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ََّّشأنََّّمنََّّبالتقليلََّّفيبدأَّ،َّمستوياتَّةَّعد ََّّعلىَّبيئتهاََّّعلىََّّااعتماد ََّّالنجديةَّالدعوةََّّنقد ََّّعَّيتوز َّ

ََّّمنََّّالخاليةََّّالبدويةََّّللعقليةَّمةَّالئالمَّوالبساطةََّّبالسذاجةََّّواهتامهاََّّ،هباَّجاءتَّالتيََّّاألفكارَّ

ََّّلقبولََّّئمةالمالَّالبيئةوهوََّّآخرَّأمرَّإلىَّجهيت ََّّثمََّّ،الحضارةَّمواطنََّّعنَّالبعيدةوَّوالعلومََّّالمعارف

ََّّالفكري ََّّالمضمون ََّّأن ََّّإلىَّوينتهىََّّ،َّالدعوة ََّّةَّالصحراوي ََّّالبيئةَّفََّّلالنتشارَّيصلحََّّلهاَّعَّالمتواض 

ََّّفهوَّ،الحضريةَّدون ََّّنَّعََّّجابةاإلَّعنَّعاجز ََّّ،نةالمتمد ََّّقوامَّاألَّعاتتطل ََّّكإدراَّعنَّرقاص 

ََّّتساؤالهتم ََّّوكيفيةََّّالنجديةََّّةَّالبدويَّالعقليةَّإلىَّينتهيَّثمَّ،تواجههمَّالتيََّّياتَّالتحد ََّّمعالجةأو

ََّّعنََّّبعيد ََّّبدوي ََّّوفقه ََّّ،الفهمَّفَّدةمتشد ََّّطريقة ََّّالحالَّبطبيعةَّهيََّّوالتيَّ،الدينَّلمسائلََّّتناولها

ََّّبالنقدَّمستوياتَّلاَّذههََّّعندَّوسنقفَّ.ومقاصدهَّالشرعَّسماحةَّ ََّّالتقليلَّقضي ةَّبََّّوسنبدأَّ،َّلالمفص 

َّ.والضحالةَّبالبساطةََّّواهتامهاَّيةَّصالحاإلفكارَّاألَّأهميةَّمن

 : ووصمها بالضحالة  ل من أهمية األفكار اإلصالحيةقليالتمسلك 

ََّّغايةََّّفََّّفاعتربوهاََّّ،َّالنجديةَّالدعوةََّّلمبادئََّّدونية ََّّنظرةََّّالمعاصرينََّّبعضََّّعندََّّلتتشك َّ

ََّّ،َّالمحدودةَّالساذجةَّالدينيةََّّراهتمَّوتصو ََّّالبدو ََّّلتفكيرََّّمالئمةََّّفهيَّ،َّالعقالنيةَّنَّعَّعدَّوالبَّالبساطةَّ

ََّّمَّساللإلَّمالئمةَّكانتَّةَّالنجدي ََّّ)فالبيئة ََّّعلىََّّلإلجابةََّّتكفيَّالنصوصََّّفظواهرَّ،َّالبسيطَّالسلفي 

ََّّإلىََّّعباداتهََّّوإعادةَّهرات َّوتصو ََّّمعتقداتهَّلتصحيحَّتكفيََّّكماََّّ،البسيطَّإنساهناَّاستفهامََّّعالمات

ََّّأثمرتََّّوماََّّالفلسفيةََّّأوَّالكالميةَّالعقالنيةَّإلىََّّالحاجةَّدونماَّ،َّوالبسيطَّالصحيحَّالمَّساإلَّإطار

َّ.(1)َّوتأويل(َّورأيََّّقياسَّمن

ََّّوالتيََّّ،َّكبيرَّحد ََّّإلىََّّوالحضاريةََّّالحضريةَّالتأثيراتََّّعنََّّ)بمعزلََّّةَّالنجدي ََّّالبيئةََّّتَّظل ََّّلقدَّ

ََّّالتيََّّوالفنونَّالعلومََّّتعرفوَّأَّضمهتَّفلمََّّ،َّالقديمةَّالبدويةَّالعربيةََّّالحياةَّلبساطةَّكامتدادَّتاستمر َّ

ََّّسالمَّاإلَّوصراعاتََّّ،هابالد ََّّفتحواََّّالتيَّممَّباألَّاألوائلََّّالعربَّاتكَّاحتكاَّأثمرهتاَّ ََّّالسلفي 

َّ.(2)َّالفتوحات(َّإنجازََّّبعدََّّاهاوتحد ََّّتهَّتحد ََّّالتيََّّوالدياناتَّالفكريةََّّاألبنيةَّمعََّّطَّبسيوال
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ََّّوهاَّلخل ََّّبالمرك ََّّلفكراَّتعرفَّلمَّعربيةَّبيئةَّ)فَّيةصالحَّاإلَّالدعوةَّظهورَّكانَّفقدَّوهكذا

ََّّالعربيََّّسالمَّاإلَّصورةََّّهيََّّإسالمهاََّّصورةَّفكانتََّّ،َّالمركبةَّالفكريةََّّنماطَّواألَّالحضارةََّّمنَّ

َّ.(1)َّ(سالمَّاإلَّرَّدصََّّعصرَّفََّّاألول

ََّّغيرََّّعقولََّّمنََّّناشئة ََّّالباديةََّّفََّّالوهابيةََّّظهرتََّّفقدََّّوهكذا ََّّالعقالنيةََّّعنََّّبعيدةََّّ،َّرةمتحض 

ََّّوتستجيبََّّ،البدوَّتساؤالتَّعنََّّتجيبَّ،َّامضموهنَّفَّبسيطةَّجةساذ ََّّجاءتَّولذاََّّ؛والمدنية

َّ.َّالمحدودةَّلحاجاهتمَّ

َّ:َّوجوهَّعدةََّّمنَّنشائيَّاإلَّالكالمََّّهذاََّّعنََّّوالجواب

ََّّاَّإيجاب ََّّأوَّاسلب ََّّتقييمهاَّيمكنَّحتىَّجديدةََّّنظرياتَّأوَّاأفكار ََّّالنجديةَّعوةد َّلاَّمَّتقد ََّّلم :أوًل 

ََّّوالمستوىََّّاالجتماعيةََّّالبيئةَّضوءََّّف ََّّنبياءَّاألَّأثرََّّتَّف َّاقتََّّبلََّّ،َّفيهاَّالسائدََّّوالحضاريََّّالعلمي 

ََّّ،َّالشركَّومحاربةََّّالتوحيدََّّإلىَّالدعوةََّّفََّّالرسلَّو ََّّتقييمََّّأوَّنقد ََّّأوََّّذم ََّّفكل  ََّّألفكارهاََّّسلبي 

ََّّجاءواََّّماََّّعلىَّتزدَّلمََّّالنجديةَّالدعوةَّن َّإَّإذَّ؛َّالمرسلينَّلدعواتََّّبالضرورةََّّهمتوج ََّّفإنهَّومبادئها

َّ.به

ََّّالجرأةََّّفَّصعوبة ََّّيجدََّّفالَّهمغيرَّأماَّ،لإلسالمََّّالمنتسبينََّّي حرجَّقدََّّالنتيجةََّّهبذهََّّوالتصريح

ََّّ)إن ََّّ:(Joseph Chelhod)َّالدينيَّاالجتماعََّّعلمَّفَّالباحثَّيقولََّّ،الرأيَّهذاَّمثلَّعلى

ََّّإلىََّّالعودةَّ،َّبراهيميةاإلَّالحنيفيةََّّإلىَّفقطَّيدعوََّّإنماَّ،اجديد ََّّاَّدين َّيحملََّّأنهََّّاأبد ََّّعيَّيد ََّّالََّّالقرآن َّ

َّ.َّالوثنيةَّختهَّلط ََّّالذيََّّالقديمَّالدينيَّالصفاءَّ

ََّّاَّدين َّإنََّّ:َّيقولَّ(Kuenenَّ)ََّّكيونينََّّجعلتََّّالوهابيةََّّفََّّالمستعادةََّّهذهََّّالتطهيرََّّعةَّموضوَّإن َّ

ََّّالصحراءََّّسكانََّّحاجاتََّّتلبية ََّّه َّيمكنَّالسليمةَّصولهألَّصحيحة ََّّمعرفةَّإلىَّبالعودةََّّهَّترميم ََّّيمكنَّ

َّ.(2)َّارتفاعا(َّأكثرَّمختلفةََّّحاجاتََّّتلبيةَّعنَََّّّعاجزَّدينَّإنهََّّ،والدتهَّشهدتََّّالتي
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ََّّعلىََّّسواءََّّ،األزمنةَّعربََّّإليهَّأضيفَّوَّبهََّّعلقََّّمماََّّللدينَّدَّتجريََّّهوَّالدعوةََّّبهََّّقامتََّّفما

ََّّاستعادةََّّحاولتََّّأهناََّّ:أيَّ،َّالسلوكيَّالعمليَّالمستوىََّّعلىَّأوَّاالعتقاديََّّالعلميََّّالمستوىَّ

َّ.َّفةالمتصو ََّّوهرطقاتَّمينَّالمتكل ََّّعقائدََّّتغزوهَّأنَّقبلََّّاألولََّّاإلسالمَّ

ََّّ،َّالشركَّمنََّّوالتحذيرََّّيدَّلتوحاَّإلىَّالدعوةََّّاألولىََّّهاَّوقضيت ََّّالنجديةََّّالدعوةََّّجوهرََّّ: اثانيً 

ََّّالوجودََّّمنََّّالنهائيةََّّالغايةََّّوهوَّ،َّاإلنسانيةَّالحياةََّّفََّّالمطالبَّوأهم ََّّالحقائقَّأعظمَّهوَّوهذا

َّ.َّشريالب

ََّّإالََّّ،َّوالعبادةَّوالطاعةَّبالقنوتَّلهَّمستسلمَّهللَّخاضعََّّكلهََّّالوجودَّأنََّّديؤك ََّّالكريمََّّوالقرآن

ََّّمنَََّّّوالتحذيرَّللتوحيدََّّفالدعوةَّ.كفروالَّالشرك ََّّنتَّواستحس ََّّ،السبيلََّّهذاَّعنَََّّّتشذ ََّّالبشرَّمنََّّفئة

ََّّلبقائهََّّدالمفس ََّّعليهَّالطارئَّالخللَّوإصالحَّللوجودَّزانَّاالت ََّّتحفظَّالتيَّاتَّالمهم ََّّأعظم ََّّنقيضه

ََّّالحالََّّعلى َّ.َّعليهَّخلقََّّالذيََّّالطبيعي 

سلََّّب عثتََّّالعظيمََّّالمقصدََّّهذاََّّوألجلَّ ََّّلهدايةََّّ؛َّاإللهيةَّوالوصاياََّّبالشرائعََّّالكتبَّوأ نزلتََّّالر 

ََّّفصالحََّّ،َّاآلخرةَّفََّّوالنجاةََّّالدنياََّّفََّّالسعادةَّبذلكَّلينالواََّّ؛َّالصوابَّجادةََّّإلىََّّوردهمَّالبشرَّ

َّ.َّالشركَّمنَّوسالمتهََّّالمعتقدََّّبصالحََّّمرتبطَّوالمعادََّّالمعاشَّ

ََّّبلََّّ،البشريةَّوالفلسفاتفكارَّاألَّمنََّّشيءَّمهايتقد ََّّأنَّيمكنَََّّّالََّّاألهميةَّمنََّّالقدرََّّهبذاَّوقضية َّ

ََّّحقائقََّّوبينَّ،النفعَّوحققتَّالصوابََّّقاربتَّمهماََّّاإلنساينَّالعقلََّّمنتجاتََّّبينَّللمقارنةََّّوجهَّال

َّ.َّوالطاعةَّبالعبادةَّعبادهََّّعلىَّهَّوحق ََّّاهللَّوحدانيةََّّ:َّوأعظمهاَّ،اإللهيَّالوحي

ََّّالعظيمََّّاألصلََّّهبذاَّاالستهانةََّّمنََّّالنجديةََّّالدعوةَّمبادئَّأهميةَّمنَّالتقليلَّيحصلََّّماوإن

ََّّوصلََّّوماَّوالهندََّّلفرساوَّاناليونَّلعلومََّّوالتعظيمَّاالنبهارَّمقابلَّفَّ،البشريةَّحياةَّفَّومكانته

ََّّمَّبعلوَّالمعرفةََّّقلةََّّمنََّّناشئََّّاالنبهارََّّهذاََّّأن ََّّإلىََّّتيميةََّّابنََّّنب هََّّوقدََّّ،َّوفلسفتهمَّحكمتهمََّّمنََّّإلينا

ََّّواليونانََّّوالهندَّوالرومََّّفارسَّحكمةَّإلىَّحاجةََّّبوجودَّاالدعاءَّثمَّ،َّهباَّالعملَّوضعفَّالوحي

َّ.(1)َّاألممَّمنَََّّّوغيرهم
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ََّّبالسلفيةََّّالبداوةَّإلصاقََّّمقابلَّفََّّالفلسفيةَّميةكالالَّةالعقالنيَّجانبَّإلىَّالمدنيةََّّوضعَّ: اثالثً 

ََّّمنََّّوهذاََّّ،َّالتمدنَّمظاهرََّّمنََّّأهناََّّأوََّّ،العقلياتَّفََّّوالخوضََّّالتفلسفََّّثمرةََّّهوََّّنَّالتمد ََّّبأن ََّّيوحيَّ

ََّّكتبواََّّالذينَّوكلَّ،اإلسالميَّالتمدنَّصناعةَّفَّخفيَّأوََّّظاهرََّّأثرَّالعلومََّّلهذهَّيكنَّفلمَّ،الوهم

ََّّالفلسفةََّّأوَّالكالمََّّلعلمَّإيجابيََّّألثرَّبعيدَّأوَّقريبََّّمنََّّيرونيشَّالَّوحضارتهََّّسالمَّاإلَّمدنيةََّّعن

َّ.َّالطبيعيةَّوالعلومََّّءَّيمياوالكَّالطبَّمجاالتََّّفََّّالمسلمونََّّحققهاَّالتيََّّالعلميةََّّاإلنجازاتََّّف

ََّّاإللهياتََّّمباحثََّّفََّّضوخللَّاموجه ََّّوالمتكلمينَّللفالسفةََّّاألكربََّّالجهدَّكانَّلقد

ََّّإالََّّالمباحثَّهذهَّفَّالخوضَّي نتجَّولمَّ،ةشريللبَّالنافعةَّبالقضاياَّااهتمام ََّّيكنَّولمَّ،والغيبيات

َّ.َّالنقيةَّبصورتهََّّلَّاألوََّّإسالمهاَّعنَََّّّابعيد ََّّاألمةَّودفعَّ،يةسالماإلَّالطوائفََّّبينََّّوالخالفَّالشقاقَّ

ََّّبعيدةََّّ،َّالحضارةَّمعالمََّّمنََّّخاليةَّبدائيةَّبيئةََّّفََّّسالمَّاإلَّظهرَّ:ارابعً  ََّّالتأثرََّّعنََّّالبعدََّّكل 

ََّّاألفكارََّّمعَّيتفاعلَّولمَّ،َّهاوعلومَّخرىاألَّمَّاألمَّمعارفَّيهضمَّفلمَّ،َّالمجاورةَّبثقافات

ََّّ،َّالعربيةَّولغتهَّوثقافتهََّّوشرائعهََّّبعقائدهَّالحضاريةَّالبيئاتَََّّّتلكَّاقتحمَّبلََّّ،َّمنهَّالقريبةََّّوالفلسفاتَّ

َّ.َّعليهاَّقَّوالتفو ََّّالهيمنةَََّّّمنَّنوتمك َّ

ََّّعربََّّلتفكيرََّّالمالئمةَّالبساطةَّعلىَّيدلََّّالَّالنصوصَّتعظيمَّمنََّّالسلفيَّالموقفَّ:اخامًس 

ََّّواستنباطََّّالشريعةََّّفهمَّفَّهواءاألَّومجانبةَّاإللهيَّالوحيَّتعظيمََّّمنَّناشئَّهوَّبلَّ،البادية

ََّّالذيََّّوهوَّ،َّالنبويةَّوالنصوصََّّباآلثارََّّسكينَّالمتمََّّأشد ََّّمنََّّأحمدَّاإلمامََّّأنََّّومعلومََّّ،أحكامها

ََّّالسلفيةََّّالفكرةَّبينََّّترابطََّّفالَّ،َّآنذاكَّيةسالماإلَّوالمدنيةَّالحضارةََّّمركزَّبغدادَّفَّالعلمَّتلقى

َّ.َّفيهاَّنشأتََّّالتيََّّةماعيَّاالجتََّّوالبيئة

ََّّالفكرَّبأنَّالقولَّ:اسادًس  ََّّبأنََّّدفعهَّيمكنََّّادعاءَّمجردََّّالبدويةَّللعقليةََّّامالئم ََّّكانَّالسلفي 

ََّّاألوساطََّّبعضََّّفََّّشاعََّّحتىََّّ،َّالدعوةَّظهورََّّوقتََّّمستوياتهََّّأقلََّّفََّّكانََّّللبدوََّّالدينيََّّااللتزامَّ

َّ.(1)َّيؤديهاََّّبمنَّهزاءَّالستواََّّوإهمالهاَّالدينيةَّالفرائضََّّوتركََّّوالنشورََّّالبعثََّّعقيدةََّّنكارإَّالبدويةَّ

 

)ص:  كربالء تراجيديا :رانظ، نثربولوجيااأل وعلماء والرحالة المؤرخين من عدد ذلكإلى  أشار (1)
 أشار كما، الشام( برو مصر في أعوام ثالثة) Volney الفرنسي المستشرق رحلة، و(218-219
 .البوادي  في الدينية الحالة تردي إلى  رسائله من عدد في الوهاب عبد بن محمد الشيخ
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ََّّهؤالءَّعلىَّالسهلَّمنََّّفليس ََّّوالذيََّّبالسلفيةَّالمتمثلَّااللتزامََّّدرجاتَّألقصىَّاالنتقال 

ََّّوالقانونيةََّّالدينيةَّالقيودََّّأنواعََّّكلََّّمنََّّتَّالتفل ََّّمنََّّالقائمةَّالسابقةََّّحياتهََّّطبيعةََّّفََّّأثرهََّّينعكسَّ

ََّّأقصىََّّمنََّّاالنتقالَّبدوَّالَّعلىََّّالسهلََّّمنَّيكنََّّلمََّّ:أخرىَّبعبارةََّّ،البالدَّتلكََّّمنََّّأصالَّالغائبة

َّ.َّوااللتزامََّّاالنضباطََّّدرجاتََّّقصىأَّإلىَّالدينيََّّوالتحللَّاالنفالتَّدرجاتَّ

ََّّالحربََّّلوزارةََّّالعامةََّّاألركانََّّدائرةََّّعنََّّصادرََّّريرَّقَّتَّإليهاَّأشارََّّالمالحظةََّّهذهََّّولعل

كامَّ)ََّّرشيدَّآلَّأنَّم1907ََّّعامََّّالربيطانية ر(َّجبلََّّح  ََّّمتهاَّء َّلمالَّليسََّّ؛الوهابيةَّبالعقيدةَّأخذوا)ََّّشم 

ََّّولكنهمََّّ،بالخرافاتَّالمشربةَّالشديدةَّالشعائرََّّمنَّوالتحررَّالدينيََّّمنهجهاَّجهةََّّمنَّءسواَّلهم

ََّّللعرقََّّطبيعيةَّليستََّّهيََّّالتيَّالسلفيةَّلعقيدهتاَّمنهَّأكثرَّيالرتكَّأوَّالمكيََّّللنظامََّّلعدائهاَّقبلوها

َّ.(1)الخالص(َّالبدويَّ

 : بالبداوة صالحية اإل فكار األ رتأث   فرضية  هامش  على 

َّاألَّبسذاجةَّدعوةالََّّاهتامََّّيرتكزَّلم ََّّأساسََّّعلىَّوبداوهتاَّفكار ََّّلمبادئهاََّّدراسةوَّعلمي 

ََّّبناتََّّمنََّّكانََّّبلََّّ،َّاالجتماعيَّواقعهاََّّمنََّّواقرتاب ََّّبعضََّّفََّّنجدهمََّّولذلكََّّ؛َّاصحاهبأأفكار

ََّّهذهََّّرسمَّفََّّدور ََّّوالمذهبيَّالفكري ََّّلالتجاهَّكانََّّوربماََّّ،أصلَّالََّّمزاعم ََّّفَّونَّيشتط ََّّحيانَّاأل

َّواألَّالمزعومةََّّالبداوةَّبينَّعالقةَّدإيجاَّعلىََّّالقائمةَّالخاطئةََّّراتالتصو َّ ََّّ،َّالسلفيةَّالدينيةَّفكار

َّ:َّالنقدَّمنَّبشيءََّّالتصوراتَّهذهََّّبعضََّّمعََّّوسنقفَّ

 :وحّران  نجد بين المشترك  القاسم : البداوة

ان(ََّّمنطقةََّّبينََّّيجمعََّّماََّّأهم ََّّأنََّّأحدهمََّّزعمَّ ََّّ)ن ْجد(ََّّإقليمَّوَّتيميةََّّابنََّّرأسََّّمسقطََّّ)حر 

ََّّالمدنيةََّّعنََّّوالبعدََّّالجفافََّّحيثََّّ؛َّالبدويةَّيعة َّالطبََّّدعوتهََّّومنطلقََّّالوهابََّّعبدََّّبنََّّمحمدََّّموطنَّ

ََّّبالخشونةََّّزي َّالمتمَّالسلفيةَّالحركةَّسلوكَّفَّذلكَّانعكسَّوقدَّ،العيشَّوشظفَّالطبيعةَّوقساوة

َّ.(2)َّوالبدائيةَّالعلميََّّالمستوىَّوضعف

 

 .(126 /1) البريطانية الوثائق في العربية الجزيرة (1)
 .(510-509)ص:  واإلمامية سنةال أهل بين السلفية (2)
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ََّّإلىََّّسرتهأَّمعَّوغادرهاََّّ،صغير ََّّطفلَّوهوَّحرانََّّتركَّتيميةَّابنََّّأن ََّّبمعرفتناَّالهراء ََّّهذاَّدَّويتبد َّ

ََّّصحراءََّّأوَّبادية ََّّايوم ََّّتكنَّلمَّحرانَّمنطقةَّأنَّكماَّ،فيهَّزوبر ََّّالعلمَّأخذوَّنشأَّثيحََّّشقدم

ََّّقبلََّّمهمةََّّثقافيةوَّواقتصاديةَّةَّسياسي ََّّمكانةَّأتتبو ََّّةَّنطقالمَّهذهَّتزلَّلمََّّبلَّ،َّالبشرَّمنََّّمهجورة َّ

ََّّبنََّّثابتََّّ:َّمنهمَّ،والهندسةَّوالرياضياتََّّالفلكََّّعلومََّّفَّكبارََّّأعالمََّّمنهاَّوخرجََّّ،هوبعد ََّّسالمَّاإل

ََّّسنانََّّبنَّجابرََّّبنََّّمحمدََّّختهَّأَّوابنَّ،سنانَّبنََّّثابتَّوحفيدهََّّ،َّثابتَّبنََّّسنانَّوابنهََّّ،الحراينَّقرةَّ

َّ.(1)الدولةََّّورجالَّوالحديثََّّالفقهَّأعالمَََّّّمنَّوغيرهمََّّ،َّيسالماإلَّخَّالتاريَّفَّالفلكيينََّّأشهرَّالبتاين

 : الصحيح  القياس  ُينكر  الدعوة  إمام

ََّّعنََّّوأعرضَّ،اصحيح ََّّنكاَّولَّحتىَّالقياسَّ)هاجمَّالوهابَّعبدََّّبنَّمحمدََّّبأنَّكالقول

ََّّإلىََّّودعاََّّ،َّالنصوصَّبجانبََّّلهََّّوزنََّّالَّالرأيََّّأنَّوأعلنََّّ،َّوتفسيرهاَّالنصوصََّّفهمَّفََّّالتأويل

َّ(2)َّ(النصوصَّلغيرََّّيحتكمََّّأنَّ-ولىاألَّالسلفيةََّّعالمَّأَّرفضَّكماَّ-َّورفضََّّ،َّالسلفَّإسالمَّ ََّّوأنَّ،

ََّّمنََّّأثمرتَّوماََّّالفلسفيةََّّأوَّالكالميةََّّالعقالنيةَّ)نبذََّّالوهابيةََّّبهََّّتمسكتََّّالذيَّالسلفيََّّسالمَّاإل

َّ.(3)وتأويل(َّورأيَّقياس

ََّّوليسََّّمتبعََّّبأنهَّيصرحََّّوكانََّّ،َّومؤلفاتهَّرسائلهَّفََّّالمباحثََّّلهذهََّّالدعوةَّإمامََّّيتعرضََّّلم

ََّّاستنباطََّّفََّّالصحيحَّبالقياسََّّتأخذََّّالتيَّالسلفَّوطريقةََّّأحمدََّّاإلمامََّّمذهبََّّعلىََّّوأنهَّ،َّدعبتبم

ََّّسوىََّّوماََّّ،َّرفوضمَّوَّومَّمذمَّوقطعياتهََّّالوحيََّّلنصوصََّّالمصادمََّّالرأيََّّوأنََّّ،الفقهيةَّاألحكامَّ

َّ.َّفيهَّحرجَّفالَّذلك

ََّّامَّأحكََّّهيَّوإنماََّّ،الفلسفيةَّأوَّالكالميةَّللعقالنيةََّّثمرةََّّوالتأويلَّوالقياسَّالرأيَّيكنََّّولم

ََّّوأخذتََّّ،الدينيَّرهموتصو ََّّلمعتقدهمَّخدمةَّالطوائفَّبعضََّّقبلََّّمنَّتوظيفهاََّّتمََّّعامةَّعقلية

َّ.َّأحكامهَّوصالحيةََّّهَّودحدَّدعنََّّاوقوف ََّّوإنماََّّ،بالعقلَّزراءَّإَّليسَّ؛والسائغَّبالصحيحَّالسلفية

 :الشركية الوساطة ومبدأ  البداوة 

 

 .(142-134)ص:  العالم في يةسالماإل واآلثار المدن (1)
 .(161)ص:  يةسالماإل اليقظةإلى  الطريق (2)
 .(55)ص:  والسلفية السلف (3)
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ََّّذكرََّّحيثََّّ،َّالورديَّعليَّالعراقيَّاالجتماعَّعالمَّبدويةَّكدعوةَّالوهابيةَّتناولواَّالذينَّومن

ََّّوساطَّأَّفَّانتشرَّ-ومحاربتهََّّبإبطالهَّالدعوةَّجاءتَّالذيو-َّالشركيةَّوالشفاعةَّالوساطةَّمبدأَّبأن

ََّّمبدأََّّاالجتماعيةَّحياهتمَّفَّيعتادواََّّلمَّأهنمَّذلكََّّ،يدةعقالَّهَّهبذَّيهتمونََّّالَّ)ألهنمََّّ؛َّبسهولةَّالبدو

ََّّمنََّّكانََّّولذلكَّ؛الحضرَّعندََّّالحالََّّهوَّكماََّّمستبدونََّّحكامََّّلديهمََّّيكنََّّولمََّّ،والتشفعَّالتوسطَّ

ََّّالدعوةََّّ)جعلََّّالذيَّهوََّّالسببَّهذاََّّأنََّّالورديَّويرىََّّ،َّ(الجديدةَّالعقيدةََّّهذهَّتقبلَّعليهمََّّالسهل

ََّّالفردََّّإنَّ،َّالحضرَّبينََّّانتشارهاََّّالصعبَّمنََّّهيََّّينمابَّ،البدوَّبينَّانتشارهاَّيسهلَّالوهابية

ََّّفََّّعنهاَّيستغنيََّّأنَّعليهََّّيصعبَّحكامهَّمعَّعالقاتهََّّفَّالشفاعةََّّعلىَّاعتادَّالذيَّالحضريَّ

َّ.َّربه(َّمعََّّعالقاته

ََّّالعامةََّّلدىََّّالموجودةََّّوالطقوسَّالعقائدَّ)أكثرَّبأنَّالورديَّقناعةََّّعلىَّقائمََّّالتحليلََّّوهذا

ََّّفيماََّّالعامةََّّفيؤيدونَّبعدئذََّّالدينََّّرجالََّّيأتََّّثمََّّ،َّيةاالجتماعََّّوعالقاهتمََّّلعاداهتمََّّصدىََّّهي

َّ.(1)َّ(يفعلونَّوماََّّيعتقدونَّ

َّ:َّوجوهَّمنَّالكالمََّّهذاََّّومناقشةَّ

ََّّوليسَّ،االجتماعيَّالواقعَّعنَّمنفصلَّشأنََّّالدينيةََّّئدالعقاَّأنََّّ:أوًل  ََّّ،َّلهَّترجمةََّّأوَّاانعكاس 

ََّّديةَّإلحاَّماديةََّّنظريةََّّوَّهََّّالشعوبََّّوعاداتَّالمجتمعاتََّّألعرافََّّكصدىََّّالعقيدةََّّمعََّّوالتعاملَّ

ََّّالزمانََّّبعواملََّّرَّتتأث ََّّاجتماعيةََّّوظاهرةََّّبشري ََّّجَّمنت ََّّأنهََّّوترىََّّ،َّوالمعتقدَّالدينََّّشأنََّّمنََّّنَّهتو َّ

َّ.َّوالمكان

ََّّجزئيََّّبشكلََّّيكونََّّذلكََّّفإنََّّ؛الدينيةفكارَّاألَّبعضََّّفََّّالتأثيرََّّمنََّّنوعََّّوجودََّّاضَّبافرتََّّوحتى

َّ.َّتهاوصياغَّكاملةَّعقائدََّّبإيجادَّيستقلََّّوالََّّ،َّالجوانبَّبعضََّّفََّّومحدود

ََّّولمََّّالملوكَّحكمَّيعرفواَّلمَّالذينََّّالعربَّفَّبالوسطاءَّواالستشفاعَّالشركَّظهرَّ:اثانيً 

ََّّعليهََّّاهللََّّصلىَّاَّمحمد ََّّرسولهََّّإليهمََّّالىعتَّاهللََّّأرسلََّّوقدََّّ،َّالمستبدينَّالحكامََّّلتسلطََّّيخضعوا

ََّّومعتقدهمََّّبدينهمَّاَّك َّتمس ََّّ؛وقاتلواَّوحاربوهََّّعنهَّفأعرضواَّ،وسلم ََّّالسهلََّّمنَّيكنََّّولمَّ،الشركي 

 

 .(16)ص:  الوهابية عن دراسة (1)
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ََّّعنََّّيالتخل ََّّعليهمََّّالسهل ََّّمنَّكانَّالورديَّعليَّيزعمََّّكماَّاألمرَّكانَّولوَّ،قناعاهتمَّنبذََّّعليهم

َّ.َّوالشفعاءَّالوسطاءََّّمبدأ

ََّّبأنَّالقولَّيمكنناَّفإنهَّديَّالورَّعليَّزعمَّبخالفَّ:اثالثً  ََّّدولةََّّوجودَّوعدم ََّّاألمنََّّغياب 

،ََّّلبدويةاَّالحياةَّطبيعةَّعلىَّوالظلمَّوالنهبَّالغزوَّمنطقَّوهيمنة ََّّالجانبَّهابةم ََّّسياسيةَّوسلطة

ََّّيحكمهاََّّالتيََّّالمدنََّّفََّّيجريََّّمماََّّأشد ََّّنحوََّّعلىََّّالوساطةََّّلمبدأَّاللجوء ََّّيستدعيََّّذلكََّّكل

ََّّوالزعماءََّّساءَّالرؤ ََّّدَّفيتعد ََّّالباديةََّّفََّّأماََّّ،َّإليهاَّالناسََّّفَّيتزل ََّّواحدةََّّةَّمركزي ََّّسلطةََّّفهناكََّّ،َّالوالة

ََّّالحوإصَّحوائجهمََّّلقضاءََّّإليهَّالناسََّّأَّلج َّي ََّّاَّطبيعي ََّّاك َّمسل ََّّالواسطةََّّحَّوتصب ََّّ،القبائلَّوشيوخ

َّ.َّوالقانونَّالنظامََّّغيابَّظلََّّفََّّشؤوهنم

ََّّالناسََّّوأنَّ،هأمامَّلةمذل ََّّالطريقَّوجدَّالوهابَّعبدَّبنََّّمحمدَّبأنَّيوحيَّالورديَّكالمََّّ:ارابعً 

ََّّفََّّالكبيرََّّإنجازهاََّّالدعوةََّّتحققََّّفلمََّّ،ذلكَّبخالفََّّوالحقيقةََّّ،َّترددَّبالََّّوقبولهاََّّبدعوتهََّّرحبواَّ

ََّّالقوىََّّمعَّطويلةََّّمسلحةََّّومواجهاتََّّياسيةوسَّفكريةَّركمعاََّّبعدََّّإالَّدولتهاَّوإقامةَّمبادئهاََّّنشر

ََّّمعََّّريَّالفكَّسجالهاَّوَّوالمسلحَّالسياسيََّّصراعهاوَّالدعوةَّتاريخََّّفََّّالنظرَّبمجردوَّ،المحلية

َّ.َّعنهاَّالحضرَّوإعراضََّّالدعوةََّّفكارألََّّالبدوََّّلتقب ََّّبخصوصَّالورديََّّمزاعمََّّبطلتَّالخصومَّ

 : والحضر البدو  بين  للتصوف الحاجة 

ََّّصحراءََّّفََّّإالَّاَّرواج ََّّتلقَّلمََّّوالتصوفَّالبدعََّّلمناهضةََّّةَّتيميَّابنَّوةدعَّأنَّالورديََّّعليََّّيرى

َّظََّّفقدَّيةسالمَّاإلَّقطاراألَّبقيةَّفَّ)أماََّّ،َّالوهابيةَّيدََّّعلىَّالعرب ََّّمنحىََّّونينح ََّّ،َّكانواَّكماََّّالناسََّّل 

ََّّاألمراضََّّأنواع ََّّشتىَّحياهتمَّفَّيعانونَّإهنمَّ،ظروفهمَّمقتضياتََّّحسبَّعَّالتشي ََّّأوَّفالتصو َّ

،َّ(1)َّ(وتحملهاَّمجاهبتهاَّعلىََّّيساعدهمَّمنَّإلىَّاجةَّحََّّفَّإذنََّّهموَّ،َّوالمضايقاتَّوالمظالم

ََّّالطمأنينةَّوتبعثَّيهمَّتسل ََّّوطقوسََّّعقائدََّّمنََّّإليهََّّيحتاجونَّماَّللناسََّّ)قدمََّّفالتصوف ََّّوالتفاؤل 

َّ.(2)َّأخطارها(َّأوَّالحياةَّمشاكلََّّتجاه

 

 .(235-234)ص:  العراقي المجتمع طبيعة في دراسة (1)
 .(233)ص:  السابق المصدر (2)
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ََّّالنكدََّّأسبابَّمنَّخلوهاَّأوََّّالصحراءََّّفََّّالحياةَّمظاهرَّانعدامََّّأساسََّّعلىََّّالتصورَّهذاََّّب ني

َّ.َّتباعهألََّّيوفرهاَّالتيََّّالروحيةَّوالسكينةََّّللتصوفَّالحاجةَّانعدامََّّتاليوبالَّ،الظلمو

ََّّتكثرَّأنََّّالمنطقيَّمنَّبلَّ،الواقعَّخالفَّوهذا ََّّطَّتسل ََّّبسببَّةالبدوي ََّّالبيئةَّفَّالحياةَّمتاعب 

ََّّوكذلكََّّ،الحقوقَّوتحميَّوالنظام ََّّاألمنَّتفرضَّالتيَّالسلطةََّّوانعدامََّّالغزوَّوكثرةَّالقبائلَّحكامَّ

ََّّمعهاََّّتزدادَّأهلهاَّوشقاءََّّصعوبتهاَّمنَّوالتيَّ،َّالحياةَّماتمقو ََّّةوقل ََّّلمعيشةَّاَّصعوبةَّبسببَّ

َّ.َّالمجتمعَّآلالمَََّّّروحيََّّكدواءَّالتصوفَََّّّإلىَّالحاجة

 : النجديين وبداوة   المعتزلة عقالنية بين  دالتوحي

ََّّعقائدهََّّجوهرََّّهوَّوالتوحيد ََّّ،َّاإلسالمََّّدَّيجد ََّّأنََّّأرادََّّالوهابََّّعبدََّّبنََّّ)محمدََّّأنََّّالبعضََّّيرىَّ

ََّّعليهاََّّوطرأََّّشاهباَّمماََّّاإلسالميةََّّالتوحيدََّّعقيدةََّّتنقيةَّعلىََّّهَّكل ََّّفكري َّالَّالجهدََّّزَّفرك ََّّ،ومحورها

ََّّعقيدةََّّأنََّّصحيحَّ،َّالفتوحاتَّعصرََّّقبلَّوائلَّاألَّالعربََّّإسالمََّّأوَّ،َّالعربيَّاإلسالمََّّعصرََّّبعد

ََّّعنََّّالصفاتَّزيادةََّّنفيََّّحدَّبلغََّّالذيَّالمعتزليََّّالتجريدََّّفََّّالتنزيهَّقمةََّّبلغتََّّقدَّهذهََّّالتوحيدَّ

ََّّوحدانيةََّّتشوبَّالقدماءَّلتعددَّشبهةََّّهناكَّتكونَّالََّّحتىَّوحدوثهَّالقرآنَّبخلقَّوالقولََّّ،الذات

ََّّعاتمجتمَّوليدََّّكانَّالفلسفيََّّالمعتزلةََّّفكرََّّلكنَّ،سبحانهَّالقديمَّ ََّّيجابيةَّإَّواستجابةََّّرةمتحض 

ََّّهذاََّّكانََّّهناََّّومنَّ،ومركبةَّمعقدةَّفكريةَّأنماطَّذاتَّبيئاتََّّهباََّّزتتمي ََّّفلسفيةََّّفكريةََّّياتلتحد َّ

ََّّاَّيب َّغرََّّيَّالمعتزلَّالتنزيه ََّّ،َّبالقياسَّاالستداللََّّحتىََّّرفضََّّالذيَّ،َّالوهابَّعبدَّابنََّّدعنََّّاَّومرفوض 

ََّّفََّّيلجأَّأنََّّورفضََّّ،َّوالنبويةَّنيةَّآالقرَّالنصوصَّظواهرََّّعندََّّووقفََّّ،َّصحيحاَّقياساََّّكانََّّولوَّحتىَّ

َّ.(1)النص(ََّّبجانبَّلهَّوزنََّّالَََّّّالرأيَّأنََّّعلىَّالوهابيةََّّفََّّالرأيَّواستقرََّّ،َّالتأويلَّإلىَّفهمها

َّ:َّهوجوَّمنَّالكالمََّّهذاََّّومناقشةَّ

ََّّبهََّّجاءتََّّالذيََّّالتوحيدََّّهوََّّالخالقَّصفاتََّّنفيََّّعلىََّّالقائمََّّالمعتزلةََّّتوحيدََّّيكنََّّمَّلَّ: أوًل 

ََّّفلمََّّ،َّذلكَّيؤكدََّّوالتاريخََّّوالعقلََّّوالقرآنََّّ،امهمأقوَّوبينَّبينهمََّّالخصومةََّّفيهََّّووقعتََّّالرسلَّ

 

 .(255-254)ص:  يسالماإل الفكر تيارات (1)
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ََّّهوََّّالمشركينَّشركََّّيكنَّولمَّ،َّالمعتقدَّلهذاََّّالناسََّّودعوةََّّخالقهاََّّصفاتََّّلنفيَّالرسلَّت بعث

َّ.َّالكمالَّصفاتََّّوسائرََّّرحمتهوَّوكالمهََّّاهللََّّعلوَّإثبات

ََّّقواَّحق ََّّأهنمَّوزعمواََّّ،َّفهدموهَّالتوحيدَّأركانَّمنََّّعظيمََّّركنََّّإلىَّعمدواَّالمعتزلةَّلكن

ََّّ،َّالصفاتَّيثبتونَّوإيماهنمَّبفطرهتمَّألهنمَّ؛َّمبينَّضاللَّفَّاألمةََّّأكثرَّأنَّااكتشفوَّثمََّّ،التوحيد

ََّّفََّّالمشهورةَّحنةالمَّوحصلتََّّ،بالدولةَّواستعانواََّّ،كراهباإلَّمعتقدهمََّّعلىََّّالناسَّحملَّدواافأر

ََّّعقالءََّّمنََّّأحدََّّبهََّّيشاركهمََّّالََّّ،َّهبمَّخاصَّللتوحيدََّّالمعتزلةََّّفمنظورََّّ.َّالهجريَّالثالثََّّالقرنَّ

َّ.َّاهللَّوحدانيةََّّمعنىََّّيعرفََّّممنََّّغيرهمََّّمنَّوالََّّاألمةَّ

ََّّهوََّّبلَّ،متمدنةَّحضريةََّّبيئةََّّفََّّظهورهمَّنتيجةََّّإليهََّّذهبواَّلماَّالمعتزلةَّيذهبََّّلمََّّ:اثانيً 

ََّّفََّّظهرتَََّّّالتيََّّاالنحرافاتَّسائرَّشأنََّّشأنهَّ،وأسبابهَّمقدماتهَّلهََّّالتصورَّفَّوفسادََّّفكريََّّانحراف

َّ.َّاوحديث ََّّاَّقديم ََّّاألديانَّ

ََّّواستجابةََّّمتحضرةَّمجتمعاتَّ)وليدَّباعتبارهَّالمعتزلةََّّمذهبَّشأنَّمنَّي عليَّالسابقَّوالنص

ََّّكالمََّّوهوَّ،ومركبة(َّمعقدةَّفكريةَّأنماطَّذاتَّبيئاتَّهباَّتميزتَّفلسفيةَّفكريةَّلتحدياتَّيجابيةإ

ََّّعلىََّّاالعتمادََّّوضعفَّالتصوراتََّّفََّّفسادََّّاألمرََّّفَّماََّّفغايةََّّ،َّالدليلَّينصرهَّالََّّورأيََّّشائينإ

َّ.َّالمجيدةَّوصفاتهَّاهللََّّذاتََّّعنَّالصحيحةََّّالمعرفةَّعلىََّّللحصولَّوحيدََّّشرعيََّّكمصدرََّّالوحي

ََّّباالهتمامََّّجديرةََّّالمتمدنةََّّالبيئاتََّّفََّّظهرتََّّالتيََّّالبشريةََّّوالفلسفاتََّّاآلراءََّّكلََّّوليستَّ

ََّّحضاراتََّّظلََّّفََّّنشأتَّوالبابليينَّوالفرسَّوالهنودَّغريقاإلَّأساطيرَّمنََّّفكثيرَّ،واالحرتامَّ

َّ.َّالعقالءَّمنهاَََّّّيضحكََّّأساطيرَّمجردَّالمطافََّّهنايةَََّّّفَّهاَّلكنَّ،زماهناََّّفَّشأنََّّذاتََّّومدنياتَّ

ََّّواجهَّ:اثالثً  ََّّنَّوالمحدثَّلهمَّوتصدىََّّ،األمةَّجمهورَّمنَّشديدةَّمقاومة ََّّالمعتزلةَّمذهب 

ََّّفمذهبََّّ،َّوبغدادَّكالبصرةََّّالمعروفةََّّضرالحواََّّفََّّينَّالجانبَّبينََّّالفكريََّّالسجالََّّودارََّّ،َّوالفقهاء

ََّّالمنهجينََّّنَّبيََّّبالتفريقََّّعربةََّّفالَّ،َّالحاضرةَّفََّّاوتبلورَّآنشَّلهَّالمضاد ََّّالسلفََّّمذهبوَّالمعتزلةَّ

ََّّالسلفََّّلمذهبَّانتصرتَّدورهابََّّالنجديةَّوالدعوةَّ،َّتمدهناَّودرجةَّاالجتماعيةَّالبيئةَّجهةََّّمن

َّ.األولىَّةَّالثالثَّالقرونَََّّّفَّالفقهاءََّّوجمهورَّوالمحدثينَّ
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ََّّاإليمانََّّفََّّالسلفََّّمذهبََّّفيجعلَّ،َّوالفقهَّالعقيدةََّّعلميََّّبينََّّالسابقََّّالنصََّّيخلطََّّ:اعً راب

ََّّهوََّّالنصوصَّبظواهر َّ.َّالنصَّبجانبََّّلهََّّوزنََّّالََّّالرأيََّّوأنََّّ،حالصحيََّّللقياسَّاَّرفض 

ََّّاستنباطََّّفََّّبهَّيأخذونََّّبلَّ،الصحيحَّالقياسََّّيرفضونََّّالَّالوهابَّعبدََّّبنَّمحمدَّوَّوالسلف

ََّّالََّّذلكََّّوكلََّّ،َّعليهاَّمتفقََّّفقهيةَّقاعدةََّّالنص(ََّّموردََّّفََّّاجتهادََّّالَّ)ََّّ:وقولهمَّ،َّالفقهيةَّاألحكامَّ

ََّّالقولََّّعدمََّّأماََّّ،َّإللهيةاَّالصفاتَّمبحثَّفََّّوخاصةَّ،االعتقادَّأبوابَّفََّّالسلفَّبمذهبََّّلهَّصلة

َّ.َّمواضعهَّعنَّالكلمَّتحريفََّّعنََّّوأبعدَّ،َّللعقلَّأقربَّفيهََّّالسلفَّفمنهجََّّالصفاتَّبتأويل

 : الوهابية بالد ف  المضطهدة الفلسفة 

ََّّتسليطََّّمنهاَّ،صيغَّعدةََّّالنجديةَّللدعوةَّوالفكريََّّالدينيَّصالحَّاإلَّأهميةَّمنََّّالتقليلَّاتخذ

ََّّابنََّّبينََّّالمقارنةَّأوَّ،َّالجانبَّهذاََّّفََّّبيتهاوسلَّوإهمالهاَّالفلسفةََّّمنََّّالدعوةَّموقفََّّعلىََّّالضوء

ََّّفقرََّّإلىَّشارةاإلَّأوَّإمامهاَّعندَّالفنَّهبذاَّالمعرفةَّشأنَّمنَّللحط ََّّالوهابَّعبدَّبنَّومحمدَّتيمية

َّ.(1)أعالمهاَّعندَّالفلسفيََّّالفكر

ََّّإلىََّّبحاجةَّلمواجهتهاَّالدعوةَّقامتَّالتيَّالتحدياتََّّتكنَّلمََّّ:أنَّيقالَّذلكََّّعنَّوالجواب

ََّّازمن َّهباَّالمشتغلونَّتعايشَّتيالَّبالفلسفةَّاالهتمامَّ ََّّوالدينيََّّالفكريَّاالنحطاطَّمظاهرَّمعَّطويال 

ََّّهوََّّشأنَّالَّهذاََّّفََّّةالدعوََّّموقفََّّأنََّّكماََّّ،َّللتغييرَّالفلسفيةَّعلومهمََّّتدفعهمََّّأنََّّدونََّّواقعهمََّّف

ََّّذلكََّّسوىََّّماََّّوتنبذَّ،َّالدنياَّوإصالحَّالدينََّّإلقامةََّّبالوحيينََّّتكتفيََّّالتيََّّالسلفيةََّّالمدرسةََّّموقفَّ

َّ.َّنفعهَّمنَََّّّأكربَّضرهََّّكانََّّماََّّوأَّ،فيهَّنفعََّّالََّّمماَّ

ََّّكانََّّإنََّّالحضاريَّوإنجازهاَّالفلسفيَّإسهامهاَّجهةَّمنََّّفيهاَّيقالََّّماَّالدعوةَّيضرَّولن

ََّّأيََّّوينكرونَّ،يةسالماإلَّللفلسفةَّبدونيةَّينظرونَّفالغربيونَّ،ذاهتاَّاالهتاماتَّنالتهَّقدَّسالمَّاإل

ََّّمشكالتهََّّإزاءََّّفلسفيةََّّوظيفةََّّبأيََّّالقيامََّّفََّّأوََّّ،َّالفلسفيَّالتفكيرََّّتطويرََّّفََّّالمسلمََّّللعقلََّّدور

َّ.(2)َّالفلسفيَّالفكرَّهنضةََّّفََّّالكريمَّالقرآنََّّدورََّّإنكارَّخاللََّّمنَّالخاصة

 

 يةسالماإل والمصطلحات المذاهب في الوسيط(، 11)ص:  العظمة لعزيز الوهاب عبد بن محمد (1)
 .(332-331 :ص)سالم اإل في المجددون، (117)ص: 

 .(198-196 /1) الحضاري  المشروع فلسفة (2)
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ََّّينظرونََّّمنهمََّّدلينَّالمعتَّوأنَّ،َّوفالسفتهمَّالغربََّّمفكريََّّمنَّالمتطرفينََّّيَّرأَّهذاََّّكانََّّوإن

ََّّالفكريََّّالعطاءََّّتقييمََّّفََّّالشأنََّّفكذلكَّ،َّالفلسفةَّمجاالتََّّفََّّالمسلمونََّّقدمهََّّلماََّّبإيجابيهَّ

َّ.َّوقدحَّمدحَّبينََّّاآلراءََّّتنقسمَّحيثََّّيةحصالاإلَّللدعوة

 :بدوية محلية أم  عالمية دليل  ..األفكار بساطة

ََّّبيئتهاَّبساطةََّّمنََّّخذواَّيت ََّّأنََّّللدعوةََّّالمنتقدونََّّأراد ََّّوعدمََّّأفكارهاََّّبساطةََّّعلىََّّدليال 

ََّّصارََّّتصورهمََّّإلثباتََّّتوظيفهََّّحاولواَّماََّّلكنََّّ،َّاوتحضر ََّّتمدناََّّأكثرَّلبيئاتََّّصالحيتهاَّ ََّّعلىََّّدليال 

َّ:َّوجهينَّمنَََّّّذلكَّوبيانََّّ،َّممطلوهبََّّخالف

ََّّبلساهنمََّّوأنزلَّ،َّخلقهَّإلىَّرسلهَّآخرَّمنهاََّّواصطفىََّّ،َّالعربَّأمةََّّتعالىَّاهللََّّاختارَّ:األول

ََّّخصائصََّّفََّّللبحثَّفاتجهواَّ،َّاالصطفاءَّهذاََّّسرََّّفََّّحكماءَّالَّنظرََّّ،َّوأحسنهاَّكتبهََّّآخرَّولغتهم

ََّّهذهََّّهمَّلتأه ََّّوكيفََّّ،لموطنهمَّالجغرافيةََّّالطبيعةََّّفََّّونظرواَّ،َّوأخالقهمَّوطباعهمََّّالعرب

ََّّالكالميََّّالجدلََّّمنَّالعربَّعقولَّسالمةَّ:ذكرواَّمماَّفكانَّ،اإللهيةَّالرسالةَّلحملََّّالخصائص

ََّّكانتََّّبلََّّ،َّوالحسابَّطبَّكالَّالمحضةَّالعقليةََّّبالعلومََّّاشتغالهمََّّوعدمََّّ،َّاليونانَّعرفهََّّالذيَّ

ََّّولمََّّ،َّالمجاورةَّالحضاراتََّّمنََّّشيءََّّإليهاََّّيتطرقََّّلمََّّ،َّأميةَّبيئةََّّاألخرىََّّلألممََّّبالنسبةََّّبيئتهمَّ

َّ.(1)حولهاََّّمنَّالتائهةَّالفلسفاتََّّمنَّبشيءََّّالفكريةََّّمناهجهاَََّّّدتتعق َّ

ََّّشبهََّّفََّّالجدبَّأسوارََّّحولهاََّّترتفعََّّالتيََّّ)جزيرهتمََّّفََّّالعربََّّعاشَّ ََّّومعزلََّّأخالقيَّمصح 

ََّّوالموبقاتََّّالحسيةََّّالغواياتََّّبأنواعَّالتسللَّوبينََّّ-القليلََّّإالَّ-َّحولهمََّّنَّمَّبينَّحالََّّيدين

ََّّومنهجََّّعيشهمَّوأنماطََّّحياهتمََّّمنازلََّّإلىَّائيليةَّسراإلَّوالخرافاتَّالبيزنطيةََّّوالمجادالتََّّالفكريةَّ

َّ.َّوكالمهم(َّفكرهم

ََّّورةَّالمجاَّاتَّالمدني ََّّعلىََّّفصعبََّّ،المرورََّّحركةََّّفيهاََّّفتَّضع َّ)أ ََّّالعربيةَّالجزيرةََّّظروفََّّإن

َّ.(2)أمينَّأحمدَّيقولَََّّّكماَّثقافتها(ََّّمنََّّعليهاََّّوتفيضَّهاَّتدخلَّأن

 

 القومي الفكر جذور، (48)ص:  السيرة فقه(، 148، 147) الذات تحقيق معركة في العربية األمة (1)
 .(96-89)ص:  والعلماني

 .(125-123)ص:  ؟العرب جزيرة فيم سالاإل ظهر لماذا (2)
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ََّّوتواضعََّّبيئتهمَّبداوةََّّتمنعهمََّّلمَّ،العظيمةَّالمهمةَّلتلكََّّالعربَّهيأتَّوغيرهاََّّاألسبابَّهذه

ََّّعلىََّّيفرضََّّبدورهََّّالذيََّّدينهمََّّفيهََّّينشرواَّ،َّنالمتمد ََّّالعالمََّّسادةََّّيكونواََّّأنََّّوأميتهمََّّثقافتهمَّ

َّ.َّوثقافتهمَّوآداهبمََّّلغتهمََّّسلطانََّّمعتنقيهَّ

ََّّ،َّالمدنياتَّتلكَّبدينهمََّّقادواََّّالذينََّّهمََّّالعربََّّفاألميونََّّ،َّللجدلَّقابلةََّّغيرَّحقيقةََّّذههَّ

َّ.المتواضعةََّّالعربيةَّالبيئةََّّفََّّنتتكو ََّّالتيََّّبثقافتهمََّّعليهاَّرواوأث َّ

ََّّاَّقاصر ََّّنجدََّّمصلحوَّإليهَّدعاََّّالذيََّّالبسيطََّّاإلسالم ََّّيرىََّّمنََّّمنطقََّّمعََّّالنتيجةََّّهذهَّفقَّتت ََّّالَّ

َََّّّاشوط ََّّقطعتََّّالتيََّّدَّوالبالَّحضريةالَّالمراكزَََّّّدخولَّعن َّ.َّالتمدنَّفََّّطويال 

ََّّالعربََّّهاتلقاَّالتيََّّاألولىَّهيئتهَّعلىَّكانََّّحينماََّّاألخرىَّاألممَّإخضاعَّمنَّاإلسالمََّّنتمك َّ

ََّّوإدراكهمََّّبفهمهمََّّللعالمَّونقلوهََّّوسلم،َّوعليهَّاهللَّصلىََّّمحمدََّّالكريمََّّالنبيَّأصحابَّمنَّ

ََّّوظهرََّّ،َّمالمحهَّتغيرتََّّلمتمدنةَّاَّالبيئاتََّّفََّّالمنتشرةََّّوالفلسفاتََّّباألفكارََّّاختلطََّّفلماََّّ،ولغتهم

َّ.َّاألخرىََّّاألممَّعليهمََّّوتغلبتَّ،َّالواحدةَّالملةََّّأتباعََّّوتفرقََّّ،َّاالعتقادَّمسائلََّّفَّالفسادَّ

ََّّإنهََّّ،لإلسالمََّّاألولىَّالبساطةََّّعلىَّهائلََّّتغيرََّّطرأَّالرشيدََّّأيامََّّعلىَّ)َّبيرتونََّّريتشاردَّليقو

ََّّلقدََّّ.َّاألخرىَّاريخيةَّالتَّكينوناتَّوالَّواإلمرباطورياتَّالمعتقداتََّّجميعََّّلهََّّتستجيبََّّالذيََّّالتغيرَّ

ََّّتحويرََّّإحداثََّّإلىَّوالرومانيةََّّاإلغريقيةََّّاألممََّّمعََّّالقويََّّوالتفاعلََّّفارسََّّبالدََّّمعََّّالجوارََّّأدىَّ

ََّّالميتافيزيقيةََّّاألفكارَّأنواعَّتسربتَّفقدََّّ:األوليَّالخامََّّبشكلهَّالقديمَّاإليمانََّّفََّّلمعالماَّواضح

ََّّإنََّّ.َّ.التوحيدَّمبدأََّّيهددََّّراحََّّفكارَّاألَّهذهََّّبعضََّّأنََّّبدرجةََّّ،َّعةالمتوق ََّّالتفتيتيةََّّتأثيراهتاََّّمعََّّمرتافقةَّ

ََّّفََّّدتاَّوجََّّالمسيحيََّّالعالمََّّفََّّجوهريةََّّاَّآثارَّترتكاََّّلمََّّاللتينََّّوالرهبنةََّّالجديدةََّّاألفالطونيةَّ

ََّّالمؤمنََّّإلىَّالزمنَّحملهاََّّالتيََّّالسلبيةَّاآلثارَّمنَّبعضاَّهذهََّّوكانتََّّ..خصبةَّتربةَّاإلسالمَّ

ََّّفصلتََّّالتيََّّالمتعددةَّاتَّاالنشطارَّورظهَّإلىَّأجيالََّّستةََّّحوالىَّمرورََّّبعدََّّأدتََّّحيثََّّالحقيقيَّ

ََّّوالكاثوليكََّّرثوذكساألََّّبينََّّالكائنةَّالمسافاتَّتلكَّمنََّّأوسعَّبمسافاتََّّالفرقَّبين

َّ.(1)َّعليه(ََّّالعالجاتََّّأنجعَّالترتي ََّّالسيفَََّّّأوقعَّحتىَّ..التشرذمَََّّّهذاَّيرتاجعَّمَّولَّ،والربوتستانت

 

 .(121-120)ص:  يسالماإل للتاريخ الغربية الثقافية االستجابة االستشراق (1)



14 

 

َّ

 ورقة القادمة ... ال عوا البقية فبتا

 


