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لد  اتتحرم يطلح  ااجار  المموي)  ههميت  وهرره    اارر الترري  اوورب, والذي اهتم ببنية 

بتوتيم  ليشمل زيرنًر . و�كن عىل كل حر  إعلرء يمنى عرم لرذا اجطلح  إذا قمنر 1اجاتمع الربجوازي

ويكرنًر يح دين, كدو  اجاتمع الربجوازي   المرص الح يث. هير برلنسبة لحمنظرين واجؤرخ� الذين 

هعردوا صيرغة هذا اجطلح  واتتخ يوه   كتربرهرم فد  عرّفوا اجار  المموي) برن  الحيز االجت�ع) 

ين الشمب. هير جورج� هرب�يرز فد  هك  هثنرء  الذي هح ث في  التفرعالت الخلربية ب� رشيحة كب�ة

رشح  لحممر� اجختحفة جطلح  االمموي)  عىل ههمية جرنب ال عرية والذي يشغل في  الشمب وظيفة 

. و  دراتة لحثورة الفرنسية, ههررت روجر كرره� لحمار  المموي) عىل هن  "يار  2"النرقل لحرهي المرم"

. وال ياوز حرص قضرير هشكيل الرهي المرم وقضية 3في  نفوذ السحلة" لحندرش واجدريضة ال يت خل

االتتدال  ين هرث� ال ولة عىل التاربة اووروبية فدط. ونرر   الحديدة يرهبلة هيًضر   التلورات الت) 

هح ث   اجاتممرت اإلتاليية. و�كن إثبرت فرعحية يطلح  اجار  المموي)   رشح الدوى الت) هشكل 

لرهي المرم, و  هريئة يبردئ الخلرب ال ين) و  الترث� عىل جرود ال ارت� بغرض الحفرظ عىل ا

 اتتداللرم الفكري.

و  هذا الفطل ترحرو  اتتمراض بمض اوتئحة عن اريق الرتكيز عىل الفرتة الت) ح ثت فيرر هزية 

م.  833هـ /  218ة اجريون تنة ت�هر اجؤرخون اجسحمون برجحنة. ب هت هذه اجحنة   عر  الخحيف

وكرن اجريون   صف اجتكحم� اوهم الذين لرم ق م راتخة   عحم الكالم، ين اجمتزلة واوهرعرة  

ولذل  حررب ين يمرروونرم فكريًر وهم اجح ثون اين حف  يت الح يث، وعحم ع الة رجرل  

حديد) برتتاواب جميع المح�ء بر يخص وجرحرر . وق  اتتغل ينطب  الخال  كم افع عن اإلتالم ال

اعتدرداهرم ال ينية. وكرن االتتاواب ي ور حو  يسرلة خحق الدرآن. فد  تئل كل عرل ير إذا كرن الدرآن 

يخحوقًر هو ال. وق  هم إاالق رساح هولئ  الذين وافدوا اجريون واجتكحمون بإجربرهرم وقرلوا هن الدرآن 

م تانرم وهر ي هم وهمذيبرم وحتى نفيرم. وبم  هربمة هرور ين ب ء يخحوق. هير اجمرروون فد  ه

اجحنة هو  اجريون ولكن هح  التحديدرت اتتمرت لخمسة عرش تنة. وق  كرن اجسؤولون عن هذه 

التحديدرت فئة ين اجتكحم� ذوي نفوذ   يحكمة الخالفة. ولكن هم إيدرف هذه اجحنة   عر  اجتوكل 

 م  848هـ/  234ا



إن ه خل السحلة الا ي  ين نوع    ج ا  المح�ء ويحرولة الترث� عىل عدرئ هم ال ينية ق  ارح 

ع ًدا ين التسرالالت. فيي ي ى تتع المح�ء بحرية التمب�   الثالثة قرون اووىل ين اإلتالم؟ ويرذا 

؟ وكيف هّكل المح�ء الرهي كرنت الدضرير الت) كرنوا يتنرقشون فيرر ويرذا كرنت هترتيرت هح  الندرهرت

المرم تواء في� يخطرم هو في� يخص اجاتمع؟ وبشكل آخر, يرذا كرن نوع الرقربة الت) اتتخ يرر 

المح�ء في� بينرم؟ وآيل هن يسرع  التححيل النررئ لحمحنة عىل عرض يالي  ويحتوى الخلرب ال اخيل 

وكذل  آيل هن يسحط الضوء عىل يسرهمة المح�ء    لحمح�ء   الفرتة اووىل ين الدرن الراري الثرلث,

 الترث� عىل اجار  المموي)   اجاتممرت اإلتاليية.

 

   مى  تتع العل�ء بحرية التعب�

إن دراتة اجحنة يرمة لتووي  وفرم اجار  المموي) ونرر تّكن ين يمرفة ي ى اتتداللية المح�ء عن 

تاليية. وهري  التنوي  عىل هن التفس� الحريل لحمحنة يختحف عن اغحب الخحفرء هثنرء هزوير المدي ة اإل 

. فمىل عكس هفس� هغحبية اجؤرخ� الح يث� والذين هظرروا هن اجحنة عبررة 4التفس�ات لتح  الحردثة

عن ص ام ب� الخحفرء والمح�ء عىل يسرئل روحية, هرى هن اجحنة كرنت عن ذروة الخالف في� ب� 

لمح�ء. و  اج ة ير ب� المدود اوخ�ة ين الدرن الثر� الراري والمدود اووىل ين الدرن الثرلث صفوف ا

اندسم المح�ء لتيررين رئيس�, اوو  كرن لحمح ث� السنة والثر� لحمتكحم�, وكال اللرف� حرو  هشكيل 

اع والت) كرنت   الفرتة ب� نررية الدرن اإلتالم بنرء عىل نظريت  ال ينية. هير   اجرححة اووىل لرذا الرص 

الثر� وب اية الثرلث فد  هسبب اجح ثون بتضييق الخنرق بش ة عىل اجتكحم� إذ هركوا االجت�ع برم و 

. وبم  عدود ين هضييق اجح ث� عىل اجتكحم� حطل اجتكحمون عىل 5مينرقشة اوفكرر ال ينية يمر

ق تيرتة دينية ج ي ة ين تان وهمذيب وحتى نف) يمررويرم. وهخ�ًا هريي  اجريون لرم وقريوا بتلبي

 هرى هن اجحنة هكحت دوًرا آخر لحرصاع   اللبيمة اإلتاليية.

إن ه خل اجريون بشؤون وينرظرات المح�ء كرن خروًجر عن دي ن الخحفرء السربد� الذين كرنوا يتخذون 

عىل فرم) لحمحنة فإ� ال هرى هن اجريون كرن يري  هن يكون . وبنرًء 6يوقًفر يحريً ا   يثل هذه الحرالت

يرهً ا ينفرًدا   اجار  الذي يتنرو  اويور ال ينية, ول ير نفس  وً ا لحمح�ء هيًضر. وعوًور عن هذا فد  

هدر  الرصاع ب� فريد� ين المح�ء ولزم هح ه�. وبطورة هوو  فإن اجحنة ل هظرر ك� لو كرنت هح يًر 

 ب� الخحفرء والمح�ء ولكن كرنت هحرلًفر ب� الخحيفة واجتكحمون و  فريق اجح ثون الطرع .

وهنر  جرنب آخر ين اجحنة يث� التسرال  عن عالقرت الخحيفة يع المح�ء والتغي� الذي ح ث هثنرءهر. 

دط رشع اجريون بب ء . فف) الفرتة اووىل والت) اتتمرت هربمة ههرر ف7و�كن هدسيم اجحنة عىل فرته�

هح  التحديدرت. وكرن هو هو نرئب    بغ اد إتحرق إبراهيم ين يدوم برتتاواب المح�ء هخطيًر. وبم  

هربمة ههرر هو  اجريون. واوا  اوربمة عرش تنة لحمحنة ال �كن نسب تيرتت  ال ينية والت) اتتمرت 

م ولكن  هنرز  عن اتتاواب المح�ء ولذل  صررت هربمة ههرر وي يمن خحف . وبم ه هت الخحيفة اجمتط

. وق  اتتاوب هو وقضره  8إدارة اجحنة ين نطيب الدر  الرئي  ابن هب دالاد والذي كرن يمتزيل

وحرير اجحنة وقريوا بتمذيبرم بين� ل يضع الخحيفة حً ا لرذه السيرتة ول يشرر  فيرر. لذل  كرنت 



الخحيفة اجريون هن هراجع عنرر بدية الخحفرء وهصبحت رصاًعر ب� اجح ث� نتياة هذه اجحنة الت) هثررهر 

 واجتكحم�.

وإلعردة هفس� اجحنة ههمية   هووي  ابيمة المالقرت ب� المح�ء والخحفرء   ب اية المرص المبريس. 

) هححيح  ذكر عحو وق  هط ى ام. كيو. زيرن لحنظرة الشرئمة الت) هفرتض هرريًخر ين التضييق والدمع. فف

يكرنة المح�ء ال ينية عىل يكرنة الخحفرء. فرلمح�ء يوصفون برلطالح والكفرءة بين� يسمى الخحفرء 

. والمح�ء هيًضر هم ههل السحلة ال ينية بين� يتشوق الخحفرء 9جره ين لكسب بمٍض ين هذا الطالح

ىل يكرنة المح�ء ال ينية وتحلترم   . وبنرء عىل هححيل ازيرن  هري  هن هالك  ع10جثل هذه السحلة

اجاتمع اإلتالي) ي� كرن   الدرن الثر� الراري, فد  كرن المح�ء آينون ويشغحون هعىل ينطب   

السحلة ال ينية اإلتاليية. وق  كرنوا ههم اجشررك�   الندرهرت الدرنونية وال ينية, وقريوا بترليف كتب 

ذل  قريوا برهخرئ قرارت قرنونية وترهموا بتووي  ورشح المدي ة. الرشيمة اجشتدة ين الح يث, ك

ولكن يب و هن ههم يزاير تحلترم ال ينية ه) هح  الت) خربهر الخحفرء برنفسرم. فمد ية هبو يوتف 

 .11لكترب الخراج ه) هكرب يثر  عىل ي ى نفوذ تيردة المح�ء ال ينية

نفس  برن  عرل يفوق الخحيفة هررون الرهي  عحً�: " إن فف) يد ية كترب الخراج وبو يوتف قر  واصًفر 

, 12هي� اجؤين� حفظ  هللا ق  احب ين) هرليف كترب هوويح) لي رت  ويترصف وفًدر جر جرء في "

وبنرء عىل ير هورده هبو يوتف فإن  ق  هلف الكترب وقرم الخحيفة ب راتت . و  الطفحرت الالحدة هك  

تحلت  وحذاقت    المحوم ال ينية إذ قر :" لد  كتبت ل  ير احبت, وقمت هبو يوتف عىل ي ى 

. إن حذاقة 13بتوويح  وهفس�ه ل . لذل  قم ب راتت  وهمحم  وه بره, وهع  قراءه  يرارًا حتى هحفظ "

هبو يوتف وعحو فكره ق  ظررا بشكل هوو    هذا االثبرت. فد  كرن يمرف ويفرس بين� هررون الرهي  

ويدره ويتمحم. وق  ختم ح يث  بنربة فرهستية ك� لو كرن ي رًتر   صف عن ير قر :" همحم  ينطت 

 وه بره وهع  قراءه "

إن كتيب هبو يوتف يحيئ بتمديبرت عىل ي ى حكمة السحلرن. وين قراءهنر جد يت  ن ر  هن  كرن يرى 

ق  صنع انشدرقًر ومنًير في� ب� نفس  هرفع ين السحلرن   الاوانب ال ينية والروحية. إن هبر يوتف 

الارنب الروح) والارنب االجت�ع) السيريس. فد  قرم بووع السحلرن   قمة الارنب السيريس ولكن 

هذا النفوذ السيريس ال يستحزم برلرضورة هي يمرفة دينية هو تحلة روحية. عالوة عىل ذل  فإن هذا ال 

ر. فف) يوم الديرية لن هكون يكرنة الخحيفة االجت�عية يضمن الحطو  عىل هفضل ال رجرت   اليوم اآلخ

والسيرتية ذات ههمية. فد  ذكر هبو يوتف هن:" هللا يحرتب النرس   يوم الديرية بنرء عىل هفمرلرم 

. فف) يوم الحسرب تيتم هح ي  ي ى اتتدرية الخحيفة ال ينية والروحية وي ى 14وليس عىل يكرنترم"

ل هذا يكون وفًدر جمرفت  وفرم  لييور ال ينية والروحية, والت) �كن  اكتسربرر إ�رن  برليوم اآلخر, وك

ين عح�ء يثل هبو يوتف. وهذه الرالية ل هكن يخططة وبو يوتف وح ه. ول ينر كل اوتبرب الت) 

نر هثبت هن هررون الرهي  ق  قره هذه اجد ية ووافق عىل كل ير فيرر. وبنرء عىل  هذا اجثر  يتض  ل ي

هن الخحفرء ل ينرفسوا المح�ء عىل السحلة الروحية. فد  كرن هنر  هدسيم واو  لحممل واجسؤولية, ول 

 يتمرض الخحفرء لوظيفة المح�ء   كونرم اجره  الروح) وفراد اجاتمع. 



وبنرء عىل فرم) لحردثة ااجحنة  وخحفيترر فد  كشفت هذه الحردثة عن هن الخحفرء كرنوا يكرهون 

الخوض   اجنرظرات المد ية, وكرنوا غ� قردرين عىل فرض رغبرهرم هثنرء عرورم النردر لبمض احبرهرم. 

فإن إحارم الخحفرء المبرتي� اووائل عن الخوض   هؤون المدي ة, وفشل هولئ  الذين حرولوا الخوض 

وح دوا يمرل الخلرب فيرر, يوو  ي ى قوة المح�ء   يي ان التنرفس ذا . فد  فّطحوا المدرئ , 

ال ين), وحسموا ير يخص بسممة الحركم ويكرنت . وواح  ين ههم الموايل الديّمة لحمحنة هو حطو  

 المح�ء عىل بيئة يكون فيرر ال هرء الفكري عىل هه ه والذي كرن ههب  بتحٍ  يخووون .

 

  املنارر  ممن الحم  الاات: تحىيى الخطاب الىيني اإلسالمي

لذات ال يمن) االنسارم برلرضورة. وياب إصالح هح  الفكرة السرئ ة عن المح�ء والت) هتنرو  إن الحكم ا

ي ى هوافدرم. إذ هن يمظم يفرسي اجحنة يطفون المح�ء ك� لو كرنوا جسً ا واحً ا يمررض السالا� 

كرنوا هعضرء    وياره  لكسب رور النرس وغراض تيرتية. بين� المح�ء وتم يمود عىل هفراد يتمحم�

الحركرت الفكرية والمدالنية. وكل فريق ين هذه الحركرت كرن يشغوًال باردلة فريق آخر ين المح�ء, 

يفطح� عن عدي هرم ال ينية الخرصة, وعن آرائرم الفدرية وهفس�اهرم لحدرآن, وغ�هر ين الدضرير. ول 

ة والمدالنية فدط, ولكنرم ل يدويوا بترتيس ينشق المح�ء إىل الم ي  ين اجاموعرت والحركرت الفكري

هي هنظيم عرم. ونتياة لرذا ل يستليموا الحطو  عىل يوافدة جممية ول يستليموا إهمر  هي احتارج 

 عىل السالا�.

 

إن المدي ة اإلتاليية ه) نترج الا   في� ب� هذه التيررات والفرق, إذ هن ق راهرم   إقنرع بمضرم 

ة بمضرم البمض حو  الرهي المموي) ق  ح دت النظرم اإلتالي) المد ي. وبغرض ينع البمض هو يحررب

بمض اإلي يولوجيرت الت) هر د النظرم يثل الشيمة والخوارج ايتنع السالا� عن الخوض   هح  

ية النزاعرت الت) نشرت ب� هح  الفرق. و  هثنرء هح  اجاردالت ال اخحية ه د المح�ء   الفرتة التكوين

عىل ههمية الا ا    بمض الدضرير, وق  ح دوا وترئل وهنواع الرباه�, وفطحوا جوانب االعتدردات, 

 وهلفوا كتبًر   الرشيمة اإلتاليية.

 

عن ير كتب الخحيفة اجريون رترلت  الت) ب هت هذه اجحنة كرن واعيًر بتح  اجنرفسرت الت) هح ث ب� 

اجتكحم� الذين حرلفرم هقرب لحخسررة هيرم اجح ث�   النزاع عىل المح�ء. كذل  كرن يمرف هن ج�عة 

الرهي المرم. وق  ب ه خلرب  لحمح ث� بوصف الا�ه� الغ� كفؤ والذين يدودهم حركم ور . وق  

. ثم حو  انتبره  إىل 15ان فع قرئًال "هن اللبدة ال نير ين الشمب غ� يريئ� التتيمرب الحدرئق ال ينية"

. وين الواو  هن اجريون 16رء المدالني� لتح  الا�ه� الذين "يسمون هنفسرم التربم� لحسنة"الرالت

كرن ينزعًار ين نارح فئة "التربم� لحسنة" فد  قرم بتخطيص جزء كب� ين رترلت  لتووي  كيفية 

 وصولرم لحسحلة وي ى ايتررنرم لرر.



 

ين تحلترم االجت�عية وال ينية عن اريق الفوز بتريي  إن هولئ  التربم� لحسنة ق  قريوا بتمزيز كًال 

اجاموعرت اجؤثرة ين النرس, وين هح  اجاموعرت يوج  هفراد "يميشون حيرة التدشف". وبغرض دعم 

التربم� لحسنة قرم التيرر التدشف) بتمزيز اجركز السحلوي اوخ� وهعلرهم يكرنة "السيردة واهترروا 

عىل ذل  فد  هصبحت اهررداهرم  يدبولة ون هولئ  االارهحون وذوي المدرئ   . وعالوة17برالتتدرية"

اوخرى  ق  فوووهم افوووا هولئ  الذين ادعوا هنرم ههل الحديدة  ليكونوا هر اء صردق�, وق  

 .18ووموا اهولئ  الذين ادعوا هنرم ههل الحق  إرهردات الدرآن يووع الترث�

 

ًحر جً ا. فد  جمل اجريون خطوي  يتمتمون بوقف قوي   السحلة إن يمنى هذا التمديب ليس واو

ال ينية. وعىل كل حر  نتسرء  عن يرذا كرن يدط  ب االشرردة ؟ إن فرم) لرذا اجطلح  يبن) عىل 

السيرق الذي ورد في    الح يث وكذل  عىل التلور   اعحم الرجر   وهو المحم اجرتم ب راتة 

. وبين� كرن نرقحوا الح يث هح  ههم جوانب عحم الح يث, فد  19قيل الح يثاجمحويرت الت) هخص نر

ذكر اجريون االشرردة  عىل هنرر الربهرن لبيرن يط اقية نرقيل الح يث. وبمبررة هخرى ندو  هن اجريون 

كرن يمتمًضر ين كون خطوي  هم ين يح د إذا ير كرن الح يث يوثوقًر ب  هو يكذوبًر يستن ين عىل 

اهرم   هح ي  ين يكون "الشره  الطردق". وبارنب هذا, ولكونرم اجفرسون الرتميون لحدرآن فد  ق ر 

ووموا "حتمية الدرآن يووع الش " وبمبررة هخرى ندو  هن اجريون ق  ربط ب� ب هه لحمحنة يع رهي  

 الذي يدو  هن هولئ  التربمون لحسنة ق  تيلروا عىل اجظرر ال ين) لإلتالم.

 

طردر الحنبحية كرن وصف اجحنة يثح� وصفرر اجريون ين هنرر جزء ين النزاع ب� فريد�, كل ينر�   اج

ل  وجرة نظر يمركسة لآلخر   عحم التوحي . وق  افى عىل السل  السؤا  التحديد): هل الدرآن 

حو  يسرلة يخحوق هم ال؟ ولكن التيرر السفيل الدوي الذي هثرر هذا السؤا  كرن عىل خالف عميق 

 -هوثيق نردر جنرظرة يبررشة ير ب� اجح ثون واجتكحمون  -الالهوت. وين حردثة اتتاواب ابن حنبل 

ويثل هذا الدو   20هوقفنر عن  بمض اوقوا  اجرمة يثل: "هذكر يل هي دليل ين كترب هللا هو تنة نبي "

رظرة الهوهية. إن رفض ابن حنبل هو ردة فمل عىل جرود يستاوبي  الذين هرادوا تحب  لحخوض   ين

لحخوض   الا ا  وارصاره عىل البدرء ومن ح ود الدرآن يش� إىل هن  ال يمتد  هن اتتنترجره  

االعرتاوية هشكل قيوًدا لإل�رن. فد  هرص ابن حنبل عىل يستاوبي  هن هكون آراالهم هبًمر جر ورد   

ة هخرى, كرن ابن حنبل ويستاوبي  ين اجتكحم� اجطردر اجد تة لإلتالم الدرآن والسنة. وبمبرر 

 يتاردلون   اجبردئ ذاهرر حو  يوووع التحديق الالهوت.

 



وعن  ندلة يمينة قرم الدر  برلرد عحي : "وهنت, هل هحرص نفس  ومن ير ورد   كترب هللا وتنة 

م؟ لد  قمتم برخرتاع فرجرب  ابن حنبل: "إىل جرنب الكترب والسنة ين هي يشء نشر اإلتال  21نبي ؟"

 22االجتررد الشخيص وقمتم بتفس� التفس� وين ثم نرشه لحنرس"

 

إن رد ابن حنبل ال يذهب إىل اهررم ابن هب دالاد, ولكن  يؤك  فدط عىل االندسرم ير ب� الكترب اجد س 

اتتم اد لتدبل واالجتررد الشخيص. ويدع التحديق ال ين) هحت برب االجتررد الشخيص. وابن حنبل عىل 

كرنت يذكورة   الكترب والسنة. ولكن  عىل كل حر  غ� يستم   -وفدط إذا  -هذه الب يرية اإللرية إذا 

ون يمترب نترئج هذا التحديق ال ين) عىل هنرر حديدة إلرية, وبرلتح ي  ونرم ال يست لون برلنص اجد س. 

من) هنرر ل هظرر بشكل واو    النص اجد س. وإذا اتت عى الحر  لحتحديق   يسرلة الهوهية فرذا ي

ولرذا ال �كن اعتبرر نترئج هذه التحديدرت عىل هنرر نترئج إ�رنية ثربتة. وين هذا اجنلحق فإن االجتررد 

والذي هو عبررة عن الخير  اإلنسر� الذي يُظرر هسرالالت إلرية, وعن ينلق اإلنسرن الذي  -الشخيص 

وكذل  السمو البرشي الذي يدوم بفحص هجوبة هح  التسرالالت جميًمر ثم  يايب عن هذه التسرالالت,

ال �كن ووم  عىل ق م اجسرواة يع النص اجد س. إن اهت�م  -انتدرء هح  الت) هحمس الحديدة اجلحدة 

ابن حنبل كرن ينطبًر عىل هح ي  بنود اإل�رن وليس عىل اثبرت صحة رهي . فد  هارهل اتتاواب ابن هب 

اد ل  ون  يرى هن آراءه وآراء خطوي  ليست بذات ههمية هًصال. و  النررية �كننر الدو  هن كل هح  دال 

 اجحردثة بر فيرر رهي ابن حنبل الخرص ال �كن اعتبررهر ين بنود اإل�رن.

 

ريون وعىل عكس ابن حنبل والذي كرن ال يرم  ير إذا كرن اجؤين يفرم بنود اإل�رن هو ال, فد  كرن اج

يرى هن ين ههم رشوط اإل�رن هو فرم بنوده. فف) رترلت  اووىل عن اجحنة كتب: اال �كن هن يكون 

هنر  هع�  صرلحة إال إذا كرن هنر  إ�رن عميق, وال �كن هن يوج  إ�رن عميق إال عن اريق إدرا  

سبة لشخص يتكحم كرجريون. إذ . فرإلتالم الحديد) يتوقف عىل اإلدرا  برلن23اللبيمة الحديدية لإلتالم 

هن هداء اللدوس ال ينية واهبرع هحكرم اإلتالم وهخالقيره  ال يكف). فإن ل يفرم اجؤينون يرلذي يفمحون  

وجرذا يفمحون , ول يستخ يوا عدولرم فإن إ�رنرم نرقص. إن الفرق ب� اجتح ث� واجتكحم� ق  هووح  

 اجمتزيل الارح  بدول : 

ب الح يث والموام هم الذين يدح ون فدط وال يحّطحون ويستنتاون, وال يختررون وهذا اإن هصحر

اإلهبرع اوعمى يرفوض حسب اجنلق المدال�, وق  نرى عن  الدرآن, وك� هرى فإن اجح ث� ق  عكسوا 

هعىل  اجفرهيم ودنسوا اجبردئ. وإننر نؤين بال هد� ه  هن ين يتفحص ويحدق ويدررن هتحدق ل  فرصة

 24لحفرم والوصو  إىل حاة هكث صحة 

 

إن الارح  هنر ق  هنرو  لب اجسرلة, فد  فرق ب� اإلهبرع اوعمى واجنلق المدال�. ويمنى هذا اإلهبرع 

اوعمى الذي نسب  إىل اجح ث� هو االعت�د عىل النص ال ين) دون االتتغراق بميً ا   التكرنرت 



ل اىل ح  ير عىل هذا الوصف لحمح ث�. وعىل هي حر  فإن  يرى هن االهبرع ال ينية. وق  يوافق ابن حنب

اوعمى لحنص اجد س توف ير ي إىل الرصاط اجستديم, هير الارح  فإن  يفرتض هن هذا "يرفوض   

الدرآن". ويمتد  هن اجنلق المدال� هو هقىص درجرت اإل�رن. ولكن ابن حنبل يؤين هن المدي ة الحدة 

   الدرآن وال �كن لحتكرنرت المدالنية هن هكشفرر. يحفوظة

 

ورغم هن كًال ين ابن حنبل والارح  ق  نرقش اجحنة ين وجرة نظره الخرصة, وق  حرو  هن يطّ ر رهي  

وفرم  الخرص لححردثة, إال هنر� اجتممر عىل هن اجحنة نشرت ين اجنرظرات حو  الرباه� ال ينية. ورغم 

ى ههمية التوحي , فد  اهجممر هن اختالفر� حو  هشكيل بنود اإل�رن هو ير تبب اختالفر� حو  ي 

اجحنة. وإن اتتنكرر اجريون الش ي  لماز يخرلفي  عن التمريل يع ال قة ال ينية يدف صًفر يع وجررت 

 نظر كل ين الارح  وابن حنبل وتبرب اجحنة.

 

و يمتزلية هؤك  عىل ندلت� هترتيت�. هوًال هن اجحنة إن اجطردر الت) هطف اجحنة تواء كرنت حنبحية ه 

كرنت نتياة ندرهرت حو  يوقف وههمية التحديق ال ين). وكرن جحيًر لحمؤلف� ين كال الفريد� هن 

السؤا  التحديد) ق  فت  بربًر هدى إىل يسرلة هكرب وهكث وووًحر وه): ابيمة ويوقف عحم التوحي . ثرنيًر 

كرنت ب� فريد� ين المح�ء. وهغحب الخحفرء حتى هولئ  الذين حكموا   زين اجحنة, هن هح  اجاردالت 

كرنوا إير جرهح� وغ� يرتم� برر هو هذكيرء جً ا عىل هن ي خحوا   رصاع حرد ب� المح�ء. ولد  كرن 

ينرم حو  المح�ء الذين يمرفون كفرية ويرتمون ل رجة كب�ة بتدوى اإلتالم هم ين يشتبكون في� ب

 هترتيرت الخلرب ال ين). 

 

 الخطاب إىل السلطة

إن السيرتة ال ينية المنيفة لحمحكمة واجتكحمون ل هكن ردة فمل عىل اجنرظرات الت) اهتمحت حو  

ابيمة عحم التوحي . ولكنرر كرنت رًدا عىل ذل  الثمن الغريل الذي دفم  اجتكحمون   الفرتة الت) تبدت 

 ح وث اجحنة.

 

  هج  اجريون   رترلت  اووىل عن اجحنة والت) انتد  فيرر اجح ثون إىل هح  االولرردات. وواح  ين وق

ههم اوح اث الت) راقبرر والت) ح ثت   السن� الت) تبدت اجحنة ه) هح  الحمحة الرشتة الت) هم 

بلريدة غريضة. و   هاريزهر و  ححفرئ . وق  ذكر هذه الندلة   هجزاء يتم دة ين رترلت  ولكن

وصف  لحمح ث� ههرر اجريون إىل خرصيت� لرذا الفريق: هوًال هنرم يؤينون خلر برنرم ههل الحديدة 

, ويع هذا هفرتض هن  كرن ين اجمكن لح�يون هن يميش يمرر. هير الخرصية الثرنية 25اإللرية اجلحدة

جميًمر كفرة وينشدون ويتبمون عدرئ   والت) كرن ين الطمب قبولرر ه) إرصار هع ائ  هن اآلخرين



. إذ هن هح  االهرريرت الت) وجررر اجح ثون هاره يمررويرم الفكري� هش� هنرم غ� 26خرائة

يتسريح� يع هي هفس�ات لإلتالم هختحف عن هفس�هم ل : فإير هن يدبل ال ارس بنترئارم ال ينية هو 

إلتالي) كذل . وق  ههرر اجريون   حمحة يلولة عىل تيتم اتتبمرده ين الوتط المحم) وين اجاتمع ا

 الازء الذي يترم في  اجح ثون كل يخرلفيرم الفكري� واوي ولوجي� برنرم كفرة.

 

لد  كرن اجريون يتفار غضبًر ين تحو  اجح ث�, و  هوج غضب  كتب هنرم " لسرن إبحيس الذي يتح ث 

. وهنر قرم اجريون ك�   27هولئ  اجت ينون ب ين هللا"عرب رشكرئ  ويزرع الرعب   قحوب خطوي , 

السربق بتدسيم اجاتمع اإلتالي) إىل فريد�. الفريق ال ء الذي هه� هنر إليرم برجح ث� ويش� إليرم 

اجريون برلتربم� لحسنة وق  وصفرم بحسرن إبحيس. والفريق الطرل  الذي ينتم) إليرم اجريون وهه� هنر 

رجتكحم� والذين وصفرم برنرم "اجت ينون ب ين هللا". وق  هورف اجريون يمحوية ج ي ة هنر عن إليرم ب

الرعب الذي يث�ه رشكرء إبحيس   قحوب "اجت ين� ب ين هللا". إن هذا اهررم خل� ويسرع  عىل فرم 

 الخحفية وراء ح وث اجحنة. ف�ذا كرن يدط  اجريون بدول  كحمة "رعب"؟

 

تد  هن اهررم اجريون جخرلفي  ببث الرعب   ححفرئ  كرن إهررة لتح  اجحروالت الت) قرم برر هنر هع

اجح ثون بغرض هرميش وهشوي  تممة اجتكحم� وابمردهم عن الوتط المحم) وكذل  عن الوتط 

حواجز اإلجت�ع) اإلتالي) ككل. وق  اتتخ م اجتح ثون نوع� ين المدوبرت. اوو  هنرم قريوا بووع 

ب� اجتكحم� وب� بدية هفراد اجاتمع فمىل تبيل اجثر  كرن هنر  هواير هص رهر اجح ثون بنع الزواج 

. ثرنيًر قريوا بتلبيق عدوبرت ذكية عىل اجتكحم�. عن اريق الحاوء إىل 28هو الطالة خحف اجنحرف� دينيًر

ق رية هو  - الهارهرت دينية وتيرتية يختحفة آلية عرفت بـ اعحم الرجر   فد  ناحوا برتتئطر  التربم�

. فف) نررية الدرن الراري الثر� عىل تبيل 29ين دائرة نرقيل الح يث -يرجئة هو هيمة هو ين الخوارج 

اجثر  قريوا بإومرف ثدة الم ي  ين الد ري� يثل يمرذ بن هشرم وعبرد بن ينطور وثور بن يزي , و  

. وبم  هرميش المح�ء الذين هنسب إليرم 30ن صفوف نرقيل الح يثبمض الحرالت قريوا بلردهم ي

نة, هصب  بد ور اجح ث� هن يشكحوا المدي ة اإلتاليية.  هفكرر دينية وتيرتية هتطردم يع هفكرر السن

 

وبنرء عىل يمرفتنر الحرلية فإن هو  كترب   اعحم الرجر   هم نرشه   المدود اووىل ين الدرن الثرلث 

. وعىل كل حر  فإن المح�ء الذين درتوا عحم الرجر  الحظوا هن يسرلة هاميع اجمحويرت عن 31يالرار 

 نرقيل الح يث ق  ب هت   الدرن الثر� الراري, فد  كتب آي قول زايرر   دراتت  الضخمة:

ح يث يع  افدط عن ير تردت الحزبية والتدرلي  اجبلنة قرم الالهوهيون اجضلربون برالهت�م برواة كل

اعتبرر هن صالحية الح يث هكون الزية ج ى يط اقية الراوي. ويب و هن انتدرد السحلرت ق  ب ه   زين 

 32ابن عون وهمبة وعب هللا بن يبرر  وآخرون ين يمررصيرم 



 

إن ين هوج  هذا اجار  المحم) الذي ي رس رواة الح يث بشكل ج ي والذي هو    ينتطف الدرن 

ي ق  اقرتح هن يسرلة ه ارس رواة الح يث ياب هن هكون يحطورة ب� الخرباء   النطف الثر� الرار 

اوو  ين الدرن الثر� الراري. وق  عرض قول زايرر هدسي�ت هخرى لتح  الفرتة, هير ج) اهش اي 

 130/747.33جونبو  فد  افرتض هن الترري  الذي ظرر في  ينرج الرجر  اجنتد ون   اإلتالم كرن   

 

وق  كرنت اجمحويرت الت) قرم ندرد الح يث باممرر عن رواة الح يث ين ع ة هنواع: بيرنرت 

جغرافيحيوية اكترري  اجيالد والوفرة واج رتون واجري ون  والد رة الذهنية اكرلذاكرة وفد انرر, هو وي 

الفدر). وين اجؤك  هن  ح يث هو فد  هو عحم الرجر   واإلعتدردات ال ينية والنرج -فرع عحم) ينتم) 

هي هخص ههدن هذا اجار  ق  حرز عىل تحلة عظيمة ون  تيكون بإيكرن  ارد هي دارس ين صفوف 

 اجاتمع المحم) وهح ي  تممت .

 

ولنحد) نظرة عىل ثالثة عح�ء هوفوا قبل ح وث اجحنة لنرخذ فكرة عن كيفية دراتة الخرباء   عحم 

  ينية واجنرهج الفدرية لزيالئرم.الرجر  لكًل ين االعتدردات ال

  وق  كرن هو  ي رس البن حنبل. وال 182هولرم هو هبو يوتف الدر  الرئي  لرررون الرهي  اهو  عرم 

يشء ين تحو  هبو يوتف يوو  هن  كرن يمتمًضر ين ابن حنبل عن ير ب ه يرنت . وفي� بم  ب ا هن ابن 

لاغرافيحيوية عن  فد  كتب: "هو  ير كتبت الح يث اختحفت حنبل ل يكن يرهرًحر يع هذه اجمحوية ا

. وق  قرم ابن حنبل بووع يسرفة بين  وب� ي رت  بسبب فد  34إىل هب يوتف وكرن هييل إىل اجح ث�"

هبو يوتف: "إن هبر يوتف رجل صردق ولكن  ين غ� الالئق هن هتم إحرلة كل يشء إىل تحلة هصحرب هب 

قتبرترت ق  هعلتنر فكرة عن ي ى الت قيق الذي خضع ل  كل عرل. ولكن ير يرم . إن هذه اال 35حنيفة"

هكث هو هنرم كشفوا عن ي ى خلورة اإلنت�ء إىل ههل الرهي والذين كرنوا ياتممون هحيرنًر يع هصحرب 

 . إن فد  هبر يوتف كرن تببًر كرفيًر لترميش  حتى وولئ  الذين درتوا عىل ي ي .36هب حنيفة

 

. كرن يمروفًر بتمراف  يع اجذهب 37 179الثر� فرو اجمحم اجريب عيل بن هرهم الُربي  اهو  تنة  هير

الشيم). وق  اعترب بمض المح�ء بن فيرم ابن حنبل هذا عىل هن  يشكحة ولكنرم كرنوا عىل اتتم اد 

هم إدراج اتم     لحندل هحت تحلت . والبمض رهوا هن همراف  الشيم) ق  هم ى الح ود ونتياة هذا

. واجمحم الثرلث الذي كرن 38كترب اجاروح� الذي ي رس االهكرليرت   نرقيل الح يث وهخلرئرم

 .39انت�اله اوي يولوج) يط ر ريبة هو هبو يمروية قرئ  اجرجئة   الكوفة

 



هم جممرر ين  إن الدواييس الاغرافيحيوية الت) هعلتنر يمحويرت عن هؤالء المح�ء والكث� غ�هم ق 

الم ي  ين اجشررك�. إنرر بدرير خلية ين هح  اجحرورات الشفوية الت) ال هنتر). وعحم الرجر  انشر 

ه فًدر يستمرًا لحممحويرت الت) هم هنديحرر واتتخ ايرر   تبيل هح ي  المالقرت اجرنية ب� المح�ء. 

ل عرل ق  تت دراتت  عربه, وهن  قرم ب راتة وإن  ين اجلم  افرتاض هن كل عرل ق  ترهم برذا, وهن ك

كل قضية كرن لرر هثر   يرنة هذا المرل. وإن هح  اجحرورات الت) ه راس فيرر المح�ء زيالءهم ق  

هكحت يارًال لححوار ال اخيل, وخ يت هح  الرغبرت الت) هؤك  هن هح  االعتدردات الغ� يدبولة ال �كن 

ي). فإذا هم عرض يمتد ات ج ي ة فإن المح�ء الذين هبنوهر يخرارون برن هن يتم ومرر لحنظرم اإلتال 

يتم اردهم ين اجاتمع المحم). وهخ�ًا هري  هن هويف هن عحم الرجر  كرن عنًرصا فمرًال   هشكيل 

يتلحبرت اإل�رن لحمح�ء وهبًمر لرذا هم هشكيل اآلراء واجمتد ات لحشمب. فد  هدر  اجريون هن هحكم 

 ح ث� بمحم الرجر  كرن السبب وراء هز�ة اجتكحم�   يمركة الرهي المموي) ولذل  ب ه اجحنة.اج

 

 ااتة

لد  الح  اجؤرخون هن    ب اية المرص المبريس كرنت هغحب المالقرت ب� الخحفرء والمح�ء يستدرة. 

بين� آخرون هك وا عىل  ولكن بمض اجؤرخ� يمتد ون هن هحت ذل  الواقع الرردئ هنر  وغوط يخفية

. إن هذا التفس� اجند  لحمحنة ق  قررب النررية, ونمتد  هن كًال ين 40التمرون في� ب� الخحفرء والمح�ء

المح�ء والخحفرء ق  حكموا يارًال يختحًفر وكاله� ق  هدركر هن هبيرن المدي ة ال ينية كرن ين واجبرت 

والتمرون ب� المح�ء والخحفرء هظن هن اجحنة كرنت نتياة  المح�ء. و  ظل هذا اإلندسرم لحسحلة

لحتطردم ال ين) ب� هيررين يختحف� ين المح�ء, هير نية الخحيفة   هشكيل المدي ة فد  كرن لرر دور 

 صغ� جً ا   هذا.

 

الرهي  إن هذه ال راتة هؤك  هن هذا الرصاع الذي ح ث ب� المح�ء وجرود كل هيرر كرنت إلعردة صيرغة

المموي). وهفرتض هن هشكيل المح�ء لحمدي ة ل يكن عمحية تركنة وهردئة ينذ هن صرحبرر يواجررت 

ب� حركت� هي لوجيت� يختحفت�. ولفرم اجحنة ودينرييكيرت اجار  المموي) ال ب  ين كشف الغلرء 

 عن كيفية بنرء كل ين فرق المح�ء لسحلترم وكيفية اتتخ ايرم لرر.

 

لة المح�ء كرنت يبنية عىل التحكم بمحم الرجر . فحد  كرن هو الوتط الذي يح د في  المح�ء إن تح

حرلة زيالئرم, و  بمض اوحيرن هم اتتخ اي  للرد بمض المح�ء ين اجاتمع المحم). ولد  كرن نظرًير 

ون البيرنرت عن ي هًشر إلحيرء اإلرشاف الذات فكل عرل كرن يرشفًر ويُرشف عحي    نفس الوقت. و 

المح�ء كرنت هنتدل عرب الكالم, فإن المح�ء الذين هبحروا   هذا المحم وهم اعتبررهم خرباء في  حرزوا 

ب� هي يرم هداة قوية وي يرة. وواح ة ين نترئج هذا الفمل هو ارد ياموعة كريحة ين التيررات 

 .41اوي يولوجية ين الوتط ال ين) وين زيرة اجؤين�



 

كرن عحم الرجر  هداة فمرلة لتشكيل الرهي المرم. فد  ح د يوقف المح�ء, وكذل  صالحية اوفكرر لد  

الت) يمروونرر, وي ى قبولرر وانتشررهر   اجاتمع. وهرريخيًر يظرر هن الخحفرء ووزرائرم ل يشرتكوا   

اجحنة �كن وصفرر عىل هنرر  هذه الممحية فرراالهم ل هكن ذات ههمية   هذه اجسرئل. وخالفًر لرذا فإن

يحرولة لالبتمرد عن تيرتة ع م الت خل واإلنتدرم ين آثرر عحم الرجر  عن اريق دعم وحريره. وعىل 

كل حر  فد  فشل الخحفرء وق  هظرر ه خحرم الغ� نرج  ب� المح�ء نترئج عكسية ين جرت�. هوًال هن  

 خحرم   السيرترت الحزبية ب� المح�ء. واآلخر هو هن كرن ههب  بتحذير لحخحفرء اجستدبحي� لتدحيل ه

اجتكحمون الذين قريت اجحكمة ب عمرم هثنرء فرتة اجحنة ق  ردوا برضبة تيرتية حرتمة. ورغم هن 

عدي هرم ونترجرم الفكري ق  عرش لدرن� هو ثالثة بم  اجحنة, فإن قردهرم نردًرا ير اكتسبوا نفوًذا 

ة. ونتياة لرذا هصب  تس  المح�ء برلاوانب الفدرية لحمار  اإلتالي) المرم هه  تيرتيًر بم  هح  الفرت 

 وهقوى, هير ومن المح�ء فد  ازدهر المنرص السن) بشكل هقوى.
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