مراجعة نقدية لبعض الدراسات التي تناولت الشعوبية

د.عرفات كرم ستوني
األمين العام لمنتدى الفكر اإلسالمي
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بسم هللا الرحمن الرحيم
مدخل
بلغتتا الارتتاإلس اإلستتالميا ألي اتتا فتتي الع،تتر العراستتيد فاتتو ع،تتر الت تتدم
ياإلزدهاإل يالرقي في ل المجاالتد ع،ر شاإلك في تأستي قواعتدو يبنا تق ع تو
مختلفا من أ ناس مختلفاد يبتاألخ الع تو األعجميتا كتالفرسد بتل نستتقيل ال تو
أنتتق ع،تتر األعتتا مد فتتي ه ت ا الع،تتر يأ العراستتيد داتترت فتتر عد تتدس يم ت اه
مختلفتتاد يحركتتات فكر تتا مترا نتتا ياتتوإلات سياستتياد يمتتن ه ت و الاركتتات الاركتتاس
الشتتعوبيا التتتي بتتدأت بتتالواوإل فتتي تتوإلس حركتتا ت،تتايايا شتتعريا يتتر م سستتاتيا
منوما عرفا آن اك بأهل التسو اد يهت و الاركتا قتد إلفرتا متن قرتل أكاتر الرتاحاين
0

ال ن غل علتيام الفكتر ال تومي العربتيد متن يتر أش ناقشتوها يفت المتنا العلمتي
السليمد ي رينوا األسراب التي دعا إلى داوإل مال ه و األفكاإلد يعرض تلت األفكتاإل
ين تتدها بتتريم علميتتا فتتتا مجتتاال ياستتعا لمعرفتتا ح ي تتا الاركتتاد هتتل هتتي حركتتا
ت،ايايا أي أناتا حركتا تار فيتاق يقتد بلغتا الاركتا إليتاتا فتي الع،تر العراستيد
حيتتب بتتدأت ب تتالم الايتتاس اال تماعيتتاد يانتاتتا إلتتى حركتتا سياستتيا اوإل تتا بعتتد أش
انرتتم إلياتتا شخ،تتيات متتن ي اتجاهتات مترا نتتاد ياستتتقاعا هت و الشخ،تتيات أت
تتستر بستاإل الشعوبياد يتتخ ها أداس ا افيا لراا الع ا د الوانيتاد يالتدعوس إلتى التترا
ال وميد يالراب عن الاو تا الا افيتا بتد الاو تا الع د تاد يقتد أشتاإل الجتاح يت هت د
إلى ل ب ولق ":ف ش عاما متن اإلتتاب باإلستالمد إنمتا كتاش أي لت إلأ الشتعوبيادي
التماد فيتقد يوتو الجتدا المت د إلتى ال تتا د فت ا أبغتب شتيها أبغتب أهلتقد يإش
أبغب تل اللغا أبغب تل الجز رسد يإ ا أبغب تل الجز رس أحت متن أبغتب تلت
الجز رسد فال تزا الااالت تنت ل بق حتى نسلخ من اإلسالم".1

ت،نيف الراحاين

تنتتاي الرتتاحاوش قتتد ما يحتتد اا ا الاركتتا الشتتعوبياد تل ت الاركتتا التتتى احتلتتا
مستتاحا ياستتعا فتتي تتتاإل خ الفكتتر اإلستتالمىد يقتتد اختلفتتا منتتاه أيلهت الرتتاحاين فتتي
دإلاستام لتل الاركاد يإلبما نستقيل أش ن،نف ميل الرتاحاين الت ن يقتف الراحتب
علتتى دإلاستتاتام يباتتواام اال تتنفين :ال،تتف األي  :بتتاحاوش متع،تتروش لتتم لتزمتتوا
العلمى .بل أسرعوا في توز ل التامد يإبداء األحكام السقايا ال استيا حتو الشتعوبيا
فتتي كوناتتا حركتتا زندقتتا يإباحيتتاد يدعتتوس إلتتى التتترا ال تتوميد يقتتد تتب ه ت الء
الراحاوش القرف عن الوريف التاإل خيا التي يلدت الاركتاد يإلفرتوا األفكتاإل التتي
دعتتا الشتتعوبيا متتل كتتوش تلت األفكتتاإل باا تتا ماستتا إلتتي قتتراءس د تتدسد ينوتترس كليتتا
متأنيتتتاد أمتتتا الن،تتتف الاتتتاني :بتتتاحاوش من،تتتفوش التزمتتتوا األمانتتتا العلميتتتا يالاد تتتدس
يالموضتتوعيا فتتي دإلاستتا الاركتتاد حيتتب دإلستتوها متتن الناحيتتا التأإل خيتتا فتتي كوناتتا
كانا حركا ا تماعيا ت،ايايا عرفا بأهل التسو اد ام تاولا إلى حركا تار فيتا
سياسيا عرفا بالشعوبيا في الع،ر العراستي ي لت عنتد انرتمام بعتب الشخ،تيات
المشروها إلتى دا رتاتا الفكر تا متن األدبتاء يالشتعراء يالمفكتر ند يستيترين لنتا متنا
ن ال،نفين من خال عرض الدإلاسات الساب ا إنق من الخقتأ المناجتي أش نترفب
فكرس ما لكوناا اءت من دا رس فكر ا متاما قل ا متن يتر أش نناقشتاا مناقشتا هادفتا
في ضوء المعا ير الإلسالميا يقد كاش ه ا شأش حا الراحاين من ال،ف األي  .حيب
إلفرتتوا ميتتل األفكتتاإل التتتي ورحتاتتا الشتتعوبيا باجتتا أش الشتتعوبيا تتنو الزندقتتا
ياإلباحيتتا يالتتدعوس إلتتى التتترا ال تتوميد يلتتم تتف بعرتتام عنتتد هت ا الاتتد حتتتى اتاتتم
وا فا من أعالم الفكر اإلسالمي بالشعوبياد ألش اإلاءهم ياف ا اإلاء الشعوبياد

نمو ج من تل الدإلاسات
إش أكار الدإلاسات التى يقف الراحب علياا تن سم إلى قسمين:
 1الجتتاح دأبو عامتتاش عمتتر بتتن باتتر :كتتتاب الايتتواش يد.م مقرعتتا م،تتقفي الرتتابي الالتتي يأيالدو
و0831ه 0693مد 00/1
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األي  :دإلاسات تاإل خيا ي فيا رفا تسرد األحتدا يالوقتا ل مركتزس علتى
الديإل السياسي في التاإل خ اإلسالميد يخا ا تلت الشتوإلات التتي اتامتا بالشتعوبيا
كاوإلس أبي مسل الخرساني يالررامكا في سعاد هاإليش الرشيد.
الااني :دإلاسات أدبيا تتناي حركا األدب يالشعر العربيد يدإلي الشعوبيا
فتي هت ا النقتا د تتركتتز ماتل هت و الدإلاستات علتتى وا فتا متتن األدبتاء يالشتتعراء ممتتن
اتاموا بالشعوبيا مل االتاام بازندقا ياإلباحيا أماتا بشتاإل بتن بترد يأبتي تتواس يأبتن
الم فل ي يترهمد يبتين تد الراحتب مجموعتا متن هت و الدإلاستات مناتا :كتتاب يالع تد
الفر دد اإلمام ابن عرد إلبتق األندلستييت003هت 640/مد .2متا ألفتق ابتن عرتد إلبتق فتر
ضخم تناي موضوعات شتى :تقرف في تفاات إلتى الشتعوبيا يحجماتم متل كتر
إلديد ابن قتيرا الد نوإلى يت019ه 360/مد على الشعوبياد فاى ليسا دإلاسا بمعنى
الكلما ب دإل ما هى م تقفات من الاواإل التدا ر بتين اإلتجاهتات المعاكستاد فاتو حتواإل
بتتين ابتتن قتيرتتا يالشتتعوبياد اتتم ن تتف علتتى إلستتالا ابتتن ابتتن حجتتر الايتمتتي يت618هت /
0699مد يمرلتتتأل األإلب فتتتي فختتتر العتتتربد يهتتتي مخت،تتتر إلستتتالا الاتتتاف العراقتتتي
الشارزيإل يماجا ال رب في فرل العربد يقد أشاإل ابن حجتر الياتمتي إلتى عت
الاركا ب ولق ":ف ش كاير ن من الفر األعجميا يالقوا ف العناد ا رلوا على بغتب
العربد ف عوا في مااي العق اال بما اخت،ام هللا بق من المزا تا التتي ال توهتا
يرهمد يالعقا تا الما تا ل تدإلهمد يعوتيم خيترهمد .3ينجتد إلستالا أخترى علتى هت ا
النمط للم،نف مرعتى وستف الكرمتي الانرلتيي0088هت 0904/مد عنواناايمستروك
ال ه في فرل العرب يشرف العلم علتى شترف النست د يهتي ترتاهي إلستالا ابتن
الايتمي في عرض موضوعاتاا في كر األحاد ب الواإلدس في فرتل العترب .إش هت و
الدإلاستتات الكالستتيكيا تتنتتاي الشتتعوبيا ب ت كر األحاد تتب التتواإلدس فتتي فرتتل العتتربد
ي ل إلبقا فكرس المساياس التي تدعو إلياا الشعوبياد يهتي ور تا الماتدايند يلات ا
نجد في اكار كت السنا بابا خا ا في كر األحاد ب الواإلدس في فرل العربد يكأش
ل إلد ير مراشر على الشعوبيا فيما ردي .يل د ح تا هت و األحاد تب ياالاتاإل علتى
ور ا المادايند فاي ي ايايا .ام تاء مامتد تد حستن ال نتو ي الرختاإل
يت0068ه 0383/مد فتعرض لا ا الاركا في كتابق الكرير يالتد ن الختال د تنتاي
ال نو ي الشعوبيا بشكل مخت،رس داد ين ل ما كرو ابن ابن عرد إلبق من الاواإل بين
الشتتعوبيا يابتتن قتيرتتا التتد نوإل د اتتم اختتتاإل مت ه الشتتعوبيا فتتي قرتتيا المستتاياس بتتين
العتترب يالعجتتم حيتتب قتتا  ":لتتي مت ه الشتتعوبيا فتتي المستتاياس بتتين العتترب يالعجتتم
بغلط ...يأقتر متا استت ر عليتق إلأ ابتن قتيرتا" 4لكننتا نجتد ال نتو ي متترددا فتي للت د
تتلى هللا عليتتق
حيتتب كتتر اش للعتترب مزا تتا تفرتتلام علتتى يتترهمد مناتتا اش الرستتو
 2ابن عرد إلبقد أحمد بن مامد األندلسي :الع د الفر تدد تا يت عردالمجيتد الترحينتي يبيتريتد داإل
الكت العلمياد ود 0404ه د0638مد .068/8
 3الايتمي ,ابن حجر :مرلأل األإلب فتي فختر العترب :تا يت  :سترى عرتد الغنتي عرتدهللا يبيتريت,
داإل الكت العلميا0400 ,ه 0660,مد ص.00-06
 4ال نو ي :الد ن الخال تا ي مامد هاشم سالم يبيتريتد داإل الكتت العلميتادو0د 0406ه ت د
0466مد .894/8
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يسلم منامد يأش ال راش نز بلغتتام د يلغتق اهتل الجنتا هتي العربيتا 5تاء هت ا التتردد
بنتتاء عتتل حيتتب يتتر تتايا 6عتتو عليتتق ال نتتو يد كتترو فتتي م دمتتا حد اتتق عتتن
الشعوبياد يلو علم بوضعق لما تردد في ل د يكم من الما ين من علماء األسلم بنتوا
كايتتترا متتتن األحكتتتام علتتتى ماتتتل هتتت و األحاد تتتب .يقتتتد اعتمتتتد هتتت ا الاتتتد ب ابتتتن قتتتيم
الجتتوز يت163ه ت 0869مد لكنتتق أيإلدو ب،تتيغا التاتتر ب ي ل ت فتتي يأحكتتام اهتتل
ال ماد 7ياما إلسا ل يكت أشاإلات إلى الشعوبيا يخقرهتا د يلكتن بأخت،تاإل شتد دد
اي بقر الاناء على العرب ياللغا العربيتاد يا تراد بعتب األحاد تب فتي لت د يمتن
ه و الرسا ل يف ا اللغا يسر اللغتاد للاعتالريي406هت 0081مد حيتب تو  ":يالعترب
يتتر األهتتمد يالعربيتتا يتتر اللغتتات يااللستتن" 8يكتابيالمفرتتل فتتي علتتم العربيتتاد
للزمخشتتتر يت683هتتت 0044/مد حيتتتب قتتتا "هللا احمتتتد علتتتى أش علنتتتي متتتن علمتتتاء
العربياد ي رلني على الغرت يالع،تريا .يأبتي لتى اش انفترد عتن تميم ان،تاإلهمد
يأمتتتاز يانرتتو إلتتى لفيتتف الشتتعوبيا يأناتتاز .يع،تتمني متتن مت هرام الت لتتم جتتد
علتتتيام اال الرشتتت بألستتتنا الالعرتتتيند يالمشتتت بألستتتنا القتتتاعنين" .9يكتتت ل كتتتتاب
ياقترتتتتتتتتاء ال،تتتتتتتتراو المستتتتتتتتت يم مخالفتتتتتتتتا ا تتتتتتتتااب الجاتتتتتتتتيمد ألبتتتتتتتتن تيميتتتتتتتتا
الارانييت103ه 0803/مد حيتب تو  ":ي هرتا فرقتا متن النتاس إلتى أش ال فرتل
لجن العرب على ن العجتم يهت الء ستموش الشتعوبيا ألنت،تاإلهم للشتعوب التتي
هي مغابرس لل را ل كام قيل :ال را تل للعترب يالشتعوب للعجتم" 10يامتا مالحوتا مامتا
يهي أش ل من إلد على الشعوبيا من علماء العجتمد يستر لت يهتو دليتل دنتي أش
الخوف من الوقو فتي قفت األتاتام بالشتعوبيا هتو الت دفعاتم للترد علتى الشتعوبيا
با و القر ا العنيفا المتشددس .الم تام ابن خلديش يالريريني بالشتعوبيا يكت ل اتاتم
الجاح في كونق لي بعربي من بني كناناد ألنق لو كاش عربيا ":لما نف كتابق فتي
فرتتتل المتتتوالي علتتتى العتتترب" 11.أمتتتا الدإلاستتتات الاد اتتتا ف ستتتماش :األي دإلاستتتات
تأإل خياد يمتن هت و الدإلاستات يضتاي اإلستالم د األحمتد أمتين يت0818هت دد تنتاي
الراحب الشعوبيا في فاات معديدسد ياما مالحوات ن د ا حو ه و الدإلاسا:
0د دإلاسا علميا متخ،رس يهي بعيدس عن أ تع ،يهوى.
 5ال نو ي :الد ن الخال .896-894/8
 6الايامتتتتيد ابتتتتن حجتتتتر :مجمتتتتل الزيا تتتتد يمنرتتتتل الفوا تتتتد يبيتتتتريتد داإل الكتتتتتاب العربتتتتيدو8د
0400ه د0630مد .68/00
 7ابن قيم الجوز ا :أحكام أهل ال ماد تا يت  :تراي ال،تالا يبيتريتد داإل العلتم للمال تيند و4د
0664مد .191-199/0
 8أبو من،وإل الاعالري :ف ق اللغتا يستر اللغتا  :تا يت متا عقيتا يبيتريتد داإل الكتت العلميتاد
د.و.تد ص .06مل أش ه ا الكتالم يالعرتاإلس يتر مو تودس فتي النستخا األ تلياد فلعلتق متن ز تادس
النساخ.
 9الزمخشر د اإل هللا :المف،ل في علم العربيا يبيريتد داإل الجيلد و0د د.تد ص.0
 10ابتن تيميتتا الارانتي :إقترتتاء ال،تراو المستتت يم مخالفتتا أ تااب الجاتتيم تا يت  :ع،تتام التتد ن
ال،رابقي ي ال اهرسد داإل الاد بد و0د د .تد ص.040
 11اإلسفرا نيد أبو الموفر :التر،ير في الد ن يتمييز الفرقتا النا يتا عتن الفتر الاتالكين :تا يت
مامد زاهد الكوار ي د.م.و0د مقرعا األنواإلد 0866ه د0640مد ص.60
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0د ما الكتاب إلى م ه أهل التسو ا رديد حيب كر أش ل هتو مت ه ":
أكاتتر المتتتد نين يالعلمتتاء متتن العتترب يالعجتتمد ألش إليم اإلستتالم يقواعتتدو
ت د ه ا الم ه .12
8د أسا الكتاب في كر تل المناقشات الاادس بين الشعوبيا يمناي ياا.
4د اتاام الكتاب ابن خلديش بالشعوبيا لكونق ن د العرب بأسلوب عنيتفد حيتب
قتتا الكتتتاب بتتأش ابتتن الخلتتديش شتتعوبي ال لكونتتق ن تتد اإلستتالم بتتل ألنتتق ن تتد
العرب" :بل ،ا لنا أش نعد باش خلديش شعوبيا بات ا المعنتي ...يهتو إلأ
فتتي أشتتد العنتتف يال ستتوس علتتى العتترب يح،ا ،تتامد قتتل أش تتترى شتتعوبيا
متقرفا ي ل إلى ماي ل إليق في راحتق يشدتقد يلكنتق فتي إلأ نتا متاش
مسلما ح ا حتر التفكيتر فتي حتديد التد ن" 13إش ابتن خلتديش لتم ن تد العترب
ف طد بل ن د األمم األخرىد إال أش ن دو للعرب كاش عنيفاد يال إخا أش أبن
خلتتديش كتتاش مترعتتا لاتتواو فتتي احكامتتق تل ت حتتو العتتربد بتتل إش دإلاستتتق
العلميتتا اإل تماعيتتا أي تتلتق إلتتى تل ت النتتتا العلميتتا .يال ت رتتدي متتن
ستتخال عتترض هت و الدإلاستتات أم تتل الرتتاحاين الت ن اتامتتوا ابتتن خلتتديش
بالشتتعوبيا عولتتوا علتتى أحمتتد أمتتيند متتل كتتوش أحمتتد أمتتين كتتاش من،تتفا لتتم
بتجايز الاديد العلمياد يلو اقتفينا ه و ال اعدس بأد كل متن ن تد العترب فاتو
شتتعوبيد فسنرتتقر أش نعتتد المستشتترفين يمفكتتر الغتترب يبعتتد علمتتاء
المستتلمين شتتعوبييند يه ت و مرالغتتا يقتتل فياتتا مامتتد كتترد علتتى فتتي كتابتتق
ياإلستتتالم يالارتتتاإلس العربيتتتاد حيتتتب تنتتتاي مامتتتد كتتترد الشتتتعوبيا فتتتي
فاات ماديدسد ي كر اإلاء المستشترقين يمفكترى الغترب حتو العترب
ياإلستتالمد يعتتد ل ت نوعتتا متتن الشتتعوبيا حيتتب قتتا  ":يناتتن نقل ت لف ت
الشتتعوبيا علتتى كتتل متتن ناهرتتوا العتترب فتتي ال تتد م الاتتد بد يفتتي الشتتر
يالغربد يقاموا ن ،وش من قدإل حراإلتام يتأإل خام" 14يللراحب ملتا
مالحوات ن د ا.
خلتتط الكتتتاب بتتين الشتتعوبيا كفرقتتا داتترش فتتي المجتمتتل اإلستتالمي

لوريف معيناد يبين بعب المستشرقين يمفكتر الغترب كاركتا
لاا أهدافاا الماددس في القعن في اإلسالم يالعرب.
لي كل من ن د العترب بشتعوبيد يلتي ن تد العترب ن تدا اإلستالمد

ألش العرب ليسوا يحدهم ممالين عنقد
لتتي لدإلاستتا الكات ت أ عالقتتا بالشتتعوبياد بتتل هتتي دإلاستتا حتتو

المستشرقين يمفكر الغرب يإلؤ تام للعرب ياإلسالم.
15
اتاام الكتاب العجم في كونام انتالوا اإلسالم يتعميمق في ل .

 12أميند أحمد :ضاى اإلسالم يال اهرسد مكترا النارا الم،ر اد و3د د.مد .68/0
 13أميند أحمد :ضاى اإلسالم .68/0
 14مامتتد كتترد علتتي :اإلستتالم يالارتتاإلس العربيتتا يال تتاهرسد مقرعتتا لجنتتا التتتألفي يالنشتترد و8د
0693مد .86/0
 15مامد كرد علي :اإلسالم يالاراإلس العربيا .86/0
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قو الكات بأش اإلستالم تاء إلست او الجنستيا16.متل أش هت ا ال تو

تتاا
اتتتاج إلتتى مناقشتتا علميتتاد تتنتتاي مفاتتوم الجنستتياد يكت ل
نور ا كوش اإلسالم اء إلس او الجنسياد يلو كتاش لت كت ل لمتا
قا عمر بتن الخقتاب إلضتي هللا عنتقد تعلمتوا النست د يال تكونتوا
كنرط السوادد إ ا سهل أحدهم عن أ لق:قا  :من قر ا ك ا.17
تع،تتيا لل وميتتا متتل كونتتق يتتر عربتتيد يالت رتتدي أش الكاتت لتتم

ستمر على ه و الوتيرسد حيب نجدو في أياخر حياتق العلميا راتب
عن نسيتق التي أس قاا اإلسالم في زعمقد بتل إش ا تات الشتعوبيا
تردي على كلماتق حيب و  ":تاء تد متن مد نتا الستليمانيا متن
بالد األكرادد يسكن قرل ناو ما تا يخمستين ستناد يأمتي شركستيا
من قف اسياد فأنتا علتى إل تم متن امتند يمتن كفتر متن تن اإل ال
رل النزا د يلي للغربي يال للشرقي ما و في دمي" .18يلعتل
الوتتتريف السياستتتيا ياال تماعيتتتا هتتتي التتتتي علتتتتق قوميتتتا عربيتتتا
تجايز حديد المع و د يحولتق إلى ما ف راب عتن نستيتق التتي
أضاعتاا.
19
تشريق الشعوبيا بالامر المستنفرس فرت من قسوإلس يهم منايؤها د

مل أنق تشريق قرأني في ي ف الكفاإل يالمشركين.
إلدو علتتى نور تتا ابتتن خلتتديش فتتي كتتوش حملتتا العلتتم أكاتترهم متتن

20
العجم .
يتعرض للشتعوبيا ر تي ز تداش فتي كتابتق يتتاإل خ التمتدش اإلستالميد يامتا
مالحوات:
دإلاسا مخت،رس داد متل أنتق كتاش ترغتي الاتد ب عناتا بشتيء متن التف،تيلد
لكوش الاركا تشكل مساحا البأس باا في مال ه و الدإلاسات.
أسا الكات في الاد ب عن العرب يالموالي قرل اإلسالم يبعدو.
اعتمتتد فتتي حد اتتق المخت،تتر عتتن الشتتعوبيا علتتى يالع تتد الفر تتدد يخا تتا فيمتتا
رى بين ابن قتيرا ي الشعوبيا من مناقشات.21
قتتو الكتتتاب" :يكتتاش فرتتل العتترب علتتى ستتواهم قرتتيا مستتلما فتتي تتدإل
اإلسالمد التاتاج إلى دليل" .22ه و ال ريا ليستا مستلماد ألننتا التتدإل
 16مامد كرد علي :اإلسالم يالاراإلس العربيا .86/0
 17ابتتتتن خلتتتتديش :الم دمتتتتاد تا يتتتت  :دإلي تتتتم الجو تتتتد يبيتتتتريت :المكترتتتتا الع،تتتتر ا دو0د
0409ه د0669مد .080/0
 18النفراي  :مامد كرد علي الما ف يقريا التوالء السياستييتون د داؤ الجنتوبد د.و0668.مد
ص.00
 19مامد كرد علي :اإلسالم يالاراإلس العربيا .89/0
 20مامد كرد علي :اإلسالم يالاراإلس العربيا .86/0
 21ز تتداشد ر تتي :تتتاإل خ التمتتدش اإلستتالمي يبيتتريتد مكترتتا الايتتاسد د.و0691.مد 404/4يمتتا
بعدها.
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عند من كاش فرتل العترب مستلماد بتا إش قرتيا فرتل الجتن أ تن
ستواء أكتتاش نستتا عربيتتا أي أعجميتتاد لتم تكتتن حتتد ب تتدإل اإلستتالمد بتتل
دارت متأخراد بلغا إليتاتا فتي عاتد األمتو يند عاتد الستيادس العرقيتا
العربياد يل د حاإلب اإلسالم مال ه و الت،وإلات التي تفرل نسا ديش
تتن د قتتا تعتتالى تتا ا اتتا النتتاس إنتتا خل نتتاكم متتن كتتر يأناتتىد ي علنتتاكم
شتتعوبا يقرا تتل لتعتتاإلفوادإش أكتترمكم عنتتد هللا أت تتاكمد .23عتتن أبتتي نرتترس
حتتد نى متتن ستتمل خقرتتا إلستتو هللا تتلى هللا عليتتق يستتلم فتتي يستتط أ تتام
التشتتر د ف تتا  :أ اتتا النتتاس أال إش إلبكتتم ياحتتدد يإش أبتتاكم ياحتتدد أال ال
فرتتل لعربتتي علتتى عجمتتيد يال لعجمتتي علتتى عربتتيد يال ألحمتتر علتتى
أستتتتودد يال ألستتتتود علتتتتى أبتتتتيب إال بتتتتالت وال" 24:يمتتتتا أكاتتتتر األ تتتتات
ياألحاد ب الاابتق في التأكيد على فلسفا المساياس في اإلسالمد يبين تد
الراحتتتب دإلاستتتا أختتترى حتتتو يالزندقتتتا ي الشعوبيايانت،تتتاإل اإلستتتالم
يالعريبا علياماد للكاترا سميرس مختاإل الليايد يللراحب مالحقات ن د ا
على ه و الدإلاسا:
الدإلاستتا مليهتتا بالمعلومتتات التأإل خيتتاد إال أناتتا ن ،تتاا المتتنا
العلمي الموضوعي.
وغياش ال وميا العربيا على ع ليا الراحااد بياب أفستدت علياتا
أحكامااد فجاءت نتا جاا حس عاوفتاا ناو قوميتااد يهت ا ياضتا متن
ختتتال العنتتتواشد ت تتتو الكاترتتتا ":يحتتت للعتتترب أش عتتتتزيا ب تتتوميتام
يحراإلتامد ف د يقف اإلسالم يالعريبا تامد ن أمتاش ترتاإلات الزندقتا
ممتتا هرتتا قوتامتتا يأ تتالتاما"25إش تتل متتن كت ت الشتتعوبيا متتن أشتترا
ال وميتتا العربيتتاد يلا ت ا نلفتتيام دنتتدنوش حولاتتاد فيستتموش األشتتياء بغيتتر
أستتماءهاد في ولتتوش :الفكتتر العربتتي يالفلستتفا العربيتتا يالارتتاإلس العربيتتا
يالفتوحتتات العربيتاد يهت الء بقييعتتا الاتتا تتاءت أحكتتامام تتا ز تتدا
با ت الشتتعوبياد فاتتم ال ررتتوناا خوفتتا علتتى الفكتتر اإلستتالميد بتتل حرتتا
للعريبا التتي عادتاتا الشتعوبياد يهت و المالحوتا عامتا حتو كايترس متن
ه و الدإلاسات ال اتيا ير العلميا.
تتوإلت الراحاتتا التتتاإل خ اإلستتالمي يمأنتتق تترا بتتين العتترب
يالفرس.

 22ز تداشد ر تتي :تتتاإل خ التمتتدش اإلستتالمي يبيتتريتد مكترتتا الايتتاسد د.و0691.مد  848/4يمتتا
بعدها.
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 24أحمتتتتتد بتتتتتن حنرتتتتتل :المستتتتتندد تا يتتتتت أحمتتتتتد مامتتتتتد شتتتتتاكر يم،تتتتترد داإل المعتتتتتاإلفد د.ود
0813ه د0633مد .400/6
 25سميرس اللياي :الزندقا يالشتعوبيا يانت،تاإل اإلستالم يالعريبتا عليامايال تاهرسد مكترتا الإلنجلتو
الم،ر اد 0639مد ص.09
9





لم تناقم الكتابا األسراب الا ي يا التي دفعا الاركتا الشتعوبيا
إلى الو ود كدعوس إ الحيا أ تماعياد بل أسرعا في توز ل األحكتامد
فاكما علتى الشتعوبيا بأناتا زندقتا تر تد بعتب التترا الفاإلستي ال تد مد
فالبد من معرفا األسراب النفسيا ياالقت،تاد ا يالسياستيا يالفكر تا التتي
أحاوا بالمناخ الا افي للاركا الشعوبيا.
كتترت الكاترتتا دعتتوات الشتتعوبيا فتتي كوناتتا تماتتل خقتترا علتتى
اإلستتالم يالعريبتتاد ت تتو الكاترتتا ":فت ه كتتتابام إلتتى أش العتترب ليستتوا
أفرل من يرهم من األممد بل إش سا ر األمم تفرلام مال الريم يالاند
العترب فتي الجاهليتاد يقتا د إش اإلستالم لتي
يال،يند يعدديا ن تا
د تتن العتترب يحتتدهمد بتتل هتتو د تتن ستتا ر النتتاسد يامتز تتا الع،تتريا
المو اتتا ضتتد العتترب بالتع،تت لل وميتتا الفاإلستتياد 26الكاترتتا لتتم تعتتط
تعر فتتتا للعريبتتتا يلاتتت ا ال نستتتتقيل معرفتتتا ق،تتتدها فتتتي هتتت و الزاي تتتا.
يالا ي يا أش العري ا شيء ياإلسالم شيءد فالعريبا ال تعنتي اال العتودس
لتتى الجاهليتتا التتتي هتتدماا اإلستتالمد ألناتتا انتستتاب ا تتافيد يلتتي بتتد ني
الرتا فلي اما فكر عربي يفلسفا عربيا يحراإلس عربياد بل امتا فكتر
إستتالمي يفلستتفا إستتالميا يحرتتاإلس إستتالميا ي ل ت ألش ه ت و الارتتاإلس
يه ا الفكر يه و الفلسفا من إستاامات ع تو مختلفتا عالبتا يعجمتاد بتل
إش بعب الرتاحاين تريش أش الع تو األعجميتا عتي األكاتر مستاهما فتي
بناء الا افا اإلسامياد ام ت كر الكاترا دعوات الشتعوبيا يكأناتا أباويتل ال
بد من إلفرااد فماال قو الشعوبيا :إش العرب ليسوا أفرل من يرهم
من األممد يالا ي يا أنق البد من تاد تد األفرتليا :هتل الم ،تود أفرتليا
يال،فات األخالقيا يالد نياق ف ش كاش الم ،ود ب ل الجن
الخ،ا
فلتتي امتتا تتن أفرتتل متتن تتن د يإش كتتاش يتتر ل ت ف ت ش لكتتل أمتتا
ي فات خل يا إلفيعاد يإش كانا األفرليا بسر الد ن الا د
خ،ا
ف ش ير العرب قد دخلوا في ه ا الد ند فتسايت األ نتاس ياألمتم كلاتاد
يأفرتتلااأت اها كمتتا قتتا هللا تعتتالى يإش أكتترمكم عنتتدهللا أت تتاكمد .27يفتتي
تاإل خ الفكر اإلستالمي نجتد ابتن قتيرتا التد نوإل العتدي اللتديد للشتعوبياد
لف إلسا ل ان ب أفكاإل الشتعوبياد يإلستا ل فتي فرتل العتربد إال أش
ابتتن قتيرتتا نتتدم علتتى متتا اختتتاإل متتن إلأ فتتي فرتتل العتترب علتتى يتترهمد
يالستتر أش ل ت التترأ ،تتقدم تتر ا ال تتراش يستتنا إلستتو اإلستتالم
لى هللا عليق يسلمد يقد أشاإل ابن عرد إلبق إلى ل تو  ":يمتا إلأ تا
أعج من ابن قتيرا في كتاب فرل العربد إنق ه في كل م ه متن
فرا ل العربد ام ختم كتابتق بمت ه الشتعوبياد فتن ب فتي اختر كتل متا
بنى في أيلقد ف ا في اختر كالمتقد يأعتد ال تو عنتد أش النتاس كلاتم
ألب يأم خل وا من ترابد يأعيتديا إلتى التترابد ي تريا مجترى الرتو د

 26سميرس اللياي في كتاباا :الزندقا يالشعوبيا يانت،اإل اإلسالم يالعريبا علياما ص.008
 27سوإلس الاجرات اآل ا .08
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يورأ عليام األف اإلد فا ا نسرام األعلى ال رتد بق أهل الع تو عتن
التعويم يالكرر اء يالفخر باألباءد ام إلى هللا متر عامد فتن قتل األستابد
يتعقتتل األحستتاب إال متتن كتتاش حس ترق الت تتوىد أي كانتتا ماتتتتق 28واعتتا
هللا".29
العتترب فتتي
إش قتتو الكاترتتق عتتن الشتتعوبيين :يعتتدديا ن تتا

الجاهليتتاد يستتيتعرض الراحتتب لتتتاإل خ العتترب يالعجتتم قرتتل اإلستتالم متتن
الناحيتتا الع د تتا ياال تماعيتتا ياالقت،تتاد ا يالسياستتيا بشتتكل مخت،تترد
فنر تتا الاتتد ب إلتتى لتتم الاتتيند قتتو الشتتعوبيا :إش اإلستتالم لتتي د تتن
العرب يحدهمد بل هو د ن سا ر الناسد ال ش عاقتل من،تف فتي هت و
الا ي يا في كتوش اإلستالم د تن النتاس يلتي د تن العترب يحتدهمد يهت و
ح ي يا قرانيا قا تعتالى ييمتا أإلستلناك إال إلحمتا للعتالميند .30ياال تات
ياألحاد تتب فتتي إارتتات ه ت و الا ي يتتا كايتترس ال مجتتا لستتردها يال تتدإل
الراحب كيف خفيفا ه و الا ي يا على الكاتراد يه ا تد متا كرنتاو فتي
كتتتوش الكاترتتتا وغتتتى علياتتتا الفكتتتر ال تتتومي بايتتتب أفستتتد علياتتتا أحكاماتتتا
ينتا جاا.
ي امتتتا دإلاستتتا أختتترى يقتتتف علياتتتا الراحتتتب حتتتو حركتتتا الشتتتعوبيا يأارهتتتا
اال تماعيا يالسياسي فتي الايتاس اإلستالمي فتي الع،تر العراستي األي د
للدكتوإلس زاهيا قديإلس .31يللراحب مالحوات ن د ا على ه و الدإلاسا".
 .0إش الكاتريتتا وغتتى علتتى دإلاستتتاا الفكتتر ال تتومي العربتتيد حيتتب تتوإلت
الفتوحات اإلسالميا بأناا انت،تاإل العربيتا علتى األمتم األخترى كتالفرس
يالريم ي يرهم.
تتوإلت الكاترتتا الخليفتتا عمتتر بتتن الخقتتاب إلضتتي هللا عنتتق قا تتدا عربيتتا
.0
ر د إقاما ديلا عربياد يلا ا كما تزعم الكاترا أ لتى عمتر بتن الخقتاب
يتتر المستتلمين كتتالياود يالن،تتاإلى متتن الجز تترس العربيتتاد ي ل ت لر تتاء
الجتتن العربتتي خال،تتا يتتر مشتتوب باأل نتتاس األختترى ت تتو الكاترتتا":
يكتاش عمتتر بعيتد النوتترد فتأإلاد عتتز العترب المستتلمين عتن يتترهم متن
32
الشتعوبد يحفواتم عن،ترا أإلستتت راويا التشتوها العنا تر الغر رتتا"
يالتاإل خ ن ب ه و الفكرسد حيب إش عمر بن الخقاب إلضي الاق علنتق
كاش فرل اي الريمي يباال الارشي يستلما متولى أبتي ح فتا علتى
كايتترس متتن ال،تتاابا متتن الماتتا ر ن ياألن،تتاإلد كتتر ابتتن عرتتد إلبتتق أش
 28الماتتا أ الارما يالوسيلا.
 29ابن عرد إلبق :الع د الفر د .866/8
 30سوإلس األنرياء اآل ا .001
 31زاهيا قديإلس في كتاباا الشعوبيا يأارها اال تماعي يالسياسي في الاياس اإلسالميا فتي الع،تر
العراسي األي يبيريتد داإل الكتاب العربيد و0د 0610مد.
 32زاهيا قديإلس :الشعوبيا يأارها اال تماعي يالسياسي في الاياس اإلسالميا فتي الع،تر العراستي
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عمر بن الخقاب إلضي هللا عنتق لمتا وعتن قتدم تايرا علتى الماتا ر ن
ياألن،اإل ف،لى بالناسد يقيل لق استخلفد ف تا متا أ تد متن استتخلفد
ف كر لتق الستتا متن أهتل حتراءد فكلاتم وعتن عليتقد اتم قتالوا :لتو أدإلكتا
سالما متولى أبتي ح فتا حيتا لمتا شتككا فيتق" .33يقتا ابتن عمتريإلضد
لمعاي تتتتا ":فتتتت ش الخالفتتتتا ليستتتتا بارقليتتتتا يال ب ي،تتتتر ا يال كستتتتري ا
تواإلااا األبناء عن اآلباءد يلو كاش ك ل لكنا ال ا م باا بعد أبيد فوالق
ما أدخلني مل الستا من أ ااب الشوإلى" .34يلو كاش متا كترو الكاتت
تتاياا لمتتا قتتا عمتتر بتتن الخقتتاب لتترال الارشتتي ":إش أبتتابكر ستتيدناد
يأعت سيدناد يهو الب اإلسالم".35
إلبقا الكاترتا بتين م تتل الخليفتا عمتر بتن الخقتاب يإلضد يالشتعوبياد
حيتتب ت تتو  ":يقتتد كانتتا حاداتتا م تتتل الخليفتتا عمتتر باعاتتا متتن بواعتتب
الاركا االشعوبيا فيما بعد" .36يال راو الراحب أش ه ا الربط ضعيف
داد ي ل األش ه و الاركا كانا دعوس إ الحيا ا تماعيا عرفتا فتي
بدا تاا باهل التسو اد يلتم تتخت توإلس وإل تا يع يد تا يفكر تا خقيترس
اإال في مراحلاا األخيرس في الع،ر العراسيد ي لت عنتدما انرتام إلياتا
يي االتجاهات المشروها كما كر كرو انفا.
كرها األحاد ب متل عتدم تا ي اتاد اتم بنتاء األحكتام المامتا علتى بعتب
األحاد تتب الواهيتتا .يكتتاش رغتتي لاتتا أش فتتي ل ت المجتتا د ألش دإلاستتتاا
تأإل خيا نعال الجوان اإل تماعيا يالسياسيا.
اتامتتتتا الكاترتتتتاد الريرينتتتتي يت.44.هتتتت 0043/مد فتتتتي كونتتتتق فتختتتتر
بفاإلسيتق 37.يأخقتر متن كتل فتي كونتق أعتنت الشتعوبيا 38 .لكونتق ن تد
اللغتتا العربيتتا فتتي بعتتب مفرداتاتتاد أش رفرتتوش ن تتد اللغتتا العربيتتا فتتي
بعتتب مفرداتاتتا عتتوش فتتي مغالقتتا أختترى يهتتي ت تتد اللغتتاد يهت الء
ت،وإليا أش ال راش يهو كتاب م دس تز باللغا العربياد فاكتسرا اللغا

الشارستتتتانيد أبتتتو الفتتتتا عرتتتد الكتتتر م :ناا تتتا
 33ابن عرد إلبق :الع د الفر د .866/8يانور:
األقدام فتي علتم الكتالم :تا يت ألفترد يتوم يد.م.ت.و.مكترتا الا افتا الد نيتاد ص .460يقتد حتاي
الشارستاني تأي ل ه و ال ،ا حيب قا  ":يلم وار منق أنق كاش جوز اإلماما لغير قتر مد يأمتا
سالم ف د كاش تس إلى قتر مد فلت ل قتا  :متات تختالجني فيتق شت د لمتا شتاد النرتي عليتق الستالم
باين سيرتق يأمانتقد يه ا تأي ل بعيد ألنق دار ما ارا تجو ز عمر بن الخقاب لت ل د أمتا ستالم
ف د كاش مولى إلمرأس من األن،اإل".
 34ابن قتيرا الد نوإل  :اإلماما يالسياسا ي د.م.و.م سسا نا ر للا افاد .040/0
 35إلستتتا ل الجتتتاح د تا يتتت عرتتتد الستتتالم مامتتتد هتتتاإليش يبيتتتريتد داإل الجيتتتلد و0د 0400هتتت د
0660مد .003/0
 36زاهيا قديإلس :الشعوبيا يأارها اال تماعي يالسياسي في الاياس اإلسالميا فتي الع،تر العراستي
ص.40
 37زاهيا قديإلس :الشعوبيا يأارها اال تماعي يالسياسي في الاياس اإلسالميا فتي الع،تر العراستي
ص.69
 38زاهيا قديإلس :الشعوبيا يأارها اال تماعي يالسياسي في الاياس اإلسالميا فتي الع،تر العراستي
ص.009
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غا ال داسا من ال راشد مل أش اللأل ليسا إال أداس ييسيلا للتعريرد يأ
قداستتتا مكتتتن ت،تتتوإلها ألداس مجتتتردسد يفكتتتر ن تتتد اللتتتأل نجتتتدها فتتتي
المستتيايا حيتتب إش الكااوليكيتتا تتترى اللغتتا الالنتيتتا لغتتا م دستتاد يهك ت ا
األإلاودكسيا ترى اليونانيا .فما كرو االريريني لي وعنتا فتي اللتألد بتل
ن د علمتي يا تاتاد شخ،تي فتي ز يتا التشتكل هت ا الاجتم الت ى كترو
بعتتب الرتتاحايند تتو الريرينتتي يهتتو ،تتدد الاتتد ب عتتن الغتتا الاند تتا
السنستتكر تياد اتتم ع ت لت بالاتتد ب عتتن العتترب يلغتتتام قتتا ال" :فت نام
سموش الشيء الواحد بأسماء كايترس تدا يالماتا بالشتم فت نام ستموها
بألف اسم على ما كريا كتسميا العرب األسد ر متن لت د يهتم متن
شتتتا اام ترجاتتتوش تتت ل د يهتتتو متتتن أعوتتتم معا تتت اللغتتتا 39":يتاتتتد
الريرينتتي أ رتتا عتتن تعريتتر األستتماء متتن لغتتا إلتتى أختترىد فت مر اليونتتاش
يالانتتد فتتي كتتونام غيتتريش األستتماء فتغتتدي يتتر ياضتتااد ي كتتر ل ت
العتترب فتتي كتتونام فعلتتوش ماتتل تتنل اليونتتاش يالانتتدد حيتتب قتتا د كفعتتل
العتترب فتتي األستتامي فت،تتير ممستتوخا ماليووشتتنطد فتتي كتتترام إ اهتتا
يفرستتن د يماتتل يستتكلنكدد ف نتتق فتتي دياي تتنام يفتتاإلفزد يمتتا أبعتتد األمتتر
يأوم"  40بل نستقيل أش ن كر أمالا حد اتا حيتب نجتد أش بعرتام عترب
41
كوااللمروإل عا ما ماليز ا إلى يقوااللمروإلد ي يأكرىد إلى ع راي .
ياميد إلى عماد يهلم راد يل د كتاش الريرينتي علتى حت فتي كوناتا
ت،تتير ممستتوخاد ياألمالتتا عد تتدس لمتتن ستتت رك ل ت د يبنتتاء علتتى إلأ
الكات ف ش سيرو ا شعوبي لكونق ن د اللغا العربيتا يعتاب بعتب أقاي تل
العتتربد يمتتل كونتتق فاإلستتيا إال أش احتتدا لتتم تامتتق بت ل  .ييقتتف الراحتتب
على دإلاسا أخرى مخت،رس تنايلاا الدكتوإل مامد إبتراهيم الفيتومي فتي
كتابتتقيالفر اإلستتالميا يحت األمتتا السياستتيد يهتتي فتتي الا ي تتا دإلاستتا
ق،يرس مخت،رس التنفي باعلرد حيب تناي الشعوبيا في فرتل ي تلتاا
بالم اه اإلباحيا يالزندقاد يل د عو الكاتت فتي متل معلوماتتق لاتا
علتتتى دإلاستتتا ستتتميرس الياتتتيد عرضتتتنا كتاباتتتا ستتتاب اد يللراحتتتب ملتتتا
مالحوات ن د ا:
 .0قو الكتاب" :يإ ا كاش األعا م قد أقرلوا في بادك األمتر علتى التدخو
في اإلسالمد ف نام لم فعلوا ل من أ تل اإلستالم نفستق .بم تداإل متافعلوو
ابتغتتاء المزا تتا التتتي كتتاش مكتتنام مناتتاد فاتتم قتتد اتخ ت يا اإلستتالم يستتيلا
للت رب من القر ا الااكماد يللمشاإلكا فيمتا كتاش لاتا متن مزا تاد أ هتم
 39الريرينيد أبو الر اتاش :فتي تا يت متا للانتد متن م ولتاد م رولتا فتي الع تل أي مر يلتا ي الانتدد
مقرعا مجل دا رس المعاإلف العامانياد د.و0811.ه د0663مد ص..036
 40الريرينيد أبو الر ااش :في تا ي ما للاند من م ولا ص.060
 41يالغر أش بعرام ال زا ستعمل ه ا الم،قلا المشوود مل كونق من آااإل التعر ت المترسد
فاأليلى االبتعاد عن ه و التار فات يالتشو اات اال قالحياد ياالقت،اإل على الكلمتا المستتعملا
في اللغا الكرد ا.
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اتخ يو يستيلا ليستتعربوا متا كتاش للعترب متن ح تو يمزا تاد اتم أنفستام
بأسماء عربيا يالا وا بال را ل العربيا" 42ه ا الكالم فيق خقوإلس يتجني
علتتى األعتتا م ال ت ن أستتلموا وواعيتتا يإخال تتا س تعتتالىد م ستتموا إش
الكات لم ادد الفترس التي دختل األعتا م اإلستالميا ومعتا ينتيال لترعب
الا تتتو يالمزا تتتاد فتتت ش كتتتاش ،تتتد بدا تتتا داتتتوإل اإلستتتالم فتتت ل يتتتر
اياد ألنق لم كن للعرب المسلمين ان اك ديلا تاف ح توقامد يتغتد
عليام نعما يامتيازات بايتب قمتل األعجمتي للتدخو فتي اإلستالم لنيتل
تلت الا تتو ياالمتيتتازاتد ألش األعتتا م كانتتا لاتتم حرتتاإلس يهتتم كتتانوا
ا تتتااب ح تتتو ياالمتيتتتازات :قتتتا ابتتتن خلتتتديش" :يلاتتت ا نجتتتد أيوتتتاش
العرب يما ملكوو في اإلسالم قليل ال،نا ل بالجملا حتى تجل من ققتر
أختترى .يانوتتر إلتتى بتتالد العجتتم متتن ال،تتين يالانتتد يأإلض التتترك يأمتتم
الن،رانيا كيف استكارت فيام ال،نا ل ياستتجلرام األمتم متن عنتدهم.43
يإش كاش ،د العاتد االمتو فت ش األمتو ين أق،توا األعتا م عتن الايتاس
السياستتيا ياإلداإل تتاد يإش كتتاش ،تتد العاتتد العراستتي ف تتد كتتاش الع،تتر
ع،تترهمد يهتتو المعتتريف بالع،تتر الفاإلستتيد يهتتم أهتتل نفتتو يشتتوكاد
يالت رتتدي متتن كالمتتق أنتتق ،تتد بدا تا داتتوإل اإلستتالمد يأمتتا قولتتق بتتأش
األعا م ومعا لنيل الا و يالمزا ا سموا أنفسام بأسما عربيا يالا ي يا
أش امتتا فرقتتا بتتين األستتماء العربيتتا ياألستتماء اإلستتالمياد فاألعتتا م ستتمو
أنفسام بأسماء إسالميا ال عربياد ف ل أش تجد أعجميتا فتي التتاإل خ ستمى
نفسق أي يلدو األسماء خت متاال ي تخر ي اتم يق،تى يحترب يشتمر
يهلم راء فات و أستماء عربيتاد يقتد كتاش متن دأب العترب فتي الجاهليتا
التقيرد فكانوا سمعوش أيالدهم بأسماء ربيا ي ل ل،رف الشر عنام
ماالق كل يأسد ي خر كما أشاإل إلى ل ابتن قتيرتا التد نوإل  .44بينمتا
األستتماء اإلستتالميا عتتي التتتي اختاإلهتتا إلستتو هللا تتلى هللا عليتتق يستتلم
ماتتتل .عرتتتد هللا يعرتتتدالرحمن يهمتتتام يحتتتاإل يمامتتتد يأحمتتتد يحستتتن
يحستتين ي يتتر لت كايتتر .يإلبمتتا يتتر إلستتو هللا تتل هللا عليتتق ي تتلم
أسماء بعب ال،اابا مال حرب إلى سال ي يتر لت د فاألعتا م ستموا
أنفستتام بأستتماء اإلستتالميا حرتتا لإلستتالم ال كمتتا ت ه إليتتق الكاتت د قتتو
الكات  ":فالشعوبيا في األ ل هتم الختواإلج الت ن هرتوا ألستراب د نيتا
نكريش أش كوش بين الشعوب يال را ل أ تفاضل فقر ".45كاش نرغي
أش ا أهل التستو ا فتي األ تل هتم الختواإلجد ألش الشتعوبيا تا أهتل
 42الفيوميد مامد إبراهين :الفتر اإلستالميا يحت األمتا السياستي يبيتريتد داإل الشتري د و0د
0406ه د 0663مد ص.030
 43ابن خلديش :الم دما .814/0
 44ابتتن قتريتتا التتد نوإل  :تأي تتل مشتتكل ال تترآش يال تتاهرسد داإل التتترا د و0د 0868ه ت د 0618مد
ص.090
 45الفيوميد مامد إبراهين :الفر اإلسالميا يح األما السياسي ص.060-060
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التسو ا في األ ل هم الخواإلجد ألش الشتعوبيا كم،تقلا تاء متتأخراد
ام خالفا بتين الرتاحاين حتو مفاتوم المستاياس عنتد الختزاإلجد ي لت ألنتق
من الناحيا التقري يتا كانتا الختواإلج تات تر األعتا مد يلات ا ال نجتد متن
بين فوف الخواإلج األعا مد ف د ":إلي ابن أبي الاد د أش إل تال متن
الموالي خق امرأس متن الختواإلجد ف تالو لتق :فرتاتنا" .46بتل إش إل تال
من الموالي خق نتا من أعراب بني سليم يتزي ااد فركت مامتد بتن
بشتتتير الختتتاإل ي إلتتتى المد نتتتاد ييالياتتتا ومهتتت إبتتتراهيم متتتن هشتتتام بتتتن
إستتتماعيلد فشتتتكا إليتتتق فأإلستتتل التتتوالي إلتتتى المتتتولى ففتتتر بتتتين المتتتوالى
47
يزي تتتقد يضتتربق متتا تي ستتوود يحلتت إلأستتق يلايتتتق يحا ريتتقد .
يلت ل مكتتن ال تتو بتتأش النتتزا ال رلتتي ضتتد الستتيادس ال رشتتيا عتتي التتتي
دفعا الخواإلج للدعا ا لا ا المردأد فلم كتن التدافل ا مانيتا إلقامتا العدالتا
اإل تماعيتتا ب تتدإل متتا كتتاش سياستتياد اتتم اتتدانا التتدكتوإل شتتوقي ضتتيف فتتي
كتابتتق يالع،تتر العراستتي األي د 48عتتن الشتتعوبيا متتن الناحيتتا التاإل خيتتاد
يلنا مالحوات ن د ا على الكتاب.
 بالر م متن قلتا ال،تفاات التتي زبرهتا الكاتت حتو الشتعوبياد ف نتق قتد
أ اد في عرض تقوإل الاركا من خال الع،تر العراستي األي د إال أش
ه ت ا الا،تتاإل ال فتتي الغتترض لدإلاستتا حركتتا مع تتدس كا ت و .كتتاش نرغتتي
للراحتتب التف،تتيل بعتتب الشتتيء عتتن الشتتعوبيا ي تتلتاا بالزندقتتاد ألش
الع،ر العراسي األي هتو ع،تر اكتمتا بنيتا الشتعوبيا كاركتا سياستا
فكر اد يكت ل ع،تر داتوإل الزندقتا ب،توإلس علنيتا فتي توإلس حركتا
شعريا ير م سساتيا.
ام نل ي فاات حو الشتعوبيا فتي دا ترس المعتاإلف اإلستالمياد يللراحتب
مالحوتتتات حتتتو تلتتت التعتتتاإل ف المخت،تتترس التتتتي أبتتتداها كتتتتاب دا تتترس
المعتاإلف اإلستالمياThe Encyclopedia of Islam 49د هت و التدا رس كمتا هتو
معلتتوم عرتتاإلس عتتن باتتو يدإلاستتات لمجموعتتا متتن المفكتتر ن الغتتربيين
يمعاتتتتتم المشتتتتتترقوشد يهتتتتتي ال تعقتتتتتي أ تف،تتتتتيالت عمي تتتتتا عتتتتتن
الموضوعات الاانو ا بين فااتااد يلا ا تلفي تفاات مخت،ترا عتن
الشتتعوبيا متتأخو س لاتتا بتتين باتتو يدإلاستتات كتتل متتن المستشتتر كتتو
ز ار ي ي د يلنا مالحوات ن د ا على ه و ال،فاات:
0د ه و ال،فاات مل قلتاا أعقا ت،وإلا ياضاا للاركا نشأس يتقوإلا.
0د قتتو كولتتد ز اتتر ":إش امتتا قتتوتين يإلاء حركتتا معتتاداس العتترب anti
 Arabإحداها أش العراسيين ماإلسوا ب وس سياستا معتاداس العتربد اانيامتا
 46ن تتال عتتن أستتتا نا التتدكتوإل :فتتتامد عرفتتاش عرتتد الاميتتد :دإلاستتات فتتي الفتتر يالع ا تتد اإلستتالميا
يبيريتد داإل الرشيرد و0د 0401ه د0661مد ص.60
 47أميند أحمد :ضاى اإلسالم .08/0
 48شوقي ضيف :الع،ر العراسي األي يد.م .داإل المعاإلف .و08د.
49

Bosworth C. E, van Donzel, Lewis, B, & Pellat, CH, (eds), The Encyclopedia Of
Islam, (Leiden,: E. J. Brill. 1986).
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إش الفرس أسلموا سقايا حيب بدءيا رااوش عن الوعي ال تومي لاتم.
يه ا الكالم فيق مغالقات ياضاا.
8د إش العراسيين كانوا عرباد يدلا السيادس عربياد يهتم لتم ماإلستوا تلت
السياسا التي كرها كولدز ار أ معاداس العربد بل قتد ماإلستوا سياستا
المستتاياس بتتين المستتلمين عربتتا يعجمتتاد اتتم إش تل ت السياستتا لتتم تتتدمد بتتل
تغيرت يبدأت تمتاإلس السياستا األمو تاد بتل إلبمتا تجتايزتد حيتب قتتل
أبو مسلم الخرساني بيد أبي عفر المن،وإلد ييقعا مانتا الررامت فتي
عاد هاإليش الرشيد.
4د إش الفرس لم بسلموا سقاياد بتل أستلموا وواعيتاد يقتد نجتد هنتاك متن
أستتلم ستتقاياد إال أش الستتواد األعوتتم أستتلموا ينتتا يإخال تتاد يال تتو
كونام أسلموا سقايا اتاام يلكاير من العلماء ال ن هم من األعتا م بتدا
بعد تل السياسيا الجا زس التتي اترعاتا بعتب العراستيين المتتأخر ن الت ن
كانوا نوريش إلتى األعتا م نوترس ازدإلا ":ي عتدينام لرنتا يتر تالاا
في بنياش الديلا العراسيا.
أمتتتا ال ستتتم الاتتتاني :فدإلاستتتات أدبيتتتا إلكتتتزت علتتتى الجانتتت األدبتتتي يديإل
الشعراء في الشعوبيا يالزندقا في ع،ر العراسي :يمتن هت و الدإلاستات
يالزندقا ي الشعوبيا في الع،ر العراسي األي د للدكتوإل حسين عقواشد
ياما مالحوات ن د ا حو ه و الدإلاسا:
 ه و الدإلاسا إلكتزت علتى الجانت األدبتيد يديإل الشتعراء الت ن اتامتوا
بالزندقتتا ي الشتتعوبيا أماتتا بشتتاإل بتتن بتترد يأبتتي العتاهيتتا يأبتتي نتتواس
ي يرهم.
 .0إش قراءس م دستا الكاتت تكفتي لمعرفتا النتتا التتي تو تل إلياتا الراحتبد
حيب تسر في إبتداء األحكتام ال استياد تو الكتتاب عتن الشتعوبيين يهتم
المتتتوالي الفتتترس ":ر تتتديش إوفتتتاء الشتتتر عا اإلستتتالمياد يإزالتتتا الديلتتتا
العربيتتاد يإحيتتاء التتد انات الانو تتا يالستتيما المانو تتا يالمزدكيتتاد يإلقامتتا
الديلتتا الفاإلستتيا" 51اتتم متتل لت تتو الكاتت  ":فت نني التزمتتا الايتتدس فتتي
دإلاستتتاا التزامتتا شتتد دس" 52.يأ حيتتدس ه ت و أش ال فتتر الكات ت بتتين أهتتل
التستتو ا يالشتتعوبياد فيتتتام الجميتتل تتتام ع يد تتا يد نيتتاد اتتم إش الشتتعوبيا
ليستتا متعل تتا بتتالفرس يحتتدهمد بتتل إش أقوامتتا اختتر ن داتتريا لتجد تتد هت و
التتدعوس يمتتن ه ت الء الرربتتر داألمتتاز ألد حيتتب بعتتد متتا تي ستتنا متتن زيا
الشتتعوبياد داتترت الشتتعوبيا الرربر تتا فتتي األنتتدل د يقادهتتا أبتتو أميتتر ابتتن
ر سا في ال رش الخام الاجر  53.تاد الكات عن السياسا األمو تا
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د.ت.ود ص.6
 52حسين عقواش :الزندقا يالشعوبيا ص.6
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عنتتدما أبعتتدت المتتوالي عتتن المجتتاالت السياستتياد حيتتب بتتين أش ل ت أمتتر
وريعتتتيد تتتو الكاتتتت  ":يهتتت و السياستتتا متتتل مافياتتتا متتتن مخالفتتتا لتتتريم
اإلستتالمد ترتتدي وريعيتتا متتل دتتريف العتترب السياستتيا يالفكر تتا فتتي الديلتتا
األمو تتتاد فتتتالعرب هتتتم الفتتتاتاوش المنت،تتتريشد ياألمو تتتوش هتتتم الستتتادس
الاتتاكموش" .54إش الع،تتر األمتتو ماتتل ن قتتا التاتتو الكامتتل متتن مرتتدأ
الوحدس الع د ا إلى العن،ر ا ال رليا العربياد ف تد كانتا سياستتاا رريتيتا
عاتيتتا تجتتاو األعتتا م ال ت ن دخلتتوا اإلستتالم بتتاختالف ور تتاتامد يهتتي فتتي
الا ي يا تنافي دعتوس اإلستالم يما تاء بتق الرستو ي تلى هللا عليتق يستلمد
يكتتت ل متتتا انتاجتتتق كتتتل متتتن ابتتتي بكتتتر يعمتتتر إلضتتتي هللا عنامتتتاد ليستتتا
الوتتريف السياستتيا يالفكر تتا هتتي التتتي دفعتتا األمتتو ين إلتتى انتاتتاج ه ت و
السياسا الخاوهاد بل إش العن،ر ا ال رليتاد يالنوترس الدينيتا إلتى األختر ن
كتتالموالي هتتي التتتي دفعتتتام إلتتى تل ت السياستتاد يخا تتا بعتتد تغلتترام علتتى
األستتم األختترى األكاتتر ت تتدما يتمتتدناد إش تغلت األمتتم المتخلفتتا علتتى األمتتم
المت دما حراإل ا تغرس في نفوس المتغلرتين إليم العومتا يالغقرستا إ ا
لتتم تتتدإلك أش ستتر انت،تتاإلها يتغلراتتا فتتي د ناتتا يفكرهتتا يع يتتدتااد الفتتي
نساا يع،ريتااد يه ا ماحد فعتال لممتو ين حيتب توإلا انت،تاإلاتام
بأناا انت،اإل للعريبا على األممد األخرى" ي ل بأش األمو ين باإل م متن
شعوإلهم الد ني ال المراء فيق كانوا قد قدموا على متل شتيء اختر فكترس
ال وميا بل فكرس العرقيا يهي فكرس ستيادس العترب" .55يقتد أشتاإل إلتى لت
الجتتاح ولتتقد فعنتتداما استتتوى معاي تتا علتتى الملتت د ياستتترد علتتى ب يتتا
الشوإلىد يعلى ماعا المسلمين من األن،اإل يالماا ر ن في العام الت
ستتموو عتتام الجماعتتاد يماكتتاش عتتام ماعتتاد بتتل عتتام فرقتا يقاتتر ي رر تتا
ي لرتتاد يالعتتام الت تاولتتا فيتتق اإلمامتتا مت كا كستتريباد يالخالقتتا ،تترا
قي،ر ا".56
 .0قتتتو الكاتتتت  ":الاركتتتا كانتتتا فتتتي ح ي تاتتتا تعريتتترا عتتتن التتتوعي ال تتتومي
الفاإلسيد يفي موارها ت موا من الستلقاش العربتيد يلتو تا أد المتوالي
كانوا رجوش في الديلا األمو ا متن ضتيم ياقتل علتيامد ياستترداد أ اتف
بعتتمد يأناتتم كتتانوا رتغتتوش المستتايأس يالعلتتد :اي ت أش تالشتتى ترتتجرهم
يقل اتتمد ي نتاتتي تت مرهم يضتتي ام بعتتد قيتتام الديلتتا العراستتياد ف تتد أن،تتفا
يستتوت بيتتتنام يبتتين العتتترب 57":البتتتد متتن التفر تتت بتتين أهتتتل التستتتو ا ي
الشعوبياد ام إش الاركا في ح ي تاتا تعريترا عتن التوعي ال تومي الفاإلستيد
قد نجد من بين فوفاا شخ،يات مشروها تتدعو إلتى لت د يلكتن لت ال
ص.069

 54حسين عقواش :الزندقا يالشعوبيا
رد تتقد تتوإلج قنتتواتي :فلستتفا الفكتتر التتد ني بتتين اإلستتالم يالمستتياياد تر متتا
 55لتتو
ال،الا يفر د رريبيريتد داإل العلم للمال يند و0د 0613مد .99/0
 56إلسا ل الجاح .00/0
57حسين عقواش :الزندقا يالشعوبيا ص.063
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تتراي

مال ح ي يا الاركاد أما كوش ل الت مر من السلقاش العربي ال حتد
فتتي الديلتتا األمو تتا تالشتتى فتتي العاتتد العراستتي ال ت ستتوى بتتين العتترب
ي يرهمد ف ل السياستاد بتل إناتا يترت سياستتاا تجتاو العجتم خا تا فتي
أياختتر عاتتدهاد ي يتتر ماتتا علتتى لت قتتتل أبتتي مستتلم الخرستتاني بيتتد أبتتي
عفتتتر المن،تتتوإلد يمانتتتا الررامكتتتا بيتتتد هتتتاإليش الرشتتتيدد متتتل إ متتتا
المت إلخين أش الديلتتا العراستتيا قامتتا علتتى كواهتتل األعتتا مد يلات ا الستتر
ب ي الت مر من الديلا العراسيا من قيل األعا م.
 .8قو الكات  ":يلم كتن الشتعوبيا جالتوش أد تا يترهم للعترب فتي الع،تر
الجتتاهليد يت،تتو رهم لاتتم بموايتتر الرتتداإلس الستتا اد يالتخلتتف فتتي العلتتم
يللفلستتفا يال،تتناعا يالاكتتمد إنمتتا هتتو تا يتتر متتن ي تتق أختتر لااضتترهم
اإلسالمي" 58.بناء على ه ا الكالم ف ش كايرا من الراحاين المسلمين عديش
59
متتتن عتتتادس الشتتتعوبيا أماتتتا ابتتتن حتتتزم األندلستتتييت469هتتت 0094/مد
61
يالشارستتتتتتتتتانييت643مدي 60يابتتتتتتتتن خلتتتتتتتتديش يت166هتتتتتتتت 0861/د
يالم ر ز يت344هت 440/مد  62يمامتد عرتدوي0606مد 63ي يترهم ممتن
ه إلى ه ا الرأ في ي ف العرب قرتل اإلستالم بات و ال،توإلسد اتم أش
ه ت ا التتربط يتتر تتايا بيتتا الع،تتر الجتتاهلي يالع،تتر الجد تتد بمجتتيء
اإلسالم ألش اإلسالم لي استكماال للع،ر الجاهليد بل هو عاد د تد فتي
حياس العربد ام إش ن د العرب لسي ن دا لإلسالم ألش العرب ليستوا يحتدهم
ممالين عنقد يدإلاسا أخترى يقفنتا علياتا بعنتواش الشتعوبيا ياألدب -أبعتاد
يمرتتمونات متتن الع،تتر الجتتاهلي حتتتى ال تترش الرابتتل الاجتتر د للتتدكتوإل
خليل إبراهيم فا .
للراحب مالحوات ن د ا على ه ا الكتاب:
 .0قو الكات " :ام لو كاش في نفوس العرب من الرهيا يالخشيا للفترس
يالتريم ما ري تتق الترعبد فكيتتف نفستر الوضتتل الاجتومي الت اتخت و
العرب بل ستنوات متن تمركتز اإلستالم فتي الجز ترس العربيتا 64":يلنتا
على ه ا الكالم مالحوات:

 58حسين عقواش :الزندقا يالشعوبيا ص.090
 59ابتتن حتتزم :الف،تتل فتتي الملتتل ياألهتتواء يالناتتل :تا ي ت مامتتد عميتترس يمامتتد إبتتراهيم ن،تتر
يالسعود اد مكترا عكادد و0د 0400ه د0630مد .066/0
 60الشارستانيد أبو الفتا مامتد عرتدالكر م :الملتل يالناتلد تا يت  :أحمتد فامتي مامتد يبيتريتد
داإل الكت العلمياد و0د 0400ه د 0660مد./0
 61ابن خلديش :الم دما .814/0
 62ت ي الد ن أبو العراس الم ر ز :كتاب المواع ياالعترتاإل بت كر الخقتط ياآلاتاإل يبيتريتد داإل
ادإلد د.تد.098/4
 63مامد عردو :إلسالا التوحيد يد.م .داإل المناإلد ص.084
 64خليتتل إبتتراهيم فتتا  :الشتتعوبيا ياألدبد أبعتتاد يمرتتمونات متتن الع،تتر الجتتاهلي حتتتى ال تترش
الرابل الاجر ي بيريتد داإل النرا د و0د 0693مد ص.03
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ب،وإلس الراحب اإلسالم د نتا إليحانيتا تاء لستد الفترا الاتانو

في قلوب العربد يلي ان البا للع ليا العربيا بكل وانراا.
تتلى هللا عليتتق يستتلم أعتتاد بنتتاء الشخ،تتيا العربيتتا
إش الرستتو

على أس اإل ماش يالع يدس يأزا النعرس ال رلياد يالع،ريا بين ال را ل العربيا
المتناواا.
إش اإل ماش ال دخلتا بشاشتتق قلتوب ال،تاابا هتو الت أزا

لتتت الختتتوف يالرهرتتتا يالخشتتتيا فتتتي قلتتتوبام متتتن اإلمرراوتتتوإلتين الفاإلستتتيا
يالريميا.
بد قتتتو الكتتتتاب يهتتتو ب،تتتدد كتتتر أستتتراب داتتتوإل الشتتتعوبيا":
فاإلسالم لم غز المجتمعات األخرى ابتداد بتالفكرد إنمتا زاهتا
بالستتيفد يدمتتر أمجادهتتاد يستترى أهلاتتاد يقتتوض حرتتاإلتااد
يفتترض قيمتتق يمالتتق علتتى أهلاتتاد فكتتاش وريعتتا أش تاتتاي تل ت
الشتتعوب التتتخل متتن االحتتتال اتتديها أمتتل كريتتر ب ستتتعادس
أمجادهاد يبعب ترا اتا متن د تد".65فتي هت ا الكتالم مغالقتات
ياضاا:
زعمتتتق أش اإلستتتالم تتتزا األمتتتم أألختتترى بالستتتيف قرتتتل

الفكرد يه و فكرس استشتراقيا إلفرتاا حتتى بعتب المسشترقين أنفستام
من ال ن لتزموش العلميا في دإلاستاهم.
اإلسالم لم فرض قيمق يمراداا على األمم األخترىد بتل

عرضتتاا ييضتتااا يبيناتتا لاتتمد يل تتد إلفتتب ال تتراش مرتتدا اإلكتتراو فتتي
الد ند ف ا تعالى{ ال إكراو في الد ن قد ترتين الرشتد متن الغتي  66.اتم
إ ا كانتتتتا امتتتتا ع رتتتتات فتتتتي وتتتتر نشتتتتر هتتتت و المرتتتتادك بتتتتين األمتتتتم
يالمجتمعتتات فاينه ت البتتد متتن إزاحتتا تل ت الع رتتات متتن ور ت الجاتتاد
ال هو ماض الى وم ال ياما.
تسميا الفتوحات اإلسالميا باالحتال د

ج -باتتتب الكتتتتاب موضتتتوعا بعنتتتواش الشتتتعوبيا يماايلتتتا تز يتتتف
الاد ب النرو " 67.ي ،د ب ل أش الشتعوبيا يضتعا احاد تب فتي فرتل
العجمد يه ا ايا بال إل د يلكن في م ابتل لت امتا أحاد تب يضتعا
في فرل العربديهي أكار عدداد فلم كن التز يف نيل الشعوبيا ف ط.
ه ت  -قتتو الكات ت  ":يه ت و الشتتعوبيا يإش لتتم تواتتر إال فتتي الع،تتر
العراستتتي األي د فتتت ش لاتتتا متتتن األ تتتو يالجتتت يإل متتتا عود إلتتتى الع،تتتر
الجتتتاهليد يع،تتتر الفتوحتتتات العربيتتتا اإلستتتالمياد يإش السياستتتا األمو تتتا
كانتتا متتتن أيكتتدا األستتتراب لتفجتتتر النزعتتا العدانيتتتا للعتترب فتتتي تتتفوف
 65خليل إبراهيم فا  :الشعوبيا ياألدب ص.30
 66سوإلس الر رس اآل ا .069
 67خليل إبراهيم فا  :الشعوبيا ياألدب.
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العنا تتتر األختتترى" 68.يهتتت و مرالغتتتا فتتتي إإل تتتا الاركتتتا إلتتتى الع،تتتر
الجاهلىد ف ش الاركا بتدأت بجاتود الفترس المستلمين التوانييند اتم إش هت ا
ب تري أش للفرس لم دخلوا في اإلسالم إال خوفا من سقوس الستيفد يهت ا
متتا أكتتدو الكاتت قرتتل أستتقر فتتي كتتوش اإلستتالم انتشتتر بالستتيف .يإش كنتتا ال
ننكر أش اما من دخل نف اد إال أش ل ضهيل داد ام إش الديلا األمو تا لتم
تفجر العداء .بل زإلعا العتداد بتين العترب يالعجتمد فت ش التفجيتر ب ترتي
ي تتتود عتتتدا .مستتتر د ألننتتتا ال تل تتتي أ عتتتداء بتتتين العن،تتتر ن فتتتي العاتتتد
الراشد .

 68خليل إبراهيم فا  :الشعوبيا ياألدب ص.30
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