط ــوط باس ــم
(املراجع ــات) ب ــن أعامل ــه قب ــل ثالثيني ــات
القــرن العرشيــن؛ فالواضــح أن (املراجعــات)
مل يس ــتند إىل أص ــلٍ مكت ــوب (ال رس ــائل وال
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نس ــخة مخطوط ــة) ب ــل إىل ذاك ــرة مؤلف ــه،
وه ــو م ــا اع ــرف ب ــه رشف الدي ــن الح ًق ــا.
وق ــد متَّ ــت إع ــادة البن ــاء املفرتض ــة ه ــذه
بع ــد م ــرور رب ــع ق ــرن ع ــى زي ــارة رشف
الديـــن للقاهـــرة ،وعقديـــن كاملـــن عـــى
وف ــاة الش ــيخ الب ــري .وكل ه ــذا بالطب ــع
يثــر الشــكوك حــول مصداقيــة روايــة رشف
الدي ــن للس ــياق ال ــذي ول ــد في ــه الكت ــاب.
وم ــا يزي ــد ه ــذه الش ــكوك أن "املراجع ــات"
كتـــب يف صيغـــ ٍة ُمشـــابه ٍة متا ًمـــا لكتـــاب
العــامل الشــيعي املعــارص لســقوط بغــداد يف
ي ــد املغ ــول ،ع ــي ب ــن م ــوىس ب ــن ط ــاووس
(املتـــوىف 1266م)( ،كشـــف املحجـــة)؛
ولله ــدف ذات ــه.
*****
يف عـــام (1931م) ،دعـــا مفتـــي القـــدس،
الحـــاج أمـــن الحســـيني؛ إىل عقـــد
مؤمتـــر إســـامي جامـــع ملناقشـــة القضيـــة
الفلســـطينية والـــراع املتصاعـــد عـــى
فلســـطني .وقـــد التـــأم املؤمتـــر ،الـــذي
يعت ــر األول م ــن نوع ــه يف تاري ــخ الجامع ــة
اإلس ــامية؛ يف نهاي ــة الع ــام نفس ــه مبدين ــة
القــدس ،إذ التحــق بــه مــا يزيــد عــى مائــة
مــن العلــاء وقــادة الــرأي مــن أنحــاء العــامل
اإلس ــامي كاف ــة .وق ــد شــهِد املؤمت ــر متثي ـ ًـا
شـــيع ًيا قويًـــا ،بحضـــور املرجـــع الشـــيعي
العراقــي محمــد حســن آل كاشــف الغطــاء،

ورئي ــس وزراء إيــران الس ــابق ضي ــاء الدي ــن
طباطبـــايئ .ويف اســـتعراض قـــوي ومؤثـــر
للوحـــدة؛ ُدعـــي كاشـــف الغطـــاء إللقـــاء
خطبـــة الجمعـــة وإمامـــة املجتمعـــن يف
الصـــاة الحاشـــدة باملســـجد األقـــى.
بي ــد أن القاه ــرة ،ال مؤمت ــر الق ــدس؛ ه ــي
التـــي ستشـــهد انطـــاق حركـــة التقريـــب.
فمنـــذ أدارت تركيـــا الكامليـــة ظهرهـــا
للعـــامل اإلســـامي؛ بـــرزت مـــر باعتبارهـــا
أكـــر الـــدول اإلســـامية تأثـــ ًرا ،ســـواء يف
الحقـــل الثقـــايف أو الســـيايس .ويف أكتوبـــر/
ترشي ــن األول (1936م)؛ وص ــل إىل القاه ــرة
يف زيـــارة قصـــرة الشـــيخ عبـــد الكريـــم
الزنج ــاين ،الع ــامل الش ــيعي م ــن أص ــل إي ـراين
واملقي ــم يف مدين ــة النج ــف العراقي ــة .وق ــد
التقـــى الزنجـــاين شـــيخ األزهـــر آنـــذاك،
مصطفـــى املراغـــي؛ أهـــم تالميـــذ محمـــد
عب ــده وأك ــر عل ــاء األزه ــر نف ــوذًا وتأثــ ًرا.
مهتـــا باستكشـــاف طـــرق
كان الزنجـــاين
ً
ووس ــائل للتقري ــب ب ــن الس ــنة والش ــيعة،
بين ــا كان املراغ ــي ،طب ًق ــا لربون ــر؛ يح ــاول
م ـ ّد نفــوذ مــر العــريب واإلســامي وإحيــاء
مؤسســـة الخالفـــة يف القاهـــرة .ورغـــم أن
مراســـات الزنجـــاين واملراغـــي اســـتم َّرت
بع ــد ع ــودة األول إىل النج ــف؛ فل ــم يس ــفر
ه ــذا الجه ــد املبك ــر ع ــن نتائ ــج ملموس ــة.
إذ مل يكـــن الزنجـــاين يعتـــر مـــن علـــاء
الش ــيعة الكب ــار ،وم ــا م ــن م ــؤرش ع ــى أن
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نشـــاطه يف حقـــل التقريـــب كان مدعو ًمـــا
مـــن أي مـــن املراجـــع الرئيســـن آنـــذاك.

عبـــد الـــرازق ملشـــيخة األزهـــر؛ مت َّخضـــت
جهـــود القمـــي عـــن تأســـيس جامعـــة
التقريـــب بـــن املذاهـــب اإلســـامية يف
القاهـــرة .كان مفهو ًمـــا ضمن ًيـــا أن القمـــي
يحظــى بدعــم وتأييــد آيــة اللــه بروجــردي،
مرجـــع الشـــيعة األكـــر آنـــذاك .ومـــع
تأس ــيس الجامع ــة؛ ص ــار ملس ــاعي التقري ــب
مؤسســـة دامئـــة للمـــرة األوىل ،ال تحظـــى
فقـــط بتأييـــد عـــامل مثـــل بروجـــردي ،بـــل
ٍ
واحـــد مـــن أهـــم وأكـــر
وتعمـــل يف ظـــل
مراكـــز اإلســـام الســـني احرتا ًمـــا ،األزهـــر
الرشي ــف؛ ممث ـ ًـا بش ــيخه مصطف ــى عب ــد
الـــرازق وآخريـــن مـــن كبـــار علامئـــه.

وبعـــد ســـنوات قالئـــل ،يف عـــام (1939م)؛
زار القاه ــرة ع ــامل إيــراين آخ ــر ه ــو الش ــيخ
محم ــد تق ــي القم ــي ،ضم ــن وف ــد إيــراين
مرافـــق لـــويل عهـــد إيـــران محمـــد رضـــا
بهل ــوي ،وال ــذي ح ــر لل ــزواج م ــن األم ــرة
فوزيـــة ،شـــقيقة امللـــك فـــاروق .وخـــال
وجـــوده يف القاهـــرة؛ ســـعى القمـــي هـــو
اﻵخ ــر للق ــاء الش ــيخ املراغ ــي ،ك ــا التق ــى
ع ــد ًدا آخ ــر م ــن عل ــاء الجن ــاح اإلصالح ــي
يف األزهـــر .وبعـــد وفـــاة املراغـــي ،ظـــل
القمـــي محتفظًـــا بصلتـــه مبجموعـــة مـــن
العلـــاء املرصيـــن ،مثـــل عبـــد املجيـــد
ســـليم ومحمـــود شـــلتوت وعبـــد املتعـــال
الصعي ــدي .وأخــ ًرا ،ويف يناير/كان ــون الث ــاين
(1947م) ،يف أثن ــاء والي ــة الش ــيخ مصطف ــى

وق ــد اس ــتهدفت جامع ــة التقري ــب تش ــجيع
التبـــا ُدل الفكـــري بـــن العلـــاء الســـنة
والشــيعة ،ودعــم تدريــس الفقــه الجعفــري
يف جامعـــة األزهـــر ،وتطويـــر منـــاخ مـــن
التعـــا ُرف واملصالحـــة بـــن عمـــوم الســـنة
والشـــيعة .ورغ ــم أن الجامع ــة وضع ــت يف
حس ــبانها توظي ــف وس ــائل ع ــدة لتحقي ــق
غاياتهـــا؛ فقـــد كانـــت مجلـــة (رســـالة
اإلســـام) هـــي أهـــم هـــذه الوســـائل .بـــل
ارتب ــط تاري ــخ الجامع ــة ومس ــارها ،إىل ح ــد
كبــر؛ بتاريــخ املجلــة ومصريهــا .وقــد بَ َنــت
الجامعـــة عالقـــات متفاوتـــة القـــوة مـــع
ع ــدد م ــن العل ــاء والكت ــاب وأه ــل ال ــرأي،
الس ــنة منه ــم والش ــيعة؛ ال س ــيام يف م ــر
ولبن ــان والعــراق ،وس ــاهم أك ــر ه ــؤالء يف

مهتـــا باستكشـــاف
كان الزنجـــاين
ً
ط ــرق ووس ــائل للتقري ــب ب ــن الس ــنة
والش ــيعة ،بين ــا كان املراغ ــي ،طب ًق ــا
لربونـــر؛ يحـــاول مـــدّ نفـــوذ مـــر
العـــريب واإلســـامي وإحيـــاء مؤسســـة
الخالفـــة يف القاهـــرة .ورغـــم أن
مراس ــات الزنج ــاين واملراغ ــي اس ــتم َّرت
بعـــد عـــودة األول إىل النجـــف؛ فلـــم
يســفر هــذا الجهــد املبكــر عــن نتائــج
ملموســـة.

.
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الكتاب ــة ملجل ــة (رس ــالة اإلس ــام) .ولك ــن م ــا
إن ارتق ــى الش ــيخ املحا ِف ــظ محم ــد الخ ــر
َـــرتْ
حســـن كـــريس املشـــيخة؛ حتـــى ف ُ َ
ـن الخ ــر
عالق ــة الجامع ــة باألزه ــر .إذ َع ـ َّ َ
حس ــن الصحف ــي مح ــب الدي ــن الخطي ــب،
املعـــروف بتوجهاتـــه الســـلفية وعدائـــه
رئيســـا لتحريـــر مجلـــة األزهـــر،
للشـــيعة؛ ً
فحـــ َّول املجلـــة بـــن عشـــية وضحاهـــا إىل
ٍ
ناهـــض ملـــروع التقريـــب كلـــه.
منـــ ٍر ُم
ويف ع ــام (1958م) ،أصب ــح الش ــيخ محم ــود
ش ــلتوت ،أح ــد العل ــاء املرتبط ــن بفك ــرة
التقري ــب من ــذ انطالقه ــا؛ ش ــي ًخا لألزه ــر.
وقــد بــادر شــلتوت إىل تعيــن أحمــد حســن
الزيـــات لرئاســـة تحريـــر مجلـــة األزهـــر،
ـدل م ــن الخطي ــب؛ وكان الزي ــات معروفً ــا
بـ ً
بتأييـــده لفكـــرة التقريـــب .وهكـــذا ،مـــرة
أخ ــرى؛ تغ ـ َّـرت حظ ــوظ جامع ــة التقري ــب
إىل األفضـــل .وقـــد اســـتطاعت الجامعـــة
يف تل ــك اآلون ــة تحقي ــق واح ــد م ــن أه ــم
إنجازاتهــا عــى اإلطــاق .كان الشــيخ شــلتوت
ق ــد أكَّ ــد ع ــى تب ّني ــه للتقري ــب ب ــن الس ــنة
والش ــيعة يف ع ــد ٍد م ــن املقاب ــات الصحفي ــة
الت ــي أُجريَ ــت مع ــه يف النص ــف األول م ــن
عــام (1959م) .لكــن الخطــوة األهــم كانــت
م ــا مت َّخض ــت عن ــه مقابل ــة لش ــلتوت م ــع
صحيف ــة (الحي ــاة) اللبناني ــة ،ن ــرت يف (7
يوليو/مت ــوز 1959م) .وق ــد تناول ــت الفق ــرة
األب ــرز م ــن حدي ــث الش ــيخ ش ــلتوت ع ــدم

فـــرض اإلســـام عـــى أتباعـــه االلتـــزام
مبذهـــب معـــن؛ فلـــكل مســـلم الحـــق يف
اتب ــاع أي املذاه ــب الفقهي ــة الت ــي انتقل ــت
إىل املس ــلمني بالط ــرق الصحيح ــة ،ود ِّونَ ــت
ـليم .وميك ــن للمس ــلم
قواعده ــا تدوي ًن ــا س ـ ً
الـــذي يقلِّـــد أيًـــا مـــن هـــذه املذاهـــب
ـب آخ ــر ،دون أن
االنتق ــال إىل تقلي ــد مذه ـ ٍ
رصح ُمضيفًـــا بجـــواز
يتعـــ َّرض
ٍ
للـــوم .ثـــم َّ
التع ُّبــد باملذهــب الجعفــري ،مثلــه مثــل أي
م ــن املذاه ــب الس ــنية.
لقـــد اســـتبطن موقـــف شـــلتوت مؤثـــرات
س ــلفية إصالحي ــة ،وقناع ــة عميق ــة مب ــروع
التقري ــب .والحقيق ــة أن األغلبي ــة العظم ــى
الســـنة املؤيديـــن لفكـــرة
مـــن العلـــاء ُ
التقري ــب ،م ــن املراغ ــي إىل مصطف ــى عب ــد
الــرازق؛ كان ــوا عل ــاء س ــلفيني إصالحي ــن.
ومـــن جهـــة أخـــرى؛ فـــإن أشـــد األصـــوات
مناهضـــة للتقريـــب ،مثـــل محـــب الديـــن
الخطيـــب؛ كانـــت هـــي األخـــرى ذات
خلفيـــة ســـلفية .وت َدلِّـــل هـــذه الظاهـــرة
عــى التعقيــد والتنــوع املتنامــي يف الســاحة
الســـلفية الحديثـــة .وكـــا يالحـــظ رايـــر
برون ــر ،مح ًق ــا؛ أن ــه م ــا م ــن ع ــامل س ــني،
ناهيــك أن يكــون شــي ًخا لألزهــر؛ قــد ذهــب
إىل امل ــدى ال ــذي بلغ ــه ش ــلتوت يف اعرتاف ــه
مبذهـــب الشـــيعة .لقـــد كان واحـــد مـــن
األه ــداف األساس ــية لجامع ــة التقري ــب ه ــو
العمـــل عـــى نقـــل التشـــيع مـــن خانـــة
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الطائفـــة إىل املذهـــب الفقهـــي اإلســـامي.
وق ــد ب ــدا ش ــلتوت وكأن ــه مي ــد ي ــد ع ــونٍ
قويـــ ٍة ومؤثـــر ٍة لتحقيـــق هـــذا الهـــدف
الكب ــر .لك ــن األزه ــر لي ــس الفاتي ــكان ،ك ــا
الســني ال يعــرف بســلط ٍة دينيــة
أن اإلســام ُ
مو َّحــدة .وهكــذا ،فربغــم الحــاس الشــيعي
الواســـع يف اســـتقبال موقـــف شـــلتوت؛ مل
يك ــن ه ــذا املوق ــف ُملز ًم ــا ل ــكل املس ــلمني
الس ــنة .ومل يك ــن له ــذا املوق ــف ،بالت ــايل؛ أن
يُب ـ ِّدد ش ــكوك العدي ــد م ــن الدوائ ــر الس ــنية
تج ــاه الشـــيعة االثن ــي عرشيـــة.

للتطــور الرسيــع يف العالقــات بــن العائلتــن
املالكتـــن يف مـــر وإيـــران .أمـــا موقـــف
ش ــلتوت غ ــر املس ــبوق يف تاري ــخ العالق ــات
السنية-الش ــيعية فيق ــرأه الكت ــاب يف س ــياق
الـــراع املتصا ِعـــد بـــن مـــر النارصيـــة
ونظـــام عبـــد الكريـــم قاســـم يف العـــراق،
ومحاولـــة عبـــد النـــارص اجتـــذاب شـــيعة
الع ـراق إىل دائ ــرة النف ــوذ والتأث ــر امل ــري.
وعندم ــا تده ــورت العالق ــات ب ــن القاه ــرة
وطهــران ،ع ــى خلفي ــة م ــن اعــراف ش ــاه
إيـــران بالدولـــة العربيـــة يف عـــام (1960م)،
انهـــارت جامعـــة التقريـــب ،كـــا انهـــارت
مجلته ــا؛ وتوقَّ ــف نش ــاطها تقري ًب ــا ط ــوال
العام ــن التالي ــن .ث ــم اس ــتأنفت الجامع ــة
عمله ــا بع ــد ذل ــك بص ــور ٍة ُمتقطع ــة .وق ــد
بُ ِذلَـــت بعـــض الجهـــود إلحيـــاء املـــروع
مـــن جديـــد إبّـــان عقـــد الســـبعينيات ،يف
ظـــل العالقـــات الدافئـــة التـــي ربطـــت
الســـادات بشـــاه إيـــران.

*****

والحقيقـــة أن تحليـــل برونـــر ال يَ ِصـــح إال
بصـــور ٍة ُجزئيـــة؛ إذ إن الســـياق الســـيايس
ال مينحنـــا تفســـ ًرا لتدهـــور عالقـــات
جامع ــة التقري ــب باألزه ــر ط ــوال معظ ــم
الخمســينيات ،رغــم أن الضبــاط الحاكمــن يف
القاهــرة كانــوا (وألســباب عديــدة) مؤيديــن
لفكــرة التقريــب .والســؤال املهــم الــذي كان
ع ــى الكت ــاب أن يتع ـ َّرض ل ــه ه ــو ه ــل كان
بوس ــع عب ــد الن ــارص دف ــع ش ــيخ األزه ــر إىل

لقـــد اســـتبطن موقـــف شـــلتوت
مؤثـــرات ســـلفية إصالحيـــة ،وقناعـــة
عميق ــة مب ــروع التقري ــب .والحقيق ــة
أن األغلبيـــة العظمـــى مـــن العلـــاء
الســنة املؤيديــن لفكــرة التقريــب ،مــن
ُ
املراغـــي إىل مصطفـــى عبـــد الـــرازق؛
كانـــوا علـــاء ســـلفيني إصالحيـــن.

.

ويُســبِغ ه ــذا الكت ــاب عناي ــة فائض ــة ع ــى
الســـياق الســـيايس (وللدوافـــع السياســـية
للشـــخصيات الرئيســـة) لحركـــة التقريـــب.
فبالنســـبة إىل برونـــر؛ ارتبطـــت مبـــادرات
املراغ ــي التقريبي ــة بس ــعيه لتأم ــن مقع ــد
الخالفــة ملــر ،وكان جهــد القمــي التقريبــي
يف أربعينيـــات القـــرن العرشيـــن نتيجـــة

474

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

إصــدار ترصيــح يتعلــق بالعالقــات الســنية-
الشــيعية ،مثــل الــذي أصــدره شــلتوت؛ لــو مل
ي ُكــن شــيخ األزهــر مؤيـ ًدا لجهــود التقريــب
ع ــن اقتن ــا ٍع حقيق ــي .وم ــا م ــن ش ــك يف أن
السياس ــة كان ــت عام ـ ًـا مؤثــ ًرا يف تش ــكيل
تاري ــخ التقري ــب كل ــه (ك ــا كان ــت يف عه ــد
نـــادر شـــاه) ،لكـــن املؤكـــد أن السياســـة مل
تك ــن العام ــل الوحي ــد؛ ب ــل إنه ــا يف كث ــر
مـــن األحيـــان مل تكـــن العامـــل الرئيـــس.
فعندمـــا غـــاب املؤيـــدون للتقريـــب؛ مل
تس ــتطع السياس ــة امل ــي قُد ًم ــا بامل ــروع
أو حت ــى املحافظ ــة علي ــه.
وم ــع نهاي ــة الس ــبعينيات؛ بلغ ــت جامع ــة
التقريـــب نهايـــة الطريـــق ،ومل يعـــد أحـــد
يســ َمع به ــا أو يكــرِثُ لتوقُّ ــف نش ــاطاتها.
إذ ارتبطـــت معظـــم جهـــود التقريـــب
بالنظــام اإلســامي الثــوري يف إي ـران ،والــذي
مل يســتطع املــي قُد ًمــا بفكــرة التقريــب ،يف
ش ــقها الدين ــي ع ــى األق ــل؛ حت ــى ل ُيضاه ــي

اإلنجـــازات املتواضعـــة لجامعـــة التقريـــب.
ويف الواقـــع ،أمســـت العالقـــات الســـنية-
الشــيعية مرشوطــة ،وإىل حــد كبــر؛ بالصــورة
الت ــي انطبع ــت ع ــن الجمهوري ــة اإلس ــامية
يف مختل ــف الدوائ ــر بالع ــامل اإلس ــامي .وم ــا
تجـــ ُدر اإلشـــارة إليـــه ،أنـــه برغـــم اللهجـــة
الس ــاخرة الت ــي تصب ــغ تقيي ــم راي ــر برون ــر
ملس ــعى التقري ــب؛ فالحقيق ــة أن التقري ــب
اإلســامي مل يكــن ل ُيحقــق أكــر مــا حقَّقتــه
جه ــود التقري ــب املش ــابِهة ب ــن الكنائ ــس
املســيحية ،أو املرشوعــات املتع ـ ِّددة للحــوار
اإلسالمي-املســـيحي .لقـــد كانـــت فرضيـــة
برون ــر األولي ــة ،ورمب ــا كان ــت األك ــر فائ ــدة
يف تقيي ــم فك ــرة التقري ــب؛ ه ــي أن امل ـراث
التاريخ ــي للرسدي ــات الديني ــة أثق ــل بكث ــر
مـــا ميكـــن للمتحدثـــن باســـم الديـــن
التفـــاوض عليـــه .ورمبـــا كانـــت التجـــارب
الواقعيـــة واآلمـــال املشـــركة والتعايُـــش يف
الحي ــاة اليومي ــة؛ أك ــر فعالي ــة وأم ــى أث ـ ًرا
مـــن جـــدل املتكلمـــن ،بـــل وأقـــدر عـــى
تقري ــب الطوائ ــف م ــن بعضه ــا البع ــض.

