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 التعّددّية الفكرّية وثقافة احلوار يف القرن الرابع اهلجريّ 

 للتوحودّي أىموذجا   "ادقابسات"كتاب 

 

 عامد حممود عيل أبو رمحة

 ،يمؾقي أداب واًمعؾقم اإلكسوكقّي سمقـبع ،ىمسؿ اًمؾغي اًمعرسمقّي، قمبودختصص أدب ، أؾمتوذ مسوقمد

 ضمومعي ـمقبي

 

 (هـ2/1/1341ذم  وىمبؾ ًمؾـنم هـ،7/1341/ 13ذم  ىمدم ًمؾـنم)

 

 ."اعمؼوسمسوت"اًمتعّددّيي اًمػؽرّيي، احلقار، احلضورة اإلؾمالمّقي، أسمق طمّقون اًمتقطمقدّي، يمتوب  الكلامت ادفتاحّوة:

يتضّؿـ هذا اًمبحٌ حمووًمي ًمتصقير ضموكى مـ احلقوة اًمػؽرّيي اًمعرسمّقي ذم أوج ازدهورهو5 ومال :ملخص البحث

عرسمّقي وإدب اًمعريّب خيتؾػقن ذم أّن اًمؼرن اًمراسمع اهلجرّي يؿّثؾ احِلؼبي يؽود اًمدارؾمقن واعممّرظمقن ًمؾحضورة اًم

اًمذهبّقي ذم طمقوهتام5 وىمد داظَمؾ احلقوة اًمػؽرّيي اًمعرسمّقي ذم هذه اعمرطمؾي يمثػٌم مـ اًمظقاهر اًمتل ُيعلم اًمقىمقف 

رطمؾي اعمؿّقزة سمصػي قمؾقفو ودراؾمتفو قمغم شمعؿقؼ ومفؿـو ًمؾحضورة اإلؾمالمّقي قمغم ـمقل شمورخيفو، وذم هذه اعم

ظموّصي، ومـ هذه اًمظقاهر فموهرة اًمتعّددّيي اًمػؽرّيي ومو كتٍ قمـفو مـ ؿمققع صمؼوومي احلقار5 ومتـوَول اًمبحٌ هذه 

 "اًمظوهرة حمّؾاًل أؾمبوهبو ومظوهرهو، صمّؿ ؿمػع ذًمؽ سموًمقىمقف قمـد أكؿقذج ممّثؾ هلو مـ ذًمؽ اًمؼرن، وهق يمتوب 

قمـ ضمقاكى اًمتعّددّيي ذم اعمجتؿع اإلؾمالمّل آكذاك، ومؼدار  ًمؾتقطمقدّي، اًمذي يؽشػ سمحّؼ  "اعمؼوسمسوت

رؾمقخ مبودئ احلقار احلّر ذم ؾموئر شمؾؽ اجلقاكى. ًمقس مـ أضمؾ جمّرد آومتخور هبذه اًمصقرة اعمنمىمي ذم 

ـْ مـ أضمؾ حمووًمي ومفؿفو واىمتػوء أصمرهو ذم طمقوشمـو اعمعوسة اًمتل همدت اًمعصبّقي واًمتطّرف واًمؼؿع  شمورخيـو، وًمؽ

عـػ صػوت ممّقزة هلو، وأصبحـو ذم طموضمي موؾّمي إمم إطمقوء أصقل احلقار اًمتل اظمتّطفو مثّؼػق هذه إّمي واًم

ىمديام،ً ّّٕنؿ وضمدوا ومقفو اًمقؾمقؾي اعمُثغم ًمتقفمقػ اًمتعّددّيي ذم إصمراء احلقوة، وكػع اإلكسوكّقي، وشمػودي اعمخوـمر 

 .قمغم اًمـضٍ واًمتػّتحاًمـودمي قمـ ؾمقء اًمتعومؾ معفو، وشمْرك مػماث قمظقؿ ؿموهد 
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 مقّدمة

 ،(1)دأب اًمبوطمثقن ذم شموريخ إدب اًمعريّب اًمؼديؿ قموّمي

، قمغم شمقضمقف (7)واًمدارؾمقن ًمؽماث اًمتقطمقدّي ظموّصيً 

اًمعـويي إمم ضمقاكى صمالصمي ذم هذا اًمؽماث5 إّول: وهق 

اًمذي يّتصؾ سملؾمؾقب اًمتقطمقدّي ذم اًمؽتوسمي وحمووًمي 

ده مـ سملم يمّتوب اؾمتجالء ظمصوئصف، واًمتـقيف سمتػرّ 

قمٍمه ومػورىمتف ًمؾـؿط اًمسوئد قمـدهؿ اًمذي يمون يؼقم 

قمغم اًمتزام اًمسجع واحلرص قمغم اؾمتعامل أًمقان اًمبديع 

                                                 

شموريخ إدب اًمعريب: إمم  -قمغم ؾمبقؾ اعمثول– يؿؽـ اإلؿمورة (1)

قمٍم اًمدول واإلمورات )اجلزيرة اًمعرسمّقي واًمعراق 

، دار اعمعورف، اًمؼوهرة، سمدون 4وإيران(، ؿمقىمل وقػ، ط

ؽـى اًمتل ىمٍمت جمول شمـووهلو قمغم اًمـثر شموريخ5 ومـ اًم

وطمده: يمتوب )اًمـثر اًمػـل ذم اًمؼرن اًمراسمع(، زيمل مبورك، 

م، 1443، مطبعي دار اًمؽتى اعمٍمّيي سموًمؼوهرة، 1ط

1/111-171 ،731-733 ،7/144-133. 

)أسمق طمّقون اًمتقطمقدّي(، أمحد  يمتوب -مثالً – مـ ذًمؽ ( 7)

ن شموريخ5 ويمتوب احلقذم، مؽتبي ّنضي مٍم سموًمػجوًمي، سمدو

)أسمق طمّقون اًمتقطمقدّي أديى اًمػالؾمػي وومقؾسقف إدسموء(، 

، اعممؾمسي 41زيمرّيو إسمراهقؿ، ؾمؾسؾي أقمالم اًمعرب، اًمعدد 

اًمدار اعمٍمّيي  -اعمٍمّيي اًمعوّمي ًمؾّتلًمقػ وإكبوء واًمـنم

ًمؾتلًمقػ واًمؽممجي، سمدون شموريخ5 ويمتوب )شمراث اًمتقطمقدّي 

، قماّمن، دار 1أسمق رمحي، ط سملم إدب واًمػؾسػي(، قمامد

 م.7114ضمؾقس اًمزمون، 

 

واًمغؾّق ومقفو، ممثَّاًل ذم رؾموئؾ اسمـ اًمعؿقد وشمؾؿقذه 

اًمصوطمى سمـ قمّبود وهمػمهؿ مـ أقمالم اًمؽتوسمي ذم اًمعٍم 

ورق .. إًمخ5 ومنّن اًمتقطمقدّي وم.يموخلقارزمّل واًمبديع

هذه اًمطريؼي إمم ـمريؼي هل أىمرب مو شمؽقن إمم ـمريؼي 

اجلوطمظ ذم اًمؼرن اًمسوسمؼ ًمف، مع اطمتػوفمف سمخصوئص 

أّمو  .دىمقؼي مّقزت أؾمؾقسمف طمّتك قمـ أؾمؾقب اجلوطمظ

اجلوكى اًمثوين: ومقتّصؾ سموعمـحك اًمػؾسػّل أو اعمالمح 

اًمػؾسػّقي ذم مصـّػوت اًمتقطمقدّي5 ومنّن ًمتؾؽ اعمصـّػوت 

ّقًو ٓ خيػك، ؾمقاء ذم اعمقوققموت اًمتل ضموكبًو ومؾسػ

شمعوجلفو أو اعمصطؾحوت اًمتل شمستعؿؾفو أو اًمشخصقّوت 

اًمتل حتتػؾ هبو5 وقمغم أّيي طمول ومنّن ًمؽماث اًمتقطمقدّي 

وأّمو اجلوكى  .ـموسمعًو ومؾسػّقًو واوحًو ٓ يغقى قمـ ىمورئف

اًمثوًمٌ: ومقتّصؾ سمشخصّقي اًمتقطمقدّي5 ذًمؽ أّن 

ملؾمووّيي إمم طمّد مو، ٓ  اًمتقطمقدّي يمون صوطمى دمرسمي

شمػتل شمؽمك أصمرهو ذم يمّؾ مو يؽتى، طمّتك ضموءت ممًّمػوشمف 

مطبققمي سمطوسمع مـ اًمذاشمّقي، إمر اًمذي أهمرى يمثػمًا مـ 

 اًمبوطمثلم سمتـوول هذا اجلوكى ذم شمراث اًمرضمؾ.

إؾمؾقب واعمـحك  –هذه اجلقاكى اًمثالصمي 

شمؽود شمـتظؿ معظؿ مو -اًمػؾسػّل واحلقوة اًمشخصقّي 

وٓ سملس ذم  تى قمـ اًمتقطمقدّي ذم اًمعٍم احلديٌ،يمُ 

ذًمؽ، همػم أّن وراء هذه اجلقاكى ضمقاكَى أظمرى مو 

زاًمً حتتوج إمم سمذل اجلفد ذم اؾمتؽشوومفو وإفمفورهو 
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ًمؾؼورئ احلريص قمغم أظمذ صقرة ًمؽماث اًمتقطمقدّي مـ 

ؿمّتك ضمقاكبف. وِمـ شمؾؽ اجلقاكى ضموكى أطمببـو أن 

ّؾؼ سموًمتعّددّيي وصمؼوومي كضقئف ذم هذا اًمبحٌ، وهق اعمتع

احلقار، وىمد دومَعـو إمم اظمتقوره همػُم ؾمبى، مـفو: همؾبي 

هذا اجلوكى قمغم شمراث اًمتقطمقدّي سمرّمتف5 ومنّن مصـّػوت 

اًمتقطمقدّي ذم أيمثرهو ٓ شمعدو أن شمؽقن شمصقيرًا عمـوطمل 

اًمتعّددّيي ذم جمتؿعف: ِمـ شمعّدد ذم إضمـوس، وشمعّدد ذم 

ذم آهتامموت اًمعؾؿّقي5 إديون واعمذاهى، وشمعّدد 

وهل شمصّقر ذًمؽ مـ ظمالل مو يـؼؾف اًمتقطمقدّي ومقفو 

مـ )حمورض( يمثػم مـ اعمجوًمس اًمعؾؿّقي اًمتل يموكً 

شُمعؼد ذم قمٍمه، ؾمقاء ذم ىمصقر اًمقزراء أو ذم سمققت 

سمعض قمؾامء اًمعٍم ومثّؼػقف أو ذم ؾمقق اًمقّراىملم5 وإمم 

قب اًمذي ضموكى شمعبػمهو قمـ اًمتعّددّيي شُمظفر ًمـو إؾمؾ

شمعومؾً سمف شمؾؽ اًمػئوت مـ اًمعؾامء واعمثّؼػلم مع شمؾؽ 

اًمتعّددّيي، ويمقػ ضمعؾً مـ احلقار وؾمقؾتفو إصمػمة ذم 

ذًمؽ5 وملرؾمً سمصـقعفو ىمقاقمد صمؼوومي راىمقي، طمريٌّ سمؽّؾ 

طمضورة أو مجوقمي إكسوكّقي شمبتغل اًمرىمّل واًمتعويش 

طمرّي هبو أن  –اًمسؾؿّل سملم أومرادهو وأضمـوؾمفو اعمختؾػي 

ذم طمقوهتو اًمعوّمي. شمؼتػل أصمر شمؾؽ اًمؼقاقمد وشمتؿّثؾفو 

وهؽذا كصؾ إمم اًمسبى اًمثوين اًمذي دومع صوطمى 

اًمبحٌ إمم اظمتقور هذا اجلوكى مـ شمراث اًمتقطمقدّي، 

وهق طموضمتـو اعموؾّمي اًمققم، سمؾ طموضمي اًمعومل اعمعوس، إمم 

ذم اًمتعومؾ مع  -أقمـل: صمؼوومي احلقار –هذه اًمثؼوومي 

بديؾ دّيي قمغم يمّؾ اعمستقيوت5 ّٕن اًمآظمتالف واًمتعدّ 

هق ؾمقودة اًمتطّرف واًمعـػ وآؾمتبداد سموًمرأي 

أّمو اًمسبى  .واحلرص اًمدائى قمغم إىمصوء أظمر وىمؿعف

اًمثوًمٌ ومفق ؾمّد اًمـؼص احلوصؾ ذم هذا اجلوكى مـ 

وىمد ضموء اًمبحٌ ذم صمالصمي  .ضمقاكى دراؾمي اًمتقطمقدّي 

اًمػؽرّيي ذم  ومصقل، إّول: ذم سمقون أؾمبوب اًمتعّددّيي

اًمؼرن اًمراسمع اهلجرّي5 ووضمد اًمبوطمٌ مـ أسمرزهو: 

اإلؾمالمقّي إمم دويالت وإمورات وهمؾبي  اًمدوًمياكؼسوم 

ـمقاسمع اًمشعقب إصؾقّي قمؾقفو، وشمعّدد اًمديوكوت 

اإلؾمالمّقي، وقمـويي إمراء  اًمدوًميواعمذاهى ذم 

واًمقزراء ذم شمؾؽ اًمدويالت سموًمعؾامء وإدسموء قمغم 

واًمػصؾ اًمثوين: ذم  .هبفؿ وآرائفؿاظمتالف مذا

أؾموًمقى ومئوت جمتؿع اًمؼرن اًمراسمع ذم اًمتعبػم قمـ 

اًمتعّددّيي وآظمتالف5 وشمؾّخصً ذم أؾمؾقسملم: أؾمؾقب 

ىموئؿ قمغم اعمزامحي واإلىمصوء واًمضقؼ سمؤظَمر اعمخوًمػ 

أؾمؾقب اًمعوّمي، وأؾمؾقب ىموئؿ  -ذم اًمغوًمى –وهق  

ذم  –وهذا  قمغم احلقار سمليمثر صقره طمرّيًي وحتّّضاً 

أّمو اًمػصؾ  .اعمثّؼػي اعمستـػمة أؾمؾقب اًمػئوت -اًمغوًمى

اًمثوًمٌ وموكتؼؾ ومقف اًمبوطمٌ إمم اؾمتجالء مالمح صمؼوومي 

احلقار يمام شمبّدت ذم سمعض جموًمس هذه اًمـخبي اًمتل 

صّقرهو أطمد اعمشوريملم ومقفو وهق أسمق طمّقون اًمتقطمقدّي 
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، ذم يمتوسمف ) اعمؼوسمسوت (5 ويمون مـ أفمفرهو: احلرّيي

وآقمتؼود سمـسبّقي احلؼقؼي وشمقّزقمفو سملم أراء اعمختؾػي، 

واًمتؼدير اعمتبوَدل سملم اعمتحووريـ، واًمـظر إمم يمّؾ رء 

قمغم أّكف يستحّؼ أن يؽقن مقوققمًو  -مفام سمدا هّقـوً  –

ًمؾتػؽػم واًمـؼوش، وؾمعي اًمصدر واًمتامس اًمعذر 

ًمصوطمى اًمرأي، وأظمػمًا: اإلطموًمي قمغم أصحوب 

   .آظمتصوص

 

 متهود

دات البحث: ادنهج وادصطلح  حمدِّ

 ادنهج:

يمثػمة ومتـققمي هل اعمـوهٍ اعمتوطمي اًمققم ًمدراؾمي 

إدب واعمقوققموت اإلكسوكّقي قموّمي5 ذًمؽ أّن شمؾؽ 

اعمقوققموت قمغم درضمي يمبػمة مـ اًمتعّؼد واًمتداظمؾ، 

سمحقٌ ٓ يؽػل مـفٍ واطمد ًمػفؿ دٓٓهتو وإًمؼوء 

دة، سمؾ حتتوج إمم ـموئػي مـ اًمضقء قمغم ضمقاكبفو اعمتعدّ 

اعمـوهٍ، سمعضفو يتـوول اًمظوهرة مـ اخلورج، ومقحوول 

، أو اًمـػّز  أو آضمتامقمّل  أن يرسمطفو سمسقوىمفو اًمتورخيّل 

ويػّنهو قمغم أؾموؾمف، وسمعضفو يتـووهلو مـ اًمداظمؾ 

ومقحوول أن يبحٌ ذم كصقصفو إصؾّقي قمـ إكسوق 

فو شمؾؽ تْ شمقؾّمؾَ اًمـوفمؿي هلو وأًمقوت اًمتعبػمّيي اًمتل 

أن  -ذم اًمـفويي-كػسفو. واعمفّؿ اًمظوهرُة ًمإلومصوح قمـ 

جمّرد أداة  –يمون  أّيوً  –حوومظ قمغم ىمـوقمتـو سملّن اعمـفٍ ك

إضمرائقي شمتحّؽؿ ذم اظمتقورهو رؤيي اًمبوطمٌ واهتامموشمف 

اًمعؾؿّقي وـمبقعي إؾمئؾي اًمتل يطرطمفو ذم سمحثف ، وًمقس 

دام اًمبوطمٌ واقمقًو صمّؿي مو يسّقغ ختطئي مـفٍ سمآظمر، مو 

فجل، ومو دام  آظمتقور مـسجاًم مع ٓظمتقوره اعمـ

 ومروّقي سمحثف وأؾمئؾتف.

وًمعّؾ كظرة هيعي ذم هذا اًمبحٌ يمػقؾي سموًمؽشػ 

قمـ اعمـفٍ اًمذي اظمتوره صوطمبف، واًمذي يتالءم 

اًمذي يتطّؾع إمم إووءشمف مـ  سمحثف واجلوكَى  وإؿمؽوًمّقيَ 

أّن  -اًمبدايي مـذ-اعمقوقع.  ًمؼد اومؽمض هذا اًمبحٌ 

اإلؾمالمقّي ؿمفدت ذم اًمؼرن اًمراسمع اهلجري  "اًمدوًمي"

مـ  -سموًمقوقح كػسف-فموهرة طمضورّيي مل شمشفدهو 

، وضمعؾ همويتف  "اًمتعّددّيي اًمػؽرّيي"ىمبؾ، وهل فموهرة 

اًمسعل إمم اًمؽشػ قمـ اًمقىموئع اًمتورخيّقي اًمتل أّدت إمم 

سمروز هذه اًمظوهرة، ووضمد أّن أهّؿ شمؾؽ اًمقىموئع هق 

ي ووعػ اًمسؾطي اعمريمزّيي ، سوم اًمدوًمي اإلؾمالمقّ اكؼ

واكبعوث اعمقروصموت اًمثؼوومّقي اًمؼديؿي، وٓ ؾمقاّم 

 اًمػؾسػّل، واًمػورّد اًمديـّل  اعمقروث اًمققكوينّ 

 واًمعريبّ  واًمسقوّد،  ومزامحتفام ًمؾؿقروصملم: اإلؾمالمّل 

، شمؾؽ  اعمزامحي اًمتل يصعى شمػسػم اعمـوفمرة  "اخلوًمص"

قطمقدّي كػسف ذم يمتوب اإلمتوع واعمماكسي اًمتل رواهو اًمت

ومّتك سمـ يقكس ذم اعمػووؾي سملم  سملم  أيب ؾمعقد اًمسػماذمّ 
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)اًمتقطمقدي، اإلمتوع اًمـحق اًمعريب واعمـطؼ اًمققكويّن 

 قمغم إٓ –( 173-1/112واعمماكسي، سمدون شموريخ: 

، صمّؿ مو أّدى إًمقف ذًمؽ آكؼسوم مـ ىمقوم كقع مـ أؾموؾمفو

ء اًمدويالت اإلؾمالمقي ووزرائفو اعمـوومسي سملم أمرا

وأقمقوّنو ذم رقمويي اًمعؾامء وإدسموء قمغم اظمتالف آرائفؿ 

ومذاهبفؿ ، وهتقئي اًمظروف اعمالئؿي ًمؾتعبػم قمـ هذا 

آظمتالف سمصقرة متحّّضة شمسؽمقمل آكتبوه ، وصػفو 

ذم  –معؼّم وًمؽـّف وصػ  – مؼتضبوً  مسؽقيف وصػوً 

ـوىمى قمضد اًمدوًمي ، وهق يعّدد م"دمورب إمؿ"يمتوسمف 

وُأومرد ذم دار قمضد اًمدوًمي "يؼقل: اًمبقهيل، طمقٌ 

ب يؼرُ  ٕهؾ اخلصقص واحلؽامء مـ اًمػالؾمػي مقوعٌ 

مـ جمؾسف، وهق احلجرة اًمتل خيتّص هبو احلُّجوب5 

ومؽوكقا جيتؿعقن ومقفو ًمؾؿػوووي، آمـلم مـ اًمسػفوء 

   .(7/313: 1413)مسؽقيف،  "ورقموع اًمعوّمي

قىموئع اًمتورخيّقي ٓ يسعـو واًمهذه اعمالسمسوت 

همضوء قمـفو ذم ومفؿ وشمػسػم كشقء فموهرة      اإل

أو ازدهورهو ذم اًمؼرن اًمراسمع اهلجري5 ومبعد  "دّيياًمتعدّ "

 وً منطم -ىمرن اجلوطمظ –اًمؼرن اًمثوًمٌ أن يمون 

عمـوفمرات صمـوئّقي سملم ـمروملم ٓ صموًمٌ هلام ) صوطمى 

اًمؽؾى وصوطمى اًمديؽ ، صوطمى اجلقاري وصوطمى 

.. إًمخ  ( ، أصبحـو كشفد .ن، اًمبقضون واًمسقداناًمغؾام

حموورات متعّددة  –اًمؼرن اًمراسمع  –ذم هذا اًمؼرن 

إـمراف ، أظمذ اًمتقطمقدي قمغم قموشمؼف كؼؾ صقر مـفو 

ذم يمتوب اعمؼوسمسوت وذم همػمه مـ يمتبف اًمتل شمؽود شمؽقن 

ذم ضمزء يمبػم مـفو حَمورض ًمتؾؽ اعمحوورات ، شمؾّقّنو 

وفمرة ي. وهذا ٓ يعـل أن فموهرة اعمـكزقمتف إدسمّقي اخلوّص 

ـْ  –فو اجلدل وآًمّقتُ  – أظمذت شمزامحفو  ىمد اظمتػً ، وًمؽ

فو اعمؼوسمسي أو وآًمقّتُ  –فموهرة ضمديدة هل فموهرة احلقار 

 .اعمثوىمػي

سمعد اعمؼّدمي اًمتورخيّقي اًمتل ؾموىمفو اًمبوطمٌ شمعبػمًا قمـ 

ىمـوقمتف سموحلوضمي إًمقفو ذم شمعؾقؾ هذه اًمظوهرة وشمػسػمهو ، 

قمغم  –أن يعـل ذًمؽ أّّنو يموومقي وطمدهو ، وًمؽـّفو دون 

واطمدة مـ اًمسبؾ اًمتل يؿؽـ ؾمؾقيمفو ًمبؾقغ  –إىمؾ 

سمعد ذًمؽ ادّمف إمم اًمـصقص كػسفو يػتّش   .هذه اًمغويي

ومقفو قمـ اعمظوهر واًمتجّؾقوت اًمتل دمّسدت ومقفو شمؾؽ 

وًمعّؾ هذا احلديٌ ذم اعمـفٍ يؼتيض سمعض 5 اًمظوهرة

ر كقاطمقف ، وإزاًمي مو ىمد يؼع اإليضوطموت ًمتجؾقي ؾموئ

 مـ اًمتبوؾموت.

: أن اعمؼّدمي اًمتورخيّقي اًمتل ؾمؼـوهو سملم يدي األول

ىمراءشمـو ذم يمتوب اعمؼوسمسوت ًمؾبحٌ قمـ مظوهر أو أدًّمي 

أّن اًمقىموئع  -سمحول –اًمتعددّيي اًمػؽرّيي ومقف، ٓ شمعـل 

واعمالسمسوت اًمتل اؿمتؿؾً قمؾقفو شمؾؽ اعمؼّدمي هل 

ّقي شمؾؽ اًمظوهرة، وذات دًٓمي واىمع أؾمبوب طمتؿّقي ًمـشلة

مقوققمّقي، وإّكام هل أؾمبوب اطمتامًمّقي. وهذا أمر مػفقم 
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ذم اًمدراؾموت اإلكسوكّقي قموّمًي وذم ؾموئر اعمـوهٍ اًمتل 

وموًمـتوئٍ اًمتل يصؾ إًمقفو اًمبوطمٌ ذم اًمـفويي  5شمتـووهلو

ٓ  –وهذا أطمد إؾمبوب  –ّٕكـو  5ًمقسً  إٓ اطمتامٓت

قع طموـمي سمجؿقع اًمقىموئع، ووبط  مجيؿؽـ أن كّدقمل اإل

اعمتغػّمات اًمتل يؿؽـ أن شممصمر ذم كتقجي هذا اًمـقع مـ 

ومفذا اًمضبط اًمتوّم إّكام مؽوكف اعمختؼم طمقٌ  5اًمدراؾموت

و يػّن م –سموًمتحديد  –رى اًمتجورب اًمعؾؿّقي، وهذا دُم 

غ اؾمتؿرار اًمدراؾموت وشمعّددهو ذم اعمقوقع قّ ويس

مع  – واًمتل أذكو إًمقفاًمقاطمد5 وًمذًمؽ ومنن اًمقىموئع 

ًمزومفو ذم كظركو ًمتػسػم هذه اًمظوهرة وومفؿفو وشمعؾقؾفو، 

وىمـوقمتـو سمجدوى هذا اعمـفٍ يمقاطمد مـ اعمـوهٍ اعمتوطمي 

5 سمؾ يؿؽـ أن ًمقس هلو صػي اًمسببّقي احلتؿّقي –ًمؾبوطمٌ 

دمتؿع ذم أّمي مـ إمؿ أو سمؾد مـ اًمبؾدان دون أن يـتٍ 

ؿؽـ ذم اعمؼوسمؾ أن ُكؾػل شمعددّيي قمـفو شمعّددّيي ومؽرّيي، يمام ي

ومؽرّيي ذم أّمي أو سمؾد سمغػم هذه إؾمبوب5 ًمقس ٕن هذه 

ػيض إمم هذه اًمـتقجي5 سمؾ ّٕن  اًمقىموئع أظمػؼً ذم أن شمُ 

وىموئع أظمرى زامحتفو ويمّػتفو قمـ اًمقصقل إمم همويتفو، أو 

ّٕن اًمـتقجي كػسفو يؿؽـ اًمقصقل  –مـ ضمفي أظمرى  –

ًمـتوئٍ هـو اطمتامًمّقي قمغم أّيي طمول، وموإًمقفو سملؾمبوب مغويرة. 

، واًمؼقل مبـّل قمغم اًمؽمضمقح، وٓ حمّؾ ًمؾؼطع أو احلتؿ، 

ومدار إمر قمغم ىمدرة اًمبوطمٌ قمغم  آؾمتؼصوء وشمتبّع 

 .أؾمبوب اًمظوهرة واًمتحّري قمـ مالسمسوهتو

ٓ  –مع اقمتامدكو قمغم اعمـفٍ اًمتورخيل  –: أّكـو الثاين

ع واًمػؽر اًمتوّم سملم اًمقاىمكؼقل سمؼقوم كقع مـ اًمتطوسمؼ 

 –سمام حيؿؾف مـ ومؽر  –وإدب5 وإّكام كؼقل سملّن إدب 

هق سمعض دمّؾقوت اًمقاىمع اًمتل ٓ يؿؽـ  ومصؾفو قمـف5 

وًمذًمؽ كجد مـ اًمسوئغ أن كبحٌ قمـ سمعض مالمح 

ذم  –اًمقاىمع ًمعٍم مـ اًمعصقر ذم أدسمف، وأن كتؾّؿس 

سمعض أؾمبوب هذه اًمظوهرة أو شمؾؽ مـ   –اعمؼوسمؾ 

مـ اًمعصقر ذم وىموئعف اًمتورخيّقي.  قاهر إدب ًمعٍٍم فم

اًمذي  واعمسلًمي ذم اًمـفويي شمرضمع إمم آظمتقور اعمـفجل

 وقموشمف.ـيرشمضقف اًمبوطمٌ ويعؼّم قمـ ىم

: أّكف يمون سموإلمؽون  آشّمسوع ذم اًمبحٌ سمنضمراء الثالث

ًمقوت اخلطوب اًمتل حتّؽؿً ذم صقغ   ٔ حتؾقؾ مستػقض

توب قمـ اًمظوهرة و قمغم شمعبػم اًمؽِ هب اعمؼوسمسوت، وآؾمتدٓلِ 

مقوقع اًمدراؾمي، يمام يمون سموإلمؽون آشّمسوع سمودّموه 

شمقفمقػ سمعض اعمػوهقؿ اعمـتؿقي إمم طمؼقل معرومقّي متـّققمي، 

يموًمسقوؾمي واًمديـ وآضمتامع ، مثؾ مػفقم اًمثؼوومي واًمسؾطي 

ّيي، اكتفوًء سموًمعقعمي، واًمبحٌ ذم قمالىمي هذه واًمدوًمي واحلرّ 

، عمػوهقؿ سمعضفو سمبعض. يمون هذا يمّؾف ممؽـوً اًمشبؽي مـ ا

ـّ إمر  يتعّؾؼ سموظمتقور مـفجّلٓ  أيمثر  –يمام أؾمؾػً  –وًمؽ

دارؾملم آظمريـ ًمتـوول اعمقوقع  ممػتقح أمو ، واًمبوُب 

كػسف مـ أيٍّ مـ اًمزوايو اًمتل أذكو إًمقفو ، سمام مـ ؿملكف أن 

 ُيغـقف ويؿـحف أسمعودًا ضمديدة.
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 ادصطلح:

 " ذم هذه اًمدراؾمي هق مصطؾح اعمصطؾح إؾموّد 

. وًمقس ًمصوطمى هذا اًمبحٌ أن "اًمتعّددّيي اًمػؽرّيي

 5يّدقمل أّي كقع مـ اًمريودة ذم اؾمتعامل هذا اعمصطؾح

ومفق مصطؾح ذائع ذم اًمدراؾموت اعمعوسة ، سمؾ ًمؼد همدا 

مقوعًو ًمعـويي اعممؾمسوت إيموديؿقّي واًمثؼوومّقي، 

ات اًمـدوو اعمممترات  ومقوققمًو ًمؾعديد مـ

واعمحورضات. وًمعّؾ اجِلّدة إّكام شمؽؿـ ذم اإلـموريـ 

اًمزموين واعمؽوين اًمؾذيـ اؾمتعؿؾ ومقفام اًمبوطمٌ هذا 

اإلؾمالمقي ذم اًمؼرن اًمراسمع  "اًمدوًمي "اعمصطؾح، أقمـل 

اهلجرّي. وٓ سمّد اسمتداًء مـ حتديد هذا اعمصطؾح طمتّك 

 همي.شمؽقن إؿمؽوًمقّي اًمبحٌ واوحي ومسقَّ 

ديد قمغم مجؾي اًمتعريػوت اًمتل وؾمـعتؿد ذم هذا اًمتح

اًمتعدديي ذم "  قلـوّؿـفو ضموسمر ؾمعقد قمقض مؼوًمف طم

ىمراءات  "ـشقر ذم جمّؾي ، اعم"إدسمّقوت اعمعوسة

، اًمصودرة قمـ مريمز دراؾموت اإلؾمالم "ؾمقوؾمّقي

 .واًمعومل

ض عمو ىمّدمف مـ شمعريػوت عمصطؾح يؿّفد ضموسمر قمق

إلعموح إمم مجؾي ذم مؼوًمف اعمشور إًمقف آكػو سمو "اًمتعّددّيي "

مـ اًمصعقسموت اًمتل شمقاضمف اًمبوطمٌ ذم حمووًمتف ًمتعريػ 

هذا اعمصطؾح5 ومفق مػفقم قموّم، مّطوط، متبويـ 

يض سمف إمم اًمتعؼقد5 ّٕكف ـُيػ اًمتطبقؼوت، مريّمى شمريمقبوً 

قمـ فموهرة متعّددة إسمعود5 ومفـوك اًمتعّددّيي  "يعؼّم 

 "يدّيي اًمسقوؾمقّ ي، واًمتعدّ ي ، واًمتعّددّيي آضمتامقمقّ اًمثؼوومقّ 

 -ذم اًمقىمً كػسف –( ، وهق 74: 1443)قمقض، 

ي اًمعرىمقّ  :مـ اعمػوهقؿ إظمرى مثؾسموًمعديد  "مرشمبط 

واًمطوئػّقي واًمدوًمي اًمؼقمّقي وإّمي واًمديؿؼراـمّقي 

إسمعود  "(، يمام أّن 74: 1443)قمقض،  "واعمشوريمي

اًمثؼوومّقي وآضمتامقمّقي اًمتل يؼقم قمؾقفو شمتضّؿـ قمـوس 

سمؽي ومتداظمؾي شمتقىّمػ سمدورهو  قمغم جمؿققمي يمبػمة متشو

ي مـفو مـ اًمعقامؾ واعمتغػّمات اعمتػوقمؾي، اًمداظمؾقّ 

 (. 74: 1443)قمقض، "ي واخلورضمقّ 

 يسمعد شمسجقؾ هذه اًمصعقسموت اًمتل شمؽتـػ حمووًم

، يـتؼؾ صوطمى اعمؼول إمم  "اًمتعّددّيي "حتديد مصطؾح 

شمـووًمتف ، شمتّبع اعمصطؾح ذم إدسمّقوت اعمعوسة اًمتل 

وسمصػي ظموصي إدسمقوت اًمغرسمقي، مـ ظمالل دراؾموت 

 :ـموئػي مـ اًمبوطمثقلم اعمفتّؿلم هبذا اعمصطؾح ، مثؾ

روضمقف ٓسمقاكً ويقكغ ودكؾقػل وأوًمػمي وومػمكقػول 

..  اًمخ، سموإلووومي إمم مو اؿمتؿؾً قمؾقف سمعض .وؾمؿقٌ

 ي.ي وآىمتصوديّ ي وآضمتامقمقّ اعمقؾمققموت اًمسقوؾمقّ 

ؾؽ اًمتعريػوت قمغم درضمي همػم ىمؾقؾي واًمقاىمع أّن شم

مـ اًمتبويـ5 سمسبى اظمتالف اعمجوٓت اعمعرومّقي اًمتل 

يـتؿل إًمقفو أصحوهبو، مـ ؾمقوؾمّقي واضمتامقمّقي وومؾسػّقي 

.. إًمخ5 ومـجد قمـد دكؾقػل وأوًمػمي شمعريػًو .وديـّقي
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يستـد أؾموؾمًو إمم اؾمتحوًمي ومفؿ "ومؾسػّقًو ًمؾتعّددّيي 

 "أو مبدأ واطمداحلؼقؼي قمـ ـمريؼ ضمقهر واطمد 

(5 وقمؾقف ومنّّنو شمعـل قمـدمهو 71: 1443)قمقض، 

آقمتؼود سملن هـوك، أو يـبغل أن يؽقن  هـوك، شمعّدد "

)قمقض،  "ذم اعمعتؼدات واعممؾّمسوت آضمتامقمّقي

ذم طملم كجد قمـد ومػمكقػول شمعريػًو  .(71: 1443

 "ًمؾتعّددّيي يؼقم قمغم أؾموس اىمتصودّي5 ومفق يرى أّن 

عمجتؿع اًمتعّددّي هق اًمتعومؾ آىمتصودّي أهّؿ مو يؿّقز ا

 "ذم إـمور مـ اًمتـّقع اًمثؼوذّم وآكؼسوم آضمتامقمّل 

(. أّمو يموًمقػز ومـجده يرسمط 71: 1443)قمقض، 

)قمقض،  "سمؿجول اًمؼوكقن  واًمدوًمي  "اًمتعّددّيي 

ٓ شمتعّؾؼ  "(5 وًمذًمؽ يرى أّن اًمتعّددّيي 73: 1443

مو، سمؼدر مو شمتعّؾؼ  سمرأٍي أو آراء يعتـؼفو ومرد أو مجوقميٌ 

سمعالىموت اضمتامقمّقي معقّـي يـّظؿفو اًمؼوكقن ذم جمتؿٍع مو 

(. وإمم ضموكى 71: 1443)قمقض،  "مـ اعمجتؿعوت 

همٓء كجد مـ يٍمف قمـويتف إمم اجلوكى اًمسقود 

سموقمتبورهو وؾمقؾي ًمتـظقؿ احلقوة  "ًمؾتعّددّيي ويـظر إًمقفو 

اًمعوّمي قمغم أؾمس مشؽميمي، مع اطمؽمام خمتؾػ 

)قمقض،  "ٓدموهوت اًمؼوئؿي ذم اعمجتؿع اًمقاطمدا

1443 :71.) 

 "إمم ضموكى هذه اًمتعريػوت اًمتل شمضقّؼ مـ مػفقم 

، ًمتؼٍمه قمغم ؿمؽؾ واطمد مـ أؿمؽول اًمتـّقع "اًمتعّددّيي

يرشمبط سمؿجول واطمد مـ جموٓت احلقوة، كجد شمعريػوت 

أظمرى شمعؼّم قمـ آوموق واؾمعي شمشؿؾ ؾموئر شمؾؽ 

اًمذي  "قمـد روضمقف ٓسمقاكً  اعمجوٓت، يمام هل احلول

يمون اًمشؽؾ  عّددّيي طمقثام يقضمد شمـّقع، أّيوً يرى أّن صمّؿي شم

ًو أو ًو أو ـمبؼقّ ًو أو ومؾسػقّ ديـقًو أو قمؼوئديّ  –اًمذي يّتخذه 

 "ؽ سمف اًمػرد أو اجلامقمييتؿّس  –إىمؾقؿّقًو أو طمزسمقًّو 

 (.73: 1443)قمقض، 

وسمعد، ومام اًمذي يؿؽـ أن كخؾص إًمقف مـ هذه 

سملم اًمتعريػوت اعمختؾػي عمصطؾح       اجلقًمي

 ؟"دّيياًمتعدّ "

اسمتداًء، ٓ يسعـو إٓ أن كميّمد مو ذهى إًمقف ضموسمر 

ريّمى، قموّم، مّطوط، م"قمقض مـ أّن هذا اعمصطؾح 

اًمذي يػرض قمؾقـو أن  إمرُ  5"معّؼد، متبويـ اًمتطبقؼوت

كضع ٕكػسـو شمعريػًو كتجووز ومقف هذه اًمصعقسموت أو 

يّتسؿ سمؼْدر مؼبقل مـ اًمقوقح  معظؿفو5 شمعريػوً 

واًمتحديد، يؿّؽــو مـ اًمسػم ىمُدمًو ذم سمحثـو، واإلضموسمي 

قمـ أؾمئؾتف إؾموؾمّقي، مستضقئلم سمام شمؼّدم مـ 

 شمعريػوت.

وذم رأيـو أّن أّي شمعريػ ًمؾتعّددّيي اًمػؽرّيي ٓ سمّد أن 

 يلظمذ ذم اقمتبوره اًمعـوس إؾموؾمّقي أشمقي:

، أو ومئوت مـف جتؿعاًمتـّقع ذم إومؽور داظمؾ اعم -1

 .. إًمخ..يي أم ؾمقوؾمقّ ي أم ومؾسػقّ ؾمقاء أيموكً ديـقّ 



 174                       هـ(1341م/7111ضمومعي  اعمؾؽ  ؾمعقد، اًمريوض) ،  1، ع72داب، مجمؾي أ

ىمقوم هذا اًمتـّقع قمغم اظمتالف ذم اًمتصّقرات    -7

 وت اًمعوّمي.إؾموؾمّقي واعمرضمعقّ 

 اًمتعبػم قمـ هذا آظمتالف سمصقرة طمضورّيي.  -4

وقمؾقف، ومنّن مو كعـقف سموًمتعّددّيي اًمػؽرّيي يشؿؾ يمّؾ 

ـ اظمتالف ذم اًمتصّقرات شمـّقع ذم إومؽور، كوسمع م

ٍ قمـ كػسف سمصقرة 
إؾموؾمّقي واعمرضمعّقوت اًمعوّمي ، ومعؼمر

 طمضورّيي.

هذا مو كؼصده سموًمتعّددّيي اًمػؽرّيي، وهق مو كبحٌ 

قمـف ذم اإلـموريـ اًمزموين واعمؽوين اًمؾذيـ رؾمؿـومهو هلذا 

ىمريى مـ شمعريػ روضمقف  –يمام شمرى  –اًمبحٌ. وهق 

 إًمقف.ٓسمقاكً اًمذي ؾمبؼً اإلؿمورة 

وىمد اؿمؽمـمـو أن يؽقن آظمتالف قمغم مستقى 

اًمتصّقرات واعمرضمعّقوت طمتّك ُكخرج مـ دائرة 

اًمتعّددّيي سمعض أكقاع آظمتالف اخلوّصي سموعمسوئؾ 

اجلزئّقي داظمؾ قمؾٍؿ مـ اًمعؾقم، قمغم أّن كتـّبي أّن سمعض 

هذه اخلالوموت ىمد خيػل وراءه مو هق أسمعد وأقمؿؼ ممّو 

ومنّكـو كعّد آظمتالف سملم أصحوب  يبدو فموهرًا. وقمؾقف ،

اًمديوكوت رضسمًو مـ اًمتعّددّيي، يمام كعّد آظمتالف سملم 

أصحوب اًمِػَرق اًمعؼوئدّيي واعمذاهى اًمػؼفّقي داظمؾ 

اًمديـ اًمقاطمد رضسمًو مـ اًمتعّددّيي، وكعّد آظمتالف سملم 

مـ اًمتعّددّيي، يمام  أكصور اًمديـ وأكصور اًمػؾسػي رضسموً 

شمبوع اعمدارس اًمػؾسػّقي اعمتبويـي كعّد آظمتالف سملم أ

رضسمًو مـ اًمتعّددّيي، وكعّد آظمتالف سملم دقموة اًمشعقسمّقي 

 واعمتعّصبلم ًمؾعروسمي رضسمًو مـ اًمتعّددّيي.

واؿمؽمـمـو يمذًمؽ اًمتعبػم احلضورّي5 ّٕكف هق اعمظفر 

اًمداّل قمغم أّن اًمتعّددّيي ىمقؿي مؼبقًمي ذم اعمجتؿع، طمتّك ًمق 

عقـفو مـ اًمـوس.  وًمقس يموكً حمصقرة ذم ومئوت سم

يمتوب اعمؼوسمسوت ؾمقى اكعؽوس ًمصقرة مـ صقر ذًمؽ 

 اًمـقع مـ اًمتعبػم. 

 

 الفصل األّول

اإلسالمّوة هلذا  الدولةمن أسباب التعّددّية الفكرّية يف 

 القرن

اإلسالمّوة إىل دويالت  الدولةأّوال : اىقسام 

 وإمارات، وغلبة صوابع الشعوب القديمة علوها:

ٍم اخلؾػوء اًمراؿمديـ يموكً اًمدوًمي مع ّنويي قم

اإلؾمالمّقي ىمد سمسطً ؾمؾطوّنو قمغم رىمعي واؾمعي مـ 

إرض5 إذ امتّدت اًمػتقطموت إمم معظؿ اًمبالد 

،  (47-41: 1432اعمجوورة جلزيرة اًمعرب )ممكس، 

ىمديؿي قمريؼي  شمؾؽ اًمبالد اًمتل يموكً مقـمـًو حلضورات

ّنضً هبو أضمـوس قمديدة مـ يقكون ورومون وشمرك 

: 1413.. إًمخ )سمرويمؾامن، .س وهيون وأكبوطوومر

ومقرث اًمعرب قمـفؿ ظمالصي شمؾؽ  5(34-171

احلضورات سمعد أن امتزضمقا هبؿ امتزاضمًو قمؿقؼًو مّؽـ ًمف 
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يمثرُة اًمرىمبؼ واعمقازم اعمداظمؾلم ًمؾعرب ذم يمّؾ ؿملن مـ 

 .(41-33: 1414ؿممون طمقوهتؿ )أملم، 

وىمد فمّؾً اًمدوًمي حموومظي قمغم متوؾمؽفو ذم قمفد 

ؾػوء اًمراؿمديـ، صمّؿ ذم قمٍم اًمدوًمي إمقّيي، وذم اخل

اًمؼركلم إّوًملم مـ اخلالومي اًمعّبوؾمّقي، سموًمرهمؿ مـ يمثرة 

ـْ مو  اخلالوموت اًمداظمؾّقي واًمتفديدات اخلورضمقّي5 وًمؽ

 -أقمـل اًمؼرن اًمراسمع اهلجري  –إْن كصؾ إمم هذا اًمؼرن 

طمّتك كرى اًمدوًمي اإلؾمالمّقي شمعقش اكؼسوموت متتوًمقي، 

ً هبو إمم زمرة مـ اًمدويالت واإلمورات، يتؿّتع يمّؾ آًم

مـفو سموؾمتؼالل ومعكّم قمـ اعمريمز، وإْن يمون ٓ يزال يرسمطف 

سمف ظمقط رومقع يتؿّثؾ ذم أظمذ اًمعفد مـ اخلؾقػي واًمدقموء 

ًمف قمغم اعمـوسمر وووع اؾمؿف قمغم اًمديـور واًمدرهؿ5 يؼقل 

اعممّرخ اًمذي قموش ذم اًمؼرن اًمراسمع اهلجري  –مسؽقيف 

ذم وصػ طمول دوًمي اإلؾمالم ذم اًمرسمع إّول مـ  -

ومصورت اًمدكقو ذم أيدي اعمتغّؾبلم،  " :-ذًمؽ اًمؼرن

وصوروا مؾقك اًمطقائػ، ويمؾُّ َمـ طمصؾ ذم يده سمؾد 

مؾؽف ومـع موًمف5 ومصورت واؾمط وإهقاز ذم أيدي 

قمكّم سمـ سمقيف، ويمرمون ذم يد  اًمؼميدّيلم، وومورس ذم يد

ن واًمرّي واجلبؾ ذم يد أيب قمكّم سمـ إًمقوس، وأصبفوأيب 

قمكّم احلسـ سمـ سمقيف ويد وؿمؿؽػم يتـوزقموّنو سمقـفام، 

محدان،  واعمقصؾ وديور رسمقعي وديور سمؽر ذم أيدي سمـل

سمـ ـمغٍ )اإلظمشقد(، ومٍم واًمشوم ذم يد حمؿد 

واعمغرب وإومريؼقي ذم يد أيب متقؿ، وإكدًمس ذم يد 

ن ذم إمقّي )قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد اًمـوس(، وظمراؾمو

يد كٍم سمـ أمحد، واًمقاممي واًمبحريـ وهجر ذم يد أيب 

ـموهر سمـ أيب ؾمعقد اجلـّويّب )اًمؼرمطّل(، وـمؼمؾمتون 

وضمرضمون ذم يد اًمديؾؿ5 ومل يبؼ ذم يد اًمسؾطون واسمـ 

)مسؽقيف،  "رائؼ )أمػم احلّضة( همػم اًمسقاد واًمعراق 

: 51447 اسمـ اجلقزي، 411-412/ 1: 1413

14/411). 

ػسفو طمورضة اًمدوًمي ورمز اخلالومي طمّتك سمغداد ك

أصبحً مـذ هذا اًمتوريخ حمّط أكظور اعمتطّؾعلم مـ 

أمراء إـمراف، وٓؾمّقام مـ اًمؽمك واًمػرس )مسؽقيف، 

ويمون دظمقل اًمبقهيقّلم إًمقفو   .(1/411-417: 1413

هـ إيذاكًو سمخروضمفو ّنوئقًّو مـ يد اخلؾقػي 443ؾمـي 

يخ اإلؾمالمّل، هق اًمعّبوّد وسمدايي قمٍم ضمديد ذم اًمتور

مو يسّؿقف سمعض اًمدارؾملم قمٍم اًمدول واإلمورات 

قمٍم اًمدول  -شموريخ إدب اًمعريب )وقػ،

سمدون  واإلمورات )اجلزيرة اًمعرسمّقي واًمعراق وإيران(،

ومؼد اؾمتقمم همٓء قمغم زموم احلؽؿ، 5 (1شموريخ: 

وىمّؾصقا ؾمؾطي اخلؾقػي، سمؾ ىمٍموهو قمغم ؿمموكف 

5 اسمـ 7/31: 1413ف، اخلوّصي داظمؾ داره )مسؽقي

 . (13/37: 1447اجلقزي، 
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 اًمدوًميوأصبح يمّؾ متغّؾى قمغم كوطمقي مـ كقاطمل 

يطبعفو سمطوسمع ضمـسف احلضورّي اخلوّص، وأطمقوكًو يموكً 

ىمؾقؿ اًمقاطمد أو اعمديـي ختتؾط شمؾؽ اًمطقاسمع ذم اإل

ومطوسمع  "، وٓؾمقاّم ذم طمورضة اًمدوًمي سمغداد5 اًمقاطمدة

.. ، واكتصورهؿ عمذهى .ػروؾمقّياًمؽميمّقي طمّى اجلـدّيي واًم

أهؾ اًمسـّي، وقمدم مقؾفؿ إمم اًمػؾسػي واجلدل ذم اًمديـ، 

وشمؼريبفؿ قمؾامء اًمديـ وظموّصي قمؾامء اًمتػسػم 

وـموسمع اًمػرس طمّى اًمػخػخي واًمظفقر5  ... .واحلديٌ

ىمد ورصمقا مدكّقي ىمديؿي ممؾقءة سموًمتؼوًمقد وإوووع، 

ىمدرة قمغم ومُطبعقا قمؾقفو سمؿحوؾمـفو ومسووئفو5 ومؾفؿ 

شمـظقؿ احلؽؿ، ومعرومي واؾمعي سمام يزيد اًمثروة وُيضعػفو، 

وهلؿ قمؼقل مثّؼػي شمتذّوق إدب واًمعؾؿ وهتتّز هلام5 ومفؿ 

يشّجعقن اًمعؾؿ، ٓ سموعمعـك اًمضقّؼ اًمذي يشّجعف 

ـْ سمؿعـوه اًمقاؾمع اًمذي يشؿؾ اًمػؾسػي  اًمؽميمّل، وًمؽ

ي سمػروقمفو اعمختؾػي5 ىمد يمثرت اعمذاهى اًمديـّقي اًمؼديؿ

قمـدهؿ مـ موكقّيي وزرادؿمتّقي ومزديمّقي، ومؽثرت ذم 

اإلؾمالم مذاهبفؿ مـ زيدّيي واصمـل قمنمّيي وؾمبعّقي وهمػم 

رت وهرمً ـّذًمؽ5 وورصمقا مو يرصمف أسمـوء يمّؾ أّمي حتض

مـ َمْقؾ إمم اًمؽمف واًمـعقؿ واّنامك ذم اًمؾذائذ. وـموسمع 

.. وزهقهؿ .اًمعرب َمقٌْؾ إمم اًمبداوة وطمؽؿ اًمؼبقؾي

.. ، صمّؿ هؿ أهع مو يؽقن ىمبقًٓ .ؿ وًمسوّنؿسمسقػف

 (.12-1/11: 7114)أملم،  "ر ـًّمؾتلىمؾؿ واًمتحض

 "دولة"ثاىوا : تعّدد الدياىات وادذاهب يف 

 اإلسالم:

اإلؾمالمّقي ذم هذا  اًمدوًميوإمم ضموكى مو ؿمفدشمف 

اًمؼرن مـ شمعّدد ذم إضمـوس ومؼد ؿمفدت شمعّددًا ذم 

 فقّي واًمديوكوت.اًمِػَرق اًمديـّقي واعمذاهى اًمػؼ

وملّمو مـ كوطمقي اًمػرق اًمديـّقي ومؼد يمون مذهبو اًمسـّي 

سمعد اوؿحالل مذهى اخلقارج مع دظمقل  –واًمشقعي 

احلضورة اإلؾمالمّقي ذم  اًمؼرن اًمراسمع اهلجرّي )متز،

مهو  -  (1/114سمدون شموريخ:  اًمؼرن اًمراسمع اهلجري،

 ، يـوومس يمّؾ مـفاماًمدوًمياعمذهبون اًمغوًمبون قمغم أصؼوع 

أظمر ذم شمقؾمقع دائرشمف5 ومحقـًو خيؾص هذا اًمبؾد أو ذاك 

ٕطمد اعمذهبلم، وطمقـًو آظمر يتجووران ذم اًمبؾد اًمقاطمد، 

وطمقـًو صموًمثًو يتعوىمبون قمؾقف5 ومؽوكً اًمؽقومي ذم اًمؼرن 

اًمثوًمٌ مقـمـًو ًمؾتشّقع، واًمبٍمة مقـمـًو ًمؾسـّي، صمّؿ امتّد 

م ومؽون اًمتشقّع إمم اًمبٍمة سمعد هذا اًمؼرن5 أّمو اًمشو

اًمغوًمى قمؾقفو اًمسـّي، وأّمو ضمزيرة اًمعرب ومؽون 

يتؼوؾمؿفام اعمذهبون سموإلووومي إمم سمؼقٍّي ًمؾخقارج ذم 

سمعض كقاطمقفو: مّؽي وهتومي وصـعوء وىمرح ؾمـّقي، 

وؾمقاد صـعوء وكقاطمقفو مع ؾمقاد قُمامن ُذاة هموًمقي، 

وسمؼّقي احلجوز وأهؾ اًمرّي سمُعامن وهجر وصعدة ؿمقعي5 

كً اًمغؾبي ومقف ًمؾتشّقع، وأّمو ذم ؾموئر وأّمو ومورس ومؽو

اعمنمق ومؽوكً اًمغؾبي ٕهؾ اًمسـّي إٓ أهؾ )ىُمّؿ( ومؽوكقا 
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ؿمقعي هموًمقي، وقمغم قمؽس )ىمؿ( يموكً أصػفون، ومنّن 

احلضورة اإلؾمالمّقي  أهؾفو يموكقا هُمالة ذم معوويي )متز،

-1/171سمدون شموريخ:  ذم اًمؼرن اًمراسمع اهلجري،

173) . 

اًمسـّي  – أطمد اعمذهبلم قمغم أّن آكتسوب إمم

مل يؽـ دائاًم مرشمبطًو سموعمؽون، وإّكام ىمد يرشمبط  -واًمشقعي 

ومؼد يمون اخلؾػوء  "أطمقوكًو سموجلـس أو اعمققل اًمسقوؾمّقي5 

ـّّقلم، وإشمراك ؾمـّقّلم هموًمبًو، واًمػرس ؿمقعقلّم هموًمبًو، ؾم

واًمعرب سملم ؾمـّّل وؿمقعّل5 وموًمػوـمؿقّقن ؿمقعي، 

: 7114)أملم،  "فؿ اًمتشّقع واحلؿداكّققن يغؾى قمؾق

1/24) . 

سموإلووومي إمم اًمسـّي  – اًمدوًميوىمد وّؿً أىمطور 

أصحوب مذاهى أظمرى يموعمعتزًمي  -واًمشقعي 

ارج، ويمؾُّ مذهى مـ هذه واًمصقومّقي وسمؼويو اخلق

اعمذاهى شمتػّرع مـف ومروع قمغم هذا اًمؼدر أو ذاك مـ 

يـضقي حتتف مذاهى  -مثاًل  –آظمتالف5 وموًمتشقّع 

رّيي وؾمبْعّقي وزيدّيي وإؾمامقمقؾّقي ـك، مـ اصمـل قمشؿمتّ 

: اجلزء إّول5 1444.. إًمخ )اًمشفرؾمتوين، .وىمرمطّقي

  : اجلزء  اخلومس(.1441اسمـ طمزم، 

وقمغم كحق مو شمعّددت اعمذاهى اًمعؼدّيي ومؼد شمعّددت 

اإلؾمالمّقي، ويمون مـ  اًمدوًمياعمذاهى اًمػؼفّقي ذم سمؼوع 

ّي: اعمذهى اًمشوومعّل أمّهفو ذم اًمؼرن اًمراسمع اهلجر

واحلـػّل واعموًمؽّل واحلـبكّم واًمظوهرّي5 وملّمو اعمذهى 

اًمشوومعّل ومؽون هق اًمغوًمى قمغم سمالد احلجوز واًمشوم 

ومٍم، ويمون يـوومس اًمشوومعّقي قمغم مٍم اعموًمؽّقُي، ويمون 

احلـػّل هموًمبًو قمغم اًمعراق مع وضمقٍد ًمؾشوومعّقي واحلـوسمؾي، 

الد اعمغرب، ويمون عمذهى وشمؼوؾمؿ اعموًمؽقّي واحلـػّقي سم

موًمؽ اًمسقودة اعمطؾؼي ذم إكدًمس، وأّمو اًمظوهرّي ومؼد 

قمظؿ ؿملكف ذم اعمنمق، ويمون سملم أشمبوقمف أصحوب اجلوه 

ذم إيران، ويموكقا سمػورس يتقًّمقن إقمامل واًمؼضوء5 ّٕن 

ق أقمظؿ أمراء اًمدوًمي وه –قهيّل ـقمضد اًمدوًمي اًمب

احلضورة  )متز، يمون يـتسى إمم هذا اعمذهى-اًمبقهيّقي 

سمدون شموريخ،  اإلؾمالمّقي ذم اًمؼرن اًمراسمع اهلجري،

1/434-443.) 

وومضاًل قمـ اإلؾمالم ومذاهبف ذم اًمعؼقدة واًمنميعي 

اإلؾمالمقّي قمغم ديوكوت أظمرى ؾماموّيي  اًمدوًمياؿمتؿؾً 

وهمػم ؾماموّيي، يموًمقفقدّيي واًمـٍماكّقي واًمصوسمئي 

.. إًمخ )اسمـ .واعمجقؾمّقي مـ مزديمّقي وموكقّيي وزرادؿمتّقي

 .: اجلزآن إّول واًمثوين(1441طمزم، 

وكجد قمـد اعمؼدّد اًمذي قموش ذم اًمؼرن اًمراسمع 

وىموم سمرطمؾٍي ضمول ومقفو ذم يمثػم مـ كقاطمل دار اإلؾمالم 

أطمسـ  "ذىمًو وهمرسمًو ودّون مشوهداشمف ذم يمتوسمف 

كجد قمـده كصقصًو  – "اًمتؼوؾمقؿ ذم معرومي إىموًمقؿ 

سمصدده مـ شمصقير ًمؽثرة متّثؾ أووح متثقؾ مو كحـ 



 144                       هـ(1341م/7111ضمومعي  اعمؾؽ  ؾمعقد، اًمريوض) ،  1، ع72داب، مجمؾي أ

اإلؾمالمّقي  اًمدوًمياًمديوكوت واعمذاهى اًمتل اضمتؿعً ذم 

وسمف جمقس  "هلذا اًمعٍم5 يؼقل ذم وصػ اًمعراق 

يمثػمة، وذّمتف كصورى وهيقد، وىمد طمصؾ سمف قِمّدة مـ 

اعمذاهى، واًمغؾبي سمبغداد ًمؾحـوسمؾي واًمشقعي ... وسمف 

ًمشقعي موًمؽّقي وأؿمعرّيي ومعتزًمي وكّجورّيي5 وسموًمؽقومي ا

إٓ اًمُؽـوؾمي ومنّّنو ؾمـّي، وسموًمبٍمة جموًمس وقمقاّم اًمسوعمقّي 

، وأيمثر أهؾ -ىمقم يّدقمقن اًمؽالم واًمزهد ...  وهؿ –

اًمبٍمة ىمدرّيي وؿمقعي، وصَمّؿ طمـوسمؾي5 وسمبغداد هموًمقي 

 5يػرـمقن ذم طمّى معوويي ومشّبفي وسمرهبورّيي ...

واًمغوًمى قمغم ومؼفوء هذا اإلىمؾقؿ وىمضوشمف أصحوُب أيب 

(. ويؼقل ذم 172-171: 1417)اعمؼدد،  "قػي طمـ

واًمعؿؾ ومقف قمغم مذهى  "وصػ إىمؾقؿ ومورس: 

 -رمحف اهلل–أصحوب احلدي5ٌ وأصحوُب أيب طمـقػي    

دّيي دروس وجموًمس وهمؾبي، ويتؼّؾدون يمثػم5 وًمؾداوو

اًمؼضوء وإقمامل5 وأيمثر اًمػؼفوء مـ اًمثالصمي مذاهى5 

ًمصقومّقي سمشػماز واعمعتزًمي واًمشقعي سمسقاطمؾف يمثػم5 وا

 (.   444: 1417)اعمؼدد،  "يمثػم 

ثالثا : عناية األمراء والوزراء بالعلامء واألدباء عذ 

 اختالف مذاهبهم وآرائهم:

ممّو ٓ ؿمّؽ ومقف أّن اكؼسوم اًمدوًمي اإلؾمالمّقي ذم هذا 

اًمعٍم إمم دويالت وإمورات شمرك آصمورًا ؾمّقئي ذم ضمقاكى 

وآىمتصودّيي طمقوهتو: اًمسقوؾمّقي واًمعسؽرّيي 

وآضمتامقمّقي5 إذ أوعػفو، وأووع هقبتفو، وهدر 

 ّ مقاردهو، وأىمؾؼ ؾمّؽوّنو، وأحلؼ هبؿ يمثػمًا مـ اًمّضُّ

واًمعْسػ، وؿمغؾفو قمـ قمدّوهو اخلورضمّل5 ومجعؾفو 

ـْ ممّو  مطؿعًو ًمؾؿؽمسّمصلم هبو، وٓ ؾمّقام اًمصؾقبقّقن. وًمؽ

آصمورًا أّن ذًمؽ آكؼسوم شمرك  -أيضًو  –ٓ كؽود كشّؽ ومقف 

طمسـي ذم احلقوة اًمعؾؿقّي وإدسمقّي ًمدوًمي اإلؾمالم آكذاك5 

ومنّن يمثػمًا مـ إمراء واًمقٓة اعمتغّؾبلم قمغم كقاطمل 

وأىموًمقؿفو يموكقا يرون مـ متوم أهّبي مؾؽفؿ أن  اًمدوًمي

 5 ـّ يشتؿؾ قمغم ـمقائػ مـ اًمعؾامء وإدسموء ذم يمّؾ وم

س ومؽون اًمقاطمد مـفؿ حيرص قمغم أن حيقط كػسف سمؿجؾ

قمؾؿّل وأديّب يػوظمر سمف همػمه مـ أمراء اعمؿؾؽي، وحيقط 

أصحوسمف سمرقمويتف اعمودّيي واعمعـقّيي5 قمغم أّن سمعضفؿ يمون 

يصـع ذًمؽ اكطالىمًو مـ طمبّف اًمصودق ًمؾعؾؿ وإدب 

ورضسمف سمسفؿ ذم ومـقن مـفام. وكذيمر مـ شمؾؽ اعمجوًمس 

جمؾس قمضد اًمدوًمي اًمبقهيّل ذم ؿمػماز ىمصبي ومورس صمّؿ 

سمعد اؾمتقالئف قمؾقفو، وجمؾس أيب اًمػضؾ سمـ  ذم سمغداد

اًمعؿقد وزير ريمـ اًمدوًمي اًمبقهيّل ذم اًمرّي، وأيب حمؿد 

اعمفّؾبّل وزير معّز اًمدوًمي اًمبقهيّل ذم سمغداد، واسمـ 

ّل ذم سمغداد أيضًو، ؾمعدان وزير صؿصوم اًمدوًمي اًمبقهي

سمـ أردؿمػم وزير هبوء اًمدوًمي سمـ قمضد وجمؾس ؾموسمقر 

مراء اًمسوموكّقلم ذم ظمراؾمون ومو اًمدوًمي، وجموًمس إ

ووزرائفؿ وِمـ أؿمفرهؿ:  -ّنر ضَمقْحقن –وراء اًمـفر 
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جمؾس اًمقزير اًمبؾعؿّل وزير أمحد سمـ كٍم اًمسومويّن، و

ر ووزيره ـّل ذم مصاخلؾقػي اعمعّز ًمديـ اهلل اًمػوـمؿ

 .يعؼقب سمـ يمّؾس

يص جموًمس اًمعؾؿ وإدب اًمتل ـوًمق مضقـو كستؼ

 ووزير ذم هذا اًمعٍم، وكؼػ أطموط كػسف هبو يمّؾ أمػم

قمـدهو واطمدًا واطمدًا، ًمـند َمـ وّؿف ِمـ اًمعؾامء 

وإدسموء، وكػّصؾ اًمؼقل ذم أكقاع اًمعؾقم وومروع إدب 

اًمتل اظمتّص هبو يمّؾ واطمد مـفؿ، ومو أكتجف ذم سموسمف 

سمػضؾ مو ًمؼقف مـ رقمويي مودّيي ومعـقّيي، سمام سُمذل ًمف ِمـ 

وشمؼدير، ومو هتّقل هلؿ مجقعًو مول، ومو ىمقسمؾ سمف ِمـ طمػووة 

ًمقضمدكو أكػسـو  –مـ مؽتبوت ودور قمؾؿ وجموًمس 

كتجووز اًمؼصد ذم هذا اًمػصؾ اًمقضمقز، وكخرج إمم 

ػّصؾ ًمؾحريمي اًمعؾؿّقي وإدسمّقي سمرّمتفو ذم صـع شموريخ م

 هذا اًمعٍم.  

إن صّح  –وإمم ضموكى هذه اعمجوًمس اًمرؾمؿّقي 

هو يمبور اًمػالؾمػي يمون صَمّؿ جموًمس ظموّصي يعؼد -اًمتعبػم 

واًمعؾامء ذم اًمعٍم ًمؾؿحوورة واعمدارؾمي5 إذ حتّقًمً 

سمققت سمعضفؿ إمم كقاٍد قمؾؿقّي خيتؾػ إًمقفو اعمفتّؿقن 

ويمون مـ أسمرزهو جمؾس  .اًمعؾؿ واًمػؾسػيسمشّتك ومـقن 

أيب ؾمؾقامن اعمـطؼّل اًمسجستويّن، وجمؾس حيقك سمـ قمدّي 

 اًمػقؾسقف، وجمؾس إظمقان اًمصػو. يؼقل أسمق طمّقون

اًمتقطمقدّي، ذم مستفّؾ اعمؼوسمسي اًمثوكقي مـ يمتوب 

هذه  "، معّددًا رّواد جمؾس أيب ؾمؾقامن: "اعمؼوسمسوت"

مؼوسمسي دارت ذم جمؾس أيب ؾمؾقامن حمؿد سمـ ـموهر سمـ 

هبرام اًمسجستويّن، وقمـده: أسمق زيمرّيو اًمصقؿرّي، 

واًمـقؿمجويّن أسمق اًمػتح، واًمَعرويّض أسمق حمؿد اعمؼدّد، 

الم زطمؾ. ويمّؾ واطمد مـ همٓء إموم واًمؼقمّز، وهم

ذم ؿملكف، وومرد ذم صـوقمتف، ؾمقى ـموئػي دون همٓء ذم 

   .(171: 1447)اًمتقطمقدي،  "اًمرشمبي، وهؿ أطمقوء سمعد 

مطّقًٓ قمـد هذا اعمجؾس  -إن ؿموء اهلل  –وؾمـؼػ 

ومؼوسمسوشمف ومقام كستؼبؾ مـ هذا اًمبح5ٌ ومـؽتػل أن 

 .هبذه اإلؿمورة

 

 الفصل الثاين

ب فئات جمتمع القرن الرابع يف التعبر عن أسالو

 التعّددّية واالختالف

عّمو يموكً اعمقوققمّقي ذم اًمبحٌ شمؼتيض اًمبوطمٌ أن  

ييضء اًمصقرة مـ مجقع ضمقاكبفو وأن يضع ىمضّقي سمحثف 

ذم ؾمقوىمفو اًمقاىمعّل، وأن ٓ يدومعف محوؾمف عمقوقع سمحثف 

قف أو ٓ إمم أن ُيغػؾ اًمقىموئع واحلؼوئؼ اًمتورخيّقي اًمتل شمـووم

شمّتػؼ معف، وعّمو يمون همروـو مـ هذا اًمبحٌ ٓ يتؿثّؾ ذم 

اّدقموء أّن صمؼوومي احلقار يموكً ؾموئدة ذم جمتؿع اًمؼرن 

اًمراسمع ؾمقودة مطؾؼي5 ومفذا مو ٓ ؾمبقؾ إمم إصمبوشمف إٓ سمـقع 

ـْ طمسبُـو أن  مـ آكتؼوء اعمـوذم ًمألموكي اًمعؾؿّقي، وًمؽ
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طمورضًا ذم اًمعٍم، كثبً أّن هذا اًمـقع مـ اًمثؼوومي يمون 

ويمون ممثَّاًل مـ ىِمبؾ ومئوت واؾمعي مـ اعمجتؿع سموًمؼدر 

اًمذي يؾػً كظر اًمدارس، وجيعؾ مـف مقوققمًو 

يستحّؼ اًمتقىّمػ قمـده، ًمتبلّم أؾمبوسمف واؾمتجالء مالحمف، 

صمّؿ اًمدقمقة إمم دمديد ىمقؿف وآكطالق مـفو ذم جمتؿعـو 

قمـ اعمعوس، وشمليمقد أّن صمؼوومي احلقار ًمقسً همريبي 

طمضورشمـو، وأّن هذه احلضورة يموكً ذم اعمويض، وٓ 

رء يؿـع مـ أن شمؽقن اًمققم، شمرسمي صوحلي ًمـؿّق هذا 

رأيـو أن كعؼد هذا مـ أضمؾ ذًمؽ  –اًمـقع مـ اًمثؼوومي 

اًمػصؾ، ًمـتبلّم إؾموًمقى اعمتبويـي اًمتل شمعومؾ هبو أهؾ 

اًمعٍم مع اًمتعّددّيي وقمؼّموا هبو قمـ ظمالوموهتؿ ذم ؿمّتك 

قوهتؿ، وًمـظفر أّن صمؼوومي احلقار يموكً واطمدة ؿممون طم

مـ شمؾؽ إؾموًمقى، وأّن أصحوهبو مو ومتئقا حيووًمقن 

ح ًمؾحؾقل حمّؾ  كنمهو، ًمتؽقن هل اًمبديؾ اعمرؿمَّ

 إؾموًمقى إظمرى:

إؾمؾقب اًمؼوئؿ قمغم اعُمزامحي  األسلوب األّول:

واإلىمصوء وقمدم اطمتامل اعمُخوًمػ أو شمؼّبؾف5 وًمقس 

ي إٓ اًمعـػ واًمؼؿع وآؾمتبداد ٕصحوسمف مـ وؾمقؾ

سموًمرأي. وهذا إؾمؾقب يمون طمورضًا ذم إوؾموط 

اًمسقوؾمّقي، أوؾموط إمراء واًمقزراء واًمؼودة، وذم 

إوؾموط اًمديـّقي، ؾمقاء سملم أصحوب اعمذاهى اًمعؼدّيي 

سملم ىمّقاد اًمؽمك  اخلالوموتأو اعمذاهى اًمػؼفّقي5 ومؾؿ شمَزل 

اًمسـّي واًمشقعي، واًمػرس ووزرائفؿ وأمرائفؿ، وسملم 

وسملم احلـوسمؾي واًمشوومعّقي واحلـػّقي، ىموئؿي قمغم ىمدم 

وؾموق ـمقؾي اًمعٍم، ؾمقاء ذم سمغداد وذم همػمهو مـ مدن 

اًمدوًمي وأىموًمقؿفو. يؼقل اسمـ إصمػم ذم طمقادث ؾمـي 

ويمون ذم هذه اًمسـي وىمعً اًمػتـي سملصبفون  " :هـ431

ى ، سمسب وهؿ ؿمقعي ، وسملم أهؾ )ىُمّؿ(  أهؾفو ؾمـّي

اعمذاهى. ويمون ؾمببفو أْن ىمقؾ قمـ رضمؾ ىمّؿّل: إّكف ؾمّى 

سمعض اًمصحوسمي، ويمون مـ أصحوب ؿمحـي أصبفون، 

ومثور أهؾفو واؾمتغوصمقا سملهؾ اًمسقاد، وموضمتؿعقا ذم ظَمؾؼ 

ٓ حُيَصقن يمثرًة، وطمّضوا دار اًمشحـي، ووىمع سمقـفؿ 

 "ىمتغم، وّنى أهؾ أصبفون أمقال اًمتّجور مـ أهؾ ىُمّؿ 

احلضورة  5 متز،2/712: 1432)اسمـ إصمػم، 

سمدون شموريخ:  اإلؾمالمّقي ذم اًمؼرن اًمراسمع اهلجري،

 (.34-1/24: 57114 أملم، 1/114-131

ذم طمقادث ؾمـي  -أيضًو  –ويؼقل اسمـ إصمػم 

وومقفو قمُظؿ أمر احلـوسمؾي، وىمقيً  " :هـ474

.. واؾمتظفروا سموًمعؿقون اًمذيـ يموكقا يلوون .ؿمقيمتفؿ

هبؿ ؿموومعّل اعمذهى أهمَروا سمف اعمسوضمد، ويموكقا إذا مّر 

)اسمـ  "اًمعؿقون، ومقّضسمقكف سمعصقّفؿ، طمّتك يؽود يؿقت 

احلضورة  5 متز،113-2/114: 1432إصمػم، 

سمدون شموريخ:  اإلؾمالمّقي ذم اًمؼرن اًمراسمع اهلجري،

 . (31-1/31: 57114 أملم، 1/432-441



  ًمؾتقطمقدّي أكؿقذضموً  "اعمؼوسمسوت"اًمتعّددّيي اًمػؽرّيي وصمؼوومي احلقار ذم اًمؼرن اًمراسمع اهلجرّي يمتوب  قمامد حمؿقد قمكم أسمق رمحي: 141

ويموكً هذه اخلصقموت شمشتّد أطمقوكًو إمم اًمدرضمي 

اًمسؾطون إمم اًمتدظّمؾ وووع طمّد هلو،  اًمتل ُيضطّر معفو

ريمى سمدر اخلرؿمـّل  "هـ ، إذ 477يمام طمصؾ ؾمـي 

صوطمى اًمنمـمي  ومـودى ذم ضموكبل سمغداد ذم ،

: 1447أصحوب أيب حمؿد اًمؼمهبورّي )اسمـ اجلقزي، 

(5 ويمون ؾمبى ذًمؽ يمثرة شمنّمـمفؿ قمغم 13/13-11

: 1413)مسؽقيف،  "اًمـوس، وإيؼوقمفؿ اًمػتـ اعمتّصؾي 

1/477.) 

وأطمقوكًو يموكً متتزج اًمعصبقّي اجلـسّقي سموًمعصبّقي 

اًمسقوؾمّقي واًمعصبّقي اًمديـقّي اعمذهبّقي، ومقلظمذ اًمتعبػم قمـفو 

ؿمؽاًل مضوقمػًو ذم طمّدشمف وقمـػف، يموًمذي وىمع ذم وٓيي 

سمختقور سمـ معّز اًمدوًمي اًمبقهيّل، طملم ىمبؾ مشقرة اًمديؾؿ 

 ذم اًمؼبض قمغم ىمّقاد اًمؽمك ووضمقهفؿ ذم إهقاز،

: 1413رة )مسؽقيف، ـوكودى سموإليؼوع هبؿ ذم اًمبص

(. وعّمو سمؾغ 3/141: 51437 اسمـ إصمػم، 7/471

ؾمبؽتؽلم اًمؼوئد اًمؽميمل سمبغداد مو دسّمره سمختقور سموٕهقاز 

ٍمة اؾمتـػر أصحوسمف مـ اًمؽمك، وأراد ظمؾع ـواًمب

سمختقور، وشمـصقى أظمقف أيب إؾمحؼ سمـ معّز اًمدوًمي 

، وملسمً قمؾقف، وـمؿعً ذم مؽوكف، ومشوور أسمق إؾمحؼ أّمف

مؼوشمؾي ؾمبؽتؽلم سمؿـ معفو مـ اًمديؾؿ، ومؾؿ يصؿدوا 

ًمف، وظمرضمً هل وطُمَرم سمختقور وأوٓده مـحدريـ إمم 

(. ويمون 472-7/471: 1413واؾمط )مسؽقيف، 

هذا ؾمببًو ًمػتـي يمبػمة سملم اًمؽمك واًمديؾؿ وسملم اًمسـّي 

 واًمشقعي ذم هذا اًمقىم5ً ومنّن إشمراك سمبغداد عّمو ؾمؿعقا

مو كزل سملصحوهبؿ ذم اًمبٍمة وإهقاز ؾمورقمقا إمم 

اًمثلر، سموٓؾمتقالء قمغم مو يمون ًمبختقور ذم سمغداد مـ 

مـوزل وؾمالح وآٓت ودواّب، وكزًمقا ُدور اًمديؾؿ، 

وشمتبّعقا طُمَرمفؿ وؾموئر أؾمبوهبؿ. وصمورت اًمعوّمي مـ 

ًمسبؽتؽلم، وأرّضوا سموًمشقعي5  أهؾ اًمسـّي اكتصوراً 

ومسػؽقا دموءهؿ، واؾمتبوطمقا طمرمفؿ، وطمرىمقا 

وموكتثر اًمـظوم، واكخزل اًمسؾطون، وصورت  "معوىمؾفؿ5 

ذم  أي اًمسـي واًمشقعياًمعصبّقي سملم هذيـ اًمصـػلم 

 5أمر اًمديـ واًمدكقو، سمعد أن يموكً ذم أمر اًمديـ ظموّصي

ؿ وأهؾ وذًمؽ أّن اًمشقعي صموروا سمشعور سمختقور، واًمديؾ

)مسؽقيف،  "اًمسـّي صموروا سمشعور ؾمبؽتؽلم وإشمراك 

-13/771: 51447 اسمـ اجلقزي، 7/473: 1413

 .(3/142:  51437 اسمـ إصمػم، 772

كعؿ، يمون هذا وأيمثر مـف يؼع سملم اًمعصبّقوت 

اعمختؾػي ذم اًمؼرن اًمراسمع وذم اًمؼرون اًمتل شمؾتف، طمتّك 

يؼقل يوىمقت ًمقمّدي أطمقوكًو إمم ظمراب مديـي سمؽومؾفو5 

وىمد ومشو  "هـ ذم وصػ أصػفون: 171اعمتقرّم ؾمـي 

ومقفو اخلراب ذم هذا اًمقىمً، وىمبؾف ذم كقاطمقفو5 ًمؽثرة 

اًمػتـ واًمتعّصى سملم اًمشوومعّقي واحلـػّقي، واحلروب 

اعمّتصؾي سملم احلزسملم5 ومؽّؾام فمفرت ـموئػي ّنبً حمّؾي 
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إظمرى وأطمرىمتفو وظمّرسمتفو، ٓ يلظمذهؿ ذم ذًمؽ إلٌّ 

 (. 1/714: 1422)احلؿقي،  "ذّمي وٓ 

وممّو ُيتّؿ اعمالمح اًمؼومتي هلذا اجلوكى مـ اًمصقرة 

اًمٍماع اًمدائؿ سملم إمراء مـ شمرك وومرس، ومو يمون 

ُيرشمؽى ذم ؾمبقؾ طمقوزة اًمسؾطي مـ ومظوئع ذم طمّؼ 

اًمرقمّقي وذم طمّؼ اخلؾقػي ومـصى اخلالومي5 ومؾؼد حلؼ 

يمثػٌم مـ اًمقيالت5 اًمرقمّقَي ذم ظمضّؿ اًمٍماع سملم إمراء 

ومؽون أسمـوؤهو هؿ اًمذيـ يدومعقن صمؿـ شمؾؽ اًمـزاقموت ، 

سمام حيتؿؾقكف مـ ضمقر وقمسػ ورضائى ومصودرات5 

ومعـدمو ؿمجرت احلرب سملم معّز اًمدوًمي اًمبقهيّل، سمعد 

شمغّؾبف قمغم احلّضة، وسملم كوس اًمدوًمي احلؿدايّن ؾمـي 

هـ ، حلؼ اًمـوس رضر يمبػم5 ًمتسّؾط اجلـد قمغم 443

5 7/41: 1413ت، وارشمػوع إؾمعور )مسؽقيف، اًمغال

(. وذم 13-14، 33-13/32: 1447اسمـ اجلقزي، 

مؾؽ اًمديؾؿ  "قمؼى اكتصور معّز اًمدوًمي ذم هذه احلرب 

، وأطمرىمقا، وّنبقا، وىُمتؾ مـ سمغداداجلوكى اًمنمىمّل 

مـ اًمعوّمي مجوقمي، وموت مـفؿ قمدد يمثػم مـ رضمول 

5 اسمـ 7/44: 1413)مسؽقيف،  "وكسوء وصبقون

وطُمزر مو اكُتفى ومؽون  "(، 3/311: 1437إصمػم، 

مؼداره قمنمة آٓف ديـور5 وذاك أّن اًمؼصد وىمع قمغم 

)مسؽقيف،  "مقاوع اًمتّجور وطمقٌ إمقال وإمتعي

وذم  "(. 3/311: 51437 اسمـ إصمػم، 7/43: 1413

هذه اًمسـي أومرط اًمغالء طمّتك قمدم اًمـوس اخلبز اًمبّتي، 

ك واحلشقش واعمقتي واجِلقَػ، ويموكً وأيمؾ اًمـوس اعمقشم

اًمداسّمي إذا راصمً اضمتؿع قمغم اًمروث مجوقمي ومػتّشقه 

.. ويمون اًمرضمؾ .وًمّؼطقا مو جيدون ومقف مـ ؿمعػم وأيمؾقه

واعمرأة واًمصبّل يؼػ قمغم فمفر اًمطريؼ وهق شموًمػ 

ًا، ومقصقح: اجلقع إمم أن يسؼط ويؿقت، ويمون  رُضّ

حتً صمقوسمف وإٓ  اإلكسون إذا وضمد اًمقسػم مـ اخلبز ؾمؽمه

اؾمُتؾى مـف ... ويموكً اًمدور واًمعؼورات شُمبوع سمرهمػون 

ويلظمذ اًمدٓل سمحّؼ دًٓمتف سمعض ذًمؽ اخلبز، وُوضمدت 

امرأة شمؼتؾ اًمصبقون وشمليمؾفؿ، صمّؿ ومشو ذًمؽ، ومُؼتؾً 

ـّ  5 اسمـ 41-7/41: 1413)مسؽقيف،  "قِمّدٌة مـف

: 51437 اسمـ إصمػم، 32-13/31: 1447اجلقزي،

3/311.) 

و ذم طمّؼ اخلؾقػي، ومقؽػل أن كعؾؿ أّكف ىمّؾام اكتؼؾً وأمّ 

ٍم مـ ظمؾقػي إمم آظمر سمطريؼي ـاخلالومي ذم هذا اًمع

ؾمؾؿّقي، وإّكام قُمزل معظؿفؿ قمزًٓ، وذم اًمغوًمى مو يمون 

هذا اًمعزل حيصؾ سمعد إيذاء اخلؾقػي وإهوكتف هق 

وصػ مسؽقيف ًمؾفقئي  -إن ؿمئً  –ومـصبف5 واىمرأ 

هـ، طمقٌ 443قػي اعمستؽػل ؾمـي اًمتل قُمزل قمؾقفو اخلؾ

ودظمؾ إمػم معّز اًمدوًمي ومؼّبؾ إرض، قمغم  "يؼقل: 

يديف  رؾمؿف، صمّؿ ىمّبؾ يد اعمستؽػل سموهلل، ووىمػ سملم

حيّدصمف ... ومتؼّدم كػسون مـ اًمديؾؿ ومؿّدا أيدهيام إمم 
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ـّ أّّنام  اعمستؽػل سموهلل، وقمال صقهتام سموًمػورؾمّقي، ومظ

قفام، ومجذسموه هبو وـمرطموه يريدان شمؼبقؾ يده، ومؿّدهو إًم

إمم إرض، وووعو قماممتف ذم قمـؼف وضمّراه ... ، 

 "قمَؾؿ  "ودظمؾ اًمديؾؿ إمم دار احلَُرم ومؼبضقا قمغم 

اًمؼفرموكي واسمـتفو ... وؾموق اًمديؾامن اعمستؽػل سموهلل 

موؿمقًو إمم دار معّز اًمدوًمي واقمُتؼؾ ومقفو، وُّنبً دار 

: 1413يف، )مسؽق "اًمسؾطون طمتّك مل يبؼ ومقفو رء 

5 اسمـ 13/31: 51447 اسمـ اجلقزي، 7/31-32

(. ويمثػمًا مو يمون 311-3/311: 1437إصمػم، 

اخلؾقػي ُيسؿؾ، أي: شُمػؼل قمقـوه سمحديدة حماّمة قمـد قمزًمف 

طمّتك يـؼطع ـمؿعف ذم هذا اعمـصى، ومـ ظمؾػوء اًمؼرن 

اًمراسمع اًمذيـ ارشُمؽبً ذم طمّؼفؿ هذه اجلريؿي اًمؼوهر 

5 مسؽقيف، 3/417: 1432دي، هـ )اعمسعق477ؾمـي 

5 14/441: 51447 اسمـ اجلقزي، 1/747: 1413

هـ 444، واعمّتؼل ؾمـي  (3/731: 1437اسمـ إصمػم، 

: 51413 مسؽقيف، 3/437: 1432)اعمسعقدي، 

5 اسمـ إصمػم، 13/44: 51447 اسمـ اجلقزي، 7/27

، سموإلووومي إمم اعمستؽػل أكػ   (3/314: 1437

5 اسمـ اجلقزي، 3/421 :1432ذيمره )اعمسعقدي، 

 (.3/311: 51437 اسمـ إصمػم، 13/31: 1447

يمون هذا ضموكبًو مـ اًمصقرة، ويمام ىمؾـو يمون ٓ سمّد مـ 

اًمقىمقف قمـده طمتّك كقذّم اًمبحٌ سمعض طمّؼف مـ 

يؿّثؾ إؾمؾقب  -أي:هذا اجلوكى  –اعمقوققمّقي، وهق 

إّول ذم اًمتعبػم قمـ اًمتعّددّيي وآظمتالف داظمؾ جمتؿع 

 .اًمراسمع اهلجرّي  اًمؼرن

، ومفق اًمذي اظمتورشمف ومئوت األسلوب الثاينأّمو 

أظمرى مـ اعمجتؿع، هل ومئوت اًمعؾامء واًمػالؾمػي 

وإدسموء، ًمؾتعبػم قمـ ظمالوموهتو. وأيمثر مو يظفر هذا 

إؾمؾقب ذم اعمجوًمس إدسمّقي واًمعؾؿّقي اًمتل ؾمبؼ أن 

أعمحـو إًمقفو ذم اًمػصؾ إّول مـ هذه اًمدراؾمي. وىمد 

سمق طمّقون اًمتقطمقدّي قمغم قموشمؼف مفّؿي شمصقير أظمذ أ

سمعض شمؾؽ اعمجوًمس، ووصػ أصحوهبو، ومو يمون 

يدور سمقـفؿ مـ طمقارات، وأؾمئؾي وضمقاسموت، ذم همػم 

يمتوب مـ يمتبف، يموإلمتوع واعمماكسي، اًمذي يمون صمؿرة 

ؾمؾسؾي مـ اعمسومرات سمقـف وسملم اًمقزير اسمـ ؾمعدان5 

 حموورة ويمتوب اهلقامؾ واًمشقامؾ، اًمذي يؼقم قمغم

صمـوئّقي سملم اًمتقطمقدّي ومعوسه اعممّرخ اعمتػؾسػ 

مسؽقيف، قمغم هقئي ؾممال وضمقاب: ًمؾتقطمقدّي اًمسمال 

، ًمعّؾ أفمفر يمتبف ذم هذه  ـْ وعمسؽقيف اجلقاب. وًمؽ

اًمسبقؾ، ؾمبقؾ إسمراز اًمتعّددّيي واخّتوذ احلقار وؾمقؾي 

    ًمؾتعبػم قمـفو داظمؾ هذه اًمػئي اعمثّؼػي، إّكام هق يمتوب 

إن ؿموء  –، اًمذي ؾمقؽقن مقوقع طمديثـو "اعمؼوسمسوت"

       .ذم اًمػصؾ اًمؼودم مـ هذا اًمبحٌ -اهلل 
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 الفصل الثالث

حلوار وأصوهلا كام يصّورها كتاب ا مالمح ثقافة 

 للتوحوديّ  "ادقابسات"

 احلـّرّيـــة -1  

معؾقٌم أّكف مـ أّول مؼّقموت صمؼوومي احلقار وأصقهلو 

حلرّيي5 ومبغػم اؾمتشعور احلرّيي ؾمقف ا –اًمتل ٓ سمّد مـفو 

حيجؿ صوطمى اًمرأي قمـ إسمداء رأيف خموومي أن يؾحؼف ومقف 

خموومي أن ُيزضَمر وُيؼؿع، أو أن  -قمغم إىمّؾ –أذى، أو 

ف رأيف. واحلؼقؼي أّن هذه احلرّيي  ُيستخّػ سمؼقًمف وُيسػَّ

يموكً مؽػقًمي ذم اعمجوًمس اًمتل يـؼؾفو اًمتقطمقدّي ذم 

د5 وموعمقوققموت يمّؾفو ىموسمؾي ًمؾطرح مؼوسمسوشمف إمم طمّد سمعق

واًمـؼوش، طمتّك وإن شمعوروً مع مسّؾامت راؾمخي ذم 

صمؼوومي اعمجتؿع، وٓ ؾمّقام اعمسّؾامت اًمديـّقي5 ومال جيد 

أصحوب سمعض شمؾؽ اعمجوًمس سملؾمًو ذم ـمرح مسلًمي 

شمتعّؾؼ سمعؾؿ اًمـجقم، ووموئدشمف، ويمقػّقي شملصمػم اًمعؾقّيوت 

وظمطئفو  ذم اًمسػؾّقوت، وصّحي أطمؽوم اًمـجقم

سمؾ ٓ جيدون سملؾمًو ذم ـمرح  .(71: 1447)اًمتقطمقدي، 

مو هق أؿمّد طمسوؾمقي مـ ذًمؽ، يمفذه اعمسلًمي اًمتل شمتعّؾؼ 

سمحول اًمـػس سمعد اعمقت5 يؼقل موين اعمجقّد ذم 

إيّن أضمد اًمـظر ذم طمول اًمـػس سمعد  " :اعمؼوسمسي اًمعنميـ

ـّ واًمتقّهؿ5 ذًمؽ أّن اإلكسون يمام  اعمقت مبـّقًو قمغم اًمظ

يستحقؾ مـف أن يعؾؿ طموًمف ىمبؾ يمقكف ووضمقده، يمذًمؽ 

يستحقؾ مـف أن يعؾؿ طموًمف سمعد يمقكف )اًمتقطمقدي، 

1447 :111 ،133 ،714-771 ،721.) 

ومثؾفو مسلًمي أظمرى شمتعّؾؼ سملهؾ اجلـّي، يروهيو 

 "اًمتقطمقدّي ذم اعمؼوسمسي اخلومسي واًمثالصملم5 يؼقل: 

مو  ؾمؿعً أسمو إؾمحؼ اًمـصقبّل اعمتؽّؾؿ ... يؼقل:

ىمقؾ: ويمقػ؟ ىمول: ّّٕنؿ يبَؼقن  !أقمجَى أمر أهؾ اجلـّي

أسمدًا هـوك، ٓ قمؿؾ هلؿ إٓ إيمؾ واًمنمب واًمـؽوح5 

أمو يؽّؾقن؟! أمو يرسممون  !أمو شمضقؼ صدورهؿ؟

سملكػسفؿ قمـ هذه احلول اخلسقسي اًمتل هل مشويمؾي 

 "يضجرون؟!   حلول اًمبفقؿي؟! أمو يلكػقن؟! أمو 

 (.143: 1447)اًمتقطمقدي، 

ومع أّن مثؾ هذا اًمسمال، هبذه اًمصقغي، ىمودر قمغم 

اؾمتػزاز أيمثر اًمـوس ررزاكي وؾمعي صدر، ودوْمعف إمم 

وهق ؿمقخ  –إؾمؽوت اًمسوئؾ واكتفوره، ومنّن أسمو ؾمؾقامن 

ضموسمي مل يصـع ؿمقئًو مـ ذًمؽ، سمؾ ايمتػك سموإل -اعمجؾس

قمـ اًمسمال، طمتّك يؽّػ قمـ اًمتؾجؾٍ ذم صدر 

هلؿ هذا اخلوـمر ومقدومعفؿ  صوطمبف وهمػمه ممّـ ىمد خيطر

ظمقف اًمبقح سمف إمم طمبسف ذم كػقؾمفؿ واًمعقش مع 

ـّ اعمصورطمي شمعوًمٍ ذًمؽ يمّؾف . وًمئـ  وؾمووؾمفؿ، وًمؽ

 قمدم اًمؼورئ مـ اًمسمال كػعًو يمبػمًا، ومؾـ يعدمف مـ 

 .اجلقاب
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 ادختلفة

ٍم ًمظوهرة ـهذا اًمع سمؾغ مـ إًمػ اًمعؼقل اعمثّؼػي ذم

اًمتعّددّيي ذم اًمػؽر أْن يعرض اعمتحّدث قمقـف ًمؾؿسلًمي 

اًمقاطمدة مـ ضمفتلم خمتؾػتلم سمؾ متعوروتلم، ويبـل 

قمغم يمّؾ ضمفي مـفام طمؽاًم أو رأيًو خموًمػًو ًممظَمر5 يموًمذي 

يرويف اًمتقطمقدّي ذم اعمؼوسمسي اًمثوكقي اعمشور إًمقفو آكػًو، قمـ 

.. ضمقاسمون .ـ هذه اعمسلًميقم "يؼقل:  –أطمد اعمتحووريـ 

خمتؾػون، مـ وضمفتلم خمتؾػتلم: أطمدمهو هق زضمٌر قمـ 

، ًمئال يؽقن هذا أي: ذم قمؾؿ اًمـجقماًمـظر ومقف 

.. قمـ رسّمف سمّحوصمًو، متؽؼّمًا قمغم .اإلكسون مع وعػ خمّقؾتف

 5...قمبوده، فموّكًو سملّكف مليّت ذم ؿملكف، ىموئؿ سمجّده وىمدرشمف

قمـ اخلشقع خلوًمؼف  ومنّن هذا اًمـؿط حيجز اإلكسون

واإلذقمون ًمرسّمف، ويبعده قمـ اًمتسؾقؿ عمدسّمره، وحيقل سمقـف 

سملم يدي مـ هق أمؾؽ   وسملم ـمرح اًمَؽّؾ ] أي: اًمعىء[

وأّمو اجلقاب أظَمر ومفق سُمنمى قمظقؿي قمغم  .ًمف وَأومم سمف

كعؿي ضمسقؿي عمـ طمصؾ ًمف هذا اًمعؾؿ5 وذًمؽ همقى ًمق 

مو جيده اإلكسون اـمُّؾع قمؾقف، وّه ًمق وصؾ إًمقف، ًمؽون 

وح واًمراطمي، واخلػم ذم اًمعوضمؾي وأضمؾي،  ومقف مـ اًمرَّ

يؽػقف مموكي هذا اخلطى اًمػودح، وُيـفقف قمـ دمّشؿ هذا 

، 171-173: 1447)اًمتقطمقدي،  "اًمؽّد اًمؽودح 

711.) 

وموعمسلًمي قمـد هذا اًمؼوئؾ وقمـد همػمه مـ ضمؾسوئف 

وحمووريف مل شمعد مسلًمي صقاب وظمطل، وإّكام مسلًمي 

ضمفي كظر ىموسمؾي ًمؾتغقػم واًمتعديؾ سمحسى اعمـطؾؼوت و

واعمبودئ اًمتل شمـبـل قمؾقفو، وسمحسى اًمغويي اًمتل شُمردمك 

مـفو5 ومنن شمغػّمت اعمـطؾؼوت واًمغويوت ومال سملس ذم 

شمغقػم اًمرأي5 أي أّن كصقى شمؾؽ أراء مـ احلؼقؼي 

كسبّل5 وًمقس أدّل قمغم اؾمتشعورهؿ ًمتؾؽ اًمـسبّقي مـ 

حقار، واؾمتعدادهؿ ًمسامع آراء قمّدة ـمرطمفؿ اعمسلًمي ًمؾ

ومقفو، صمّؿ إصمبوت اًمتقطمقدّي ًمتؾؽ أراء قمغم اظمتالومفو5 

إذ ًمق مل يؽـ يممـ هبذه اًمـسبقّي ٓىمتٍم ذم يمّؾ مسلًمي 

قمغم رأي واطمد، واؾمتغـك سمف قمـ سمؼّقي أراء5 ومؾاّم مل 

يػعؾ ذًمؽ، سمؾ يمون طمريصًو قمغم إصمبوت مجؾي أراء اًمتل 

، وسمذل ذم ذًمؽ ضمفدًا قمظقاًم وردت ذم يمّؾ مسلًمي

(، دّل 413، 114، 141، 173: 1447)اًمتقطمقدي، 

صـقعف هذا قمغم أّن اًمرضمؾ يرى ىمقؿي يمبػمة ذم 

آظمتالف كػسف، ٓ شمؼّؾ قمـ ىمقؿي معرومي اًمصقاب، سمؾ 

ؿي سملم شمؾؽ  ًمعّؾفو شمػقىمفو5 يمام يرى أّن احلؼقؼي مؼسَّ

 .أراء مجقعًو، وًمقسً طمؽرًا قمغم واطمد مـفو

ؿّر أصحوب اعمجؾس ذم اعمؼوسمسي كػسفو ذم كػل ويست

احلدود اًمػوصؾي ومصالً شموّمًو سملم اًمصّحي واخلطل ذم هذا 

اًمرأي أو ذاك مـ أراء اعمتعوروي، وذم إووومي 

اقمتبورات ضمديدة إمم مجؾي آقمتبورات اًمتل شمميّمد كسبّقي 
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كصقى يمّؾ رأي مـ شمؾؽ أراء مـ احلؼقؼي أو 

مدى شمسؾقؿـو اًمققم اًمصقاب5 وسمٍمف اًمـظر مـ 

سمصّحي سمعض شمؾؽ آقمتبورات، ومال سمّد مـ اإلىمرار سملّكف 

يمون هلو دور ذم شمقؾمقع دائرة احلقار وإصمرائف سمؤراء 

اعمختؾػي5 وسمحسبفؿ أّّنؿ يموكقا جيتفدون ذم اًمبحٌ قمـ 

أؾمبوب ًمتقؾمقع هذه اًمدائرة، وضمعؾ آظمتالف أمرًا 

همًو ومقام سملم اعمتحووريـ5 يدّل قمغم ذًم ؽ مو أدمم سمف مسقَّ

أطمدهؿ ذم اعمؼوسمسي اعمذيمقرة إضموسمًي قمـ ؾممال: هؾ 

إطمؽوم ٓ  "شمصّح أطمؽوم اًمـجقم أم ٓ شمصّح؟ ومؼول: 

ّٕن إمقر  5...شمصّح سملههو، وٓ شمبطؾ مـ أصؾفو

اعمقضمقدة قمغم رضسملم: رضب ًمف اًمقضمقد احلّؼ5 

وموٕمقر اعمقضمقدة سموحلّؼ ىمد أقمطً اًمبؼّقي كسبي مـ ضمفي 

واردمعً مـفو طمؼقؼي ذًمؽ5 وموحلويمُؿ اًمقضمقد، 

سموٓقمتبور، اًمػوطمص قمـ إهار، إْن أصوب ومبـسبي 

اًمقضمقد اًمذي هلذا اًمعومل اًمسػكّم مـ ذًمؽ اًمعومل 

اًمعؾقّي5 واإلصوسمُي ذم هذه إمقر اًمسّقوًمي قمَرض، 

واإلصوسمي ذم أمقر اًمػؾؽ ضمقهر5 وىمد يؽقن هـوك مو 

ـْ سموًمَعَرض ٓ سموًمذات،  يمام ىمد يؽقن هق يموخلطل، وًمؽ

ـْ سموًمَعَرض ٓ  هوهـو مو هق يموًمصقاب واحلّؼ، وًمؽ

 "سموًمذات5 ومؾفذا صّح سمعض إطمؽوم، وسمطؾ سمعضفو 

 (.171: 1447)اًمتقطمقدي، 

 

وموًمصقاب واحلّؼ اعمطؾؼون مـ ؿملن اًمعومل اًمعؾقّي، 

وأّمو اًمعومل اًمسػكّم ومؾقس اًمصقاب واحلّؼ ومقف إٓ سمؼدر 

ذه اًمػؽرة محؾً مو َيػقض قمؾقف مـ ذًمؽ اًمعومل5 ه

اعمتحّدث قمغم شمؼبّؾ رأيلم خمتؾػلم ذم اعمسلًمي اًمتل هق 

 -سمحسى رأيف  –سمصددهو5 وموًمصّحي ذم أطمؽوم اًمـجقم 

حمتؿؾي، واخلطل يمذًمؽ5 دون أن يدومعف اطمتامل اًمصّحي 

 إـمالىمف. طمتامل اخلطل قمغم إمم شمعؿقؿفو، أو حيؿؾف ا

ويمون واؾمطي قمؼد  –وىمد أيّمد أسمق ؾمؾقامن اعمـطؼّل 

رؾمقخ هذا اعمبدأ ذم  -ذا اعمجؾس واعمتقمّم إدارشمف ه

سمام  -أقمـل شمقّزع احلؼقؼي سملم أراء اعمختؾػي  –احلقار 

ظمتؿ سمف اعمؼوسمسي كػسفو رّدًا قمغم ؾممال ًمؾتقطمقدّي، 

ف:  اسمون: أطمدمهو زضْمٌر طمصؾ ًمـو ذم هذه اعمسلًمي ضمق "كصُّ

قمـ اًمـظر ذم هذا اًمعؾؿ قمغم مو ـمول اًمنمح ومقف، وأظَمر 

غم هذه اًمػوئدة اًمتل شمؽود اًمروح شمطػم معفو ـمرسمًو قم

إًمقفو5 ومفؾ جيقز أن كعتؼد ومسود أطمد اجلقاسملم، وهق مو 

ٍّم ومقف، ًمقؽقن اجلقاب أظَمر ضمومعًو ـّنك قمـ اًمتب

اجلقاسمون "أّول مو سمدأ سمف رّده: 5 ومؽون "احلّؼ؟  (1)ًمقضمقه

(، صمّؿ أظمذ ذم 143: 1447)اًمتقطمقدي،  "صحقحون

ل يصّح مـفو يمؾٌّ مـفام، وسمقون ذح اجلفي اًمت

آقمتبورات اًمتل دمعؾفام يمذًمؽ، مع أّّنام ذم اًمظوهر 

                                                 

، وًمعّؾ مو أصمبّتف أىمرب مـ اًمصقاب "ًمقضمقب"(: ذم إصؾ: 1)

. 
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وًمقس سموًمّضورة أن يعؼّم يمؾٌّ مـ أصحوب  متـوىمضون.

اعمجؾس قمـ رأي خموًمػ ًمرأي صوطمبف، وأن يؽقن 

اًمتضوّد واجلدل مهو إؾموس اًمذي يؼقم قمؾقف اعمجؾس، 

د ـمريؼتفؿ يمام هل احلول قمـد اعمتؽّؾؿلم اًمذيـ مل شمع

ٍم ـمؼبقًمي قمـد أصحوب صمؼوومي احلقار ذم هذا اًمع

(5 سمؾ ىمد شمليت سمعض 773-774، 1447)اًمتقطمقدي، 

أراء متؽومؾي متعوودة5 ومؼد يسقق سمعض اجلؾسوء 

رأيف ًمقتّؿ رأيًو ؾمبؼ إًمقف همػمه، دون أن جيد ذم ذًمؽ 

همضووي أو اكتؼوصًو مـ ىمدره، أْن مل يؽـ هق اًمسوسمؼ 

-171: 1447تعبػم قمـف )اًمتقطمقدي، إًمقف اًمبودئ ذم اًم

172.) 

وهـو كصؾ إمم مػفقم ضمديد مل يؽـ ًمف وضمقد ذم 

يمام كعرومف  "اعمداظَمؾي"صمؼوومي اجلدل، أٓ وهق مػفقم 

ٌٍ مو، وذم  اًمققم5 ومتجد هذا اًمعومِل أو ذاك ينمع ذم طمدي

أصمـوء احلديٌ ُيزضمل أطمد اجلؾسوء قمبورة أو يطرح 

ام قمغم ؾمبقؾ ؾممآً، ًمقس سمغرض آقمؽماض، وإكّ 

طمّثًو قمغم اًمزيودة ذم  آؾمتػسور قمـ مشؽؾ، أو

اإليضوح، أو ـمؾبًو ًمدًمقؾ أو سمرهون، أو قمروًو ًمرأي 

: 1447)اًمتقطمقدي،  ضمديد مـ زاويي أظمرى ... إًمخ 

124 ،134-131 ،132-133.) 

وهذا اًمتعوود سملم أراء طمقـًو، وآظمتالف 

ؼّدمو صقرة واًمتعورض طمقـًو آظَمر، مـ ؿملّنام مجقعًو أن ي

متؽومؾي ًمؾؼضّقي اًمتل هل مقوقع احلقار، سمحقٌ حتقط 

هبو مـ ؾموئر ضمقاكبفو، وشمؽشػفو مـ ؿمتّك كقاطمقفو5 

سمدًٓ مـ اًمقىمقف قمـد ضموكى واطمد، وشمعؿقؿف قمغم 

 .اًمصقرة سمؽومؾفو

ًمؼد أصبح شمعّدد أراء ذم اعمسلًمي اًمقاطمدة أمرًا 

ي معتودًا قمـد أصحوب هذه اعمجوًمس، وضمزءًا مـ صمؼووم

أًمِػقهو، ًمقس مـ ؿملكف أن ُيثػم اؾمتفجون أطمدهؿ، أو 

 –يستػّزه إمم ختطئي هذا اًمرأي أو ذاك5 ومفذا اًمتقطمقدّي 

سمعد أن ؾموق ضمقاسمًو ٕيب ؾمؾقامن قمـ اًمسبى ذم ذيقع 

)اهلقامؾ(،  وهذه مسلًمي ذم"يعّؼى سمؼقًمف:  -إهار

ـّ هذا اًمؼدر ُيستػود ،  (1)وهلو ضمقاب آظَمر ذم اًمشقامؾ ًمؽ

 5(131: 1447)اًمتقطمقدي،   "اًمػووؾ  ًمشقخمـ ا

دون أن يتطّرق طمّتك إمم اعمؼوركي سملم اجلقاسملم5 ّٕكف 

أصبح مستؼّرًا قمـده أّن ًمؽؾقفام طمّظًو مـ اًمصّحي يمّهؾف 

 .ْٕن ُيسطَّر ذم يمتوب وُيذاع ذم اًمـوس

وممّو يػّن اشّمسوع آوموىمفؿ ذم شمؼبّؾ أراء اعمختؾػي أّّنؿ 

يموكقا يعّدون آظمتالف  -فؿ قمغم إىمّؾ أو أّن كػرًا مـ –

أمرًا ـمبقعّقًو، أي طموصاًل سمتلصمػم مـ اًمطبقعي ذاهتو، وقمؾقف 

ومال مـدوطمي قمـف، سمؾ ٓ سمّد مـ اًمروو سمف، واًمتعومؾ معف 

                                                 

اًمذي أًّمػف مع مسؽقيف،  "اهلقامؾ واًمشقامؾ"(يشػم إمم يمتوسمف 1)

، "اهلقامؾ"قمغم هقئي ؾممال وضمقاب، وؾمّؿك أؾمئؾتف ومقف: 

 ."اًمشقامؾ"وؾمّؿك أضمقسمي مسؽقيي: 
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ًٓ مـ رومضف، سمطريؼي دمعؾ مـف أمرًا كوومعًو ًمؾجامقمي، سمد

وإؾموءة اًمتعومؾ معف، ومقعقد قمؾقفو سموًمّضر. يؼقل أسمق 

نمة ضمقاسمًو قمـ ـوسمك ذم اعمؼوسمسي احلوديي قمإؾمحؼ اًمص

هؾ ًمؾخقاـمر وإًمػوظ وأراء  " :ؾممال كّصف

، ومقؼقل:  "واعمؼوٓت كسبي إمم اعمزاج واًمطقـي واهلقاء؟ 

كعؿ، هلو كسبي ىمقّيي، وقمالىمي ؿمديدة، ورسموط متلم، إمم  "

هذه إمقر اًمتل شمـظر ومقفو، أو شُمطقػ هبو، أو شُمطّؾ 

إمم اشّمػوق اًمـوس ذم طمول  -مع ذًمؽ -قمؾقفو5 وٓ ؾمبقؾ 

مـ إطمقال، وؾمبقؾ مـ اًمسبؾ5 وًمق أمؽـ ذًمؽ 

ًمُقضمد! أٓ شمرى أّكف ٓ ؾمبقؾ إمم أن يؽقن اًمـوس يمّؾفؿ 

ـمقال اًمؼدود أو ىمصورهو، ووخوم اًمرؤوس أو 

صغورهو، وومصحوء إًمسـي أو ًُمْؽـفو، أو قمغم مذهى 

واطمد أوطمد، ومؼوسمؾي واطمدة؟ يمقػ يؽقن هذا أو 

، واًمطبقعي إّكام شمعطل صقرهتو ًمؽّؾ رء سمحسى ُيظ ـّ

.. ومعغم هذا يمؾُّ أطمد يـتحؾ .ىمبقًمف وهتقئتف ومقاشموشمف؟!

مو ؿمويمؾ مزاضمف، وكبض قمؾقف قمرىمف، وكزع إًمقف ؿمقـمف، 

 "وقُمجـ سمف ـمقـف، وضمرى سمعد ذًمؽ قمغم دأسمف وديدكف 

 .(117: 1447)اًمتقطمقدي، 

أشمرى إمم هذا آضمتفود ذم شمسقيغ آظمتالف ذم 

(، إمم 744: 1447)اًمتقطمقدي،  أراء واعمذاهى 

درضمي رسمطف سموعمزاج واًمطبقعي واهلقاء؟! ومئٌي شمعتؼد هذا 

ٓ قمجى ذم أن شمشقع سمقـفو صمؼوومي احلقار، وشمغدو هل 

 .اًمقؾمقؾي اعُمثغم ذم شمعومؾفو مع آظمتالف

وممّو يمون يسوهؿ أيضًو ذم شمعزيز اعمقؾ إمم هذا اًمـقع 

ه اًمػئي مـ جمتؿع اًمؼرن اًمراسمع مـ اًمثؼوومي ذم شمعومؾ هذ

آقمتؼوُد سملّن احلؽؿي ىمد ُيتقّصؾ إًمقفو  –مع اًمتعّددّيي 

مـ ؾُمبؾ ؿمتّك، وًمقس سموًمّضورة مـ ؾمبقؾ واطمدة5 ومؼد 

نميعي واًمقطمل، يمام ىمد ـُيتقّصؾ إًمقفو مـ ؾمبقؾ اًم

قفو مـ ؾمبقؾ اًمػؾسػي واًمعؼؾ5 ومبعد أن روى ُيتقّصؾ إًم

سك سمـ ُزرقمي اعمـطؼّل اًمتقطمقدّي ـمَرومًو مـ شمرمجي قمق

اًمبغدادّي ًمػصٍؾ مـ يمالم أرؾمطق ذم اعمؼوسمسي اًمسوسمعي 

هذا آظمر مو شمرمجف مـ هذا اًمػصؾ،  "ىمول:  –واًمثالصملم 

وقمٌظ سمحؽؿي، وإيؼوظ سمرأومي، وشمعؾقؿ  -يمام شمرى –وهق 

ـُ اًمبٍمّي سمـصقحي، وإرؿمود سمبقو ن5 ًمق روى هذا احلس

 "ؽ ومـصقر سمـ قماّمر ورضسموؤمهو مو زاد قمغم ذًم

 (.143: 1447)اًمتقطمقدي، 

وهذا آقمتؼود سمتعّدد ؾمبُؾ اًمقصقل إمم احلؽؿي هق 

إمم ووع  -سمدقمقاهؿ  –اًمذي دومع إظمقان اًمصػو 

رؾموئؾ إظمقان اًمصػو وظمالن  "رؾموئؾفؿ اعمشفقرة 

قمصوسمي  "      -تقطمقدّي يمام يصػفؿ اًم –5 وهؿ (1)"اًمقومو 

ىمد شمآًمػً سموًمِعنمة، وشمصوومً سموًمصداىمي، واضمتؿعً 

 اًمؼدس واًمطفورة واًمـصقحي5 ومقوعقا سمقـفؿ قمغم

                                                 

ظمقان اًمصػوء وظمالن اًمقوموء، حتؼقؼ قمورف شمومر، رؾموئؾ إ :(1)

 م.1441سموريس،  -، مـشقرات قمقيدات، سمػموت1ط
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مذهبًو زقمؿقا أّّنؿ ىمّرسمقا سمف اًمطريؼ إمم اًمػقز سمروقان 

.. وزقمؿقا أّكف متك اكتظؿً .اهلل واعمصػم إمم ضمـّتف

 "اًمػؾسػي اًمققكوكّقي واًمنميعي اًمعرسمّقي ومؼد طمصؾ اًمؽامل 

 .(7/1سمدون شموريخ:  اإلمتوع واعمماكسي، )اًمتقطمقدي،

ؾمؾقامن يمون يرى أّكف مـ اعمحول اجلؿع ومع أّن أسمو 

سملم اًمديـ واًمػؾسػي ذم ىِمران واطمد، أو آؾمتعوكي 

سملطمدمهو ذم إصمبوت أظَمر واًمؼمهـي قمغم صّحتف، سمسبى 

اظمتالف اعمقوققموت واعمصودر وإؾمس واعمـفٍ 

وقمغم رأؾمفؿ إظمقان  –سمقـفام، ومنّن يمثػمًا مـ معوسيف 

 سلًمي )اًمتقطمقدي،يموكقا يعوروقكف ذم هذه اعم -اًمصػو 

(، يمام أّن 77-1/ 7سمدون شموريخ:  اإلمتوع واعمماكسي،

أسمو ؾمؾقامن كػسف مل يؽـ يـؽر صّحي يمؾٍّ مـ اًمسبقؾلم إذا 

ُأظمذ قمغم طِمَدشمف، وؾمور ومقف صوطمبف سمؿعِزل قمـ أظَمر5 

وأّكف يمػقٌؾ سمنيصوًمف إمم احلؼقؼي واًمغويي اعمـشقدة5 يؼقل 

قوء وَمـ دوّنؿ إكبقوء وإصػ "ذم هذا اعمعـك: 

يدكدكقن طمقل ظمؾقص اًمـػس ذم اًمعوضمؾي، وظمالصفو 

ذم أضمؾي5 واًمؼقُل وإْن اؿمتبف، واإلؿمورة وإْن 

ـ5 وهؾ احلؽؿي  همؿضً، وموعمراد سملّم، واعمطؾقب متقؼَّ

ؿي احلؽؿي؟  إٓ مقًمَّدة اًمديوكي؟ وهؾ اًمديوكي إٓ متؿر

وهؾ اًمػؾسػي إٓ صقرة اًمـػس؟ وهؾ اًمديوكي إٓ ؾمػمة 

ًَ ىمد طمّدصمتـل قمـ ؿمقخؽؿ احلّضمّل اًم ـػس؟ ويمـ

5 "اًمـُُّؼى يمثػمة، واًمعروس واطمدة"اًمصقذّم أّكف ىمول: 

)اًمتقطمقدي،  "ومؼد ارشمػع اًمتـوىمض، وؾمؼط اًمتـوذم 

(5 وإّكام يمون أسمق ؾمؾقامن يـؽر رهمبي سمعض 711:  1447

معوسيف ذم اعمداظمؾي سملم اًمسبقؾلم، وحمووًمي ضمعؾ 

أّن اًمػؾسػي طمؼٌّ  "ومعـده إطمدامهو ومرقمًو مـ إظمرى5 

ًمؽـّفو ًمقسً مـ اًمنميعي ذم رء، واًمنميعي طمّؼ ًمؽـّفو 

اإلمتوع  )اًمتقطمقدي، "ًمقسً مـ اًمػؾسػي ذم رء 

َمـ أراد أن  "، وأّن  (7/13سمدون شموريخ:  واعمماكسي،

يتػؾسػ ومقجى أن ُيعرض سمـظره قمـ اًمديوكوت، وَمـ 

قمـ  اظمتور اًمتدّيـ ومقجى قمؾقف أن يعّرد سمعـويتف 

سمدون شموريخ:  اإلمتوع واعمماكسي، )اًمتقطمقدي، "اًمػؾسػي

7/14.) 

ومفام يؽـ وموعمسلًمي ؿموئؽي قمقيصي، واخلالف ومقفو 

ـّ اًمذي ٓ ؿمّؽ ومقف أّن اًمػؾسػي امتزضمً  ـمقيؾ5 وًمؽ

ذم هذا اًمؼرن سموًمديـ امتزاضمًو يمبػمًا، سمؾ وذم اًمؼركلم 

تزًمي اًمسوًمػلم ًمف، مـذ سمدأ اعمتؽّؾؿقن ِمـ معتزًمي وهمػم مع

يستعقـقن سموًمػؾسػي ذم شمليقد مذاهبفؿ وإصمبوت آرائفؿ5 

وًمقس يؽقن اعمتؽّؾؿ  "وقمبورُة اجلوطمظ اًمتل يؼقل ومقفو: 

ضمومعًو ٕىمطور اًمؽالم، متؿّؽـًو ذم اًمصـوقمي، يصؾح 

ًمؾريوؾمي، طمّتك يؽقن اًمذي حُيسـ مـ يمالم اًمديـ ذم 

)اجلوطمظ،  "وزن اًمذي حيسـ مـ يمالم اًمػؾسػي

قمبورة ذائعي مشفقرة5 وطمتّك أسمق  – (7/143: 1411

ؾمؾقامن كػسف اًمذي يـؽر كظرّيًو اعمزج سملم اًمػؾسػي 
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واًمديـ، ٓ يؽّػ قمـ ممورؾمي ذًمؽ اعمزج قمؿؾّقًو ومقام 

وصؾ إًمقـو مـ يمالمف5 ومنّكف يعؼّم ومقف قمـ كقع ظموّص مـ 

دمد اعمعوين واعمصطؾحوت اًمديـقّي ومقفو مقوعًو  اًمػؾسػي،

 ومسقحًو. 

ٍم، سمؾ وىمبؾف، ـسؾؿلم ذم هذا اًمعوًمقس اظمتقور اعم

ًمؾػؾسػي إومالـمقكّقي اجلديدة ذات اًمـزقمي اًمصقومّقي ذم 

شمرمجوهتؿ وذوطموهتؿ دون همػمهو مـ اعمذاهى 

مـذ اًمبدايي  -اًمػؾسػّقي اًمؼديؿي إٓ دًمقالً قمغم كزوقمفؿ  

اءمي سملم اًمػؾسػي واًمديـ ذم طمقوهتؿ اًمػؽرّيي5 إمم اعمق –

احلضورة اإلؾمالمّقي اًمؼوئؿي  وهق اظمتقور َأْمؾتف ـمبقعي

أؾموؾمًو قمغم اًمديـ، واًمراهمبي، إن مل كؼؾ: اعمضطّرة، ذم 

اًمقىمً كػسف، إمم اإلومودة مـ اإلكجوزات اًمعؼؾّقي 

ًمؾحضورات اًمتل ورصمً أروفو سمعد اًمػتح5 ومؽون ٓ سمّد 

مـ اخّتوذ هذا اعمقىمػ اًمتقومقؼّل سملم اًمػؾسػي واًمديـ 

سمدون شموريخ:  م،شموريخ اًمػؾسػي ذم اإلؾمال )دي سمقر،

31-33 .) 

سمؾ ًمعّؾـو كستطقع أن كذهى إمم أسمعد مـ هذا، 

وهل قمغم يمّؾ طمول  –ومـؼقل: إّن أوًمئؽ اعمتحووريـ 

يموكقا  -ٍمـصقرة متّثؾ طموًمي قموّمي سملم مثّؼػل هذا اًمع

عمعرومي واًمثؼوومي، كظرة شمتالؿمك يتؿتّعقن سمـظرة يمؾّقي إمم ا

فو ذم صعقد معفو احلقاضمز، ًمتؾتؼل حموصقؾ إمؿ مجقع

واطمد، سمؾ ًمتصبح مثؾ ضمداول شمصّى ذم ّنر واطمد هق 

 –ّنر احلضورة اإلكسوكّقي قموّمًي5 ومؾقس مـ اًمعجقى 

أْن شمرى اًمبقً مـ اًمشعر يمشمك سمف ًمتليقد  -واحلوًمي هذه 

وذم هذه  .(714: 1447رأي ومؾسػّل )اًمتقطمقدي، 

يمون شملًمقػ  -ؾمبقؾ وطمدة احلضورة اإلكسوكّقي –اًمسبقؾ 

5 ومؼد ضمعؾ مـف "اًمبصوئر واًمذظموئر"ًمؽتوسمف  اًمتقطمقدّي 

معِروًو ًمسوئر اًمثؼووموت اًمتل يموكً طمورضة ذم قمٍمه، 

ومثوًٓ ومّذًا قمغم اًمتـّقع ذم إـمور اًمقطمدة5 ومتجد ومقف 

اًمػؾسػي اًمققكوكّقي إمم ضموكى اًمسقوؾمي اًمػورؾمّقي إمم 

ي، اًمبصوئر واًمذظموئر، ضموكى اًمسجقّي اًمعرسمّقي )اًمتقطمقد

 (.411-741، 737، 714: وسمسوتاعمؼ سمدون شموريخ5
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ومـ أصقل صمؼوومي احلقار اًمتل شُمؾَحظ ذم هذا 

معرومُي يمّؾ واطمد مـ  -يمتوب اعمؼوسمسوت –اًمؽتوب 

م اعمتحووريـ سمػضؾ أصحوسمف، وشمؼديره ًمعؾقمفؿ، وقمد

اؾمتـؽوومف أو أكػتف مـ اإلومودة مـفؿ، وأّن اقمتداده سمعؾؿف 

سمف مل يؽـ يبعثف قمغم آؾمتخػوف اًمذي اظمتّص 

سمعؾقمفؿ واؾمتؼالل ؿملّنو5 كجد مصداىمًو ًمذًمؽ ذم 

اعمؼوسمسي اًمتوؾمعي، طمقٌ ؾملل أسمق حمؿد إكدًمّز 

اًمـحقّي قمقسك سمـ قمكّم قمـ اًمسبى ذم ومخر يمّؾ إكسون 

سمعؾؿف قمغم همػمه مـ أصحوب اًمعؾقم إظمرى، وملضموسمف 

كّصف:  قمقسك سمـ قمكّم، ومعّؼى إكدًمّز قمغم اجلقاب سمام

ىمد يمـّو أهّيو اًمسّقد كؽمامك هذه اعمسلًمي حتؼػمًا هلو  "
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وامتفوكًو ًمؼدرهو، وومقفو هذا اجلقاب اًمذي ًمق ُرطمؾ إًمقف 

مـ ىمطر ؿموؾمع، وهُمرم قمؾقف مول يمثػم، ًمؽون ذًمؽ دون 

.. ًمقٓ أّن قمؿري يستفؾؽف اًمـحق ًمؽـً أًمبس .طمّؼف

هلذا اًمعؾؿ صدار اعمـؽؿش، وأصبغ كػز صبغي 

 (.134: 1447)اًمتقطمقدي،  "لم! اعمتحّؼؼ

فًو مـ  ومؽقػ سمؽ طملم يؽقن مثؾ هذا اًمؽالم مقضمَّ

أؾمتوذ إمم شمؾؿقذه؟! ٓ ؿمّؽ أّكف ؾمقعؼّم طمقـئٍذ قمـ كقع مـ 

اًمتقاوع اًمراىمل ، اًمذي مـ ؿملكف أن حيّبى إؾمتوذ إمم 

شمؾؿقذه، سمؾ أن حيّبى اًمعؾؿ كػسف إمم ذًمؽ اًمتؾؿقذ، 

ًا مـ إًمػي، اًمتل شمشّجع وُيشقع سملم إؾمتوذ وشمؾؿقذه ضمقّ 

اًمتؾؿقذ قمغم اًمتػؽػم، وهتدم دوكف طموضمز اخلقف، اًمذي 

رسّمام يؿـعف مـ إسمداء رأيف، ظمشقي اؾمتصغوره أو آؾمتفوكي 

يـؼؾ ًمـو اًمتقطمقدّي هذا احلقار سملم أيب ؾمؾقامن وأطمد  .سمف

شمالمقذه، وىمد ُأقمجى هذا إظمػم سمحديٌ ؿمقخف ذم 

ومؼول ًمف اًمبخوري  " :ـحققمغم هذا اًم –مسلًمي مـ اعمسوئؾ 

مو أؿمؽَركو قمغم هذه اًمصالت  :-ويمون مـ شمالمقذه  –

ـّقي، ومو أمحدكو هلل قمغم مو هيى ًمـو مـؽ مـ هذه  اًمسَّ

،  :أسمق ؾمؾقامناًمػقائد اًمدائؿي! ومؼول  ًُ هذا سمُؽؿ اىمتبس

وسمَحَجريمؿ ىمدطمً، وإمم وقء كوريمؿ قَمَشْقت5 وإذا 

قـفام، صػل وؿػم اًمصديؼ ًمؾصديؼ أووء احلّؼ سم

واؿمتؿؾ اخلػم قمؾقفام، وصور يمّؾ واطمد مـفام ِرْدءًا 

ًمصوطمبف، وقمقكًو قمغم ىمصده، وؾمببًو ىمقّيًو ذم كقؾ إرادشمف 

وٓ قمجى ذم هذا5 وموًمـػقس شمتؼودح،  .ودرك سمغقتف

.. اًمؾفّؿ ـمّفر ىمؾقسمـو .واًمعؼقل شمتالىمح، وإًمسـي شمتػوشمح

مـ رضوب اًمػسود، وطمّبى إمم أكػسـو ـمرائؼ اًمرؿمود، 

: 1447)اًمتقطمقدي،  "ـ ًمـو دًمقاًل، وسمـجوشمـو يمػقالً ويم

113-111.) 

وهؽذا خُيرج أسمق ؾمؾقامن وأمثوًمف هذا اًمـقع مـ 

اعمحوورات مـ إـموره اعمعرذّم اعمحض إمم إـمور أرطمى، 

إمم إـمور اًمعالىموت اإلكسوكّقي اًمسؾقؿي، اًمتل يصبح 

اإلـمور اعمعرذّم ضمزءًا مـفو وكودمًو قمـفو: يصؾح 

ػسد سمػسودهو5 ومال يؿؽـ أن شمـبثؼ معرومي سمصالطمفو، وي

صحقحي كوومعي مـ جمؾس يضّؿ متبوهمضلم متشوطمـلم5 

ّٕن صالح اًمـػقس، وكؼوء اًمنائر، شمرسمي ٓ سمّد مـفو، 

 .طمّتك يثؿر احلقار، ويميت اًمعؾؿ سملم اعمتحووريـ ُأيمؾف
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و أّّن  أيضوً  -صمؼوومي احلقار –ومـ ؾمامت هذه اًمثؼوومي 

ٓ شمستخّػ سمػؽرة مـ اًمِػَؽر، أو عمحي مـ اًمؾؿحوت، 

أو مسلًمي مـ اعمسوئؾ5 ومؽّؾ مو خيطر سمبول اإلكسون هق 

أهؾ ًمؾـؼوش، ومقوقع ًمؾتػؽػم5 ّٕن هذه اًمػؽرة 

اًمبسقطي، أو شمؾؽ اًمؾؿحي اًمصغػمة، إذا شمداوًمتفو 

اًمعؼقل، وضموًمً ومقفو أراء، ومؼد شمـتٍ قمـفو ومقائد 

أّّنو حتّرك اًمعؼقل، وشُمنمف هبو قمغم  قمظقؿي5 وطمسُبفو

سمؼوع ضمديدة، وشمذيمل ضمذوة احلقار سملم أصحوب 



 132                       هـ(1341م/7111ضمومعي  اعمؾؽ  ؾمعقد، اًمريوض) ،  1، ع72داب، مجمؾي أ

اعمجؾس. ذم هذا اًمسقوق يؿؽـ أن كضع قمبورة كؼؾفو 

اًمتقطمقدّي قمـ إكدًمّز اًمـحقّي ذم آظمر اعمؼوسمسي 

اًمتوؾمعي، اًمتل ؾمبؼً اإلؿمورة إًمقفو، سمعد أن ؾمؿع هذا 

و، ومؾاّم ؾمؿع إظمػم ضمقاسمًو قمـ مسلًمي يمون يستصغر ؿملّن

مـ اجلقاب مو أقمجبف، وأـمّؾ سمف قمغم ومضوء مل يؽـ 

ومو أيمثر مو حُيَؼر اًمٌمء ومقصػم صؾي  "يتقىّمعف، ىمول: 

 (.134: 1447)اًمتقطمقدي،  "ًمٌمء ٓ حُيَؼر 

 –زيودًة ذم اؾمتجالء هذه اًمسؿي  –ويستطقع اًمؼورئ 

أن يرضمع إمم سمعض اعمؼوسمسوت، ًمػمى ـمبقعي اًمؼضويو 

يملّن اًمغرض مل يؽـ هق اًمقصقل و5 واًمتل شمدور قمؾقف

إمم ضمقاسموت أو طمؾقل هلو، وإّكام هق مو أؾمؾػـو مـ إصمورة 

اًمعؼقل وشمبوُدل أراء، وهذه اعمسوئُؾ جمّرد ؾمبى أو 

، 114، 111: 1447وؾمقؾي ٓ أيمثر )اًمتقطمقدي، 

113 ،141 ،723.) 

سمػضؾ صمؼوومتفؿ اًمقاؾمعي  –وهؿ يمذًمؽ يعرومقن 

يمقػ يـػذون  –ػؾسػي و اًموقمؼقهلؿ اعمركي اًمتل صؼؾتف

مـ اعمسوئؾ اجلزئّقي اهلّقـي إمم مسوئؾ قموّمي ظمطػمة، يمام 

ٌٍ قمـ  كؾحظ ذم اعمؼوسمسي اًمتوؾمعي قمنمة، إذ سمدأت سمحدي

أصمر اًمتؿريـ ذم صؼؾ مقهبي اعمغـّل، صمّؿ مل شمؾبٌ أن 

أومضً إمم مسلًمي قموّمي، قمـ طموضمي اًمطبقعي إمم اًمصـوقمي 

اًمطبقعي يموة مع أّن اًمغرض مـ اًمصـوقمي هق حمو

 (.114: 1447)اًمتقطمقدي، 
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ومـ مؼّقموت صمؼوومي احلقار اًمتل شُمؾؿح ذم مؼوسمسوت 

اًمتقطمقدّي ؾمعُي اًمصدر ًمدى اعمتحووريـ، واًمتامس 

اًمعذر ًمصوطمى اًمرأي، وهمّض اًمطْرف قمـ سمعض مو ىمد 

ُيضطّر إًمقف اوطرارًا. وهق مو كػفؿف مـ ىمقل أيب 

غم ملظمذ ًمؾتقطمقدّي قمغم مو دار مـ ؾمؾقامن رّدًا قم

طمديٌ ذم اعمؼوسمسي اًمثوكقي5 ومؼد ٓطمظ اًمتقطمقدّي أّكف: 

مسلًمي صّحي قمؾؿ اًمـجقم أو شمؽّررت ذم هذه اعمسلًمي "

.. مثؾ ىمقل .يمؾامٌت ضموومقي سمشعي مويـي مؽروهي ومسوده

اًمؼوئؾ: مشويمفًو ًمرسّمف، ومـوؾمبًو ًمبوريف، ومثؾ ىمقًمف: كْعتف 

، وطِمْؾقتف سمدت مـف، وصػتف ًمصؼ سمف، وطمؽؿف ًمزمف

: ًمعؿري إّن شمؼديس أسمق ؾمؾقامنقمودت قمؾقف! ومؼول

اًمبوري يؿحؼ هذا يمّؾف ويذهى سمف، ويطرطمف ويـػقف5 

ـْ إذا قمّرومف، وأؿمور إًمقف، ويمـّك قمـ رسمقسمّقتف،  وًمؽ

وأومصح قمـ إهلّقتف، مل جيد سمّدًا مـ هذه اًمؽؾامت، اًمتل 

. قمغم قمودة ..هل أًمطػ مو ذم مؾؽف، وأذف مو ذم ىمّقشمف

أهؾ اًمؾسون ذم إؾمامء واًمصػوت واحلروف 

وإطمداث5 وإّكام يقطمل هبذه اًمعبورات إحيوًء، ّّٕنو 

ـّ  شمػقت ذْرع اًمؼقل يمام شمػقت ذرع اًمعؼؾ، وشمسبؼ فم

ر يمام شمسبؼ وهؿ اعمستشِعر5 وهذا اوطرار اؿمؽمك  اعمؼدر

 "مجقع أهؾ اًمؾغوت ومقف قمـد إظمبورهؿ قمـ آهلتفؿ 

 (.143-142 :1447)اًمتقطمقدي،
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وموكظر إمم ؾمعي أومؼ هذا اعمُحوِور، يمقػ اًمتؿس 

اًمعذر ًمنميموئف ذم احلقار طملم اوطّروا إمم اؾمتعامل 

أًمػوظ ٓ شمؾقؼ سموًمذات اًمعؾّقي ذم طمديثفؿ قمـفو، ويمقػ 

آل سمف ذًمؽ إمم شمؼديؿ شمػسػم هلذه اًمظوهرة ظمرج ومقف قمـ 

 طمدود اًمؾغي اًمعرسمّقي وإّمي اإلؾمالمّقي إمم ؾموئر اًمؾغوت

 !؟وإمؿ
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ومـ أصقل صمؼوومي احلقار اًمتل يؿؽـ أن شُمستػود مـ 

هذا اًمؽتوب أّن أطمد اعمتحووريـ مل يؽـ جيد سملؾمًو ذم 

آقمتذار قمـ ضمقاب مسلًمٍي مو إذا مل يلكس ذم كػسف 

اًمؼدرة قمغم ذًمؽ، سمؾ حُيقؾ اًمسوئؾ ومقفو قمغم أصحوب 

شمؽّرر هذا اًمتٍّمف ذم آظمتصوص اخلؼماء سمؿثؾفو. وىمد 

همػم مؼوسمسي5 ومػل اعمؼوسمسي اًمثوًمثي واًمعنميـ كجد أسمو 

قمكّم اًمؼقمّز يعتذر قمـ اخلقض ذم مسلًمي قُمروً 

قمؾقف، ّّٕنو ًمقسً مـ ضمـس اظمتصوصف5 ومؼد ؾملًمف 

أهّيو اًمشقخ، ملَ صور اًمظرف  "إكدًمّز اًمـحقّي: 

اعمخصقص سموًمزمون أيمثر مـ اًمظرف اعمخصقص 

لضموسمف: ٓ أدري. وًمقس هذا مـ اًمـحق5 وم "سموعمؽون؟ 

وإّكام اًمـحق ذم هذا أن شمعرف أّن اًمظرف فمرومون: فمرف 

زمون وفمرف مؽون، وحتيص أؾمامء هذا، ومتّقزهو مـ 

-127: 1447)اًمتقطمقدي،  ".. إًمخ .أؾمامء هذا

(. وًمؼد ًمؼل هذا اجلقاب شمليقدًا مـ أيب ؾمؾقامن، 124

صدق  "ًمؽ: واقمتذارًا ًمصوطمبف5 ومؼد ىمول قمـدمو سمؾغف ذ

أسمق قمكّم5 ومؾؼد فمؾؿف إكدًمّز! ِمـ أيـ يعؾؿ ذًمؽ 

وًمقس قمؾقف ذم صـوقمتف أن يبحٌ قمـف؟ ّٕن مبودئ يمّؾ 

 "صـوقمي ملظمقذة مـ كوس آظمريـ ىمّقاملم قموعملم 

 (.124: 1447)اًمتقطمقدي، 

وذم مستفّؾ اعمؼوسمسي اًمراسمعي واًمعنميـ يؼقل 

طبقعي(، ؾملًمـل أسمق ؾمؾقامن يقمًو قمـ )اًم " :اًمتقطمقدّي 

وىمول: يمقػ هل قمـد أهؾ اًمـحق واًمؾغي؟ أهل مـ 

 ")ومعقؾي( سمؿعـك )وموقمؾي(، أو سمؿعـك )مػعقًمي(؟ 

أيمره أن أردمؾ اجلقاب قمـفو، ًمعكّم  "وملضموسمف اًمتقطمقدّي: 

ُأدومع ومقف إمم آقمتذار مـف5 وأكو أؾملل ؿمقخـو أسمو ؾمعقد 

 اًمسػماذّم همدًا إن ؿموء اهلل، وهق اًمققم قمومل اًمعومَل، وؿمقخ

: 1447)اًمتقطمقدي،  "اًمدكقو، وَمْؼـَع أهؾ إرض 

121.) 

 

 خامتـة

وسمعد، ومؼد طمووًمً ذم هذا اًمبحٌ أن أيمشػ قمـ 

مؾؿح مـ مالمح احلضورة اإلؾمالمّقي ذم سمعض طِمَؼبفو، 

وأقمطقف سمعض مو يستحّؼ مـ اًمتحؾقؾ، مـ ظمالل أصمر 

أديّب همؾى قمؾقف ذًمؽ اعمؾؿح، أقمـل: يمتوب 

 ًمؾتقطمقدّي.  "اعمؼوسمسوت"
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وىمد طمرص يموشمى اًمبحٌ قمغم أن يضع هذا اعمؾؿح 

ذم ؾمقوىمف اًمتورخيّل5 وموسمتدأ سمػصٍؾ قمـ أؾمبوب اًمتعّددّيي 

ذم اًمؼرن اًمراسمع اهلجرّي، وأشمبعف سمػصؾ آظمر ذم أؾموًمقى 

ومئوت جمتؿع ذًمؽ اًمؼرن ذم اًمتعومؾ مع اًمتّعدّيي، ىمبؾ 

اًمنموع ذم دراؾمي إكؿقذج اًمذي اظمتوره، اقمتؼودًا مـف 

هذا إكؿقذج ىمد آًمً إًمقف ظمالصي احلريمي  أّن صوطمى

اًمثؼوومّقي ذم قمٍمه ، ومعؼّم قمـفو ذم ممًّمػوشمف ظمػم شمعبػم، يمام 

ومعؾ ىمبؾف اجلوطمظ ذم اًمؼرن اًمسوسمؼ5 إذ سمدت ذم 

مصـّػوشمف صقرة اًمؼرن اًمثوًمٌ واوحي سمؽّؾ مؽّقكوشمف 

 اًمبنمّيي واًمعؼؾقّي.

 وىمد اكتفقـو مـ هذه اًمدراؾمي إمم كتوئٍ صمالث:

: أّن احلضورة اإلؾمالمّقي ذم اًمؼرن اًمراسمع يموكً أّوهلو

مفقَّلة سمػضؾ قمّدة قمقامؾ: ؾمقوؾمّقي واضمتامقمّقي وديـّقي 

 .ًمظفقر طموًمي مـ اًمتعّددّيي اًمػؽرّيي

صموكقفو: أّن جمتؿع اًمؼرن اًمراسمع ؾمؾؽ ذم شمعبػمه قمـ 

شمؾؽ اًمتعّددّيي مسؾؽلم متبويـلم: مسؾؽ اًمعـػ 

وىمد اظمتّصً واخلصقمي، ومسؾؽ احلقار واًمـؼوش5 

 .سمؽّؾ مسؾؽ مـفام ومئوٌت سمعقـفو

صموًمثفو: أّن ـمَرومًو مـ شمراصمـو إديّب يؿّثؾ متثقالً واوحًو 

صمؼوومي احلقار ذم اًمؼرن اًمراسمع اهلجرّي5 ومُقظفر ًمـو أصقهلو 

 .واًمطريؼي اًمتل يموكً شُمّتبع ذم ممورؾمتفو

وٓ يسع صوطمى اًمدراؾمي ذم ّنويي هذا اجلفد 

ؿتوسمعي اًمؽشػ قمـ مالمح اعمتقاوع إٓ أن يقيص سم

هذه اًمظوهرة قمـد أدسموء آظَمريـ وذم طِمَؼى أظمرى مـ 

شمورخيـو اًمؼديؿ، طمتّك كستؽؿؾ رؾمؿ مالمح صقرهتو، 

وكتؿّؽـ مـ شمؼديؿ حتؾقؾ أقمؿؼ هلو، صمّؿ ًمؽل كّتخذ ممّو 

يصؾح ًمعٍمكو مـفو أؾموؾمًو كبـل قمؾقف مـفجـو ذم 

، سمؾ طمتّك اًمتعومؾ مع اًمتعّددّيي داظمؾ جمتؿعوشمـو اًمعرسمّقي

مع همػمكو مـ أمؿ اًمعومل وسمؾداكف5 وموًمعومَل اًمققم متؼورب، 

ومو شمشتؿؾ قمؾقف شمؾؽ إضمزاء  -واحلقاضمز سملم أضمزائف 

آظمذٌة ذم اًمزوال5 وهق أطمَقُج مو يؽقن  -مـ طمضورات 

 .إمم ؾمقودة صمؼوومي احلقار أيمثر مـ أّي وىمً مه
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