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ََّّغرافيةَّالجَّالبيئةَّوكانتَّ،شأهناَّمنَّوالتقليلََّّهاذم ََّّيفَّالنجديةَّالدعوةَّخصوم ََّّمسالكَّتع َّتنو َّ

ََّّبتوظيفََّّفقامواََّّ،َّلمآرهبمَّمنهَّونذ َّينف ََّّللخصومََّّاَّريًَّغَّم ََّّمدخًلََّّالباديةَّمنََّّوقرهباََّّببساطتهاَّعوةللد َّ

ََّّهَّأن ََّّإالَّ،َّذاتهَّبحدََِّّّاعلمي ََّّيكنَّلمَّوإنَّمرَّالََّّوهذاََّّ،الدعوةَّمنََّّللنيلََّّالمكاينَِّّالعامل ََّّاَّمسلكًََّّظل 

ََّّظاهرهاَّبطريقة ََّّالدعوةَََّّّيفَّللقدحََّّهواءَّالَّلصحابَّاَّعًَّشجَِّّم َّ َّ.َّةالعلمي ََّّوالقراءةََّّالتحليل 

ََّّوقبل َّالمض  ََّّلنقدََّّاالجتماعيةََّّوالبيئةََّّالمكاينََِّّّالعاملَّالستغللََّّئةالسيََِّّّالمآالتََّّنَّبياَّيفَّيِّ

ََّّنذكرََّّ،َّعام ََّّبشكل ََّّوالفكارَّوالديانََّّالمذاهبَّ ََّّعنََّّالنمطيةَّالصورةََّّلتبديدََّّملحظاتََّّثلث 

َّ:َّنجدَّبلدََّّيفَّيةَّصلحاإلَّوالدعوةََّّالبداوة

ََّّعليهاََّّقتصد ََّّقاحلةًََّّصحراء ََّّنجد ََّّبلد ََّّتكنَّلمََّّ:المالحظة األولى ََّّيفََّّالذمََِّّّصافوأَّكل 

ََّّالكثيرََّّفيهََّّالعربيةََّّالجزيرةَّمنََّّاإلقليمَّفهذاَّ،َّحضاري ََّّفوتخل ََّّشوتوح ََّّدائيةَّوب ََّّجهل ََّّمنََّّالبداوةَّ

ََّّالمراكزََّّمن ََّّعلىََّّالبداوةََّّوصفَّفإطلقَّ،َّقديمة ََّّأزمنةَّمنذََّّبالسكانَّالمأهولةَّوالمدنَّريةَّالحض 

ََّّالنجديََِّّّاإلقليمَّنواحيََّّجميعَّ ََّّوالسياسيةََّّتماعيةَّجاالَّهاَّوأحوالَّالبلدَّهذهََّّبتاريخَّجهل 

َّ.(1)َّوالدينية

ََّّيصفََّّالََّّالبداوةََّّمصطلحَّكانََّّوإذا ََّّعلىََّّفالغالبََّّها،َّحاضرَّأوََّّالنجديةََّّالبلدََّّتاريخ 

ََّّبينََّّثقافيةَّواختلفاتَّحدود ََّّلرسمَّأوَّ،أقوامََّّلـتحقيرَّالمعاصرَّالعربيَّالخطابَّيفَّاستخدامه

ََّّسلمَّكاإلَّدينيةَََّّّظواهرَّلتوصيفََّّحتىََّّأوَّ،والخليجَّالمشرق َّ.الوهابي 

ََّّمنََّّيكونََّّماََّّغالبًاََّّالصحراويةََّّالثقافةَّأوََّّبالبداوةََّّالخليجَّ)وصمََّّأنََّّإلىََّّالبعضََّّبَّويذهَّ

ََّّأنََّّوتفرتضَّ،الشامََّّساحلََّّإلىَّتنتميََّّةَّمشرقي ََّّنخب ََّّالمثالََّّهيَّأهناَّأوَّ،تشبههاَّتهاأم ََّّكل 

َّ.(2)َّلألمة(َّالحضاري َّ

 

َّيفَّنجدَّحضرَّعندَّاالجتماعيةَّالحياة)َّكتابَّ:إلىَّالرجوعَّيمكنَّنجدَّبلدَّعنَّالتقليديةَّالصورةَّلتبديدَّ(1)

َّجمهرة)َّكتابوَّ،العرينيَّالرحمنَّلعبدَّ(1744-1157)َّ(صلحيةاإلَّالدعوةَّظهورَّسبقتَّالتيَّفرتةال

َّالجاسرَّحمدَّستاذلألَّ(نجدَّيفَّالمتحضرةَّالسرَّأنساب َّالظروفَّ..الوهابيةَّقبلَّنجد)َّوكتاب،

َّ.الجهنيَّلعويضةَّ(الوهابيةَّالحركةَّسبقتَّالتيَّالثلثةَّالقرونَّإبانَّوالدينيةَّوالسياسيةَّاالجتماعية

َّ.(م2017َّأيلول25َّ)،َّاللبنانيةَّارخبالَّصحيفة،َّالبداوةَّعنَّدفاعا،َّمحسنَّعامرَّ(2)
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ََّّ،َّةلفي َّسلَّاَّنيةالديفكارَّوالَّالبداوةََّّبينَّالجمعَّفكرةَّرتصو ََّّالسهلَّمنََّّليسََّّ:ةثانيالمالحظة ال

ََّّاالجتماعيةََّّوأنظمتهاَّهاتقاليدوَّمهاقي ََّّمنَّلكثيرََّّضَّمناه ََّّ،البداوةَّلمبدأَّضمعار ََّّذاتهَّبحدََِّّّفالدين

ََّّوهيَّ،َّةالبدوي ََّّوساطَّالَّبعضََّّيفََّّوانعدامهََّّالدينََّّهشاشةَّذلكََّّإلىََّّأضفََّّ،َّوالقضائيةَّوالسياسيةَّ

ََّّذلكََّّتجاوزَّمنَََّّّنتمك ََّّفكيفَّ،وزمانهَّبيئتهَّيفَّالوهابََّّعبدَّبنَّمحمدََّّأنكرهاَّالتيََّّالمظاهرَّإحدىَّ

ََّّتطويعهمََّّمنََّّنَّتمك ََّّوكيفََّّ؟َّالصارمةَّالدينيةَّبطريقتهََّّوالخذََّّعاداهتمََّّتركََّّعلىََّّالبدو ََّّوأجبََّّ،كله

ََّّوإلزامهمََّّمصالحهمَّوتضاربََّّوتنافسهمَّاختلفهمَّعلىََّّوتوحيدهمَّجْمعهمَّثمَّ،طباعهمَّوتغيير

َّ؟دعوتهَّلنشرَّهبمَََّّّانطلقَّثمََّّ،واحدةَّسياسيةََّّلقيادةََّّبالخضوع

ََّّوالتحولََّّاالنقلبََّّهذاَّت حدثَّأنَّيمكنهاََّّالََّّحجمهاَّكانََّّمهماََّّوحدهاَّديةَّماالَّفاإلمكاناتَّ

ََّّإنََّّفكيفََّّ،َّعليهَّكانتََّّلماََّّمعاكسََّّاتجاهَّنحوََّّوالمصالحَّوالعاداتََّّوالطباعََّّالدينََّّيفََّّالجذري

َّ؟!َّالتحدياتَّبمختلفَّمحاطةَّوَّمحدودةَََّّّاإلمكاناتَّهذهَّكانت

ََّّإلىَّمشاهبةََّّالميلديََّّسابعَّلَّاَّقرنَّلاَّيفََّّمنهاََّّسلمَّاإلَّانطلقََّّالتيََّّالبيئةََّّتعدََّّ: ةثالثالمالحظة ال

ََّّبيئةََّّتكنََّّلمََّّإنََّّ،َّالميلديَّعشرََّّالثامنََّّالقرنَّيفََّّالنجديةََّّالدعوةََّّفيهاََّّظهرتََّّالتيََّّللبيئةََّّكبيرََّّحدَّ

ََّّللدعوةََّّشأنََّّمنََّّانتقاصَّوَّذمََّّفكلََّّوعليهَّ،َّالتمدنَّومستوىَّالعيشََّّنمطََّّيفََّّاَّتطورًََّّكثرَّأَّالدعوةَّ

ََّّالدونيةََّّوالنظرة ََّّ،أولىَّبابََّّمنََّّهق َّح َّليوَّم َّسلاإلَّيطالَّفإنهَّالبيئةََّّوبدائيةََّّالبداوةََّّبدعوىََّّالنجديةَّ

ََّّالغربَّعندَّالسائدةَّالنظرةَّذاتَّهيَّبدويةًََّّدعوةًََّّبوصفهاَّللوهابية ََّّالوسطىََّّالقرونَّيفَّالمسيحي 

ََّّأمةًََّّبوصفهمََّّوالسلمََّّالصلةََّّعليهََّّمحمدََّّالنبيَّأتباعَّاحتقارََّّحيثََّّمنَّوالعربََّّسلمَّاإلَّعن

َّ.(1)َّفيَّالسَّدَّبحََّّدينهاَّلتنشرََّّالصحراءََّّمنَّخرجتََّّبربريةًََّّبدويةًَّ

 

َّاإلَّعنَّالوسطىَّالقرونَّيفَّالغربَّعندَّالسائدةَّالتصوراتَّمنَّشيءَّعلىَّللوقوفَّ(1) َّكتابَّ:انظرسلم

َّيفَّالعربيةَّالفتوحات)َّعيتاينَّحسامَّوكتاب،َّ(80-57)ص:ََّّوالمسيحية(سلمَّاإل)َّجورافسكيَّأليكسي

ََّّالمغلوبين(َّياتورا َّ(26-25)ص: َّوالمسلمينَّاإلســلمَّورةص)َّ:بعنوانَّتاينوشهَّالدينَّبدرَّومقال،

لَّفـي َّللدراساتَّحدودَّبلَّمؤمنونَّمؤسسةَّموقعَّيفَّالمنشورَّالوسطى(َّالقرونَّفـيَّالوروبـيَّالمتخيـ 

َّ.(م2017َّ/1َّ/24)َّبتاريخَّوالبحاث
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ت ََّّسلمَّاإلَّودينََّّ،َّهذاَّيومناََّّوحتىَّالحينََّّذلكََّّومنذ ََّّالعلمََّّمعََّّبالخصومةوَّبالدمويةَّهمم 

ََّّالغربيََّّالعالمََّّيفََّّكبارَّوزعماءََّّفونَّمثق َّوَّفلسفةََّّهامَّاالتََِّّّبذلكََّّقَّنط ََّّ،َّوالعقلنيةَّوالمدنيةَّ

َّ لز ََّّفإنهَّمه َّالت ََّّهذهَّسلمَّاإلَّعنَّيدفعَّفالذيََّّ،المسيحي  ََّّلكَّذوَّ؛َّديةالنجََّّالدعوةَّعنَّبدفعهاَّمَّم 

َّ.َّوحقيقتهَّاالهتامََّّمنشأَََّّّيفَّللشرتاك

 : األفكار لنقد  االجتماعية و  المكانية البيئة  توظيف  مآالت

ََّّالدينيةَّفكارَّوالَّالظواهرَّتفسيرَّيفَّالجغرافيةَّوالبيئةَّاالجتماعيةََّّالعواملَّإلىَّاالستنادَّلي شكَِّّ

ََّّداخلََّّمذهبيةَّلَّاوَّنيةالديَّاالتجاهاتَّبعضَّلخصومََّّأوَّديانالَّنقدَّلهواةَّامغريًََّّامسلكًََّّهاونقد

ََّّفكري ََّّقالبَّيفََّّواالهتامََّّوالقدحََّّالنقدََّّمَّيقد ََّّنهَّإَّإذََّّ؛َّالواحدَّالدينَّ ََّّتحليلي  ََّّالنتيجةََّّفتبدوَّ،َّفلسفي 

ََّّإضافةََّّمجردََّّالمرََّّأنََّّمعََّّ،َّالدينيةَّالظاهرةََّّلتفسيرََّّالعلميََّّوالبحثََّّوالتأملََّّالنظرََّّحصيلةَّوكأهنا

ََّّوالنقدََّّللذم ََّّنظريَّإطار َّ.والمذاهبَّديانَّالَّشأنَّمنَّوالغضِّ

ََّّقائمةًََّّالمؤدلجةَّالتحليلتَّمنَّالنوعَّهذاَّعنََّّالناشئةََّّالنظريةَّالخلصاتََّّتكونَّماََّّابًَّوغال

ََّّمقدماتََّّعبََّّاَّسلفًََّّالمقررةََّّالنتائجَّإلىَّللوصولَّوالمسارعةَّ،َّالقراءةَّيفََّّوالسطحيةَّاالختزالَّعلى

ََّّالحقَّ"وََّّاليقينَّإلىَّصاحبهَّذهنََّّيفَّيرتقيَّضعيفََّّأساسََّّأوَّصحيحةَّغيرََّّمعطياتَّأوَّظنية

ََّّلتَّشك ََّّوالتيَّ،َّالمطلوبةَّوالنتيجةَّمةالمقد ََّّبينَّمنطقيةََّّغيرَّعلقةََّّدَّاجإيَّثمََّّ،"المطلق ََّّيفََّّالساس 

َّ.َّالقراءةََّّهذهَّوضع

ََّّإقرارهاََّّالمرادََّّالنتيجةََّّتحديدََّّمنَّينطلقََّّالتحليلتََّّمنََّّالنوعَّهذاََّّلمثلََّّالنظري ََّّفالبناء

ََّّالتحليلََّّالهَّضعيخَّوالتيَّالنهائيةَّللنتيجةَّالملئمةَّوالمقدمةَّالعلقةََّّإيجادَّثمَّ،صحتهاَّوإثبات

ََّّهتدمََّّأوََّّالتفاصيلََّّبعضََّّيفََّّتقدحََّّمؤاخذاتََّّأوَّاعرتاضاتََّّأيََّّتجاهلََّّمعََّّ،َّوأركانهَّتفاصيلهََّّبكل

َّ.َّقواعدهَّمنََّّالنظريَََّّّالبناء

 

َّ)صمنهاََّّإليهاََّّالرجوعَّيمكنَّأخرىَّمصادرَّوهناك َّلريتشاردَّالوسطى(َّالقرونَّيفَّأورباَّيفسلمَّاإلَّورة:

َّنذرسو َّشاختَّلجوزيفَّالول(َّالجزءَّ-َّسلماإلَّ)تراث، َّالغربيةَّالثقافيةَّاالستجابةَّ)االستشراق،

 .الدعميَّلمحمدَّي(سلماإلَّللتاريخ
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ََّّيَِّّالماد ََّّالفكرََّّلطغيانََّّاونظرًَّ ََّّدنيويةََّّماديةََّّتفسيراتَّإليجادَّوميلهاَّالنفوسَّعلىَّطوتهوس 

ََّّوالتحليلتََّّالحكامََّّهذهَّفإنَّ؛ةلميالعَّالناحيةَّمنََّّوجاهتهاََّّيفَّالنظرََّّدونََّّالظواهرَّلمختلف

ََّّفهاَّويتلق ََّّ،َّوالمثقفينَّالعوامََّّأوساطََّّيفََّّوقبولََّّبانتشارََّّىَّتحظ ََّّزةالمتحيَِّّ ََّّهواهََّّوافقتََّّنم ََّّكل 

َّ.َّالمذهبَّذاكَّمنَّوالحطََّّالدينََّّهذاََّّمنَََّّّالنيلَّيفَّالفكريَّأوََّّالدينيََّّههَّتوج ََّّدتوأي َّ

َّ:َّأهمهاَّمنَّالسيئةََّّوالمآالتََّّالنتائجََّّمنَََّّّجملة ََّّالمسلكَّهذاََّّعلىََّّيرتتبو

 : وحقيقته الدين  أصل  يف القدح  -1

ََّّاالجتماعيةََّّالبيئةََّّبظروفََّّيتأثرَّوَّينشأَّةَّبشري ََّّكصنيعة ََّّالدينَّمعََّّالتعاملََّّخللََّّمنََّّذلكَّوينشأ

ََّّمَّنظ ََّّمنََّّتحويهَّوما ََّّالدينيََّّاالجتماعََّّعلمَّيفَّراسخةًََّّالفكرة ََّّهذهََّّوباتتََّّ،َّوتقاليدَّوعادات 

ََّّوأنََّّبدَّالَّ،وتأملتَّأحاسيسََّّمنَّئةيبالََّّبهَّتصطرعََّّلماَّىصدًََّّيكون ََّّوأنََّّبدَّالََّّ)فالدينََّّ،المعاصر

ََّّوأنََّّبدََّّالََّّوهوَّ،َّالبيئاتَّمنََّّلبيئة ََّّالمتباينةََّّوالتقاليدََّّالمختلفةََّّالعاداتََّّفيهاََّّتنعكسََّّمرآةًََّّيكونَّ

َّ.َّوالتطويرَّوالتوجيهَّبالنقدََّّيتناولهاََّّوقدَّ،وقيم ََّّتعابيرَّمنَََّّّالبيئة ََّّيسودَّعماََّّصادقةَّبصورةََّّرَّيعب َّ

ََّّكانََّّوإذاَّ،َّماَّبيئةََّّيفََّّمؤثراتَّلعدةََّّحتميةََّّنتيجةًََّّلشك َّتَّيَّماََّّاَّكثيرًََّّالدين َََّّّأنَّهذاََّّمنََّّأكثرََّّنجدََّّبل

ََّّالدينََّّتأثرَّمنَّأكثرَّهباََّّويتأثرَّفيهاَّيؤثرَّ،للبيئةََّّخصباَّمجااًلََّّيكونَّفإنهَّالوضعيةَّالديانََّّمنَّالدين

ََّّتتبدلََّّوالََّّجوهرهََّّرَّيتغي ََّّالََّّمصدرََّّمنََّّهَّسلطان ََّّيستمد ََّّالسماوي ََّّالدينََّّلنََّّ؛َّبالبيئةَّالسماوي َّ

َّ.(1)أصوله(

Ernest Renanَّ)َّالفرنسيََّّالمستشرقََّّإليهََّّذهبََّّامََّّذلكََّّومن ََّّالتوحيدََّّعقيدةَّأنَّمن(

ََّّوترفضََّّ،والوحدةَّالبساطةَّإلىَّتميلَّالتيَّواليهود(َّالعربَّ)ومنهمَّالساميةَّالشعوبَّعقليةَّتلئم

 

َّ.(243-241ص:َّ)َّالدينيَّاالجتماعَّ(1)
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َّ(1)فيهاَّعاشواَّالتيَّللصحراءَّنتيجةَّوذلكَّ؛والرتكيبَّالتعدد ََّّالمستشرقََّّقالَّذلكَّوبنحو،

َّ.(2)بظروفهاَّمتأثرةََّّصحراويةََّّعقليةََّّالعربيةََّّةَّالعقلي ََّّتبَّعاَّالذيَّ(Gautier Leonَّ)ََّّالفرنسيَّ

Hegelَّ)َّاللماينَّالفيلسوفَّزعمَّهذاَّعنََّّابعيدًََّّوليس ََّّتجريدََّّمبدأوَّالتوحيدَّعقيدةَّأن(

ََّّبينََّّنشأَّالمحمديََّّالدينَّأنَّ)َّذلكَّ؛الصحراويةَّبالبيئةََّّتأثرتََّّالمسلمينَّعندَّهَّوتنزيهَّالخالق

ََّّالََّّصحاريهمَّيفََّّإذَّ؛والنمطَّالنسقََّّغيابَّنهمَّكسويََّّ،ةبالبساطَّروحهمَّتنطبعَّوهؤالءَّ،العرب

َّ.(3)َّللمفهوم(َّالنسقيَََّّّ)بالمعنىَّشكلََّّاتخاذََّّيستطيعَََّّّشيء

ََّّونظرياتََّّاالجتماعََّّعلمَّبمنظورَّسلمَّاإلَّدينََّّيتناولونَّالغربََّّيفَّالمفكرونَّيزلَّولم

ََّّفكريةََّّالتتحو ََّّنتيجةَّنشأتَّظاهرةَّعندهمَّفهوَّ،َّواللدينيةَّاإللحادََّّعليهمَّغلبَّالذينََّّمؤسسيهَّ

ََّّوالشرائعََّّالعقائدََّّنتَّفتكو ََّّ،الميلديَّالسابعَّالقرنََّّيفََّّالعربيةَّالبيئةَّأفرزهتاَّوسياسيةََّّعيةامواجت

َّالَّوحيََّّمنََّّيةسلماإل ََّّبصيغََّّعنهاَّرتَّتطو َّوَّ،سلمَّاإلَّقبلََّّالسائدةََّّوالتقاليدََّّوالنظمةفكار

ََّّاجتماعََّّعلمََّّإلىَّمدخل)َّ:َّبعنوانَّ(Joseph Chelhodَّ)َّدراسةَّالدراساتََّّهذهََّّومنَّ،مختلفة

ََّّالختامََّّوهوَّ،َّالعربيةَّوالذهنيةَّالثقافةَّمعَّمتطابقةََّّناجحةََّّ)توليفةَّسلمَّاإلَّاعتبتََّّالتيَّ(َّمَّسلإلا

ََّّ،َّالمألوفَّأوَّالطبيعيََّّمحيطهََّّخارجََّّابدوي ََّّاَّمجتمعًََّّتدفعَّدوريََّّشبهَّتوسعَّلحركةَّالروحي

َّ.َّأحياناَّمباطوريةَّإَّوينشئََّّ،أمةَّويغدوَّ،مدينةََّّويؤسسََّّ،َّالرضَّالمجتمعََّّهذاَّيستوطنَّوبفضلها

ََّّحملََّّ-القوميةَّوالمؤسساتََّّالبداوةَّمعَّتعارضهََّّمنََّّالرغمَّعلى-َّسلمَّاإلَّسسَّمؤَّلَّمعَّإن

ََّّ،َّتكوينهَّأكملتََّّالتيََّّالمدينةََّّوطابعََّّ،َّالولىَّتربيتهََّّفيهاََّّتلقىََّّالتيََّّالصحراءََّّطابعََّّبعمق

 

َّحياءاإلَّبينَّالحضاريَّالمشروعَّفلسفة)َّكتابَّعنَّنقلَّالفرنسية(َّالنسخةَّ/4)ص:ََّّالساميةَّاللغاتَّتاريخَّ(1)

َّ.(198َّ/1)َّالغربي(َّالتحديثوَّيسلماإل

 .(51)ص:ََّّ(سلماإلَّيفَّالفلسفيَّالفكرَّنشأة)َّعنَّنقلَّية(سلماإلَّالفلسفةَّدراسةإلىََّّالمدخل)َّكتابهَّيفَّ(2)

َّالثقايف(لمَّساإلَّ)يفَّكتابَّمنَّمنقولةَّالرتجمةَّلكنَّ،(التاريخَّفلسفةَّيفَّ)محاضراتَّكتابهَّمنَّالنصَّهذاَّ(3)

 .َّ(291)ص:َّ
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سفالم ََّّفيهاََّّمرتَّالتيَّطوارالََّّمختلفَّإلىَّتنتميََّّعناصرَّلفةأَّْم ََّّهوَّالقرآنَّرهيصوََِّّّكماَّقد 

َّ.(1)َّ(سلمَّاإلََّّلقبََّّيةالغربَّالعربيةَََّّّالجزيرة

ََّّالدعوةََّّظهورَّيفََّّوالجغرايفَّاالجتماعيََّّالمجالَّأهميةََّّعلىَّ(Planhol)ََّّالباحثََّّدك َّويؤ

ََّّيفََّّمماثلةَّأخرىََّّدراساتََّّإلىَّنفسهََّّالوقتَّيفََّّامشيرًََّّ،(2)يةسلماإلَّالفتوحاتََّّونجاحَّالمحمدية

ََّّأصلهََّّمنَّالَّالحَّبطبيعةَّدهَّتجرََِّّّوالتيَّ،اجتماعيةَّنظرَّوجهةَّمنَّماديةَّقراءةَّسلمَّاإلَّلدينَّقراءهتا

َّ.(3)اإللهيَّومصدرهَّ

 : هاوانتقاص   الدينية  واألفكار  المذاهب  ذم -2

ََّّذمََّّأجلََّّمنََّّ؛َّاعتنقتهَّالتيََّّوالقوامََّّالدينََّّفيهاََّّنشأََّّالتيََّّالبيئةََّّإلىَّاالستنادََّّخللََّّمنََّّوذلك

َّالساسيوالَّالتعاليم ََّّأنََّّزعمهمَّذلكََّّومنََّّ،َّعنهاَّنشأتََّّالتيَّوالحضارةَّالديانةََّّلهذهَّةَّفكار

ََّّ؛َّالعربَّبلدَّيفََّّأةمهي ََّّأرضيةَّوجدَّهباَّاعرتافهََّّوعدمََّّخرىالَّديانالََّّدَّضَّميَّاإلسلَّالتعصب

ََّّغيرََّّشينَّمتوحََِّّّأشباهََّّهمََّّسلمَّاإلََّّاعتنقواََّّالذينََّّأولئكََّّمنََّّاَّكبيرًََّّاَّعددًََّّ)لنَّ ََّّيفََّّوهمََّّ،َّرينمتحضِّ

ََّّالفكرةََّّيَّتلقََِّّّعلىََّّعقولهمََّّبَّتتدر ََّّلمََّّوالذينََّّ،َّللحربَّالمحبينََّّشينَّالمتوحََِّّّمنََّّالحيانََّّغلبأ

(Cromerََّّ)َّيقولَّكماََّّالعداء(ََّّأسبابَّمنََّّاَّسببًََّّد َّع َّي َََّّّالََّّيالرأََّّيفََّّالصادقََّّالخلفَّنَّأَّهامفادَّالتي

َّ.(4)لمصرَّالبيطاينََّّالساميََّّالمندوب

ََّّالعصورََّّيفَّالمسلمينََّّمجتمعاتََّّوتأخرَّالعربَّانحطاطَّعواملَّمنََّّأنََّّزعمهمَّذلكََّّومن

ََّّالعربََّّةيرجزَّشبهَّمجتمعَّعلىَّ)للتطبيقَّمناسبةََّّجاءتَّالتيَّيةسلماإلَّالشريعةَّقوانينَّ:الحديثة

َّ.(5)َّايًضَّأ(Cromerَّ)َّيقولَََّّّكماَّ(السابعََّّالقرنََّّيفََّّالبدائي

 

 .َّ(179َّ،177سلمَّ)ص:َّاإلَّاعاجتمَّعلمإلىََّّمدخلَّ(1)

َّ.(37سلمَّ)ص:َّاإلَّرضأََّّتاريخَّ(2)

 .(44-43)ص:ََّّالسابقَّالمصدرَّ(3)

 .(177َّ/2)َّالحديثةَّمصرَّ(4)

 .(173-172َّ/2)َّالمصدرَّالسابقَّ(5)
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ََّّأصبحََّّ)فلماَّ،َّوسلمَّعليهَّاهللَّصلىَّالنبيََّّزمنَّالعربََّّاحتياجاتَّتلئمََّّكانتَّفالشريعةَّ

ََّّمنََّّ)الشريعة(َّالتقاليدَّنيرَّكانَّالعربَّحضارةََّّمبتكراتَّبسببَّالزبَّضربةَّالنظمَّهذهَّتعديل

ََّّالقرآنََّّنَّإَّإذَّ؛اإللهيَّمصدرهََّّبسببََّّةساسيالََّّأحكامهََّّلتعديَّأوََّّ،َّإزاحتهَّيمكنَّالََّّبحيثَّالثقل

َّ(1)َّواحد(َّآنََّّيفَّوسياسيََّّومدينََّّدينيََّّدستور ََّّالمشهورََّّ(Bon Le Gustaveَّ)َّكلمََّّوهذا.

َّ.َّللعربَّبإنصافه

ََّّ)ليسََّّ:َّكرومرَّيقولَّ،البدائيةَّوالممََّّالببريةََّّللشعوبَّملئمََّّسلمَّاإلَّأنَّزعمهمََّّذلكَّومن

ََّّرنستَّأَّيزعمََّّكماو،َّ(2)َّ(سلمَّاإلَّاعتناقََّّيفََّّكبيرةََّّفادةَّإَّيدَّيفَّيالبدائَّالمجتمعََّّأنََّّيفََّّشكََّّمنََّّهناك

َّ.(3)َّفيه(َّدخلواََّّنالذيَََّّّودللس ََّّاَّمًَّتقد ََّّيعد َََّّّسلمَّ)اإلَّبأنََّّرينان

Carl Beckerَّ)َّاللماينََّّالمستشرقََّّويوضح ََّّسلمَّاإلَّعلىََّّفارقةَّالَّإقبالََّّيفََّّالسبب(

ََّّ،َّولىالَّعلىََّّةقَّفوَِّّتمَّحضارتناَّأنََّّكماَّ،َّالسودَّحضارةََّّعلىََّّقةَّمتفوََِّّّسلمَّاإلََّّ)حضارةََّّ:فيقول

ََّّكانتََّّولهذاََّّ؛َّصنعتهَّالتيََّّالجناسََّّتدينََّّنتيجةََّّإنهَّبلََّّ،سلمَّاإلَّعلىََّّليستََّّالواقعََّّهذاََّّوجريرةَّ

َّ.(4)َّحضارتنا(َّمنََّّالزنجيَََّّّةذهني ََّّمعَّاَّتطابقًََّّأكثرَّسلمَّاإلَّحضارةَّ

ََّّالتيََّّالرتكيةََّّالشعوبََّّبربريةََّّمعََّّيتناغمَّسلمَّاإلَّ)أنََّّواللهوتيينََّّالفلسفةََّّبعضََّّادعىََّّكما

ََّّ،َّ(المتحضرَّنسانَّاإلَّمعََّّالمسيحيةََّّتتجانسََّّكماََّّالببريةََّّمعََّّمتجانسََّّسلمَّاإلَّنَّأوَّ،يهعلَّأقبلت

 

 .(م1969،َّالحلبيَّالبابيَّعيسىَّمطبعةَّ-608)ص:ََّّالعربَّحضارةَّ(1)

َّ.(171َّ/2)َّالحديثةَّمصرَّ(2)

َّأيًضََّّكرومرَّوينقلَّ،َّ(171َّ/2)َّالحديثةَّمصرَّعنَّنقلَّ(101َّ/1)َّسرائيلإَّبنيَّشعبَّتاريخَّ(3) َّالسيرََّّعنا

َّ؛التنميةَّسبيلَّوتنتهجَّ،والتخلفَّالببريةَّمستوىَّعنَّبنفسهاَّبربريةَّقبيلةَّترتفعَّحيثما)َّ:قولهَّسيليَّجون

َّ.(سلماإلَّيفَّالدخولَّخللَّمنَّعادةَّذلكَّتفعلَّفهي

َّالملحظاتَّبعض(Mary Kingsleyَّ)َّردتوَّفريقيا(إَّغربَّدراسات)َّكتابَّمنَّالخامسَّالفصلَّويف

َّ.َّ(172َّ/2)َّالحديثةَّمصرَّ.الحاليةَّفريقياإلَّالمجتمعَّلظروفسلمَّاإلَّمواءمةَّعن

َّ.(68)ص:ََّّاالستشراقَّمراياَّيفسلمَّواإلَّالعربَّ(4)
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َّ(1)(Newman John)َّالكاردينالَّ:منهم ََّّ(Montesquieuَّ)َّالشهيرَّالفرنسيََّّوالفيلسوف،

ََّّيوافقََّّلنهََّّسلمَّاإلَّالعتناقََّّسواَّ)تحم ََّّوأهنمَّ،َّالخلق(َّ)أبشعَّبأهنمََّّالتراكََّّوصفَّوالذيَّ

َّ.(2)النصارى(ََّّأرضَّيفَّرَّمالداَّشرَّلنَّمبراََّّوأعطاهمَّ،َّغريزهتم

ََّّعلىََّّحافظتََّّالتيَّوَّالمغربيةَّالجبالَّسكانََّّمنََّّالببريةََّّالقبائلَّإلىََّّ(Planholَّ)َّويشيرَّ

ََّّالمكتملََّّغيرََّّوتحولهاَّ،البدائيَّالدينيَّإلطارهاَّا)نظرًََّّ؛لإلسلمََّّتقبلهاَّرغمَّلغتهاَّبربرية

 .(3)َّللمسيحية(

ََّّمعيشهمََّّوأسلوبَّتفكيرهمَّمطونَّوَّللبدَّملئمةََّّالوهابيةَّالعقيدةَّبأنَّالزعمَّأيضاََّّذلكَّومن

ََّّالشعوبََّّتلئمَّالََّّوأهناََّّ،ثقافتهمَّومستوىَّ َّ.َّلحاجاهتمَّتستجيبََّّالوََّّ،رةالمتحضِّ

ََّّالمغربََّّبلدََّّيفََّّالمالكيَّالمذهبََّّانتشارََّّعواملََّّمنََّّأن ََّّخلدونََّّابنََّّزعم ََّّذلكََّّومنَّ

ََّّالمغربََّّأهلََّّعلىَّغالبةََّّكانتََّّ)فالبداوةََّّ:يقولَّحيثََّّأهلهاَّعلىَّالبداوةََّّغلبةَّندلسوال

ََّّأميلََّّالحجازََّّأهلََّّإلىَّفكانواَّ،العراقَّلهلَّالتيََّّالحضارةَّيعانونََّّيكونواَّولمََّّ،ندلسوال

ََّّالمالكيََّّالمذهبََّّيزلََّّلمََّّولهذاََّّ؛َّالبداوةَّلمناسبةَّ ََّّالحضارةََّّختفس ََّّيأخذهََّّولمََّّ،َّعندهمَّاغض 

ََّّعندََّّاَّمخصوًصََّّعلماَّمالكََّّاإلمامََّّمذهبَّصارَّولماََّّ.َّالمذاهبَّمنََّّغيرهََّّيفََّّوقعََّّكماَّوهتذيبهاَّ

ََّّاإللحاقََّّيفَّالمسائلََّّتنظيرَّإلىَّفاحتاجواَّ،والقياسَّاالجتهادَّإلىَّيلبَّسَّلهمَّيكنَّولمَّمذهبهََّّأهل

ََّّكلهََّّذلكَّوصارَّ،إمامهمَّمذاهبَّمنََّّالمقررةَّالصولََّّإلىَّاالستنادَّبعدََّّاالشتباهََّّعندَّوتفريقهاَّ

ََّّإمامهمََّّمذهبََّّتباعَّاوَّالتفرقةََّّأوَّالتنظيرََّّمنََّّالنوعََّّذلكََّّعلىََّّهباََّّيقتدرََّّراسخةََّّملكةََّّإلىَّيحتاجَّ

َّ.(4)ا(استطاعوَّماَّفيهما

ََّّوالحطََّّوالديانَّالمذاهبَّلتقييمَّعامًلََّّالتمدنَّومستوىََّّاالجتماعيةَّالبيئةَّصارتَّوهكذا

ََّّيفََّّيرجعَّبلَّ،علميةَّلسسََّّاَّمستندًََّّالتقييمَّذلكَّيكونَّأنَّدونَّ،قصدَّغيرَّأوَّبقصدَّشأهناََّّمن

 

 .َّ(72َّ،77-71)ص:ََّّيسلماإلَّللتاريخَّالغربيةَّالثقافيةَّاالستجابةَّ..االستشراقَّ(1)

َّ.(224-223)ص:ََّّواالنحطاطَّالنهوضَّأسبابَّ..الرومانَّتاريخَّيفَّتأملتَّ(2)

 .(61)ص:ََّّاإلسلمَّأرضَّتاريخَّ(3)

َّ.(955-954َّ/3)َّخلدونَّابنَّمقدمةَّ(4)
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ََّّسياقهاََّّيفَّالظاهرةَّتقرأَّوالتيَّ،الموضوعيةَّبالدلةَّدحضهاََّّيمكنََّّاختزاليةَّفرضيةَّإلىَّالغالب

َّ.َّالظاهرةَّهذهََّّيفََّّمنهماَّكلََّّتأثيرََّّومدىَََّّّ،َّالمؤثرةَّوالعواملََّّالظروفَََّّّكلَّاستحضارََّّمعََّّ،يالطبيع

 : والهذيان  للشطح  مدخل  -3

ََّّاَّبابًََّّتفتحََّّأهناَّديانوالَّالمذاهبََّّلنقدَّالمكانيةََّّالبيئةََّّالستغللَّالسيئةََّّالمآالتَّجملةََّّمن

َّ.َّأصحاهباَّعقولََّّيفََّّناشئةالَّوالخياالتََّّالوهامََّّعلىَّالباطلةََّّاالستنتاجاتَّتركيبَّعبََّّللهذيانَّ

ََّّمنََّّبَّمرك ََّّعلىََّّاالعتمادَّخللََّّمنََّّوالبداوةََّّالحنبليََّّالمذهبََّّبينََّّالربطََّّذلكََّّومن

ََّّوالشواهدََّّدلةَّالَّمنَّلشيءََّّاالستنادَّدونَّبلََّّ،َّالتاريخيةَّالوهامََّّواختلقََّّالخاطئةََّّاالفرتاضاتَّ

َّ.َّالضعيفة

ََّّخاطئةَّالَّرتاضاتواالفَّالمقدماتَّلتفنيدََّّامضاعفًََّّاَّجهدًََّّيتطلبَّاالدعاءاتَّهذهََّّعلىَّوالرد

ََّّالمرتبطََّّالفكريََّّللهذيانََّّنماذجَّثلثةََّّوسنذكرَّ،َّالنهائيةَّبالنتائجَّمنطقيةََّّصلةَّأيََّّلهاََّّليسََّّوالتي

َّ:َّبيئتهاَّعلىَّاعتماداََّّالمذاهبََّّنقدََّّبقضية

 :الحنبلية السنوسية الحركة ول:األ النموذج

ََّّ،َّنةعي َّمَّريخيةتاَّيةإسلمَّهاتتوج ََّّلنفوذَّاستعادةًََّّيةسلماإلَّالحركاتَّظهورَّيفَّلونَّمحلََِّّّيرى

ََّّاالتجاهََّّاَّتحديدًََّّوهي ََّّالقرنََّّيفََّّالوهابية ََّّالحركةََّّهَّْتَّواستعاد ََّّ،َّةتيمي ََّّابنََّّأفكارََّّدتهَّجس ََّّالذيََّّالحنبلي 

ََّّالفكرََّّهذاَّزويتمي ََّّ،َّعشرَّالتاسع ََّّبدوي ََّّبأنهَّالتحليلََّّهذاََّّحسب  ََّّكون ََّّريفسََِّّّبدورهََّّوهذاََّّ،تبسيطي 

َّدعم ََّّالتيَّةساسيَّالََّّولالد َّ ََّّوهيََّّ،والسعوديةَّليبياَّانتكَّسبعيناتَّالََّّيفَّيةسلماإلَّالصحوة ََّّت 

ََّّالدولََّّهذهَّكانتَّوقدََّّ،َّ(والسنوسيةَّالوهابية)َّحنبليةََّّلثوراتَّامسرحًََّّكانتَّالتيَّهاَّنفس ََّّالدول

ََّّ؛َّالبدويةَّحياهتاَّعلىَّتَّظل ََّّ،هامشيةَّصحراويةَّمناطقََّّلهناَّ؛اتحديدًََّّتااالنتفاضَّلهذهَّامسرًحَّ

َّ.(1)َّالحنبليَّالفكرََّّلهيمنةََّّقابليةًََّّأعطاهاَّمماَّ

 

 .(33)ص:ََّّالعربيَّالعالمَّيفَّالسياسيَّاالستقرارَّيفَّوأثرهاَّيةسلماإلَّالحركاتَّ(1)
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َّسلماإلََّّاالنبعاثََّّبينََّّصلةَّي َّأََّّيجادإلَّالسعي ََّّالفقهيةََّّالمذاهبََّّوأحدََّّي  ََّّمنهََّّيقرتبََّّالَّعبث 

ََّّلونَّإضفاءَّيمكنََّّفلَّ،َّالمذهبيةَّللفوارقََّّرةَّعاب ََّّعالميةََّّظاهرة ََّّاالنبعاثََّّفهذاََّّ،العقلء ََّّمذهبي 

َّ.َّيةسلماإلَّاالتجاهاتََّّعلىََّّنمعي َّ

َّاَّاتجاههاَّيفَّحنبليةًََّّةالسنوسي ََّّالحركةََّّتكنَّلمَّأخرىََّّجهةََّّمنَّوَّ ََّّبيئةََّّيفَّنشأتََّّقدَّفَّ،َّلفقهي 

ََّّللمذهبََّّي عرفََّّالوََّّ،المذهبَّة َّمالكي َّ ََّّوجودَّأي ََّّهذاَّيومناَّحتىَّظهورهَّمنذَّالحنبلي  ََّّيفََّّفعلي 

َّاإلَّالشمالَّ َّ.َّفريقي 

ََّّالمعاصرةََّّيةَّسلماإلَّوالدعوةََّّالسنوسيةَّالحركةَّبينََّّمباشر ََّّارتباطََّّهناكَّليسََّّثالثةََّّجهةََّّومن

َّ.َّكثيرةَّيناتَّاَّتبَّبينهمافَّ،لألولىَّاامتدادًََّّالثانيةَّتكنََّّفلمَّ،َّليبياَّيف

ََّّلمستوىََّّيَّيرتقَّالَّثبوتهََّّحالَّيفَّفهوَّالليبيََّّالنظامََّّقبلَّمنَّللصحوةََّّالمزعومََّّالدعمَّأما

ََّّهوَّماَّبقدرََّّالدعم ََّّةسياسي ََّّلسبابَّيسلماإلَّالنشاطَّعنَّالطرفَّغض  ََّّوهوَّ،ةمحض  ََّّبعهَّات ََّّمنهج 

َّ.َّمصرَّيفََّّالساداتَََّّّأنورَّنظامََّّمنهاَّ،َّآنذاكَّالنظمةََّّمنَََّّّعدد

ََّّالتوجهََّّمنَّنابعَّالحنبليَّالسلفيَّللتجاهَّالرسميََّّفالدعمَّ،يةالسعودََّّيفيختلفََّّالحالو

ََّّوالَّ،َّالحاكمةَّالسرةََّّقبلََّّمنََّّاالتجاهاتََّّلهذهََّّالتاريخيَّوالتبنيََّّاإلسلميَّ ََّّبينََّّالمقارنةَّتصح 

ََّّنظامََّّوأيََّّالسعودي ََّّالنظامَّ ََّّالدوافعََّّالختلفََّّ،َّيةسلمَّاإلَّالقضاياََّّيَّوتبن َّدعمََّّيفََّّآخرََّّسياسي 

َّ.َّوالمقاصدَّوالهداف

 : النجدية البالد  يف المهدوية  أحالم اين:لثا نموذجال

ََّّالمنبتََّّهيَّبلَّ،للبداوةساسيَّالَّالمعقلَّبأهناَّفقطَّتتميزَّلمَّنجدَّمنطقة)َّأنَّأحدهمَّيعيد َّ

ََّّالََّّبشري ََّّخزانََّّهيَّ،َّالبداوةَّلحياةََّّوالساسيََّّالولَّ ََّّبموجاتََّّواآلخرََّّالحينََّّبينََّّيقذفََّّينفك 

ََّّالعلقةََّّهذهََّّ،َّالعشرينَّالقرنََّّمطلعََّّحتىَّوََّّالتاريخََّّفجرََّّمنذََّّخرىَّأَّتارةََّّوغازيةََّّتارةََّّجائعةََّّةَّبدوي َّ

ََّّلمجتمعََّّالمثاليَّالنموذجََّّنجدََّّمنطقةََّّمنََّّجعلتََّّالصحراوي ََّّووعائهََّّنسانَّاإلَّبينََّّةالجدلي َّ

ََّّالسياسيةَََّّّالدعواتَّأصحابَّيغريََّّالذيََّّوالنموذجََّّ،جهةَّمنَّالقديمةََّّللحضاراتََّّدَّالمهدََِّّّالبداوة

ََّّعنََّّناهيكََّّ،َّثانيةَّجهةََّّمنََّّالعربيةََّّيرةَّجزالََّّنطقةَّمََّّيفََّّمَّوالتحك ََّّللسيطرةََّّأوََّّللغزوََّّالهادفةََّّوالدينيةَّ
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ََّّمدىََّّلبيانََّّأمثلةَّثلثةَّذكرََّّثمََّّ.َّالمنطقة(َّهذهََّّسكانََّّصفوفَّيفََّّالمتغلغلةَّالمهديَّفكرةَّعمق

ََّّبنَّاَّلمحمدََّّالمنسوبةَّوالمهدويةََّّ،الكذابَّلمةيمسََّّحركةََّّوهيَّ،َّنجدَّيفََّّالمهدويةَّالفكرةََّّرسوخ

ََّّلتلكََّّامتدادَّوأهناَّ،َّيةصلحإلاَّلدعوةَّباَّللتعريضََّّذلكَّكلََّّ،َّالعتيبيَّجهيمانََّّوحركةََّّ،الحنفية

َّ.(1)َّالشاذةَّالدينيةََّّللدعوات

ََّّ،َّالعربَّبلدَّيفَّالبداوةَّلَّمعق ََّّوكأهناَّنجدَّبلدَّتصوير ََّّالسابقََّّالنصَّمحاولةَّعنَّابعيدًَّو

ََّّوليسََّّ،الشمالَّنحوَّجهةالمت ََّّالبداوةَّلموجاتَّالرئيسَّالمصدرَّاعتبارهاَّيفَّهوَّالهم ََّّفالتدليس

ََّّ:َّأقاليمهاَّمختلفَّمنَّانطلقتَّالجزيرةَّقبائلَّلبعضَّةالجماعي ََّّالهجرةََّّفحركاتََّّ،كذلكَّالمر

ََّّتاريخََّّيفََّّشهرةََّّالكثرََّّالهجراتََّّبلََّّ،نجدََّّبلدََّّعلىَّتقتصرَّولمَّ،َّوشرقهاَّوحجازهاََّّيمنهاَّ

ََّّالعربََّّمهد ََّّاليمنََّّإنَّ:َّقيلَّحتىََّّ،والعراقَّالشامََّّبلدََّّإلىَّاليمنَّعربََّّهجرةََّّهيَّالجزيرة

ََّّ،َّللحضاراتَّرالمدمََِّّّالببريَّالغزوََّّةهيئَّعلىََّّتكنَّلمََّّالهجراتَّهذهَّأنَّكماَّ،(2)َّقبهمَّوالعراق

ََّّاندمجَّماََّّغالباََّّبل ََّّمعََّّوتعايشواََّّ،الحضارةَّبناءَّيفََّّوشاركواَّ،الجديدةَّالبيئاتَّيفَّالجزيرةَّأهل 

َّ.أهلها

ََّّالمشاريعََّّلصحابَّاَّمغريًََّّاَّهدفًََّّالقاحلةَّالرضََّّهذهَّمنَّجعلََّّأنهََّّيفَّالتناقضَّويكمنَّ

ََّّتضيقََّّالتيَّفالصحراءَّ،َّمستقرةَّضريةحَّبيئةََّّيفَّإالََّّظهورهاَّيمكنََّّالَّوالتيَّ،َّوالسياسيةَّالدينيةَّ

َّ.َّاوسياسي ََّّاَّديني ََّّالطموحةَََّّّللمشاريعَّالمناسبةََّّالبيئةََّّتكونََّّلنََّّالعيشََّّأسبابََّّالنعدامََّّبأهلها

ََّّفجاءََّّ،َّلنظريتهَّيشهدَّماََّّيجدَّلمَّنهإَّإذَّ؛كاتبهاَّعلىَّباديةَّالبؤسَّفأمارةََّّأوردهاَّالتيَّالمثلةَّأما

ََّّوإنماََّّ،َّمهدويةَّفكرةَّليستَّالكذابََّّةلمَّيمسََّّركةَّفحَّ،َّمطلوبهَّتخدمََّّالََّّبأهناََّّموقنََّّوهوَّهبا

ََّّفقدََّّ،َّاليمامةَّيفََّّالكذابََّّلمةَّيمسَّظهرََّّوكماَّ،َّالنبويَّالعهدَّأواخرَّالنبوةََّّادعاءََّّظاهرةََّّيفََّّاندرجت

َّ.َّصنعاءَّيفََّّالعنسيَّالسودََّّظهر

 

 .(8)ص:ََّّالسعوديَّ-الوهابيَّالمجتمعَّوصفاتَّخصائصَّ(1)

 .(30سلمَّ)ص:َّاإلَّأرضَّتاريخَّ(2)
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ََّّمنََّّجماعةَّإليهَّنسبتهاَّوإنماَّ،منهاَّيءبرَّفهوَّالحنفيةَّبناَّلمحمدَّالمنسوبةَّالمهدويةَّأما

ََّّلطائفةََّّدينيةَّكعقيدةَّوإنماَّ،دينيةَّسياسيةََّّكحركةَّتظهرَّفلمَّ،بالكيسانيةَّنَّلمعروفيواَّالغلةَّالشيعة

َََّّّ.الحجازَّأرضَّمنَّهتامةََّّمنطقةَّيفََّّرضوىَّجبلََّّيفََّّغائبَّالمذكورََّّمهديهاَّأنََّّتعتقدََّّمنحرفةَّ

َّ.َّالحجازَّيفَّوظهرتََّّتبلورتَّفقدََّّ،جهيمانََّّحركةَّوأما

 : والبداوة  الحنبلي المذهب  الثالث: النموذج

ََّّأسبابََّّوَّذَّبغدادََّّالخلفةََّّعاصمةَّيفََّّالحنبليةََّّ)بروزََّّأنََّّلمعاصرةَّاَّلكتاباتَّاَّإحدىََّّيفََّّنقرأ

ََّّالتيََّّالفارسيةََّّللقوميةََّّالمضادََّّالعربيََّّالقوميََّّالوعيََّّأشكالََّّأحدََّّهيَّالحنبليةََّّفكانتََّّ،َّمركبة

ََّّعبتََّّوقدََّّ،َّسماعيليةاإلَّوحتىََّّالمعتزلةََّّمنذََّّتكرستََّّ،َّدةمتعدََِّّّية َّإسلمَّمذاهبََّّعبََّّدتَّتجس َّ

ََّّالبدوَّالعربَّمنَّالمركزيةَّللدولةَّعةابالتَّسطىالوَّالفئاتَّعنَّالحنبلية ََّّالفئاتََّّوهذهََّّ،َّةبخاص 

ستَّ ََّّالفهمََّّكر  ََّّوهذهََّّ،َّالفارسيَّالنفوذ ََّّهبذاََّّمقاومةًََّّسلمَّلإلَّالبسيطََّّالتقليدي ََّّالعربيََّّالنصوصي 

ََّّمعاديةََّّكانتََّّالبدويةََّّهؤالءََّّجذورََّّفإن ََّّوهبذاََّّ،َّوالفقهاءَّالمحدثينََّّمنََّّخاصةََّّنةَّمكو ََّّالفئاتَّ

م ََّّماََّّالفهمََّّهذاَّعبَّسونَّيكرََِّّّراحواََّّوقدَّ،ةفلمتطر َّاَّالمثاليةََّّللفلسفات ََّّوأساسهاََّّ،بالحنبليةَّيس 

ََّّبالدفاعََّّالجماعةََّّهذهََّّتقومََّّنَّأَّيَّسيؤدََِّّّأمرََّّوهوََّّ،اضعيفًََّّكانََّّوإنَّالنبويََّّالحديثََّّعلىََّّاالرتكازَّ

َّ.َّسلمَّاإلَّهيَّوتعتبهاََّّ،فةالمتخلََِّّّالبدويةََّّالعربيةََّّاالجتماعيةَََّّّالبنيةَّمستوياتَّكافةَّعن

ََّّقَّتدف ََّّإلىَّيعودَّتيميةََّّابنََّّعصرََّّيفََّّالعربيَّالمشرقَّيفَّبليةحنللَّقوي َّالَّاالنتشارَّكان

ََّّمنََّّمستمر ََّّبشكلَّقادمةَّخيرةَّالَّ)وهذهَّ،والعربيةَّوالكرديةَّالرتكيةََّّالكثيفةَّالرعويةَّالجماعات

ََّّالمشرقََّّمنََّّكبيرةَّأجزاءَّحكمَّالرتكمانََّّونوبي َّي َّوالَّالسلجقة ََّّاستطاعََّّوقدََّّ،َّالعربية(َّالجزيرةَّ

َّسلماإل َّ.َّالحنبليةَّالنتشارَََّّّااًسَّسأَّخلقََّّأمرَّوهوَّ،َّي 

ََّّبنََّّحمدَّأَّاإلمامََّّنظرََّّووجهاتََّّالحديثَّأهلََّّمدرسةَّلجعلََّّاملئمًََّّاَّعصرًََّّتيميةََّّابنََّّوجد

ََّّوكشفَّ،السابقةَّالفلسفاتََّّمختلفَّبنقدََّّفقامََّّ،فكري ََّّأساسََّّذاتَّحنبل ََّّغيبيةََّّجوانبََّّهتافت 

َّ.َّعليهاَّبعمقَّالرد ََّّيستطعََّّيكنََّّلمَّوإنََّّ،منها
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ََّّهذاََّّيفَّوالعلومََّّوالصناعاتَّالمدنَّتدهورتََّّيثَّحَّ؛َّةصوصي َّالنَّللمدرسةََّّاَّفًَّمسع ََّّالعصرَّكان

ََّّنشرََّّيفََّّاالجتماعيَّساسالََّّهذاََّّمنََّّاالستفادةَّعلىَّتيميةََّّابنََّّفركزَّ،َّابدوي ََّّالمشرقَّاوغد ََّّ،العصر

ََّّصوبََّّوجههاََّّحينََّّخاصةََّّ،َّالعامةَّةَّالسياسي ََّّالحداثََّّيفََّّرَّمؤث ََّّارَّتي ََّّإلىََّّلتَّتحو ََّّالتيَّدعوته

َّ.(1)المغول(َّضدََّّالجهاد

ََّّتعظيمََّّأنََّّإالََّّ،َّالحنابلةَّعنََّّالنصََّّصاحبََّّأطلقهاََّّالتيََّّالحكامَّوَّلتصوراتَّاَّعنََّّاَّبعيدًَّو

َََّّّبالفهمَّأسماهَّوماَّالشرعيةَّالنصوص َّو َّوتكَّأحمدَّاإلمامََّّوالدةَّقبلََّّموجودَّالنصوصي 
ََّّالمذهبََّّن 

َّ.َّحنبلَّبنََّّلحمدَََّّّامذهبًَََّّّيكونََّّأنَّقبلَََّّّوالشافعيَّمالكََّّمنهجََّّفهوَّ،الحنبلي

ََّّإالََّّ،َّ(النهرََّّوراءََّّوماََّّيرانَّإَّبلدََّّ:َّأي)َّإلسلميَّاََّّالمشرقََّّبلدََّّيفََّّوجودََّّللحنابلةََّّي عرفََّّوال

ََّّمَّااستخدَّأنَّمعَّ،َّالدنىَّبالشرقَّالحاليَّالوقتَّيفََّّي عرفَّماََّّبالمشرقََّّيقصدََّّالكاتبَّكانَّإن

َّ.َّقرونََّّقبلََّّالمذهبَّجغرافياََّّلوصفََّّضلًلَّمَّاَّرًَّمأَّيعدَََّّّالمعاصرَّالمصطلح

ََّّلىَّعَّذلكََّّيفَّيعتمدََّّولمَّ،َّيوبيينوالَّالسلجقةََّّبحكمََّّالحنبليَّالمذهبََّّانتشارَّيرتبطََّّولم

ََّّنصرواََّّيوبيونوالََّّفالسلجقةَّ،ذلكَّمنَّالعكسَّعلىَّبلَّ،المذاهبَّكبقيةَّالسياسيَّالعامل

ََّّشعريةَّالَّانتعشتَّالدولتينَّهاتينََّّظلَّففيََّّ،َّاوعقدي ََّّاَّفقهي ََّّللحنابلةََّّالمخالفةََّّاالتجاهاتَّ

َّ.َّنفوذهاَّواتسعََّّ،الشافعيَّبالفقهَّالممتزجةَّ

ََّّحواضرََّّبعضََّّيفََّّوجودهََّّانحصرَّوَّ،َّاحديثًَّوَّاَّقديمًََّّأتباعاََّّالمذاهبََّّأقلََّّالحنبليََّّوالمذهبَّ

ََّّالمشرقََّّبلدَّعلىَّالحنبليةَّالبداوةَّصبغةَّفإضفاءَّ،ودمشقَّوالقدسَّكبغدادَّوالشامََّّالعراق

ََّّالََّّهراءََّّمحضَّ َّ.َّةالصح ََّّمنََّّلهََّّأساس 

ََّّمذهبيةًََّّأقليةًََّّلونيشكََِّّّالحنابلةَّظلَّحيثََّّ؛تيميةَّابنَّزمنَّيفَّليهع ََّّهوَّماَّعلىَّالحالََّّبقيَّوقد

ََّّدعوتهََّّحوربتََّّبلََّّ،َّعليهَّيستندَّاجتماعيََّّأساسَّأي ََّّتيميةََّّنَّابََّّيجد ََّّمولَّ،َّيسلماإلَّالعالمََّّيف

ََّّبمعزلََّّالمغولَّضدَّجهادهَّيفََّّتيميةَّابنَّيتحركََّّولمَّ،َّالسجنَّيفَّاَّمظلومًََّّوماتََّّأتباعهََّّواضطهد

 

 .(458-456)ص:ََّّاإلسلميةَّالعربيةَّالفلسفةَّيفَّالمثاليةَّاالتجاهاتَّ(1)
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ََّّ،َّالدينيَّبواجبهََّّقامََّّوإنماََّّ،َّلهَّالمؤيدةَّاالجتماعيةَّالقاعدةَّإلىَّذلكََّّيفََّّيستندََّّولمَّ،َّالدولةَّعنَّ

َّ.َّالشرعيةَّوالمسؤوليةَّاإليمانيةَّالغيرةََّّمنَّعافبدََّّبةَّيصالعَّالحداثََّّتلكَّيفََّّوشارك

ََّّكالزعمََّّ؛تاريخيَّمستندََّّأيَّلهاَّليسََّّالنصََّّيفَّالواردةََّّالمعلوماتَّكثرَّأَّأنََّّإلىَّشارةَّاإلَّبقيت

ََّّالجماعاتََّّبتدفقَّالمشرقَّيفَّالحنابلةَّانتشارََّّربطَّوََّّ،البدوَّالعربَّمنَّكانواَّبغدادَّحنابلةَّبأن

ََّّحكمََّّبينََّّوالربطََّّ،َّتيميةَّابنَّعصرََّّيفََّّدنَّلمواَّاعاتوالصنَّالعلومََّّوتدهورََّّ،َّوالبدويةَّالرعويةَّ

َّ.َّمخيلتهَّونتاجََّّالكاتبََّّأفكارَّبناتََّّمنَّذلكََّّفكلَّ،َّالحنبليَّالمذهبَّوانتشارََّّالسلجقةَّ

َّ

 تابعوا البقية يف الورقة القادمة ... 


