لَّمن َّشأهناَّ ،وكانتَّالبيئةَّالجغرافيةََّّ
خصومَّالدعوةَّالنجدية َّيف َّذمَّها َّوالتقلي َّ
َّ
تنوَّعَّت َّمسالك َّ
ينفذَّون َّمنه َّلمآرهبم ََّّ ،فقاموَّا َّبتوظيفََّّ
مدخل َّمَّ َّغر ًَّي َّا َّللخصو َّم َّ َّ
ً َّ
ن َّالبادية َّ
للدَّعوة َّببساطتها َّوقرهب َّا َّم َّ
ظل َّمسل ًَّك َّاَّ
بحد َّذاته ََّّ ،إال َّأنَّ َّه َّ َّ
علميا َّ َِّّ
لم َّر َّوإن َّلم َّيكن َّ َّ
ن َّالدعوةَّ ،وهذَّا َّا َّ
ل َّم َّ
العامل َّالمكاينِّ َّللني َّ
التحليلَّوالقراء َّةَّالعلميَّة ََّّ.
َّ
بطريقةَّظاهرهاَّ
َّ
حَّيفَّالدعو َّةَّ
شج ًَّع َّاَّلصحابَّالهوا َّءَّللقد َّ
مَّ َِّّ
ينِّ َّوالبيئ َّة َّاالجتماعي َّة َّلنق َّدَّ
ت َّالس َّيِّئة َّالستغل َّل َّالعامل َّالمكا َّ
ي َّيف َّبيا َّن َّالمآال َّ
وقبل َّالمضَّ ِّ َّ
نَّ
ت َّلتبدي َّد َّالصور َّة َّالنمطية َّع َّ
ثلث َّملحظا َّ
عام ََّّ ،نذك َّر َّ َّ
بشكل َّ َّ
َّ
ب َّوالديا َّن َّوالفكار َّ
المذاه َّ
البداوةَّوالدعو َّةَّاإلصلحي َّةَّيفَّبل َّدَّنجد ََّّ:
يفَّ
بلد َّنجدَّ َّصحراءَّ َّقاحل ًَّة َّتصدَّق َّعليه َّا َّكلَّ َّأوصاف َّالذ َِّّم َّ َّ
المالحظة األولىَّ :ل َّم َّتكن َّ َّ
نَّالجزيرة َّالعربي َّةَّفي َّهَّالكثيرََّّ
وتخلفَّحضاريَّ ََّّ،فهذاَّاإلقليمَّم َّ
وتوحش َّ َّ
وبدائي َّةَّ َّ
نَّجهلَّ َّ َّ
البداو َّةَّم َّ
ىَّ
من َّالمراك َّز َّالحضَّري َّة َّوالمدن َّالمأهولة َّبالسكان َّمن َّذ َّأزمنة َّقديمةَّ ََّّ ،فإطلق َّوصف َّالبداو َّة َّعل َّ
جهل َّبتاريخ َّهذ َّه َّالبلد َّوأحواله َّا َّاالجتماعي َّة َّوالسياسي َّةَّ
النجدي َّ َّ
َِّّ
ي َّاإلقليم َّ
جمي َّع َّنواح َّ
والدينية َّ.
َّ()1

ب َّعلىََّّ
تاريخ َّالبل َّد َّالنجدي َّة َّأ َّو َّحاضرها ََّّ ،فالغال َّ
ف َّ َّ
ال َّيص َّ
وإذا َّكا َّن َّمصطلح َّالبداو َّة َّ َّ
نَّ
استخدامه َّيف َّالخطاب َّالعربي َّالمعاصر َّلـتحقير َّأقوا َّمَّ ،أو َّلرسم َّحدودَّ َّواختلفات َّثقافية َّبي َّ
فَّظواهرَّديني َّةَّكاإلسل َّمَّالوهابيََّّ.
المشرقَّوالخليجَّ،أوَّحتىَّلتوصي َّ
نَّ
ى َّأ َّن َّ(وص َّم َّالخليج َّبالبداو َّة َّأ َّو َّالثقافة َّالصحراوي َّة َّغال ًب َّا َّم َّا َّيكو َّن َّم َّ
ض َّإل َّ
ب َّالبع َّ
ويذ َّه َّ
ل َّالشا َّمَّ ،وتفرتض َّأ َّن َّكلَّ َّأمَّتها َّتشبههاَّ ،أو َّأهنا َّهي َّالمثا َّلَّ
ي َّإلى َّساح َّ
نخب َّمشرقيَّ َّة َّتنتم َّ
الحضاريََّّلألمة) َّ.
َّ()2

(َّ )1لتبديد َّالصورة َّالتقليدية َّعن َّبلد َّنجد َّيمكن َّالرجوع َّإلىَّ :كتاب َّ(الحياة َّاالجتماعية َّعند َّحضر َّنجد َّيفَّ
الفرتة َّالتي َّسبقت َّظهور َّالدعوة َّاإلصلحية) َّ(َّ )1744-1157لعبد َّالرحمن َّالعرينيَّ ،وكتاب َّ(جمهرةَّ
أنساب َّالسر َّالمتحضرة َّيف َّنجد) َّلألستاذ َّحمد َّالجاسرَّ ،وكتاب َّ(نجد َّقبل َّالوهابيةَّ ..الظروفَّ
االجتماعيةَّوالسياسيةَّوالدينيةَّإبانَّالقرونَّالثلثةَّالتيَّسبقتَّالحركةَّالوهابية)َّلعويضةَّالجهنيَّ.
(َّ)2عامرَّمحسنَّ،دفاعاَّعنَّالبداوةَّ،صحيفةَّالخبارَّاللبنانيةَّ25(َّ،أيلولَّ2017م)َّ.
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تصور َّفكرة َّالجمع َّبين َّالبداو َّة َّوالفكارَّالدينية َّا َّلسلفيَّةََّّ،
ن َّالسهل َّ َّ
س َّم َّ
المالحظة الثانيةَّ :لي َّ
ضَّلكثي َّرَّمنَّقيَّمهاَّوتقاليدهاَّوأنظمتهاَّاالجتماعي َّةَّ
مناه َّ
بحدَّذاتهَّمعارَّضَّلمبدأَّالبداوةَّ َّ،
فالدينَّ َِّّ
البدوية ََّّ ،وهيَّ
َّ
ط َّ
ض َّالوسا َّ
يف َّبع َّ
ن َّوانعدام َّه َّ َّ
ك َّهشاشة َّالدي َّ
ى َّذل َّ
ف َّإل َّ
والسياسي َّة َّوالقضائية ََّّ ،أض َّ
نَّتجاوزَّذلكََّّ
تمكنَّم َّ
بَّيفَّبيئتهَّوزمانهَّ،فكيفَّ َّ
يَّأنكرهاَّمحمدَّبنَّعبدَّالوها َّ
ىَّالمظاهرَّالت َّ
إحد َّ
نَّتطويعه َّمَّ
نَّم َّ
فَّتمكَّ َّ
كَّعاداهت َّمَّوالخ َّذَّبطريقت َّهَّالدينيةَّالصارمة َّ؟َّوكي َّ
ىَّتر َّ
بَّالبدوََّّعل َّ
كلهَّ،وأج َّ
بَّمصالحهمَّوإلزامه َّمَّ
ىَّاختلفهمَّوتنافسهمَّوتضار َّ
جمعهمَّوتوحيدهمَّعل َّ
وتغييرَّطباعهمَّ،ثمَّ ْ
بالخضوعَّلقياد َّةَّسياسي َّةَّواحدةَّ،ث َّمَّانطلقَّهب َّمَّلنشرَّدعوته؟َّ
بَّوالتحولََّّ
الَّيمكنه َّاَّأن َّتحدث َّهذاَّاالنقل َّ
تَّالمادي َّةَّوحدها َّمهم َّاَّكا َّنَّحجمهاَّ َّ
فاإلمكانا َّ
ف َّإ َّنَّ
ت َّعليه ََّّ ،فكي َّ
س َّلم َّا َّكان َّ
ت َّوالمصالح َّنح َّو َّاتجاه َّمعاك َّ
ن َّوالطبا َّع َّوالعادا َّ
يف َّالدي َّ
الجذري َّ َّ
كانتَّهذهَّاإلمكاناتَّمحدود َّةَّومحاط َّةَّبمختلفَّالتحديات؟ َّ!َّ
ي َّمشاهب َّة َّإلىَّ
يف َّالقر َّن َّا َّلساب َّع َّالميلد َّ
ق َّاإلسلمَّ َّمنه َّا َّ َّ
ي َّانطل َّ
المالحظة الثالثةَّ :تع َّد َّالبيئ َّة َّالت َّ
ن َّبيئ َّةَّ
ن َّعش َّر َّالميلدي ََّّ ،إ َّن َّل َّم َّتك َّ
يف َّالقرن َّالثام َّ
ت َّفيه َّا َّالدعو َّة َّالنجدي َّة َّ َّ
يَّظهر َّ
ح َّد َّكبي َّر َّللبيئ َّة َّالت َّ
ن َّشأ َّن َّللدعوةََّّ
ص َّم َّ
ل َّذ َّم َّوانتقا َّ
ش َّومستوى َّالتمدن ََّّ ،وعليه َّفك َّ
ط َّالعي َّ
يف َّنم َّ
تطورَّا َّ َّ
الدعو َّة َّأكث َّر َّ ًَّ
ب َّأولىَّ ،والنظرةَّ َّالدوني َّةَّ
ن َّبا َّ
ى َّالبداو َّة َّوبدائي َّة َّالبيئ َّة َّفإنه َّيطال َّاإلسل َّمَّويلحَّقَّه َّم َّ
النجدي َّة َّبدعو َّ
ىَّ
المسيحيَّيف َّالقرون َّالوسط َّ
َّ
للوهابية َّبوصفها َّدعو ًَّة َّبدوي ًَّة َّهي َّذات َّالنظرة َّالسائدةَّعند َّالغربَّ
ث َّاحتقا َّر َّأتباع َّالنبي َّمحم َّد َّعلي َّه َّالصل َّة َّوالسل َّم َّبوصفه َّم َّأم ًَّةَّ
ب َّمن َّحي َّ
عن َّاإلسلمَّ َّوالعر َّ
ح َّدَّالس َّيف َّ.
تَّمنَّالصحراءَّلتنش َّرَّدينهاَّب َّ
بدوي ًَّةَّبربري ًَّةَّخرج َّ
َّ()1

(َّ )1للوقوف َّعلى َّشيء َّمن َّالتصورات َّالسائدة َّعند َّالغرب َّيف َّالقرون َّالوسطى َّعن َّاإلسلم َّانظرَّ :كتابَّ
أليكسي َّجورافسكي َّ(اإلسلمَّوالمسيحية) َّ(صَّ،)80-57َّ:وكتاب َّحسام َّعيتاين َّ(الفتوحات َّالعربية َّيفَّ
ورايات َّالمغلوبين) َّ(صَّ،)26-25َّ:ومقال َّبدر َّالدين َّهوشتاين َّبعنوان(َّ :صورة َّاإلســلم َّوالمسلمينَّ
فـي َّالمتخيـل َّالوروبـي َّفـي َّالقرون َّالوسطى) َّالمنشور َّيف َّموقع َّمؤسسة َّمؤمنون َّبل َّحدود َّللدراساتَّ
والبحاثَّبتاريخَّ(2017َّ/1َّ/24م)َّ.
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ن َّاإلسل َّم َّمتَّهم َّبالدموية َّوبالخصومة َّم َّع َّالعل َّمَّ
ن َّوحتى َّيومن َّا َّهذا ََّّ ،ودي َّ
ك َّالحي َّ
ومنذ َّذل َّ
يَّ
يف َّالعال َّم َّالغرب َّ
ك َّاال َِّّتها َّم َّفلسف َّة َّومثقَّفو َّن َّوزعما َّء َّكبار َّ َّ
ق َّبذل َّ
والمدني َّة َّوالعقلنية ََّّ ،نطَّ َّ
كَّ
جدية َّ؛ َّوذل َّ
ي َّيدفع َّعن َّاإلسل َّم َّهذه َّالتَّهَّم َّفإنه َّملزَّ َّم َّبدفعها َّعن َّالدعوة َّالن َّ
المسيحيََّّ ،فالذ َّ
للشرتاكَّيفَّمنش َّأَّاالهتا َّمَّوحقيقته ََّّ.
مآالت توظيف البيئة المكانية واالجتماعية لنقد األفكار:
يش َِّّكلَّاالستنادَّإلىَّالعواملَّاالجتماعيةَّوالبيئةَّالجغرافيةَّيفَّتفسيرَّالظواهرَّوالفكارَّالدينيةََّّ
لَّ
ونقدها َّمسل ًَّكا َّمغر ًَّيا َّلهواة َّنقد َّالديان َّأو َّلخصو َّم َّبعض َّاالتجاهات َّالدينية َّوا َّلمذهبي َّة َّداخ َّ
تحليلي َّفلسفيَّ ََّّ ،فتبدو َّالنتيج َّةَّ
َّ
فكري َّ
َّ
يف َّقالب َّ
ح َّواالهتامَّ َّ َّ
ن َّالواحد َّ؛ َّإ َّذ َّإن َّه َّيقدَّ َّم َّالنق َّد َّوالقد َّ
الدي َّ
ي َّلتفسي َّر َّالظاهر َّة َّالدينية ََّّ ،م َّع َّأ َّن َّالم َّر َّمجر َّد َّإضاف َّةَّ
ث َّالعلم َّ
ل َّوالبح َّ
وكأهنا َّحصيلة َّالنظ َّر َّوالتأم َّ
والغضَّمنَّشأنَّالديا َّنَّوالمذاهبَّ.
ِّ َّ
للذمَّوالنق َّدَّ
إطارَّنظريَّ َّ
ن َّهذا َّالنوع َّمن َّالتحليلت َّالمؤدلجة َّقائم ًَّةَّ
ت َّالنظرية َّالناشئ َّة َّع َّ
وغال ًَّبا َّم َّا َّتكون َّالخلصا َّ
تَّ
بَّمقدما َّ
يفَّالقراءة ََّّ،والمسارعةَّللوصولَّإلىَّالنتائجَّالمقرر َّةَّسل ًَّف َّاَّع َّ
علىَّاالختزالَّوالسطحيةَّ َّ
قَّ
ن َّصاحبه َّإلى َّاليقين َّ َّو"الح َّ
ف َّيرتقي َّيف َّذه َّ
س َّضعي َّ
ظنية َّأو َّمعطيات َّغي َّر َّصحيحة َّأو َّأسا َّ
تَّالساسََّّيفََّّ
المطلق"َّ،ث َّمَّإيجا َّدَّعلق َّةَّغيرَّمنطقي َّةَّبينَّالمقدَّمةَّوالنتيجةَّالمطلوبة ََّّ،والتيَّشكَّل َّ
وضعَّهذهَّالقراءة ََّّ.
ق َّمن َّتحدي َّد َّالنتيج َّة َّالمرا َّد َّإقراره َّاَّ
ت َّينطل َّ
ن َّالتحليل َّ
ل َّهذَّا َّالنوع َّم َّ
النظري َّلمث َّ
َّ
فالبناء َّ
لَّ
وإثبات َّصحتهاَّ ،ثم َّإيجاد َّالعلق َّة َّوالمقدمة َّالملئمة َّللنتيجة َّالنهائية َّوالتي َّيخضع َّلها َّالتحلي َّ
لَّأ َّوَّهتد َّمَّ
ضَّالتفاصي َّ
يفَّبع َّ
حَّ َّ
تَّتقد َّ
تَّأو َّمؤاخذا َّ
يَّاعرتاضا َّ
لَّأ َّ
بكل َّتفاصيل َّهَّوأركانه ََّّ،م َّعَّتجاه َّ
نَّقواعده ََّّ.
يَّم َّ
البناءَّالنظر َّ

وهناك َّمصادر َّأخرى َّيمكن َّالرجوع َّإليهاَّ َّمنهاَّ(َّ:صورة َّاإلسلمَّيف َّأوربا َّيف َّالقرون َّالوسطى) َّلريتشاردَّ
سوذرن(َّ ،تراث َّاإلسلم ََّّ -الجزء َّالول) َّلجوزيف َّشاخت(َّ ،االستشراق َّاالستجابة َّالثقافية َّالغربيةَّ
للتاريخَّاإلسلمي)َّلمحمدَّالدعمي.
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ي َّوسَّطوته َّعلى َّالنفوس َّوميلها َّإليجاد َّتفسيرات َّمادي َّة َّدنيوي َّةَّ
الماد َِّّ
ونظرا َّلطغيا َّن َّالفك َّر َّ َّ
ًَّ
تَّ
ن َّالناحية َّالعلمية؛ َّفإن َّهذه َّالحكا َّم َّوالتحليل َّ
لمختلف َّالظواهر َّدو َّن َّالنظ َّر َّيف َّوجاهته َّا َّم َّ
ت َّهوا َّهَّ
كل َّ َّمن َّوافق َّ
ويتلقفه َّا َّ َّ
ط َّالعوا َّم َّوالمثقفين ََّّ َّ ،
يف َّأوسا َّ
ى َّبانتشا َّر َّوقبو َّل َّ َّ
المتحيَِّّزة َّتحظَّ َّ
نَّوالحطَّمنَّذاكَّالمذهب ََّّ.
نَّهذَّاَّالدي َّ
يَّيفَّالنيلَّم َّ
يَّأوَّالفكر َّ
وأيَّدتَّتوجَّه َّهَّالدين َّ
تَّالسيئ َّةَّمنَّأهمها ََّّ:
جَّوالمآال َّ
نَّالنتائ َّ
ىَّهذَّاَّالمسلكَّجملةََّّم َّ
ويرتتبَّعل َّ
 -1القدح يف أصل الدين وحقيقته:
فَّالبيئ َّةَّاالجتماعي َّةَّ
كصنيعةَّبشريَّ َّةَّينشأَّويتأث َّرَّبظرو َّ
َّ
لَّم َّعَّالدينَّ
نَّخل َّلَّالتعام َّ
وينشأَّذلكَّم َّ
يَّ
الفكرة َّراسخ ًَّة َّيف َّعلم َّاالجتما َّع َّالدين َّ
َّ
ت َّهذ َّه َّ
وعادات َّوتقاليد ََّّ ،وبات َّ
َّ
ن َّنظَّ َّم َّ
وما َّتحويه َّم َّ
سَّوتأملتَّ،الَّبدَّوأ َّنَّ
صدىَّلماَّتصطر َّعَّبهَّالبيئةَّمنَّأحاسي َّ
المعاصر(َّ،فالدينَّالَّبدَّوأ َّنَّيكونََّّ ًَّ
ال َّب َّد َّوأ َّنَّ
ن َّالبيئات ََّّ ،وهو َّ َّ
لبيئة َّم َّ
ت َّالمختلف َّة َّوالتقالي َّد َّالمتباين َّة َّ َّ
س َّفيه َّا َّالعادا َّ
يكو َّن َّمرآ ًَّة َّتنعك َّ
نَّتعابيرَّوقيمََّّ،وقدَّيتناولهاَّبالنق َّدَّوالتوجيهَّوالتطوير ََّّ.
يعبَّ َّرَّبصور َّةَّصادقةَّعم َّاَّيسودَّالبيئةََّّم َّ
يفَّبيئ َّةَّما ََّّ،وإذاَّكانََّّ
كثيرَّاَّم َّاَّي َّتشكَّلَّنتيج ًَّةَّحتميةَّلعد َّةَّمؤثراتَّ َّ
نَّهذَّاَّأنَّالدينََّّ ًَّ
بلَّنج َّدَّأكث َّرَّم َّ
نَّ
مجاالَّخصباَّللبيئ َّةَّ،يؤثرَّفيهاَّويتأثرَّهب َّاَّأكثرَّمنَّتأثرَّالدي َّ
الدينَّمنَّالديا َّنَّالوضعيةَّفإنهَّيكونَّ ً َّ
ال َّتتبد َّلَّ
ال َّيتغيَّ َّر َّجوهر َّه َّو َّ
ن َّمصد َّر َّ َّ
يستمد َّسلطانَّ َّه َّم َّ
َّ
السماوي َّ
َّ
ن َّ
السماوي َّبالبيئة َّ؛ َّل َّن َّالدي َّ
َّ
أصوله) َّ.
( )1

ي َّ(َّ)Ernest Renanمن َّأن َّعقيدة َّالتوحي َّدَّ
ق َّالفرنس َّ
ب َّإلي َّه َّالمستشر َّ
ك َّ َّما َّذه َّ
ومن َّذل َّ
ضَّ
تلئمَّعقليةَّالشعوبَّالساميةَّ(ومنهمَّالعربَّواليهود)َّالتيَّتميلَّإلىَّالبساطةَّوالوحدةَّ،وترف َّ

(َّ)1االجتماعَّالدينيَّ(صَّ.)243-241َّ:

4

قَّ
التعدد َّوالرتكيب؛ َّوذلك َّنتيجة َّللصحراء َّالتي َّعاشوا َّفيها َّ ،وبنحو َّذلك َّقال َّالمستشر َّ
( )1

بَّالعقليَّ َّةَّالعربي َّةَّعقلي َّةَّصحراوي َّةَّمتأثر َّةَّبظروفها َّ.
يَّاعت َّ
يَّ َّ(َّ)Leon Gautierالذ َّ
الفرنس َّ
( )2

ن َّهذا َّزعم َّالفيلسوف َّاللماين َّ(َّ )Hegelأن َّعقيدة َّالتوحيد َّومبدأ َّتجري َّدَّ
بعيدا َّع َّ
وليس َّ ًَّ
نَّ
ي َّنشأ َّبي َّ
ت َّبالبيئ َّة َّالصحراوية؛ َّذلك َّ(أ َّن َّالدين َّالمحمد َّ
الخالق َّوتنزيه َّه َّعند َّالمسلمين َّتأثر َّ
الَّ
يف َّصحاريهم َّ َّ
ق َّوالنمط؛ َّإذ َّ َّ
العربَّ ،وهؤالء َّتنطبع َّروحهم َّبالبساطةَّ ،و َّيسكنه َّم َّغياب َّالنس َّ
يَّللمفهوم) َّ.
لَّ(بالمعنىَّالنسق َّ
شيءَّيستطي َّعَّاتخا َّذَّشك َّ
َّ()3

تَّ
ن َّاإلسلمَّ َّبمنظور َّعلم َّاالجتما َّع َّونظريا َّ
ب َّيتناولون َّدي َّ
ولم َّيزل َّالمفكرون َّيف َّالغر َّ
تحوالت َّفكري َّةَّ
نَّغلبَّعليهم َّاإللحا َّدَّواللدينية ََّّ،فهو َّعندهم َّظاهرة َّنشأت َّنتيجة َّ َّ
مؤسسي َّهَّالذي َّ
ت َّالعقائ َّد َّوالشرائ َّعَّ
يف َّالقر َّن َّالسابع َّالميلديَّ ،فتكوَّن َّ
واجتماعية َّوسياسي َّة َّأفرزهتا َّالبيئة َّالعربية َّ َّ
ت َّعنها َّبصيغََّّ
ل َّاإلسل َّمَّ ،وتطوَّر َّ
ي َّالفكار َّوالنظمة َّوالتقالي َّد َّالسائد َّة َّقب َّ
ن َّوح َّ
اإلسلمية َّم َّ
تَّدراسةَّ(َّ)َّ Joseph Chelhodبعنوان َّ(َّ:مدخل َّإلى َّعل َّمَّاجتما َّعَّ
مختلفةَّ ،ومن َّهذ َّهَّالدراسا َّ
ت َّاإلسل َّمَّ(توليفة َّناجح َّة َّمتطابق َّةَّمع َّالثقافة َّوالذهنية َّالعربية ََّّ ،وهو َّالختامََّّ
اإلسل َّم َّ) َّالتي َّاعتب َّ
ي َّأو َّالمألوف ََّّ،
ج َّمحيط َّه َّالطبيع َّ
بدويا َّخار َّ
ي َّتدفع َّمجتم ًَّع َّا َّ َّ
الروحي َّلحركة َّتوسع َّشبه َّدور َّ
ئَّإمباطوري َّةَّأحيانا ََّّ.
سَّمدين َّةَّ،ويغدوَّأمةَّ،وينش َّ
وبفضلهاَّيستوطنَّهذاَّالمجتم َّعَّالرض ََّّ،ويؤس َّ
لَّ
تَّالقوميةَّ-حم َّ
نَّتعارض َّهَّمعَّالبداوةَّوالمؤسسا َّ
سسَّاإلسل َّمَّ-علىَّالرغمَّم َّ
لَّمؤ َّ
إنَّعم َّ
ت َّتكوينه ََّّ،
ي َّأكمل َّ
ى َّفيه َّا َّتربيت َّه َّالولى ََّّ ،وطاب َّع َّالمدين َّة َّالت َّ
ي َّتلق َّ
بعمق َّطاب َّع َّالصحرا َّء َّالت َّ

(َّ)1تاريخَّاللغاتَّالساميةَّ(صَّ/4َّ:النسخةَّالفرنسية)َّنقلَّعنَّكتابَّ(فلسفةَّالمشروعَّالحضاريَّبينَّاإلحياءَّ
اإلسلميَّوالتحديثَّالغربي)َّ(َّ.)198َّ/1
(َّ)2يفَّكتابهَّ(المدخلَّإلىَّدراسةَّالفلسفةَّاإلسلمية)َّنقلَّعنَّ(نشأةَّالفكرَّالفلسفيَّيفَّاإلسلم)َّ(ص.)51َّ:
(َّ )3هذا َّالنص َّمن َّكتابه َّ(محاضرات َّيف َّفلسفة َّالتاريخ)َّ ،لكن َّالرتجمة َّمنقولة َّمن َّكتاب َّ(يف َّاإلسلمَّالثقايف)َّ
(صَّ.)291َّ:
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لطوار َّالتي َّمرت َّفيه َّاَّ
ي َّإلى َّمختلف َّا َّ
يصوره َّالقرآن َّهو َّمَّ َّْألفة َّعناصر َّتنتم َّ
فالمقدس َّكما َّ َِّّ
الجزيرةَّالعربي َّةَّالغربيةَّق َّبلَّاإلسل َّم) َّ.
َّ()1

يف َّظهور َّالدعوةََّّ
ي َّوالجغرايف َّ َّ
ث َّ َّ(َّ )Planholعلى َّأهمي َّة َّالمجال َّاالجتماع َّ
ويؤكَّد َّالباح َّ
ى َّمماثلة َّيفََّّ
ت َّأخر َّ
يف َّالوقت َّنفس َّه َّإلى َّدراسا َّ
مشيرا َّ َّ
ت َّاإلسلمية ًَّ َّ ،
المحمدية َّونجاح َّالفتوحا َّ
( )2

تجرد َّهَّبطبيعة َّالحا َّلَّمن َّأصل َّهَّ
قراءهتا َّلدين َّاإلسل َّمَّقراءة َّمادية َّمن َّوجهة َّنظر َّاجتماعيةَّ ،والتي َّ َِّّ
ومصدر َّهَّاإللهي َّ.
( )3

 -2ذم المذاهب واألفكار الدينية وانتقاصها:
ل َّذمََّّ
ن َّأج َّ
ي َّاعتنقته َّ؛ َّم َّ
ن َّوالقوامَّ َّالت َّ
ي َّنش َّأ َّفيه َّا َّالدي َّ
ن َّخل َّل َّاالستنا َّد َّإلى َّالبيئ َّة َّالت َّ
وذلك َّم َّ
ك َّزعمهم َّأنََّّ
ن َّذل َّ
ت َّعنها ََّّ ،وم َّ
التعاليم َّوالفكار َّالساسي َّة َّلهذه َّالديان َّة َّوالحضارة َّالتي َّنشأ َّ
يف َّبلد َّالعرب َّ؛َّ
لديان َّالخرى َّوعد َّم َّاعرتاف َّه َّهبا َّوجد َّأرضية َّمهيَّأة َّ َّ
ي َّض َّد َّا َّ
التعصب َّاإلسلم َّ
يفَّ
متحضرين ََّّ ،وه َّم َّ َّ
ِّ َّ
ن َّغي َّر َّ
متوحشي َّ
إلسل َّم َّه َّم َّأشبا َّه َّ َِّّ
ن َّاعتنقوَّا َّا َّ
ك َّالذي َّ
ن َّأولئ َّ
كبيرَّا َّم َّ
(ل َّن َّعد ًَّدَّا َّ ًَّ
ي َّالفكر َّةَّ
ى َّتل َِّّق َّ
ب َّعقوله َّم َّعل َّ
ن َّل َّم َّتتدرَّ َّ
ن َّللحرب ََّّ ،والذي َّ
ن َّالمحبي َّ
المتوحشي َّ
َِّّ
ن َّ
أغلب َّالحيا َّن َّم َّ
نَّأسبابَّالعداء َّ)َّكم َّاَّيقولَّ(َّ)Cromer
يفَّالرَّأيَّالَّيَّعَّ َّدَّسب ًَّب َّاَّم َّ
التيَّمفادهاَّأ َّنَّالخلفَّالصادقَّ َّ
ينَّلمصر َّ.
المندوبَّالساميَّالبيطا َّ
( )4

ن َّيف َّالعصو َّرَّ
ت َّالمسلمي َّ
ن َّعوامل َّانحطاط َّالعرب َّوتأخر َّمجتمعا َّ
ك َّزعمهم َّأ َّن َّم َّ
ومن َّذل َّ
بَّ
الحديثةَّ:قوانينَّالشريعةَّاإلسلميةَّالتيَّجاءتَّمناسب َّةَّ(للتطبيقَّعلىَّمجتمعَّشبهَّجزيرةَّالعر َّ
يضا َّ.
يفَّالقر َّنَّالساب َّع)َّكماَّيقو َّلَّ(َّ)Cromerأ ً َّ
البدائيَّ َّ
َّ()5

(َّ)1مدخلَّإلىَّعلمَّاجتماعَّاإلسلمَّ(صَّ.)177َّ،179َّ:
(َّ)2تاريخَّأَّرضَّاإلسلمَّ(صَّ.)37َّ:
(َّ)3المصدرَّالسابقَّ(ص.)44-43َّ:
(َّ)4مصرَّالحديثةَّ(.)177َّ/2
(َّ)5المصدرَّالسابقَّ(.)173-172َّ/2
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حَّ
ي َّصلى َّاهلل َّعليه َّوسلم َّ(َّ ،فلما َّأصب َّ
ب َّزمن َّالنب َّ
فالشريع َّة َّكانت َّتلئ َّم َّاحتياجات َّالعر َّ
نَّ
تعديل َّهذه َّالنظم َّضربة َّالزب َّبسبب َّمبتكرات َّحضار َّة َّالعرب َّكان َّنير َّالتقاليد َّ(الشريعة) َّم َّ
ب َّمصدر َّه َّاإللهي؛ َّإذ َّإ َّن َّالقرآ َّنَّ
لساسية َّبسب َّ
ال َّيمكن َّإزاحته ََّّ ،أوَّتعد َّيل َّأحكام َّه َّا َّ
الثقل َّبحيث َّ َّ
ي َّيف َّآ َّن َّواحد) َّ .وهذا َّكل َّم َّ(َّ )َّ Gustave Le Bonالمشهو َّرَّ
ين َّوسياس َّ
ي َّومد َّ
دستور َّدين َّ
َّ()1

بإنصافهَّللعرب ََّّ.
سَّ
ومن َّذلكَّزعمه َّمَّأن َّاإلسل َّمَّملئ َّمَّللشعوب َّالببري َّةَّوالم َّمَّالبدائيةَّ ،يقول َّكرومر َّ(َّ:لي َّ
تَّ
قَّاإلسل َّم) َّ،وكماَّيزع َّمَّأرنس َّ
يفَّاعتنا َّ
يفَّأ َّنَّالمجتم َّعَّالبدائيَّيفي َّدَّإفاد َّةَّكبير َّةَّ َّ
كَّ َّ
نَّش َّ
هناك َّم َّ
َّ()2

يعدَّتقدَّ ًَّم َّاَّللسَّودَّالذ َّينَّدخلواَّفيه) َّ.
رينانَّبأ َّنَّ(اإلسل َّمَّ َّ
َّ()3

ى َّاإلسلمََّّ
يف َّإقبا َّل َّالفارق َّة َّعل َّ
ين َّ(َّ )Carl Beckerالسبب َّ َّ
ق َّاللما َّ
ويوضح َّالمستشر َّ
ى َّالولى ََّّ،
فو َّقة َّعل َّ
ى َّحضار َّة َّالسود ََّّ ،كما َّأ َّن َّحضارتنا َّمت َِّّ
متفوق َّة َّعل َّ
إلسل َّم َّ َِّّ
فيقول(َّ :حضار َّة َّا َّ
تَّ
ي َّصنعته َّ؛ َّولهذَّا َّكان َّ
س َّالت َّ
ين َّالجنا َّ
ل َّإنه َّنتيج َّة َّتد َّ
ى َّاإلسل َّمَّ ،ب َّ
ت َّعل َّ
وجرير َّة َّهذَّا َّالواق َّع َّليس َّ
نَّحضارتنا) َّ.
يَّم َّ
حضار َّةَّاإلسل َّمَّأكثرَّتطاب ًَّق َّاَّمعَّذهنيَّةَّالزنج َّ
َّ()4

ب َّالرتكي َّة َّالتيََّّ
ن َّ(أ َّن َّاإلسل َّمَّيتناغم َّم َّع َّبربري َّة َّالشعو َّ
ض َّالفلسف َّة َّواللهوتيي َّ
ى َّبع َّ
كما َّادع َّ
س َّالمسيحي َّة َّم َّع َّاإلنسا َّن َّالمتحضر) ََّّ،
س َّم َّع َّالببري َّة َّكم َّا َّتتجان َّ
أقبلت َّعليهَّ ،وأ َّن َّاإلسلمَّ َّمتجان َّ

(َّ)1حضارةَّالعربَّ(صَّ-608َّ:مطبعةَّعيسىَّالبابيَّالحلبي1969َّ،م).
(َّ)2مصرَّالحديثةَّ(َّ.)171َّ/2
أيضاَّعن َّالسيرََّّ
(َّ )3تاريخ َّشعب َّبني َّإسرائيل َّ(َّ )101َّ /1نقل َّعن َّمصر َّالحديثة َّ(َّ،)171َّ /2وينقلَّ َّكرومر َّ ً َّ
جون َّسيلي َّقوله(َّ :حيثما َّترتفع َّقبيلة َّبربرية َّبنفسها َّعن َّمستوى َّالببرية َّوالتخلفَّ ،وتنتهج َّسبيل َّالتنمية؛َّ
فهيَّتفعلَّذلكَّعادةَّمنَّخللَّالدخولَّيفَّاإلسلم)َّ.
ويف َّالفصل َّالخامس َّمن َّكتاب َّ(دراسات َّغرب َّإفريقيا) َّتورد َّ(َّ)Mary Kingsleyبعض َّالملحظاتَّ
عنَّمواءمةَّاإلسلمَّلظروفَّالمجتمعَّاإلفريقيَّالحاليةَّ.مصرَّالحديثةَّ(ََّّ.)172َّ/2
(َّ)4العربَّواإلسلمَّيفَّمراياَّاالستشراقَّ(صَّ.)68َّ:
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ي َّالشهير َّ(ََّّ)Montesquieu
منهمَّ :الكاردينال َّ(َّ، )John Newmanوالفيلسوف َّالفرنس َّ
( )1

قَّ
ق َّاإلسلمَّ َّلن َّه َّيواف َّ
ك َّبأهن َّم َّ(أبشع َّالخلق) ََّّ ،وأهنم َّ(تحمَّسوَّا َّالعتنا َّ
ي َّوصف َّالترا َّ
والذ َّ
غريزهتم ََّّ،وأعطاهمَّمبراَّلنش َّرَّالدما َّرَّيفَّأرضَّالنصارى) َّ.
( )2

ىَّ
ت َّعل َّ
ي َّحافظ َّ
ن َّسكا َّن َّالجبال َّالمغربية َّوالت َّ
ى َّالقبائل َّالببري َّة َّم َّ
ويشي َّر َّ(َّ )َّ Planholإل َّ
لَّ
(نظرا َّإلطارها َّالديني َّالبدائيَّ ،وتحولها َّغي َّر َّالمكتم َّ
بربرية َّلغتها َّرغم َّتقبلها َّلإلسل َّم؛ َّ ًَّ
للمسيحية) .
َّ()3

ومن َّذلك َّأيض َّاَّالزعم َّبأن َّالعقيدة َّالوهابية َّملئم َّةَّللبد َّوَّونمط َّتفكيرهم َّوأسلوب َّمعيشه َّمَّ
بَّلحاجاهتم ََّّ.
المتحضرةَّ َّ،والَّتستجي َّ
ِّ َّ
الَّتلئمَّالشعوبَّ
ىَّثقافتهمَّ،وأهن َّاَّ َّ
ومستو َّ
يف َّبل َّد َّالمغربََّّ
ب َّالمالكي َّ َّ
ل َّانتشا َّر َّالمذه َّ
ن َّعوام َّ
أن َّم َّ
ن َّخلدو َّن َّ َّ
زعم َّاب َّ
ك َّ َّ
ن َّذل َّ
وم َّ
بَّ
ل َّالمغر َّ
ت َّغالب َّة َّعلى َّأه َّ
ث َّيقول(َّ :فالبداو َّة َّكان َّ
والندلس َّغلبة َّالبداو َّة َّعلى َّأهلها َّحي َّ
ل َّالحجا َّز َّأميلََّّ
ي َّلهل َّالعراقَّ ،فكانوا َّإلى َّأه َّ
والندلسَّ ،ول َّم َّيكونوا َّيعانو َّن َّالحضارة َّالت َّ
غضا َّعندهم ََّّ ،ول َّم َّيأخذ َّه َّتفسَّخ َّالحضارةََّّ
ي َّ َّ
ب َّالمالك َّ
لمناسب َّة َّالبداوة َّ؛ َّولهذَّا َّل َّم َّيز َّل َّالمذه َّ
مخصوص َّا َّعن َّدَّ
ً َّ
ك َّعلما َّ
ن َّالمذاهب ََّّ .ولم َّا َّصار َّمذهب َّاإلمامَّ َّمال َّ
يف َّغير َّه َّم َّ
وهتذيبه َّا َّكما َّوق َّع َّ َّ
قَّ
لَّيفَّاإللحا َّ
أهلَّمذهب َّهَّولمَّيكنَّلهمَّس َّبيلَّإلىَّاالجتهادَّوالقياسَّ،فاحتاجواَّإلىَّتنظيرَّالمسائ َّ
ن َّمذاهب َّإمامهمَّ ،وصار َّذلك َّكل َّهَّ
وتفريقه َّا َّعند َّاالشتبا َّه َّبع َّد َّاالستناد َّإلى َّالصو َّل َّالمقررة َّم َّ
ب َّإمامه َّمَّ
ن َّالتنظي َّر َّأو َّالتفرق َّة َّواتبا َّع َّمذه َّ
ك َّالنو َّع َّم َّ
ى َّذل َّ
ج َّإلى َّملك َّة َّراسخ َّة َّيقتد َّر َّهب َّا َّعل َّ
يحتا َّ
فيهماَّماَّاستطاعوا) َّ.
( )4

طَّ
عامل َّلتقييم َّالمذاهب َّوالديان َّوالح َّ
ى َّالتمدن َّ ً َّ
وهكذا َّصارت َّالبيئة َّاالجتماعية َّومستو َّ
يفَّ
س َّعلميةَّ ،بل َّيرجع َّ َّ
مستندَّا َّلس َّ
ًَّ
من َّشأهن َّا َّبقصد َّأو َّغير َّقصدَّ ،دون َّأن َّيكون َّذلك َّالتقييم َّ
(َّ)1االستشراقَّ..االستجابةَّالثقافيةَّالغربيةَّللتاريخَّاإلسلميَّ(صَّ.)77َّ،72-71َّ:
(َّ)2تأملتَّيفَّتاريخَّالرومانَّ..أسبابَّالنهوضَّواالنحطاطَّ(صَّ.)224-223َّ:
(َّ)3تاريخَّأرضَّاإلسلمَّ(ص.)61َّ:
(َّ)4مقدمةَّابنَّخلدونَّ(َّ.)955-954َّ/3
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ن َّدحضه َّا َّبالدلة َّالموضوعيةَّ ،والتي َّتقرأ َّالظاهرة َّيف َّسياقهاََّّ
الغالب َّإلى َّفرضية َّاختزالية َّيمك َّ
يفَّهذ َّهَّالظاهرة ََّّ.
لَّمنهماَّ َّ
ىَّتأثي َّرَّك َّ
لَّالمؤثرة ََّّ،ومد َّ
فَّوالعوام َّ
الطبيعيَّ،م َّعَّاستحضا َّرَّكلَّالظرو َّ
 -3مدخل للشطح والهذيان:
ح َّبا ًَّباََّّ
ب َّوالديان َّأهنا َّتفت َّ
من َّجمل َّة َّالمآالت َّالسيئ َّة َّالستغلل َّالبيئ َّة َّالمكاني َّة َّلنقد َّالمذاه َّ
يفَّعقو َّلَّأصحاهبا ََّّ.
تَّالناشئةَّ َّ
بَّتركيبَّاالستنتاجاتَّالباطل َّةَّعلىَّالوها َّمَّوالخياال َّ
للهذيا َّنَّع َّ
نَّ
ب َّم َّ
ى َّمركَّ َّ
ن َّخل َّل َّاالعتماد َّعل َّ
ي َّوالبداو َّة َّم َّ
ب َّالحنبل َّ
ن َّالمذه َّ
ط َّبي َّ
ك َّالرب َّ
ومن َّذل َّ
ل َّدون َّاالستناد َّلشي َّء َّمن َّالدل َّة َّوالشواه َّدَّ
ق َّالوها َّم َّالتاريخية ََّّ ،ب َّ
ت َّالخاطئ َّة َّواختل َّ
االفرتاضا َّ
الضعيفة ََّّ.
جهدَّا َّمضاع ًَّفا َّلتفني َّد َّالمقدمات َّواالفرتاضات َّالخاطئةََّّ
والرد َّعلى َّهذ َّه َّاالدعاءات َّيتطلب َّ ًَّ
ي َّالمرتبطََّّ
ي َّصلة َّمنطقي َّة َّبالنتائج َّالنهائية ََّّ ،وسنذكر َّثلث َّة َّنماذج َّللهذيا َّن َّالفكر َّ
س َّله َّا َّأ َّ
والتي َّلي َّ
بَّاعتمادَّاَّعلىَّبيئتها ََّّ:
بقضيةَّنق َّدَّالمذاه َّ
النموذج األول :الحركة السنوسية الحنبلية:
يرىَّمح َِّّللو َّنَّيفَّظهورَّالحركاتَّاإلسلميةَّاستعاد ًَّةَّلنفوذَّتوجَّهاتَّإسلميةَّتاريخيةَّمعيَّنةََّّ،
يفَّالقر َّنَّ
الوهابيةَّ َّ
َّ
نَّتيميَّة ََّّ،واستعادَّ َّْت َّهَّالحرك َّةَّ
جسدت َّهَّأفكا َّرَّاب َّ
يَّ َّ
الحنبليَّالذ َّ
َّ
تحديدَّاَّاالتجا َّهَّ
ًَّ
وهيَّ
كونَّ
يفسر َّ َّ
بدوي َّتبسيطيََّّ ،وهذَّا َّبدور َّه َّ َِّّ
َّ
ل َّبأنه َّ
حسب َّهذَّا َّالتحلي َّ
َّ
ويتميز َّهذا َّالفك َّر َّ
التاسع َّعشر ََّّ َّ ،
يَّ
ت َّكانت َّليبيا َّوالسعوديةَّ ،وه َّ
ت َّالصحوةَّ َّاإلسلمية َّيف َّا َّلسبعينا َّ
لساس َّية َّالتي َّدعمَّ َّ
الدَّول َّا َّ
مسرحا َّلثورات َّحنبلي َّة َّ(الوهابية َّوالسنوسية) ََّّ ،وق َّد َّكانت َّهذه َّالدو َّلَّ
ًَّ
الدول َّنفسَّه َّا َّالتي َّكانت َّ
ت َّعلى َّحياهتا َّالبدوية؛ََّّ
ق َّصحراوية َّهامشيةَّ ،ظلَّ َّ
تحديدا؛ َّلهنا َّمناط َّ
ًَّ
مسرحا َّلهذه َّاالنتفاضات َّ
ًَّ
مم َّاَّأعطاهاَّقابلي ًَّةَّلهيمن َّةَّالفك َّرَّالحنبلي َّ.
َّ()1

(َّ)1الحركاتَّاإلسلميةَّوأثرهاَّيفَّاالستقرارَّالسياسيَّيفَّالعالمَّالعربيَّ(ص.)33َّ:
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بَّمن َّهَّ
عبثَّالَّيقرت َّ
بَّالفقهي َّةَّ َّ
يَّوأح َّدَّالمذاه َّ
إلسلم َّ
ثَّا َّ
نَّاالنبعا َّ
يَّصلة َّبي َّ
السعيَّإليجاد ََّّأ َّ
مذهبيَّ
َّ
ن َّإضفاء َّلون َّ
ق َّالمذهبية ََّّ ،فل َّيمك َّ
عابر َّة َّللفوار َّ
ظاهرة َّعالمي َّة َّ َّ
َّ
ث َّ
العقلءَّ ،فهذَّا َّاالنبعا َّ
تَّاإلسلمية ََّّ.
معيَّنَّعلىَّاالتجاها َّ
ت َّيف َّبيئ َّةَّ
السنوسية َّحنبلي ًَّة َّيف َّاتجاهها َّالفقهيَّ ََّّ ،فق َّد َّنشأ َّ
َّ
ى َّلم َّتكن َّالحرك َّة َّ
ن َّجه َّة َّأخر َّ
َّوم َّ
يفَّ
ب َّالحنبليَّ َّمنذ َّظهوره َّحتى َّيومنا َّهذا َّأيَّ َّوجود َّفعليَّ َّ َّ
ف َّللمذه َّ
مالكيَّةَّ َّالمذهبَّ َّ ،وال َّيعر َّ
الشما َّلَّاإلفريقيَّ ََّّ.
نَّالحركةَّالسنوسيةَّوالدعو َّةَّاإلسلمي َّةَّالمعاصر َّةَّ
طَّمباشرََّّبي َّ
سَّهناكَّارتبا َّ
ومنَّجه َّةَّثالث َّةَّلي َّ
تَّكثيرة ََّّ.
نَّالثانيةَّامتدا ًَّداَّلألولىَّ،فبينهماَّتب َّاينا َّ
يفَّليبيا ََّّ،فلمَّتك َّ
ي َّلمستوىََّّ
ي َّفهو َّيف َّحال َّثبوت َّه َّال َّيرتق َّ
أما َّالدعم َّالمزعو َّم َّللصحو َّة َّمن َّقبل َّالنظا َّم َّالليب َّ
الدعمَّبقد َّرَّماَّهوَّغضََّّالطرفَّعنَّالنشاطَّاإلسلميَّلسبابَّسياسيَّةَّمحضَّةَّ،وهوَّمنهجََّّاتَّبع َّهَّ
يفَّمصر ََّّ.
تَّ َّ
نَّالنظم َّةَّآنذاك ََّّ،منهاَّنظامََّّأنورَّالسادا َّ
عددَّم َّ
ي َّللتجاه َّالسلفي َّالحنبلي َّنابع َّمن َّالتوج َّهَّ
والحال َّيختلف َّيف َّالسعو َّديةَّ ،فالدعم َّالرسم َّ
نَّ
تصح َّالمقارنة َّبي َّ
ل َّالسر َّة َّالحاكمة ََّّ ،وال َّ َّ
ن َّقب َّ
ت َّم َّ
ي َّالتاريخي َّلهذ َّه َّاالتجاها َّ
ي َّوالتبن َّ
اإلسلم َّ
ف َّالدواف َّعَّ
ي َّالقضاي َّا َّاإلسل َّمية ََّّ ،الختل َّ
يف َّدع َّم َّوتبن َّ
سياسي َّآخ َّر َّ َّ
َّ
ي َّنظامَّ َّ
السعودي َّوأ َّ
َّ
النظا َّم َّ
والهدافَّوالمقاصد ََّّ.
النموذج الثاين :أحالم المهدوية يف البالد النجدية:
يدَّعي َّأحدهم َّأنَّ(منطقة َّنجد َّلم َّتتميز َّفقط َّبأهنا َّالمعقل َّالساسيَّللبداوةَّ ،بل َّهي َّالمنبتََّّ
تَّ
ن َّواآلخ َّر َّبموجا َّ
ن َّالحي َّ
ف َّبي َّ
ال َّينفكَّ َّيقذ َّ
ي َّلحيا َّة َّالبداوة ََّّ ،هي َّخزا َّن َّبشريَّ َّ َّ
الو َّل َّوالساس َّ
ى َّمطل َّع َّالقر َّن َّالعشرين ََّّ ،هذ َّه َّالعلق َّةَّ
خ َّ َّوحت َّ
ى َّمن َّذ َّفج َّر َّالتاري َّ
بدويَّ َّة َّجائع َّة َّتار َّة َّوغازي َّة َّتار َّة َّأخر َّ
ج َّالمثالي َّلمجتم َّعَّ
ن َّمنطق َّة َّنج َّد َّالنموذ َّ
ت َّم َّ
الصحراوي َّجعل َّ
َّ
ن َّاإلنسا َّن َّووعائ َّه َّ
الجدليَّة َّبي َّ
يَّأصحابَّالدعواتَّالسياسي َّةَّ
يَّيغر َّ
جَّالذ َّ
تَّالقديم َّةَّمنَّجهةَّ،والنموذ َّ
المهد َّدَّللحضارا َّ
َِّّ
البداوةَّ
نَّ
ك َّع َّ
ن َّجه َّة َّثانية ََّّ ،ناهي َّ
يف َّ َّمنطق َّة َّا َّلجزير َّة َّالعربي َّة َّم َّ
والديني َّة َّالهادف َّة َّللغز َّو َّأ َّو َّللسيطر َّة َّوالتحكَّ َّم َّ َّ
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ىَّ
يف َّصفوف َّسكا َّن َّهذ َّه َّالمنطقة) ََّّ .ث َّم َّذك َّر َّثلثة َّأمثلة َّلبيا َّن َّمد َّ
عمق َّفكرة َّالمهدي َّالمتغلغلة َّ َّ
نَّ
سيلمةَّالكذابَّ ،والمهدوي َّةَّالمنسوبة َّلمحم َّدَّاب َّ
يفَّنجد ََّّ،وهي َّحرك َّةَّم َّ
رسوخ َّالفكر َّةَّالمهدوية َّ َّ
كَّ
ض َّبالدعو َّة َّاإلصلحية ََّّ ،وأهنا َّامتداد َّلتل َّ
ل َّذلك َّللتعري َّ
الحنفيةَّ ،وحرك َّة َّجهيما َّن َّالعتيبي ََّّ ،ك َّ
للدعواتَّالديني َّةَّالشاذة َّ.
َّ()1

ل َّالبداوة َّيف َّبلد َّالعرب ََّّ،
ق َّتصويرَّ َّبلد َّنجد َّوكأهنا َّمعقَّ َّ
بعيدا َّعن َّمحاولة َّالنص َّالساب َّ
و ًَّ
سَّ
فالتدليسَّالهمَّ َّهو َّيفَّاعتبارها َّالمصدر َّالرئيس َّلموجات َّالبداوة َّالمتَّجهة َّنحو َّالشمالَّ ،ولي َّ
ت َّالهجر َّة َّالجماعيَّة َّلبعض َّقبائل َّالجزيرة َّانطلقت َّمن َّمختلف َّأقاليمها ََّّ:
المر َّكذلكَّ ،فحركا َّ
خَّ
يف َّتاري َّ
ت َّالكث َّر َّشهر َّة َّ َّ
ل َّالهجرا َّ
يمنه َّا َّوحجازه َّا َّوشرقها ََّّ ،ولم َّتقتصر َّعلى َّبل َّد َّنج َّدَّ ،ب َّ
بَّ
مهد َّالعر َّ
ن َّ َّ
ى َّقيل ََّّ :إن َّاليم َّ
ب َّاليمن َّإلى َّبل َّد َّالشا َّم َّوالعراقَّ ،حت َّ
الجزيرة َّهي َّهجر َّة َّعر َّ
ى َّهيئة َّالغز َّو َّالببري َّالمد َِّّمر َّللحضاراتََّّ،
والعراق َّقبهم َّ ،كما َّأن َّهذه َّالهجرات َّل َّم َّتكن َّعل َّ
َّ()2

يف َّبناء َّالحضارةَّ ،وتعايشوَّا َّم َّعَّ
بل َّغالب َّا َّم َّا َّاندمج َّأهلَّ َّالجزيرة َّيف َّالبيئات َّالجديدةَّ ،وشاركوا َّ َّ
أهلهاَّ.
ض َّالقاحلة َّهد ًَّف َّا َّمغر ًَّي َّا َّلصحاب َّالمشاريعََّّ
ل َّمن َّهذه َّالر َّ
ن َّالتناقض َّيف َّأن َّه َّجع َّ
ويكم َّ
قَّ
ال َّيف َّبيئ َّة َّحضرية َّمستقرة ََّّ ،فالصحراء َّالتي َّتضي َّ
ن َّظهورها َّإ َّ
الديني َّة َّوالسياسية ََّّ ،والتي َّال َّيمك َّ
وسياسيا ََّّ.
َّ
نَّتكو َّنَّالبيئ َّةَّالمناسب َّةَّللمشاريعَّالطموح َّةَّدينيَّ َّاَّ
شَّل َّ
بَّالعي َّ
بأهلهاَّالنعدامََّّأسبا َّ
أماَّالمثلةَّالتيَّأوردهاَّفأمار َّةَّالبؤسَّباديةَّعلىَّكاتبها؛َّإذَّإنهَّلمَّيجدَّم َّاَّيشهدَّلنظريته ََّّ،فجا َّءَّ
ب َّليست َّفكرة َّمهدوية ََّّ ،وإنم َّاَّ
سيل َّمة َّالكذا َّ
ال َّتخدمَّ َّمطلوبه ََّّ ،فحرك َّة َّم َّ
ن َّبأهن َّا َّ َّ
هبا َّوهو َّموق َّ
يفَّاليمامة ََّّ،فق َّدَّ
بَّ َّ
يفَّظاهر َّةَّادعا َّءَّالنبو َّةَّأواخر َّالعهد َّالنبوي ََّّ،وكماَّظه َّرَّمسيلم َّةَّالكذا َّ
اندرجت َّ َّ
يفَّصنعاء ََّّ.
ظهرَّالسودَّالعنسيَّ َّ

(َّ)1خصائصَّوصفاتَّالمجتمعَّالوهابيَّ-السعوديَّ(ص.)8َّ:
(َّ)2تاريخَّأرضَّاإلسلمَّ(ص.)30َّ:
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نَّ
أما َّالمهدوية َّالمنسوبة َّلمحمد َّابن َّالحنفية َّفهو َّبريء َّمنهاَّ ،وإنما َّنسبتها َّإليه َّجماعة َّم َّ
نَّبالكيسانيةَّ،فلمَّتظهرَّكحركةَّسياسي َّةَّدينيةَّ،وإنماَّكعقيدةَّدينيةَّلطائف َّةَّ
الشيعةَّالغلةَّوالمعروفي َّ
لَّرضوىَّيفَّمنطقةَّهتام َّةَّمنَّأرضَّالحجازََّّ.
يفَّجب َّ
منحرف َّةَّتعتق َّدَّأ َّنَّمهديهاَّالمذكورَّغائبَّ َّ
تَّيفَّالحجاز ََّّ.
وأماَّحركةَّجهيمانَّ،فق َّدَّتبلورتَّوظهر َّ
النموذج الثالث :المذهب الحنبلي والبداوة:
بَّ
يف َّعاصمة َّالخلف َّة َّبغدا َّد َّذ َّو َّأسبا َّ
ت َّالمعاصر َّة َّأ َّن َّ(برو َّز َّالحنبلي َّة َّ َّ
ى َّالكتابا َّ
يف َّإحد َّ
نقرأ َّ َّ
يَّ
ي َّالمضا َّد َّللقومي َّة َّالفارسي َّة َّالت َّ
ي َّالعرب َّ
ي َّالقوم َّ
ت َّالحنبلي َّة َّهي َّأح َّد َّأشكا َّل َّالوع َّ
مركبة ََّّ ،فكان َّ
ى َّاإلسماعيلية ََّّ ،وق َّد َّعبتََّّ
ت َّمن َّذ َّالمعتزل َّة َّوحت َّ
متعددة ََّّ ،تكرس َّ
ية َّ َِّّ
ب َّإسلم َّ
ب َّمذاه َّ
ت َّع َّ
تجسَّد َّ
تَّ
الحنبلية َّعن َّالفئات َّالوسطى َّالتابعة َّللدولة َّالمركزية َّمن َّالعرب َّالبدو َّبخاصَّة ََّّ ،وهذ َّه َّالفئا َّ
النفوذ َّالفارسي ََّّ ،وهذ َّهَّ
َّ
ط َّلإلسل َّم َّمقاوم ًَّة َّهبذَّا َّ
التقليدي َّالبسي َّ
َّ
ي َّ
النصوصي َّالعرب َّ
َّ
ت َّالفه َّم َّ
كرس َّ
ت َّمعادي َّةَّ
ن َّوالفقهاء ََّّ ،وهبذَّا َّفإنَّ َّجذو َّر َّهؤال َّء َّالبدوي َّة َّكان َّ
ن َّالمحدثي َّ
ت َّمكوَّن َّة َّخاص َّة َّم َّ
الفئا َّ
يكرسو َّن َّعب َّهذا َّالفه َّم َّم َّا َّس َّمي َّبالحنبليةَّ ،وأساسهاََّّ
للفلسفات َّالمثالي َّة َّالمتطرَّفةَّ ،وقد َّراحوَّا َّ َِّّ
ي َّأ َّن َّتقومَّ َّهذ َّه َّالجماع َّة َّبالدفا َّعَّ
ي َّوإن َّكا َّن َّضعي ًَّفاَّ ،وه َّو َّأم َّر َّسيؤ َِّّد َّ
ث َّالنبو َّ
ى َّالحدي َّ
االرتكا َّز َّعل َّ
عنَّكافةَّمستوياتَّالبنيةَّاالجتماعي َّةَّالعربي َّةَّالبدوي َّةَّالمتخ َِّّلفةَّ،وتعتبه َّاَّهيَّاإلسل َّم ََّّ.
قَّ
ن َّتيمي َّة َّيعود َّإلى َّتدفَّ َّ
يف َّعص َّر َّاب َّ
قوي َّللحنبلية َّيف َّالمشرق َّالعربي َّ َّ
كان َّاالنتشار َّال َّ
نَّ
الجماعات َّالرعوية َّالكثيفة َّالرتكي َّة َّوالكردية َّوالعربية(َّ ،وهذه َّالخير َّة َّقادمة َّبشكل َّمستمرَّ َّم َّ
قَّ
ن َّالمشر َّ
السلجقة َّواليَّوبيَّون َّالرتكما َّن َّحكم َّأجزاء َّكبيرة َّم َّ
َّ
الجزير َّة َّالعربية) ََّّ ،وق َّد َّاستطا َّع َّ
اساَّالنتشا َّرَّالحنبلية ََّّ.
اإلسلميَّ ََّّ،وهوَّأمرَّخلقَّأس ً َّ
نَّ
ت َّنظ َّر َّاإلما َّم َّأحم َّد َّب َّ
ل َّالحديث َّووجها َّ
ل َّمدرسة َّأه َّ
ملئما َّلجع َّ
ًَّ
عصرَّا َّ
ن َّتيمي َّة َّ ًَّ
وجد َّاب َّ
ب َّغيبيةََّّ
ت َّالسابقةَّ ،وكشف َّهتافتَّ َّجوان َّ
س َّفكريََّّ ،فقا َّم َّبنق َّد َّمختلف َّالفلسفا َّ
حنبل َّذات َّأسا َّ
نَّيستط َّعَّالردََّّبعمقَّعليها ََّّ.
منهاَّ،وإ َّنَّلمَّيك َّ
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تَّالمدنَّوالصناعاتَّوالعلو َّمَّيفَّهذَّاَّ
ثَّتدهور َّ
كانَّالعصرَّمسعَّ ًَّف َّاَّللمدرس َّةَّالنصوصيَّة َّ؛َّحي َّ
يفَّنش َّرَّ
لساسَّاالجتماعيَّ َّ
نَّهذَّاَّا َّ
نَّتيمي َّةَّعلىَّاالستفادةَّم َّ
العصرَّ،وغدَّاَّالمشرقَّبدويَّا ََّّ،فركزَّاب َّ
بَّ
ن َّوجهه َّا َّصو َّ
ث َّالسياسيَّ َّة َّالعامة ََّّ ،خاص َّة َّحي َّ
يف َّالحدا َّ
ى َّتيَّا َّر َّمؤثَّ َّر َّ َّ
ت َّإل َّ
دعوته َّالتي َّتحوَّل َّ
الجهادَّض َّدَّالمغول) َّ.
( )1

ال َّأ َّن َّتعظيمََّّ
ن َّالحنابلة ََّّ ،إ َّ
ص َّع َّ
ب َّالن َّ
ي َّأطلقه َّا َّصاح َّ
ت َّوالحكامَّ َّالت َّ
ن َّالتصورا َّ
بعيدَّا َّع َّ
و ًَّ
بَّ
النصوصَّالشرعيةَّوماَّأسماهَّبالفهمَّالنصوصيََّّموجودَّقبلَّوالدةَّاإلما َّمَّأحمدَّوتكوَّنََّّالمذه َّ
نَّحنبل ََّّ.
لَّأنَّيكونَّمذهَّبًاَّلحم َّدَّب َّ
كَّوالشافعيَّقب َّ
جَّمال َّ
الحنبليَّ،فهوَّمنه َّ
الَّ
ي َّ(أي ََّّ :بل َّد َّإيرا َّن َّوم َّا َّورا َّء َّالنه َّر) ََّّ ،إ َّ
ق ََّّاإلسلم َّ
يف َّبل َّد َّالمشر َّ
ف َّللحنابل َّة َّوجو َّد َّ َّ
وال َّيعر َّ
يف َّالوقت َّالحالي َّبالشرق َّالدنى ََّّ ،مع َّأن َّاستخدامََّّ
ق َّم َّا َّيعرف َّ َّ
إن َّكان َّالكاتب َّيقص َّد َّبالمشر َّ
لَّقرو َّن ََّّ.
فَّجغرافي َّاَّالمذهبَّقب َّ
ضللَّلوص َّ
المصطلحَّالمعاصرَّيع َّدَّأم ًَّرَّاَّم ً َّ
ك َّعلىََّّ
ب َّالحنبلي َّبحك َّم َّالسلجق َّة َّواليوبيين ََّّ ،ولم َّيعتم َّد َّيف َّذل َّ
ط َّانتشار َّالمذه َّ
ولم َّيرتب َّ
ليوبيون َّنصروَّاَّ
العامل َّالسياسي َّكبقية َّالمذاهبَّ ،بل َّعلى َّالعكس َّمن َّذلكَّ ،فالسلجقة َّوا َّ
ن َّالدولتين َّانتعشت َّالشعري َّةَّ
ي َّظل َّهاتي َّ
ت َّالمخالف َّة َّللحنابل َّة َّفقهيَّ َّا َّوعقديَّا ََّّ ،فف َّ
االتجاها َّ
الممتزج َّةَّبالفقهَّالشافعيَّ،واتس َّعَّنفوذها ََّّ.
ض َّحواضرََّّ
يف َّبع َّ
قديم َّا َّوحديثًَّا ََّّ ،وانحص َّر َّوجود َّه َّ َّ
ب َّأتباع َّا َّ ًَّ
ل َّالمذاه َّ
ي َّأق َّ
ب َّالحنبل َّ
والمذه َّ
قَّ
العراق َّوالشا َّم َّكبغداد َّوالقدس َّودمشقَّ ،فإضفاء َّصبغة َّالبداوة َّالحنبلية َّعلى َّبلد َّالمشر َّ
نَّالصحَّة ََّّ.
أساسَّل َّهَّم َّ
َّ
ضَّهرا َّءَّالَّ
مح َّ
ثَّظلَّالحنابلةَّيش َِّّكلونَّأقلي ًَّةَّمذهبي ًَّةَّ
وقدَّبقيَّالحا َّلَّعلىَّماَّهوَّعَّليهَّيفَّزمنَّابنَّتيمية؛َّحي َّ
ت َّدعوت َّهَّ
ل َّحورب َّ
ي َّيستند َّعليه ََّّ ،ب َّ
ن َّتيمي َّة َّأيَّ َّأساس َّاجتماع َّ
يجد َّاَّب َّ
يف َّالعال َّم َّاإلسلمي ََّّ ،ولم َّ َّ
يف َّجهاده َّضد َّالمغول َّبمعز َّلَّ
ك َّابن َّتيمية َّ َّ
ت َّمظلو ًَّم َّا َّيف َّالسجن ََّّ ،ولم َّيتحر َّ
واضطهد َّأتباع َّه َّوما َّ

(َّ)1االتجاهاتَّالمثاليةَّيفَّالفلسفةَّالعربيةَّاإلسلميةَّ(ص.)458-456َّ:
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ك َّإلى َّالقاعدة َّاالجتماعية َّالمؤيدة َّله ََّّ ،وإنم َّا َّقا َّم َّبواجب َّه َّالديني ََّّ،
يف َّذل َّ
ن َّالدولة ََّّ ،ولم َّيستن َّد َّ َّ
ع َّ
ثَّالعصيب َّةَّب َّدافعَّمنَّالغير َّةَّاإليمانيةَّوالمسؤوليةَّالشرعية ََّّ.
يفَّتلكَّالحدا َّ
وشاركَّ َّ
سَّلهاَّأيَّمستن َّدَّتاريخي؛َّكالزعمََّّ
صَّلي َّ
بقيتَّاإلشار َّةَّإلىَّأ َّنَّأكث َّرَّالمعلوماتَّالوارد َّةَّيفَّالن َّ
تَّ
ط َّانتشا َّر َّالحنابلة َّيف َّالمشرق َّبتدفق َّالجماعا َّ
بأن َّحنابلة َّبغداد َّكانوا َّمن َّالعرب َّالبدوَّ َّ ،ورب َّ
ن َّحك َّمَّ
ط َّبي َّ
يف َّعص َّر َّابن َّتيمية ََّّ ،والرب َّ
الرعوي َّة َّوالبدوية ََّّ ،وتدهو َّر َّالعلو َّم َّوالصناعات َّوالمد َّن َّ َّ
جَّمخيلته ََّّ.
بَّونتا َّ
تَّأفكارَّالكات َّ
السلجق َّةَّوانتشا َّرَّالمذهبَّالحنبلي ََّّ،فكلَّذلكَّمنَّبنا َّ
َّ
تابعوا البقية يف الورقة القادمة ...
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