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عروض لؽتب
نيؾؾي سالمة العامري،التصوف بإفروؼية يف العصر الوسيط ،دار كونرتاست
لؾنشر ،تونس9002،
ؼتـاولذاظؽتابذعدأظةذاظوالؼةذواظتصوفذواظعالضةذبقـفؿاذيفذاظتجربةذاإلصرؼؼقةذ
وؼؼصد ذبفا ذتوغس ذأو ذاطغرب ذاألدغى ذعن ذاظؼرن ذ 38ذاهلجري ذإشم ذاظؼرن ذ30ذ
اهلجري.وؼتأظف ذاظؽتاب ذعن ذعؼدعة ذو ذدتة ذأبواب ذوخامتة.وجاء ذيف ذاطؼدعة ذأنذ
ػـاكذخصوصقةذيفذاظتجربةذاإلصرؼؼقةذواصػصقةذخصوصاذيفذارتبارفاذباطرجعقةذ
اإلدالعقة،طؿا ذأن ذسربة ذاظوالؼة (بػتح ذاظواو) ذيف ذاإلدالم ذختتؾف ذسن ذاظؼدادةذ
 Saintetéذيفذاطدقحقةذمماذؼػرضذعراساةذاالختالفذبنيذاطصطؾحاتذعثلذتصوفذ
SoufismeذعؼابلذعقدتقكذMystiqueذواظوالؼةذعؼابلذاظؼدادة .ذ
اظبابذاألولذاظتصوفذواظوالؼةذصقهذإذارةذإشمذأنذاظتصوفذتطورذععذاظوالؼةذيفذ
سربة ذروحقة ذواحدة ذوزل ذعرتبطا ذباطرجعقة ذاظـصقة(اظؼرآن ذواظدـة) .ذطؿا ذأنذ
اظوالؼةذزفرتذسـدذاطدؾؿنيذيفذاظؼرنذ 30ذعقالديذارتبطتذباظـبوةذ–ععذاظتؿققزذ
بقـفؿاذسؾىذعدتوىذاضوارق -ذيفذحنيذاظؼدادةذسـدذاطدقحقنيذملذتعرفذإالذيفذ
اظؼرنذ38ذو37ذظؾؿقالد .ذ
وجاءذيفذػذاذاظبابذسرضاذتارسمقاذظؾحقاةذاظروحقةذيفذاإلدالمذعنذاظزػدذإشمذ
اظتصوف ذباظتوازي ذعع ذاظوالؼة ،ذصاطتصوصة ذوعن ذخالل ذاطصادر ذواطـاضب ذمتثؾواذ
سربتفمذاظصوصقةذطتجربةذوالئقة .ذ
اطتصوصةذيفذإصرؼؼقة،ذ-سؾىذشرارذصوصقةذاطشرقذ– ذمتثؾوا ذسربتفمذاظصوصقةذ
طتجربةذوالئقةذذأدادفاذاطشروسقةذاظـصقةذ(اظؼرآنذواظدـة)ذاظيتذتعاعؾواذععفاذسنذ
ررؼق ذإسادة ذاظؼراءة .ذوعن ذاظـؿاذج ذاطذطورة ذػـا ذ"أبو ذاصدن ذاظشاذظي ذ–صاحبذ
اظوالؼة ذاظصغرى ذواظؽربى-واطزوشي ذ(ت546.ه) ذوسائشة ذاطـوبقة ،طؿا ذأن ذػذاذ
اظوصفذؼـطبقذسؾىذاظػرتةذاصػصقةذوسؾىذإصرؼؼقةذطؾفاذبلذواطغربذأؼضا.وذتشريذ
اطؤظػةذإشمذشقابذعػردةذتصوفذيفذاطـاضبذوزفورذعرادصاتفاذضيذحنيذزضرذيفذ
اظرتاجمذوأدبقاتذاظرحؾةذ،وػذاذدقؤديذإشمذبروزذععجمذصويفذمبرجعقاتذصرسقة .ذ
رد ذيف ذاظباب ذاظثاغي ذاظذي ذؼشؿل ذمخدة ذصصول ذطاعؾة ذسرضا ذظؾتصوف ذيفذ
إصرؼؼقةذعنذاظؼرنذ 38ذظؾفجرةذإشمذاظؼرنذ 35ذظؾفجرة،ذسؾؿا ذأنذاطدتشرضنيذؼـػونذ
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وجودذتصوفذبإصرؼؼقةذضبلذاظؼرنذ 35ذػجري .ذػـاذتشريذإشمذاظتجاربذاطبؽرةذعنذ
خالل ذاطعجم ذاطػرداتي ذاظذي ذدقؿّفد ذإشم ذزفور ذعدردة ذاظؼريوان ذيف ذاظؼرن ذ37ذ
اهلجري .وعنذمناذجذػذهذاطدردةذتذطرذ"ربقعذاظؼطانذت888ذه"ذوأتباسهذ،حقثذ
تتجؾى ذبداؼة ذػقؽؾة ذاصرطة ذاظصوصقة ذعن ذحقث ذاظتأظقف ذوعن ذحقث ذاطؤدداتذ
طاظربطاتذواطداجدذاظيتذطانذؼعؾمذصقفاذاظتصوف .طؿاذتشريذػـاذإشمذأنذعتصوصةذ
إصرؼؼقة ذظقدوا ذصؼط ذعتأثرؼن ذباطشرق ذاإلدالعي ذبل ذأثروا ذصقه ذأؼضا .ذأعا ذباظـدبةذ
ظعالضةذاألوظقاءذاظصوصقةذباجملتؿعذصؽاغتذتتأرجحذبنيذاالغؼطاعذسنذاظـاسذ،وبنيذ
ضضاء ذحوائجفم ذواالغبداط ذهلم ذوػذا ذاشاغب ذاظثاغي ذطارؼزعاتي ذمبػفوم ذعاطسذ
صقرب .ذباظـدبةذظؾتصوفذاظدابقذظؾعفدذاصػصيذصإنذاظـؿوذجذاظوالئيذهلذهذاظػرتةذ
ؼتؿقز ذباالغعزال ذسن ذاجملتؿع ذغظرا ذالبتعاده ذسن ذاظدؾطان ،ذواظورع ذأو"اإلؼثقؼقةذ
"اطتؿثؾة ذيف ذرغقان ذاشاغب ذاظروحي ذسؾى ذاشواغب ذاضارضة ،ذاشؿع ذبني ذسؾومذ
اظتصوف ذواظعؾوم ذاظشرسقة ذ(صؼه ذوحدؼث) ذوبداؼة ذاظتأدقس ذظؾطؼوس ذعثل ذزؼارةذ
أضرحة ذاظصاصني ذوتعبري ذاظرؤى ذأوتػدري ذاألحالم .وتصل ذاظباحثة ذػـا ذإشم ذأنذ
اطرحؾة ذاصػصقة ذظقدت ذاطؤددة ذظؾتصوف ذبل ذػي ذجمرد ذعرحؾة ذعن ذعراحلذ
اظتطورذاظصويف .ذ
وتشري ذيف ذاظباب ذاظثاظث ذإشم ذحرطة ذرجال ذاظتصوف ذاإلصرؼؼي ذداخل ذاجملالذ
اإلدالعيذاطغاربي ،ععذاظعؾمذأغفمذطاغواذعؤثرؼنذوعتأثرؼنذيفذاظوضتذغػده،ذوسؾىذ
عدتوىذاألجزاءذاطغاربقةذاظثالثةذؼوجدذتشابهذطبريذيفذاظـؿوذجذاظوالئي ،طؿاذتشريذ
إشمذاهلجراتذاطختؾػةذطتصوصةذإصرؼؼقةذيفذاطغربذواطشرقذاإلدالعقني.ذوػذاذطؾهذ
أدىذإشمذتعددذاطدارسذواظتقاراتذاظصوصقةذيفذإصرؼؼقة .ذ
وتتحدث ذيف ذاظباب ذاظرابع ذسن ذاضاررة ذاظصوصقة ذيف ذإصرؼؼقة ذحقث ذتظفرذ
اظتقارات ذاظؼدمية ذممثؾة ذيف ذعدردة ذاظبصرة (اصدن ذاظبصري) ،عدردة ذبغداد
(اشـقد ،اظشبؾي ذو ععروف ذاظؽرخي) ذوعدردة ذخرادان ذ(إبراػقم ذبن ذاألدػم)ذذذذذذذذذ
واظتقارات ذاطتأخرة ذممثؾة ذيف ذابن ذاظػارض ،اظششرتي ،احملاديب ،اظؼشرييذ
اظغزاظي ،اظدفرذوردي ذعروراذبابنذسربيذوابنذدبعني .عاذجعؾفاذتدتخرجذأربعةذ
أذؽالذظؾتصوفذاإلصرؼؼيذيفذتؾكذاظػرتةذممثؾةذيفذأربعذعدارسذػي:ذعدردةذبغدادذ
اظؽربى ،عدردةذسبدذاظؼادر ذاشقالغي ،عدردةذاظغزاظي ،اطدردةذاألغدظدقةذمباذ
زؿؾهذعنذاختالصات.ذ ذ
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ويف ذاظباب ذاضاعس ذاطدؿى "جمؿع ذاظبحرؼن" ،ذترطّز ذاطؤظػة ذسؾى ذاظػرتةذ
اصػصقة ذوتذطر ذأػم ذاظتقارات ذاظبارزة ،طاظتقار ذاطدؼين ذ(غدبة ذإشم ذأبي ذعدؼنذ
اظغوث) ذاظذي ذدقشؽل ذبعد ذوصاته ذضؿاغا ذأخالضقا ذطشروسقة ذاظتصوف ،ذواظتقارذ
اظشاذظيذاطغؾبذظؾجاغبذاإلؼثقؼي (األخالضي)ذسؾىذاشاغبذاظػؾدػي ،أمحدذبنذ
خمؾوفذاظشابيذاظذيذتركذغظرؼةذسؿعذبنيذاظغـوصذواظبعدذاإلؼثقؼيذ .ذ
تطرحذيفذاظبابذاظدادسذذإذؽاظقةذاصاجةذإشمذاظشقخذيفذاظتصوفذوعاذرمبذأنذ
ؼتوصرذصقه ،بداؼةذزفورذاظزواؼاذيفذاظؼرنذاظثاعنذاهلجري ،وإعؽاغقةذاالدتغـاءذسنذ
اظشقخ ذوتعوؼضه ذباظؽتب ذأو ذعا ذميؽن ذتدؿقته ذاظتصوف ذاظػردي ،ػذا ذإشم ذجاغبذ
اظتصوفذاطـظمذواظذيذدقؿّفدذأؼضاذظظفورذاظطرقذيفذاظؼرنذاظعاذرذظؾفجرة .وعنذ
ػـاذدتتطورذصؽرةذاظتـاصسذبنيذاألوظقاءذواظتعاونذأحقاغاذوتؼادمذاألدوارذيفذاظػرتةذ
اصػصقة .طؿا ذتشري ذإشم ذطقػقة ذاغتؼال ذاظطرؼؼة ذعن ذذقخ ذإشم ذآخر ذإعا ذباظوراثةذ
(األبـاء)ذأوذاإلخوان ،وإعاذإشمذاألصحاب .ذ
أذارت ذاظؽاتبة ذيف ذاألخري ذإشم ذأن ذاظتصوف ذععاش ذدؼين ذوروحي ذوععتؼداتذ
ودؾوطقاتذاجتؿاسقةذوأغهذعرتبطذدائؿا،ذوأنذاطصادرذاطعتؿدةذتثبتذوجودهذابتداءاذ
عنذاظؼرنذاظثاظثذاهلجري .وإنذعتصوصةذإصرؼؼقةذملذؼبتعدواذسنذاشواغبذاظـظرؼةذ
واظصراساتذاظيتذسرصفاذاطشرقذاإلدالعي .طؿاذتشريذإشمذذوجودذتصوفذدينذوآخرذ
خوارجي ذبـؿاذجفؿا ذاطختؾػة .ويف ذإرار ذاضصوصقات ذاإلصرؼؼقة ذتربز ذتأثري ذطلذ
اطدارس ذعن ذأبي ذحاعد ذاظغزاظي ذاظذي ذبرز ذيف ذاطـطؼة ذخاصة ذبعد ذاطرابطني ذ،إشمذ
اطدردةذاألغدظدقةذممثؾةذيفذاظتقارذاألطربيذواظدبعقينذ(ابنذسربيذوابنذدبعني)،
إشمذجاغبذأبيذعدؼنذاظغوثذوأبيذاصدنذاظشاذظيذوابنذخمؾوفذاظشابي،ذطؿاذأنذ
اطـطؼة ذسرصت ذتصوصا ذسؾؿقا ذوآخر ذذبه ذأعّي .ذواألػم ذػو ذأن ذػذه ذاطرحؾة ذسرصتذ
عداراذصوصقاذميفّدذالحؼاذظالغتؼالذإشمذاظـؿطذاظوراثيذظؾؿشقخةذواطرحؾةذاظطرضقةذ
اظيتذتربزذيفذاظؼرنذاظعاذرذظؾفجرة ،حقثذتتػرعذاظطرقذعنذررؼؼةذواحدةذوتـتشرذ
جغراصقاذيفذذتىذاطـارق .ذ

عبد الوهاب بؾغراس
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سامل لبيض ،اهلووة :اإلسالم ،العروبة،
الدراسات الوحدة العربية ،بريوت 9002 ،ذ

التونسة972،

صػحة ،مركز

تعد ذاهلوؼة ذعن ذاطوضوسات ذاظيت ذحظقت ذبؽثري ذعن ذاالػتؿام ذيف ذطثري ذعنذ
اظدرادات ذوسرب ذسدة ذجماالت ذيف ذاظعؾوم ذاالجتؿاسقة .ذو ذضد ذررح ذيف ذػذا ذاظدقاقذ
االظتباسذيفذزدؼدذعػفومذاهلوؼة،ذػذا ذاطػفومذاظذيذؼبؼىذشاعضاذعنذاالدتخدامذ
بنيذاظؼوىذاظورـقةذوذاطـظؿاتذاألجـبقة.ذجاءذطتابذداملذظبقضذطؿحاوظةذإلثراءذ
ػذا ذاظـؼاش ذو ذظتؼدؼم ذعضاعني ذاهلوؼة ذيف ذتوغس ،ذو ذزدؼد ذعوضعفا ذبني ذثالثذ
ثوابتذأدادقةذيفذاجملتؿعذاظتوغديذوذػيذاإلدالم،ذاظعروبة،ذاظتوغدة.ذ ذ
ضدَمذاطؤظفذطتابهذإشمذدتةذصصول،ذادتفلذأوهلاذبتؼدؼمذحمدداتذعـفجقة،ذذذ
و ذعربرات ذاظدرادة اغطالضا ذعن ذاظدقادات ذواظتحوالت ذاظعاطقة ذو ذتودع ذاظـػوذذ
األعرؼؽي ،ذأو ذعا ذسرب ذسـه ذباظرأمساظقة ذاصدؼثة ،ذاظيت ذتدعى ذإشم ذزؼقق ذػدفذ
اهلوؼة ذبدل ذاظدوظة ،باظرتطقز ذسؾى ذاظدؼن ذو ذاظؾغة ،ذواظعؿل ذسؾى زوؼرػؿا ذدموذ
اطصاحلذواطتطؾباتذاظراػـة.ذغتجتذطلذػذهذاظتغرياتذبعدذأحداث ذ 33ذدبتؿرب،ذ
حقثذسؿدتذاإلدارةذاألعرؼؽقةذإشمذتبينذعشروعذاهلوؼةذيفذدقاداتفاذاساهذاظشرقذ
األودط،ذوذأخذذبذظكذاظصدارةذيفذخمتؾفذاظـؼاذاتذاألطادميقةذواظدقادقةذحولذ
اطـطؼة،ذظقضعـاذاظؽاتبذأعامذدؤالذأداديذػوذ:ذػلذرحتذاصداثةذيفذذؽؾفاذ
اظغربيذاطشاع؟ذأمذاغتصرتذاهلوؼةذيفذتوغسذمبضاعقـفاذاطختؾػةذوذاطتؿاؼزةذسنذ
عضاعنيذتؾكذاصداثة،ذإذاذضبؾـاذبأنذاظثاغقةذتـاضضذاألوشم؟ذذذ ذ
صقؿا ذؼتعؾق ذمبعـى ذاهلوؼة ذزدث ذاظؽاتب ذسـفا ذطؿػفوم ذخاليف ،ذطلّ ذؼعرّصهذ
حدبذزاوؼته،ذوبفذاذضدمذظـاذسدةذتعرؼػات،ذعـفاذاطػفومذاإلجرائيذظؾفوؼةذاظذيذ
استؿده ذيف ذػذه ذاظدرادة .ذال ذ ُؼعِـَى ذاطػفوم ذباهلوؼات ذاشزئقة ذاطفـقة ذو ذاإلثـقةذ
واظؼبؾقة ذو ذاظطائػقة ،ذو ذإمنا ذ ُؼعِـَى ذمبا ذػو ذعشرتك ذبني ذأبـاء ذاجملتؿع ذاظواحد،ذذذذذ
وذؼؼدمذظـاذاظؽاتبذسـصريذاظدؼنذواظؾغةذسؾىذأغفؿاذاظعـصرذاطشرتكذبنيذأصرادذ
اجملتؿع ذاظواحد .ذطؿا ذؼطرح ذاهلوؼة ذطإذؽال ذتارسمي ذيف ذتوغس ،ذعـذ ذاظعفدذ
االدتعؿاريذإشمذاصؽمذاظبورضقيب حقثذؼعرضذظـاذأػمذعواضفذبورضقبةذعنذاإلدالمذ
وذاظؾغةذاظعربقة.ذ ذ
أعا ذاظػصل ذاظثاغي ذاظذي ذابتدأه ذبدرادة ذخطاب ذاهلوؼة ذيف ذاظـصوص ذاطؤددةذذذذذ
وذاظتشرؼعاتذاظؼاغوغقة ،ذوؼؼصدذبفا ذجمؿوعذاظؼواغني ذاألدادقةذاظيتذتـظمذحقاةذ
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اجملتؿعذوذاظدوظةذ(ذاظددتورذواطقثاق)،ذضدم ذظـاذاظؽاتبذصقهذعوضفذػذهذاظـصوصذ
عنذاهلوؼة،ذوذطقفذحاوظتذأنذترضيذطلذاألررافذدواءذطاغتذاظـخبذاظتؼؾقدؼةذ
أوذاصزبذاظددتوريذاظؼدؼمذأوذعاذؼعرفذباظدؼوانذاظدقاديذععذاصػازذسؾىذتوجهذ
اصزب ذاصاطم .ذأذار ذطذظك ذإشم ذعػفوم ذاهلوؼة ذيف ذخطاب ذاألحزاب ذاظدقادقة،ذ
مبختؾفذاساػاتفاذوتقاراتفا،ذواظيتذحددػاذيفذأربعذضوىذرئقدةذمتثؾتذيفذأوالذ
اظؼوى ذاظددتورؼة ذو ذاظؾقرباظقة ذمبختؾف ذحرطاتفا ذو ذأحزابفا ،ذذات ذاظتوجه
"اصداثيذاظغربي"،ذثاغقاذاظؼوى ذاظؼوعقةذاظعربقةذببعدػاذاظعروبيذاظؼوعي،ذوتؾقفاذ
اظؼوى ذاإلدالعقة ذاظيت ذمتثل ذاظتقار ذاإلدالعي ذذي ذاالعتداد ذاإلخواغي ذ(اإلخوانذ
اطدؾؿني)ذاطتأثرذيفذغظرهذباظثورةذاإلؼراغقة،ذوذأخرياذاظؼوىذاظقدارؼةذاطارطدقةذاظيتذ
سربتذسنذعوضػفاذعنذاهلوؼةذعنذخاللذاظتوجهذاظعربيذاظؼوعيذاظـاصري.ذذذذ ذ
اغتؼلذاظؽاتبذيفذاظػصلذاظثاظثذإشمذعػفومذاهلوؼةذيفذاضطابذاظـؼابيذظقعرضذ
ظـا ذخمتؾف ذاصرطات ذاظـؼابقة ذاظيت ذزفرت ذيف ذاظعفد ذاالدتعؿاري ذإشم ذاظوضتذ
اصاضر ،ذومتثؾفا ذظؾفوؼة ذيف ذتوغس .ذبدأ ذاظعؿل ذاظـؼابي ذدـة  ،3097ذزت ذادمذ
"جاععةذسؿومذاظعؿؾةذاظتوغدقونذ"،ذاظيتذبدتذعنذخاللذاغطالضفاذأغفاذذاتذرابعذ
ورينذضوعيذإدالعيذععذشقابذاظبعدذاإلصرؼؼي،ذظتتغريذعواضػفاذبعد ذزوهلاذإشمذ
االزاد ذاظعام ذاظتوغدي ذظؾشغل .ذو ذاظذي ذؼعد ذبدوره ذأػم ذسربة ذظؾعؿل ذاظـؼابيذ
اطواطب ذظؾحزب ذاصاطم ذوضائده ذورئقس ذاظدوظة ذبعد ذاالدتؼالل .ذيف ذػذه ذاظتجربةذ
زددتذععامل ذأخرىذيفذخطابهذاساهذاالغتؿاءذواهلوؼة ،واظتوجفاتذاظيتذتبـاػاذ
خاللذخمتؾفذاظػرتاتذاظيتذسرصتفاذاطـطؼةذاظعربقة.ذوذعنذأػمذاظؼضاؼاذاظيتذاػتمذ
بفاذاالزادذ"ذعدأظةذاظتعرؼب"ذظؽنذاطؤظفذرطزذسؾىذصرتةذاالدتعؿارذوذملذؼتطرقذ
إشمذاظػرتةذاظبورضقبقة.ذأعا ذعواضفذاالزادذاساهذاظؼضاؼاذاظعربقة ،ذصؿرتذبثالثذ
عراحلذعتباؼـةذعرحؾةذ"اظدسمذوذاطداغدة"ذيفذاألربعقـات،ذعرحؾةذ"اطواضفذاظدؾبقةذ
"ذيفذاضؿدقـات،ذوعرحؾةذاظعودةذإشمذ"اظتضاعنذواطداغدة"ذعنذ3054ذحتىذاظقوم.
أعاذاإلدالمذيفذخطابذاالزادذصإغهذملذزمظذبأيذاػتؿام،ذوؼردذاظؽاتبذذظكذإشمذأنذ
أشؾبذذمبهذعنذذويذاظتوجهذاظقداريذأوذاظؼوعيذاظعروبي .ذ
خصصذاظػصلذاظرابعذظؾخطابذحولذظؾفوؼةذيفذاظـظامذاظرتبوي،ذحقثذأبرزذ
اطدارذاظتارسميذهلذاذاظـظام،ذباستبار ذأنذتوغسذسرصتذأولذعشروعذإصالحذتربويذ
دـة ذ 3063ذوذاظذيذدارذسؾىذخطىذاظرئقسذاظداسيذإشمذتوحقدذاظتعؾقمذععذاصػازذ
سؾى ذاهلوؼة ذاظؼوعقة ذاظتوغدقة .ذو ذمل ذتعرف ذأي ذإصالح ذآخر ذحتى ذدـة ذ،3003ذ
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حقثذحددذاالغتؿاءذاظعربيذاإلدالعيذيفذإرارذاهلوؼةذاظتوغدقة،ذظؽنذػذاذاإلصالحذ
محلذطثريذعنذاظتـاضضاتذأثـاءذاظتطبقق.ذذجاءذبعدذذظكذذإصالحذ9339ذحقثذرطزذ
سؾىذتدسقمذاظؾغةذاظعربقة،ذوتودقعذاالػتؿامذباظؾغاتذاألجـبقة.ذأعاذاظتعؾقمذاظعاظيذ
صإغهذملذسمرجذعنذغطاقذازدواجقةذاظؾغة اظورـقةذاظؾغةذاظعربقةذوذاظػرغدقة .ذ
ذ وذالرتباطذاهلوؼةذباضطابذاظطالبيذساشهذاظؽاتبذيفذاظػصلذاضاعسذعتتبعاذ
طدرية ذاصرطة ذاظطالبقة ذعن ذاظعفد ذاظعثؿاغي ذإشم ذاالدتؼالل .ذػذه ذاصرطة ذاظيتذ
تزسؿفا ذرؾبة ذجاعع ذاظزؼتوغة ،ذحقث ذجعؾت ذعن ذأوظوؼاتفا ذاحملاصظة ذسؾىذاظؾغةذ
اظعربقة ذواغتؿائفا ذاإلدالعي .وعع ذصرض ذاصؿاؼة ذاظػرغدقة ذمتاذت ذاصرطةذ
اظطالبقةذععذعدارذاصرطاتذاظورـقةذواألحزابذاظدقادقةذوذتوجفاتفاذوذعطاظبفاذ
حولذاظؾغةذواالغتؿاءذواظدؼن .ذ
ذوذيفذاظػصلذاظدادس ذضدمذظـاذاظؽتابذآراءهذحولذصؽرةذبـاءذاهلوؼة،ذحقثذ
غاضش ذبعض ذاظؽتاب ذاظتوغدقني ذعن ذخالل ذضراءة ذغؼدؼة ذ ذظؽتبفم ،1ذصؼد ذرد ذسؾىذ
اظتقؿوعي عداصعاذسنذاظؾغةذاظعربقةذواإلدالم .واغتؼدذطتابذشقاضذساذورذ–ذاهلوؼةذ
اظؼوعقة ذاظتوغدقة -ذ ذاظذي ذاغطؾق ذعن ذصؽرة ذأن ذاظدوظة ذػي ذاظيت ذتصـع ذاهلوؼة،ذذذذذذذذذذ
و ذبني ذأغه ذعفؿا ذحاوظت ذاظدوظة ذصـاسة ذاهلوؼة ،صإغفا ذدتتصادم ذعع ذاهلوؼةذ
احملؾقة .ذ
أعاذخامتةذاظؽتابذصؽاغتذسبارةذسنذذسرضذظؽلذعاذمتذتؼدميهذذعؾخّصاذطشؽلذ
اهلوؼة ذبني ذضطبني ،ذاظؼطب ذاألول ذميثّؾه ذأغصار"اهلوؼة ذاظتوغدقة" ،و ذاظذؼنذ
ؼعتربوغفاذخؾقطاذعنذسدةذػوؼاتذعرتذسربذاظتارؼخذاظتوغدي،ذوذػمذعنذتوظواذزعامذ
اصؽمذيفذاظدوظةذعـذذاالدتؼالل.ذوذأعاذاظؼطبذاظثاغيذصفمذأغصارذجدلذاهلوؼة،ذ
اظذؼنذميثّؾونذاجملتؿعذبأطؿؾهذحدبذوجفةذغظره .ظقـتفيذإشمذاظتعرضذذضطرذ
اظعوطةذسؾىذاهلوؼة،ذذظكذاصصنذاظذيذتأويذإظقهذاجملتؿعاتذظؾحػازذسؾىذذاتفاذ
وذتواجدػا.
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