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Resumen: “Introducción a las controversias religiosas en el occidente islámico”. Se propone este 
artículo, que presentamos como una mera introducción histórica, indagar sobre las causas de la 
difusión por el occidente islámico del tema de la controversia religiosa, cuyas más importantes 
consecuencias fueron la mutua fecundación y la pluralidad religiosa en al-Andalus, así como la 
emigración de la cultura oriental, hombres tanto como libros, hacia la España islámica.  
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Abstract: “Introduction to Religious Controversy in the Islamic West”. This paper, which should be 
considered as a mere historical introduction, aims to look into the reasons for the spread of religious 
controversy in the Islamic West, and also its most important consequences: mutual fecundation and 
religious plurality in al-Andalus, as well as a migration movement of both men and books from the 
East culture towards Islamic Spain. 
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يتغىي هذا املقال الذي نعده جمرد مدخل Îرخيي الوقوف على أسباب انتشار املناظرة الدينية Hلغرب اإلسالمي  :ملخص البحث

؛ الديين Hألندلس، وكذا هجرة الثقافة املشرقية رجاال وكتبا إىل إسبانيا اإلسالمية والتعدد الفكريالتالقح  األسباب هذه رأس وعلى
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  .اختلفوا أو امللة يف اشرتكوا البعض بعضهم العلماء ملناظرة رحبا ا�ال أÎح مما
 

  .املذاهب والعقائد -الغرب اإلسالمي -املناظرة: كلمات مفاتيح

  
ت الدينية وامل دخل واصلية؛ فهي مية والتعرفال جدال فيما للمناظرة من أمهية على الكثري من املست̂و

إلسالم الذين اعلماء  ينهمبلعلماء على مر العصور، ومن للحوار ولفهم اآلخر وفق أطر مرجعية خاض فيها ا
طمأنة قلوب لفني، و ملخااقّعدوا ألصوهلا، وكانت وسيلة هامة لديهم لرد أضاليل املشككني ودفع أوهام 

ل اورة أهل امللك مع جملوذ املؤمنني... وقد جعلت منها فرصة اتساع رقعة العامل اإلسالمي ضرورة وحاجة؛
 والنحل.

ملستميت عن دفاعه اسن، و يف كنهها عن وعي العاِمل املسلم وتبحره وسلوكه احلاملناظرة ت وقد عربّ 
  ه.ن مبادئعخلي العقيدة اإلسالمية السمحة؛ مما أHن عن تساحمه وانفتاحه مع اآلخر دون الت

 عتبارألندلس Hاطور يف تإنه فوإذا كان فن املناظرة قد عرف والدته يف املشرق.. مركز بالد اإلسالم، 
ملنعزل، وقعها ا، مبسياق Îرخيي وجغرايف جعل من الغرب اإلسالمي بشكل عام واألندلس بشكل خمصوص

ص ¤ا إلسقاطها يف أيديهم؛ جعله جا¤ة اسة إليها للمحاجة م ا يفوجماور�ا للنصارى الذين كانوا دائم الرتب
ها كربى اليت شهدقدية الالع عن التياراتومقاومة كل أشكال التنصري. فالغرب اإلسالمي مل يكن يوما مبعزل 

رق تثار يف املش ئل اليتملساااملشرق، واليت سرعان ما حتولت إىل املغرب، فشاع اجلدل بعد ذلك، وكانت كل 
  جتد هلا صدى Hلغرب اإلسالمي.

نظر تعّرف املناظرة يف املعاجم العامة ��ا " لغة من النظري أو من النظر Hلبصرية، واصطالحا هي ال
، فاملناظرة لون من القياس بني جانبني اثنني، )H)1لبصرية من اجلانبني يف النسبة بني شيئني إظهارا للصواب

يعتمد البصرية لرتجيح كفة جانب على جانب آخر من حيث صوابه. وال تبتعد املناظرات العقدية كثريا عن 
ن خلدون، " يتضمن احلجاج عن العقائد هذا التعريف العام، فاملناظرات، أو علم الكالم، كما عرفه اب

اإلميانية Hألدلة العقلية، والرد على املنحرفني يف االعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة، وسر هذه 
  .)2(العقائد اإلميانية هو التوحيد"

ة وتعود البدا^ت احلقيقة للمناظرات العقدية يف Îريخ الفكر اإلسالمي إىل حياة الرسول عليه الصال
، على أن هناك من يرى أن عليا بن أيب )3(والسالم، الذي Éظر الكفار واملشركني واملنافقني يف العقيدة

                                                 
  .298:1. 1978 كتاب التعريفات، علي اجلرجاين، مكتبة لبنان. بريوت، ط )1(

  .458، ص: 1978وت، الطبعة األوىل، مقدمة ابن خلدون، دار القلم بري  )2(
انظر مناذج هلذه املناظرات يف: رسالة يف استحسان اخلوض يف علم الكالم أليب احلسن األشعري، ضمن كتاب:  )3(

  .21:1، عبد الرمحن بدوي 1983مذاهب اإلسالميني، عبد الرمحن بدوي، دار العلم للماليني، 
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طالب، كرم هللا وجهه، كان أول من تكلم، وذلك ملا Éظر اخلوارج يف قضية الوعد والوعيد، وجادل أهل 
دل واملناظرة طريقة للدفاع عن الدين، القدر يف املشيئة. وهذا سند املتكلمني من أهل السنة الذين اختذوا اجل

  .)4(فإمامهم يف هذا هو علي بن أيب طالب
ورغم ثبوت حجية املناظرة ورسوخ دورها يف الدفاع عن اإلسالم ومحاية العقيدة اإلسالمية من كل 

ات احنراف عن حمجتها البيضاء اليت أرساها الرسول، عليه الصالة والسالم، فإن الباحث يف Îريخ املناظر 
العقدية يالحظ بوضوح Vخر ظهور املناظرات Hلغرب اإلسالمي، قياسا إىل املشرق، ولعل السبب يف ذلك 
راجع Hألساس إىل Vخر انتشار اإلسالم يف هدا الطرف من العامل العريب اإلسالمي، كما يعود األمر إىل 

من  ذة على طبيعة اإلسالم، كما أخسيادة املدرسة السنية ا�تنبة للخوض يف املسائل العقدية، واحملافظ
موارده األصلية. وHختصار، فقد جتنب علماء احلديث والفقهاء اخلوض يف القضا^ العقدية يف بداية األمر 
عمال مبا �وا عنه، وجتنبا للوقوع يف الشبهات، ولكنهم اضطروا، ملا فشت البدعة وكثرت ا�ادالت، وشاعت 

ن، أن يشاركوا فيها قصد الرد على املخالفني آصفات اإلهلية، مث يف خلق القر املناظرات يف القدر والذات وال
  .)5(املبتدعني

على أن اخلريطة العقدية يف الغرب اإلسالمي مل تكن دائما صافية وخالصة للمدرسة السنية، إذ 
ا وجدت إىل جانبها مدارس أخرى ومذاهب مفارقة عملت جاهدة على بسط نفوذها العقدي ونشر مبادئه

وأرائها ومعتقدا�ا، خدمة ألهدافها الفكرية والدينية والسياسية، املعلنة واملسكوت عنها، فكان من الالزم إزاء 
هذا التعدد والتنافر والتضاد والتضارب يف الرؤى والتصورات أن تنشط املناظرات العقدية يف الغرب 

É خاصا يف القصور وعند أصحاب القرار،  اإلسالمي، وأن تشيع يف أوساط الفقهاء والعلماء، وأن حتتل مكا
كما كان من الالزم أن يربز يف الغرب اإلسالمي رجال ملكوا Éصية اجلدل، ومتكنوا من آليات التناظر، 
وأمكن بفضل جهودهم أن تربز املدرسة السنية يف الغرب اإلسالمي يف مراحل املشاركة العملية، Hملناظرات 

  .)6(الصرحية لكل املخالفني، ويف مقدمتهم من كانت بيدهم السلطةواملناقشات واملواقف املضادة 
ولعل شيوع املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي، بشقيه املغرب األدىن واألوسط واألقصى، 
واألندلس، وانتشار رجال هذا املذهب يف ربوع هذا الطرف القصي من خريطة العامل العريب اإلسالمي 

من مناظرات عقدية، عكس ما هو عليه األمر يف املشرق، كما يفسر اكتفاء  الوسيط، يفسر قلة ما وصلنا

                                                 
م، مطبعة دار العرب،  1986هـ ـ  1406، الطبعة األوىل، 27يد بن محدة، ص: املدارس الكالمية Ûفريقية، عبد ا� )4(

  تونس.

 .30املدارس الكالمية Ûفريقية، ص:  (5)
  .31املدارس الكالمية Ûفريقية، ص:  )6(
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املصادر Hإلشارة إىل بعض املناظرات وذكر أطرافها وموضوعا�ا، دون تدوين نصوصها، أو االحتفال بتقييد 
تاب تفاصيلها، فعلماء أهل السنة حمدثون وفقهاء أساسا اشتغلوا برواية احلديث واستنباط األحكام من الك

والسنة، ومل يكن هلم اهتمام �Ûرة املسائل العقائدية، خالفا للشيعة واخلوارج واملعتزلة الذين كان مههم األكرب 
. ولقد روى أهل السنة تصديقا ملوقفهم من اجلدل، وVكيدا لرأيهم يف املناظرة، )7(اخلوض فيها واجلدل ¤ا

خلوض يف القدر أو اجلدل يف ذات هللا تعاىل وصفاته، مجلة من األحاديث النبوية الشريفة اليت تنهي عن ا
وتدعو إىل عدم جماراة أهل البدع واألهواء يف لغوهم ومهاترا�م. ففي " سياق ما روي عن النيب صلى هللا 
عليه وسلم يف النهي عن مناظرة أهل البدع وجداهلم واملكاملة معهم واالستماع إىل أقواهلم احملدثة وآرائهم 

(عليه السالم): ذروين ما تركتكم، فإمنا أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاهلم، واختالفهم على (...) قال 
. وقريب من هذا احلديث النبوي )8(أنبيائهم، فما �يتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم"
  .)9(كوا "الشريف، قوله عليه السالم: " تفكروا يف خلق هللا، وال تفكروا يف هللا فتهل

 اإلسالمي منذ Hلغرب املةتعد املناظرات العقدية لوÉ من الثراء الذهين الذي مارسته النخبة الع
ح النوعا من الس ، كذلك،ظراتالبدا^ت املبكرة لظهور الدين اإلسالمي احلنيف ¤ذه اجلهة، كما تعد املنا

اليت مل يكد  ملناظرةااسطة واإلعالمي بو الفكري الذي استخدمته هذه النخبة اليت مارست نشاطها الثقايف 
ا املستمدة وضوعا�مملت اإلسالم يستقر �رض الغرب اإلسالمي حىت تكونت حلقا�ا، وبرز رجاهلا، واكت

الطبيعي يف  متدادهااجدت و من موضوعات وقضا^ املناظرات العقدية اليت اشتد ساعدها يف املشرق، واليت 
  ا�ال اجلديد الذي انتقل إليه.

و¤ذا، فإن الغرب اإلسالمي مل يكن مبنأى عما كان يدور يف املشرق من خالفات فقهية أو عقائدية، 
، وقد ذكرت املصادر، Vكيدا هلذا الطرح، أن )10(فقد أثريت بعض املسائل الكالمية منذ أواخر القرن األول

، قد )11(مان وشهد معه املغازيهـ) الذي دخل إفريقية غا̂ز مع حسان بن النع 128أH قبيل املعافريي (ت 
  .)12(سئل عن القدر فأجاب: " ألÉ يف اإلسالم أقدم منه، فدين يف اإلسالم أÉ أقدم منه، ال خري فيه"

شكل املوقع اجلغرايف للغرب اإلسالمي على امتداد التاريخ جماال لتالقح احلضارات، ولتجمع األعراق 
قعة اجلغرافية مبعزل عن خمتلف التيارات الفكرية والسياسية واألجناس واصطدام الد^Éت، ومل تكن هذه الر 

والعقدية الرائجة يف حوض البحر األبيض املتوسط. ومع انتشار اإلسالم يف الغرب اإلسالمي وشيوع د^نة 

                                                 
  .24نفسه، ص:  )7(

  .114: 1، 1985اعتقاد أهل السنة، هبة هللا الاللكائي، دار طيبة،  )8(

  .215: 1 بن حممد األصبهاين، كتاب العظمة، عبد هللا )9(

  .45املدارس الكالمية يف إفريقية، ص:  )10(

ض النفوس،  )11(   .91:1انظر ترمجته يف: ̂ر

  نفسه. )12(
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التوحيد  نشط املشرق Hعتباره مهبط الوحي وموطن الرسول عليه السالم، ومنطلق أفواج الوافدين من فقهاء 
قادة، يف مد الغرب اإلسالمي مبؤثرات خاصة مشلت خمتلف نواحي احلياة السياسية واالجتماعية وعلماء و 

  والفكرية والعقدية. 
نذهب إىل أن شروط املناظرات العقدية Hلغرب اإلسالمي قد استمدت من املشرق، وإن  على أننا

وفودالنازحني من املشرق Hجتاه  تلونت �لوان غرب إسالمية، واصطبغت �صباغ حملية، فغين عن التذكري أن
املغرب مل تنقطع، إذ شكل الغرب اإلسالمي مالذا آمنا للمضطهدين عقد^ وسياسيا، والذين اعتربوا " 

  ال تزال قابلة لكل تشكيل عقدي وسياسي. )13(املغرب أرض بور"
العقدية اليت ولقد محل كثري من الوافدين املشارقة إىل أرض الغرب اإلسالمي خالفا�م السياسية و 

استعرت حلقا�ا من جديد، واشتدت املناظرات العقدية بني الفرق املختلفة، فرغم سيادة مذهب أهل السنة 
واجلماعة يف الغرب اإلسالمي، فإن املذاهب األخرى، واملعتقدات املغايرة قد وجدت لنفسها الذائبة لألفكار 

االنتقال من تالقح وإخصاب فكري وعقدي، وما  واملذاهب والرجال بني املشرق واملغرب، وما صاحب هذا
نتج عن هذا من Vثري وVثر، وميكن أن Þخذ كمثال على ذلك االعتزال الذي " ما كان يكتب له الظهور 
واالنتشار Ûفريقية لوال بعض األقوام قدموا من الشام ومن العراق، خصوصا مع الوالة ويف ظروف خمتلفة، 

صاحل العليا يف الدولة، هؤالء مجيعا كانوا من األسر فاحتلوا الوظائف اإلدارية  والعسكرية وسواها من امل
  .)14(العراقية اليت تنتسب من بعيد أو قريب إىل اجلنس الفارسي

مل يكن الغرب اإلسالمي، إذن، مبعزل عن التيارات العقدية الكربى اليت شهدها املشرق، واليت سرعان 
عد ذلك، وكانت كل املسائل اليت تثار يف املشرق جتد هلا صدى Hلغرب ما حتولت إىل املغرب، فشاع اجلدل ب

صفات، والتشبيه، وخلق القرآن، وكان اخلائضون فيها اخلوارج،  ؛اإلسالمي،"مثل مسائل اإلميان والذات وال
، دون أن ننسى أهل السنة الذين وجدوا أنفسهم، يف ظل هذه احلركة الفكرية )15(صفرية وإHضية، واملعتزلة

والعقدية الغنية، جمربين على اخلوض مع اخلائضني، والتناظر مع املتناظرين، " فدعا ذلك إىل اخلصام والتناظر 
دة إىل النقل، فتكون بذلك علم الكالم   يف الغرب اإلسالمي كما انتشر يف املشرق. )16(واالستدالل Hلعقل ̂ز

لفكر مل يكن العامل الوحيد يف قدح على أن العامل الداخلي املتكون من خيوط الدين والسياسة وا
زÉد املناظرات العقدية يف الغرب اإلسالمي الذي شكل الطرف القصي من خريطة العامل العريب اإلسالمي، 

                                                 
  .450:6 الكامل يف التاريخ، أبو احلسن ابن األثري، حتقيق: عبد هللا القاضي، دار الكتب العلمية، بريوت، )13(

صراع املذهيب Ûفريقية، ص:  )14(   .99ال

  .46املدارس الكالمية يف إفريقية ، ص:  )15(

  .463مقدمة ابن خلدون، ص:  )16(
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فكان على احتكاك دائم حبضارات أخرى، ود^Éت مغايرة، وآداب مفارقة، خاصة يف األندلس اليت كانت 
ساحما سياسيا، ومتصارعا ومتناظرا عقد^ بني املسلمني واليهود يف كثري من حمطا�ا التارخيية مزجيا مت

والنصارى، وحتدثنا كتب التاريخ بكثري من اإلسهاب عن هذا التعايش بني املسلمني وبني غريهم من معتنقي 
الد^Éت األخرى الذين مل ميثلوا قط جالية منعزلة ومهمشة ومقصية، ولكن اليهود والنصارى، على السواء، 

ا دائما جزء من النسيج االجتماعي للدولة اإلسالمية يف األندلس، ومكوÉ من مكو�Éا الفكرية شكلو 
  الثقافية.

وكل هذا "سيخلق تناظرا فك̂ر واسعا بني اليهود واملسلمني الذين كان هلم سبق احلديث يف املسائل 
الط اليهودي اإلسالمي، كما العقدية، ومناظرات ابن حزم لبعض اليهود تعبري واضح عن عواقب هذا االخت
  .)17(هو تعبري عن مسامهة التيارات الفكرية األخرى يف ازدهار املناظرات األندلسية

شاهدا على ما كان لليهود يف األندلس  )18(يلة اليهودير ومتثل رسالة ابن حزم يف الرد على ابن النغ
قد، فابن النغزيلة هذا كان وزيرا لباديس من مكانة اجتماعية مهمة، وحرية يف إبداء الرأي واإلعالن عن املعت

بن حبوس، كما " كان هذا اليهودي من أهل األدب والشعر، فدام أمره كذلك إىل أن هلك وترك ابنا له 
  .)19(امسه يوسف مل يعرف ذلة الذمة وال قذر اليهود

وجد له خزانة وتذكر املصادر أنه وجدت البن النغزيلة عند وفاته سنة تسع ومخسني وأربعمائة " فيما 
، وحسبنا هذا دليال على مدى االحتكاك والتفتاعل واجلدل )20(جليلة من كتب أشتات العلوم اإلسالمية"

بني الد^نتني اإلسالمية واليهودية يف األندلس، وال شك أن هذا االحتكاك قد ترك أثره واضحا على حركة 
  واتسعت حلقا�ا.املناظرات العقدية يف الغرب اإلسالمي اليت امتدت دائر�ا 

وال شك أن هذا االحتكاك العقدي الذي شهده الغرب اإلسالمي، واألندلس حتديدا، سيسهم يف 
خلق نشاط تناظري غين بني الفرق والعقائد املختلفة، كما سيسهم هذا النشاط يف إغناء احلركة الفكرية 

اليهودية املسيحية، واإلسالمية، حيث  والثقافية يف الغرب اإلسالمي الذي مثل حمورا لالتصال " بني العقائد
العصر الوسيط) بوصفها ذات أمهية يهود استخدمت يف العصر املذكور (إن مصنفات املؤلفني املسلمني وال

مدرسية علمية عالية القيمة Hلنسبة لالهوتيني الكاثوليك، وبدورها ترمجت مؤلفات الالهوتيني الكاثوليك إىل 
  .)21(دالت واملناظرات الكالميةالعربية، واستخدمت يف ا�ا

                                                 
  .21ص:  ،1998املناظرة يف أصول التشريع اإلسالمي، مصطفى الوظيفي، مطبعة فضالة،  )17(

  وردت رسالة ابن حزم يف الرد على ابن الغزيلة ضمن رسائل ابن حزم. )18(

  .264:3 1985غرب، ابن عذارى املراكشي، ابن عذارى، دار الغرب اإلسالمي، البيان املغرب يف أخبار األندلس وامل )19(

  .276:3البيان املغرب  )20(

  .46 ، ص:1996اإلسالم واملسيحية، جورافسكي، ترمجة: د خلف هللا حممد اجلراد، سلسلة عامل املعرفة، الكويت،  )21(
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 راع الدائم بنيمر والصملستاارتبطت املناظرات العقدية يف الغرب اإلسالمي أشد االرتباط Hالحتكاك 
دل بني التأثر املتباتأثري و ه الالفرق العقدية يف الغرب اإلسالمي، وكما رأينا ذلك، مل تكن غري وجه من وجو 

  س خاصة.ندلالمي وبني طوائف النصارى واليهود يف األاملشرق واملغرب، أو بني الغرب اإلس
كما كانت املناظرات العقدية كذلك ذات ارتباط وثيق Hلعامل السياسي، إذ غذت احلركات 
السياسية املختلفة حركة املناظرات العقدية يف الغرب اإلسالمي ووجهتها خلدمة طروحا�ا ورعاية مصاحلها، 

  .)22(عن مذاهبها، واالنتصار ملعتقدا�اووظفت رجاالت املناظرة للدفاع 
شوء دول نل، شهد قابمل يشكل الغرب اإلسالمي دائما وحدة سياسية وعقدية منسجمة، ولكنه، Hمل

ا ما كانت نة كثري تبايذات انتماءات سياسية خمتلفة، وعرف ظهور دعوات عقائدية ومذهبية متضاربة وم
اه أو قضة هلذا االجتو املناأعضدة دعا�ا املناظرات العقدية املتستعر بينها الصدامات العسكرية، وتشتعل بني 

  ذاك.
تقطاب إىل اس ألمرويف خضم هذا الصراع والتطاحن والتجاذب، توجه الساسة والقادة وأولوا ا

، ا�م ومذاهبهمملعتقد دحضاالفقهاء والعلماء، كما عملوا على تشجيع حركة التناظر، ردا حلجج اخلصوم، و 
  تأثري دعوا�م العقدية املناوئة على نفوس العامة وعقيد�م.وكذا دفعا ل

رات يف الغرب املناظ وجهتوملا كانت املناظرات العقدية ذات ارتباط وثيق Hلعامل السياسي، فقد ت
ودافعت عن  وحا�م،ت طر اإلسالمي، يف كثري من حمطا�ا، إىل خدمة الساسة، وÉفحت عن مصاحلهم، وتبن

  ت مصاحلهم ورعتها.وجهات نظرهم، وخدم
وملا كان الغرب اإلسالمي قد عرف من االضطراب والتقلب والصراع السياسي والعقدي ما Þت به  
كتب التاريخ، فقد متخض عن هذه األجواء املتخمة Hالضطراب نشاط تناظري ثري، فنشطت املناظرات 

املناظرة إلمساع كلمتهم، واإلفصاح  بني أصحاب املذاهب العقدية املختلفة، و�يأت األجواء املالئمة لرجال
عن قدرا�م يف التناظر واجلدل، وميكن أن Þخذ كمثال يف هذا السياق، األمويني الذين اختذوا " حملاربة 
الثقافة الشيعية أولو الفصاحة يف اللسان والبالغة يف املنطق جانب احلجة والنظر لبصرهم Hلرد على أصحاب 

  .)23(املذاهب

                                                 
بن حممد الضيب، املعروف Hبن الربذون، يف كتاب:  انظر كنماذج لالستقطاب والتوظيف العقدي ترمجة عبد امللك )22(

"غلب عليه حب الدرهم أنداده من كتاب الو�ئق، فتشرق )، الذي: 284قضاة قرطبة وعلماء إفريقية للخشين (ص:

وافتخر بذلك. وانظر كذلك ترمجة قاسم بن خالد الواسطي الذي تشرق بعدما وعد بشغل منصب القضاء، املصدر 

  .292السابق، ص: 

  .671، ص: 1985القوى السنية يف املغرب، حممد أمحد عبد املوىل، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية،  )23(
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د عمل قسياسي  نظيمويني مل يكونوا نسيج وحدهم يف هذا االجتاه، إذ أن كل توال شك أن األم
حفاظا على و لوحدة، ر واجاهدا على Vمني جانب الدعاية السياسية والعقدية لفائدته، ضماÉ لالستمرا
ا ل املعارضة، ممالعوام ة مناملصاحل اخلاصة والعامة، وهو الشيء الذي اصطدم يف كثري من األحيان مبجموع

 أدى إىل شيوع املناظرة وبروز رجاهلا.
ناظرات هور املص ظخيوالواقع أنه يصعب فصل الديين والفكري والثقايف عامة عن السياسي فيما 

  العقدية يف الغرب اإلسالمي اليت استمدت وجودها من كل الروافد واملؤثرات.
ولتهم Hملغرب، ودعوا إىل مذهبهم، ويؤكد الباحثون، تعضيدا هلذا الطرح، أن الفاطميني ملا أنشأوا " د

زاد اهتمام األمويني Hلسنة عامة، ومبذهب مالك خاصة، وقاموا بدور كبري يف الدعاية للمذهب املالكي يف 
، وقد اختذت هذه الدعاية يف كثري من حمطا�ا املناظرات العقدية سبيال إىل الرد )24(األندلس واملغرب

  واملواجهة.
السياسي مل يكن العامل الوحيد يف إذكاء جذوة املناظرات العقدية يف  على أن عامل االستقطاب

ت الفكرية والعقدية دور مهم وإجيايب يف  الغرب اإلسالمي، فقد كان كذلك لالنفتاح السياسي وشيوع احل̂ر
ك أن حتريك رحى املناظرات العقدية بني االجتاهات املختلفة والتيارات الفكرية والعقائدية املختلفة، وال ش

ت عبارة عن أرستقراطية فكرية تلقتها فئة خاصة من الناس والعلماء... عرفوا Hجلرأة والتحرر  أمر هذه النظ̂ر
، وميكن أن نستدل على ذلك بعبد الرمحان بقي )25(الفكري، فعمدوا إىل نشرها من قبل أويل األمر ومؤيدين

اء إلنكاره مذهب أهل العصر، " فدفعهم الذي تعصب عليه الفقه )هـ 276 -200( )26(بن خملد األندلسي
. كما ميكن أن )27(عنه أمري املسلمني حممد بن عبد الرمحان املرواين، واستنسخ كتبه، وقال لبقي انشر علمك

نستشهد يف هذا اإلطار مبا عرف عن الدولة األغلبية يف إفريقية من تسامح وانفتاح أدى إىل التعدد العقدي، 
قد قام، كما يذكر املؤرخون، على " تبين كل املذاهب الفكرية وعلى تشجيعها ذلك أن نظام هذه الدولة 

ونشرها، حىت شاع يف عهدها االعتزال، ووجد اخلوارج من صفرية وإHضية جماال للظهور ونشر أرائهم، هذا 
م إىل جانب املذهب احلنفي، مذهب اخلالفة العباسية آنداك، وظهر األحناف النتحال األمراء ومن وااله

من ذوي السلطان مذهبهم، فأضحى املذهب احلنفي، مذهب النخبة، منافسا للمذهب املالكي مذهب 
  .)28(األمة وعامة الشعب

                                                 
  .683القوى السنية يف املغرب، حممد أمحد عبد املوىل، ص:  )24(

  .99الصراع املذهيب Ûفريقية، ص:  )25(

  .281:1، طبقات احلفاظ 120:1انظر ترمجته يف: طبقات احلنابلة،  )26(

  .3/159 أجبد العلوم: صديق بن حسن القنوجي )27(

  .67الصراع املذهيب Ûفريقية، ص:  )28(
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نني، فقد  كان معين وموأمام هذا الوجود السخي لكل هذه األطراف والتيارات واالجتاهات يف زما
، دفاعا اويظهر رجاهل ا،شيع حلقا�كان من الضروري أن تنتشر املناظرات العقدية يف الغرب اإلسالمي وت

صارا ملذهب معني، أو دفعا حلجة خصم Hطلة ودحضا أل   اهية.و دلة عن عقيدة معينة، أو انت
  وقد سامهت مجلة عوامل يف انتشار ثقافة املناظرة من بينها على اخلصوص:

  : وفود الرجال -1

ب اإلسالمي كثريا بعد ظهور الدين مل تتأخر الوفود املتوالية للرجال من املشرق Hجتاه أرض الغر 
صادر املختلفة، يف  اإلسالمي وانتشاره يف اآلفاق، فاملوجات األوىل هلذه الوفود قد قدمت، كما تذكر ذلك امل
صرية،  عصر الفتوح األوىل بدء خبالفة عمر بن اخلطاب، عندما كان عمرو بن العاص على رأس اإلدارة امل

سرب إىل ليبيا، وتتابعت الفتوح بعد ذلك على مراحل عرب الشمال وأخذت طالئع احلاميات العربية تت
اإلفريقي، فالسكان العرب يف هذه الفرتة كانوا من اجليش. لكن النصف الثاين من القرن األول بدأ يشهد 

م الذين محلوا للغرب اإلسالمي، عدا اللغة والتقاليد والعادات املشرقية، أرائه )29(توافد بعض املثقفني والدعاة
الفكرية، واجتاها�م العقدية، وخالفا�م املذهبية، فكان من الالزم أن يبحث كل واحد منهم يف مهجره 

صري من أهل املنطقة.   اجلديد على سند ون
وأمام هذه الوفود املتوالية للقاصدين من املشارقة، زرافات ووحداÉ، أرض الغرب اإلسالمي، فقد 

إلسالمي"مرآة تنعكس عليها التيارات املشرقية بكل ما كانت حتمل أصبحت هذه اجلهة من العامل العريب ا
فما يكاد يظهر فيه مذهب أو رأي حىت جيد طريقه  .)30(معها من أفكار ومبادئ وعادات وتقاليد وممارسات

Éفذا حنو الغرب اإلسالمي الذي تشهد الوقائع التارخيية أنه كان على الدوام حمجا مفضال لألصوات 
قصدا للمذاهب واملعتقدات، اليت جنح بعضها جناحا سياسيا أمثر قيام بعض الدويالت هنا واألفكار، وم

وهناك، بينما احنسر بعضها اآلخر على مستوى أشخاص معينني وأفراد دون سواهم، انتهى Hنتهائهم، ومات 
  مبو�م.

صحابة والتابعني األوائل الذين أتوا إفريقية، والغرب اإلسالمي عامة، على جانب   وكانت غالبية ال
صالح ، فبثوا علمهم وسط اخلاصة والعامة، وقاموا مبهمتهم على أفضل )31(كبري من العلم والثقافة والتقوى وال

  .)32(وجه، فتم على أيديهم إسالم بقية الرببر وتعريب البالد، وكان هلم دور كبري يف نشر اإلسالم وبثه

                                                 
، 3 صورة من التواصل التارخيي بني دول اخلليج العريب والدول املغاربية، إبراهيم حركات، جملة التاريخ العريب، العدد )29(

  .19، ص: 1999صيف 

  .109،ص: 199، شتنرب 40دي، جملة املناهل، العدد عن املذاهب اإلسالمية يف األندلس، عمر اجلي )30(

  .Î155ريخ فلسفة اإلسالم يف القارة اإلفريقية، ص :  )31(
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المي مل تبق دائما رهينة مبادرات فردية وخيارات على أن وفود الرجال من املشرق Hجتاه الغرب اإلس
شخصية، أو مرتبطة بعناصر اجليوش الفاحتة، إذ أن هذه الوفود سرعان ما نظمت وأخذت إطارا رمسيا متثل 
يف شكل بعثات منظمة، كالبعثة اليت أوفدها عمر بن عبد العزيز إىل املنطقة، بعدما "الحظ أن شيوع 

، فبعث " عشرة )33(طحيا ال يقيها كيد الكائدين، وال حيقق فيها ما يشد أزر الديناإلسالم مل يكن إال أمرا س
من الفقهاء  )34(من التابعني أهل علم وفضل، منهم عبد الرمحان بن Éفع، وسعد بن مسعود التجييب، وغريمها

  .من أهل الصالح والتقوى
لذين قدموا أرض إفريقية من ولقد كان من الطبيعي أن جيري هؤالء الصحابة والتابعون األوائل ا

  .)35(االستسالم á، ولكل ما جاء به كتاب هللا، واالمتناع عن إ�رة أي نقاش أو جدال حوله
 إىل الغرب اإلسالمي من املشارقة مل تكن دائما من ذات الطينة اليت كان عليها قادمنيلكن وفود ال

احلياة السياسية يف املشرق وما رافقها من تعقيد الصحابة والتابعون األوائل، رضوان هللا عليهم، فمع تطور 
مذهيب انتهى بظهور عدة فرق متناحرة سياسيا، ومتصارعة عقد^، فقد تطلعت هذه الفرق، سواء يف حال 
، إىل أفق لالمتداد واالنتشار خارج حدود  انتصارها على خصومها، أو يف حال اندحارها وا�زامها عسك̂ر

والعراق Hألساس، وقد كان الغرب اإلسالمي لبعده اجلغرايف مالذا مفضال لالجئني  املركز الذي مثله احلجاز،
ال  )36(أرض بور)املستعرة Hملشرق، أو حبثا عن ( هرH من لفح الصراعات السياسية وفنت اخلالفات العقدية

  حتتاج إال إىل صاحب البذر الذي يقصدها ببذره املذهيب والعقدي.
ظهور املذاهب العقدية يف الغرب اإلسالمي جبالء أن هذه املذاهب قد ويالحظ املتتبع الدقيق ل

انتقلت إليه من املشرق بواسطة وفود الرجال الذين محلوا معهم من املشرق صراعا�م املذهبية، ونقلوا إىل 
مهجرهم اجلديد آراءهم الكالمية، فكانت هذه الوفود، Hلتايل، مصدرا مهما وفاعال من مصادر الفكر 

دي يف الغرب اإلسالمي، كما سامهت هذه الوفود يف ربط خيوط املناظرة واجلدل بني الفرق واملذاهب العق
املختلفة اليت بدأت يف املشرق بنظري�ا يف الغرب اإلسالمي اليت مل تكن غري امتداد طبيعي هلا وجمال رحب 

تتبعنا ظهور الفرق واملذاهب العقدية النتشارها وتطورها، وبني ظهورها و تبنيها يف الغرب اإلسالمي. فإذا ما 
يف الغرب اإلسالمي، فسنالحظ أن اإلHضية، مثال، قد انتشرت بسرعة يف إفريقية، "منذ مطلع القرن الثاين 
هـ/ الثامن م، وكان للداعية سلمة بن سعيد الذي دخل القريوان صحبة عكرمة دور كبري يف نشر املذهب 

                                                                                                             
  22الصراع املذهيب Ûفريقية، ص:  )32(

  .34املدارس الكالمية Ûفريقية، ص:  )33(

ض النفوس  48:1البيان املغرب،  )34(   .64:1وانظر أمساء الفقهاء العشرة يف : ̂ر

  .155فلسفة اإلسالم يف القارة اإلفريقية، ص:  Îريخ )35(

، ووردت العبارة يف نص الوصية اليت أوصى ¤ا أبو الشلعلع إىل أرض املغرب لنشر الدعوة 450:6الكامل يف التاريخ  )36(

  الشيعية.
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، واليت وقعت يف )37(رت اآلراء اإلHضية الداعية إىل املساواة والعدالةاإلHضي، وأمثرت جهوده سلمة فانتش
  آذان ونفوس أهل الغرب اإلسالمي موقعا حسنا فأقبلوا عليها.

  :الرحلــة -2

 ه^رة بقاعشرق لز  امليتفق الباحثون يف Îريخ الغرب اإلسالمي عامة على شغف أهله Hلرحلة إىل
رة ، وكذلك للتجااملعرفةو لعلم اولألخذ عن علمائه، ولالغرتاف من ينابيع املقدسة أوال، وللتواصل مع أهله، 

ة تستوقف ة، ظاهر علميوغريها، حىت لقد أصبحت الرحلة بكل صنوفها وأغراضها، وخاصة منها الرحلة ال
 ت يفها اليت تراوحوبواعث فعهاالعلماء، وتلفت انتباه الباحثني والدارسني الذين أسهبوا يف احلديث عن دوا

يط املتعلق Hحمل ملوضوعيمل اإجا�Hم بني بواعث شخصية ترتبط بعوامل فردية خاصة مل تستطع أن تلغي العا
  السياسي، واملرتبط �Hال الثقايف واالجتماعي العام.

والواقع، أن الباعث الفردي حاضر بقوة وراء الرحالت الغرب إسالمية إىل املشرق، خاصة منها 
أكد هذا من قبل أمحد املقري يف عمله املوسوعي، نفح الطيب، قائال يف معرض  الرحالت العلمية، وقد

حديثه عن حرص أهل الغرب اإلسالمي، وخاصة األندلسيني منهم، على استكمال مسارهم التعليمي عن 
طريق الرحلة للقاء العلماء والفقهاء Hملشرق، وبدهلم يف سبيل ذلك كل ممكن: " فالعامل منهم Hرع ألنه 

طلب ذلك العلم بباعث من نفسه حيمله على أن يرتك الشغل الذي يستفيد منه، وينفق من عنده حىت ي
  .)38(يعلم"

وأمام هذا املد من وفود الراحلني من أهل الغرب اإلسالمي إىل املشرق، مل يعد مستغرH أن تزخر  
، وقد فتحت )39(ل Hجتاه املشرقكتب الرتاجم والطبقات وكتب التاريخ العام �مساء الرجال الذين شدوا الرحا

هذه الرحالت أمام وفود امليممني من علماء وفقهاء الغرب اإلسالمي دروH من املعرفة املتنوعة، وأطلعتهم 
ت احلياة العقدية الغنية احملتدمة Hملشرق. وقد"رحل للمشرق نفر كبري من الفقهاء والعلماء استجابة  على جم̂ر

الشرق حمجا لرحالت األندلسيني الثقافية، يقصدونه للقاء األئمة Hملدينة ومكة لفريضة احلج والعلم، فأصبح 
إىل  )40(ومصر، ولألخذ عنهم يف الفقه واحلديث، فأسهموا بذلك يف تنشيط العلوم الدينية بعد عود�م

أوطا�م. ولعل هذا االختيار الواعي للمدينة ومكة كمحج علمي للرحالة من علماء وفقهاء الغرب 
المي، قد وجه احلياة العقدية وشكلها ¤ذا الطرف من العامل العريب اإلسالمي، فابن خلدون، مثال، اإلس

                                                 
  .81املدارس الكالمية Ûفريقية، ص:  )37(

  .221.1نفح الطيب  )38(

  .5:2انظر: نفح الطيب  )39(

  .37،ص: 1987لنثر األديب يف األندلس، مصطفى الزHخ، الدار العاملية للطباعة، فنون ا )40(
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يرجع سيادة املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي إىل مسار الرحلة العلمية اليت اختذت احلجاز هدفا 
مبذهبه أهل املغرب وأما مالك رمحه هللا تعاىل فاختص "ومقصدا علميا دون ما سواه من اجلهات، يقول:

واألندلس، وإن كان يوجد يف غريهم، إال أ�م مل يقلدوا غريه إال يف القليل ملا أن رحلتهم كانت غالبا إىل 
احلجاز، وهو منتهى سفرهم، واملدينة يومئذ دار العلم ومنها خرج إىل العراق، ومل يكن العراق يف طريقهم، 

خهم يومئذ وإمامهم مالك، وشيوخه من قبله وتلميذه من بعده، فاقتصروا على األخذ عن علماء املدينة، وشي
  .)41(فرجع إليه أهل املغرب واألندلس

وقد ذهب املقري أيضا هذا املذهب يف تفسري رجحان كفة املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي، 
ن سببه وحلوله حمل مذهب األوزاعي، يقول: "واختلفوا يف السبب املفضي لذلك، فذهب اجلمهور إىل أ

رحلة علماء األندلس إىل املدينة، فلما رجعوا إىل األندلس وصفوا فضل مالك وسعة علمه وجاللة قدره 
  .)42(فأعظموه

إن ما يهمنا من إيراد هذه اآلراء اليت هلا من احلجية ما جيعلها عمدة يف H¤ا، هو التأكيد الشامل 
طة العقدية يف الغرب اإلسالمي، وإمجاع الباحثني على الدور الفاعل للرحلة العلمية يف رسم وتشكيل اخلري

على هذا الدور وإقرارهم �مهيته وقوته، إذ اعتربها كثري من الدارسني، قدميا وحديثا، مصدرا مهما من مصادر 
الفكر العقدي يف الغرب اإلسالمي وقناة سخية مل تتوان حلظة يف إمداد هذا الفكر مبستجدات الساحة 

و"هكذا نرى أن املغرب اإلسالمي مل يكن غريبا عما كان ميوج به املشرق من أفكار   العقدية يف املشرق.
كالمية فلسفية، وكان أهل الشمال اإلفريقي يرتددون يف رحالت متعددة على أرض املشرق، يزورون أرض 

Éم ، الشيء الذي مكنه)43(احلجاز للحج، ويتوجهون إىل مصر والعراق للدرس والتحصيل، وللتجارة أحيا
من االتصال Hألفكار واملذاهب الرائجة يف الشرق والتفاعل معها. لقد مكنت رحالت العلماء إىل الشرق 
من زرع كل املذاهب العقدية يف أوساط خمتلفة من أهل الغرب اإلسالمي، كما مكنتهم من اإلطالع على ما 

شمال اإلفريقي عن املشرق مل يكن جيري من مناظرات وجدل بني املتكلمني املشارقة، بيد أن ما نقله أهل ال
حمصورا يف هذه اآلراء الكالمية اليت عرفوها من أهل املناظرة واجلدل، وخباصة يف العراق... بل إن هذه اآلراء 
الكالمية مل تكن متثل اآلراء الغالبة على أهل الشمال اإلفريقي، وكان الذين يناقشون فيها قلة، أما الغالبة 

، وهذا يعين أن املبادرة يف األخذ ببعض املذاهب )44(وا �نفسهم عن اخلوض فيهاالعظمى فآثروا أن ينأ
العقدية يف الغرب اإلسالمي كانت فردية، إذ ارتبطت �فراد بعينهم مثلوا النخبة العاملة دون أن تتجاوزهم إىل 

                                                 
  .449مقدمة ابن خلدون، ص:  )41(
  .190:3نفح الطيب  )42(
  .Î166ريخ فلسفة اإلسالم، ص:  )43(
  .Î166-167ريخ فلسفة اإلسالم، ص:  )44(
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به مبحاضر  غريهم من أهل الغرب اإلسالمي الذين كان " خواصهم حيفظون من سائر املذاهب ما يباحثون
  .)45(ملوكهم ذوي اهلمم العليا يف العلوم

  :بــالكت -3
عرف التاريخ الثقايف والفكري للغرب اإلسالمي على امتداده يف الزمان واملكان، هجرة دائمة ومتوالية 
لكل ما كان يصدر يف املشرق من كتب ومصنفات ورسائل، سواء منها األدبية أو الدينية أو غريها، حىت أن 

قد أ�ر امتعاض كثري من علماء ومثقفي الغرب اإلسالمي الذين عابوا على مواطنيهم هذا احلرص على األمر 
اإلطالع على كل ما كان ينتجه املشرق. يقول ابن بسام الشنرتيين يف مقدمة كتابه"الذخرية يف حماسن أهل 

بارهم املعتادة رجوع احلديث إىل اجلزيرة": "إن أهل هذا األفق، أبوا إال متابعة أهل املشرق، يرجعون إىل أخ
قتادة، حىت لو نعق بتلك اآلفاق غراب، أو طن �قصى الشام والعراق ذHب، جلثوا على هذا صنما، وتلوا 

وأمام هذا الرواج والتهافت على الكتب املشرقية، فقد حرص أهل الغرب اإلسالمي،  .)46(ذلك كتاH حمكما"
على نقل كل ما كان يكتب يف املشرق، وجلب كل ما كان يظهر من فقهاء وعلماء وحجاج وجتار وغريهم، 

فيه من مؤلفات، وقد كان لبعض التجار"أثر عظيم يف إدخال كتب املشرق إىل األندلس مما تفردوا بنقله، 
هـ، فقد دخل األندلس  393نذكر من هؤالء التاجر اجلزائري زك̂ر بن بكر بن األشج التاهريت املتوىف سنة 

مع أبيه وأخيه، ورحل فسمع من علماء مصر، ولقي هناك أH الطيب املتنيب فيما بني سنيت هـ  326سنة 
هـ، وأخذ عنه ديوان شعره، وأدخله األندلس، وعن ابن األشج انتشر ديوان املتنيب يف حياة  350و 346

، وكان ممن شاعر الكوفة، ومنهم عبد هللا بن مسرة الذي رحل إىل العراق، وأخذ عن مشايخ أهل االعتزال
نشر مبادئهم خفية يف األندلس، وقد أورث كتبه وعلمه ابنه حممدا الذي كان له أكرب األثر يف احلركة الفكرية 

هـ، وكان قد تتلمذ يف  337األندلسية، ومنهم علي بن بندار الربمكي البغدادي الذي دخل األندلس سنة 
انب من الفضل يف نشر ذلك املذهب الذي أصبح العراق على ابن املغلس، الفقيه الظاهري، وإليه يرجع ج

  .)47(ابن حزم حامل لوائه من بعد "
ه) رسائل إخوان  458ومل تنقطع هجرة الكتب املشرقية يف شىت العلوم، فأدخل الكرماين ( ت 

الصفا إىل األندلس ألول مرة، وجلب Îجر عراقي نسخة من كتاب القانون البن سينا قد بولغ يف حتسينها، 
  .)48(¤ا أH العالء بن زهر تقرH له... كما أدخل بقي بن خملد كتب الشافعي فأحتف

                                                 
  .222:1نفح الطيب  )45(
  .12:1/1 م الشنرتيين،الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة، ابن بسا )46(
  .43، ص: 1962الرحالت بني املشرق واألندلس، حممود علي مكي، جملة البينة، السنة األوىل، العدد الثاين،  )47(
  .11، ص: 1992، شتنرب 40عن املذاهب اإلسالمية يف األندلس، عمر اجليدي، جملة املناهل، العدد  )48(
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مي، الشيء اإلسال لغربوإىل جانب قيمتها العلمية واملعرفية، فقد شكلت الكتب سلعة Éفقة يف ا
  الذي شجع التجار ومحلهم على احلرص على جلب أكرب عدد منها Hجتاه املغرب. 

، كما كان املظفر )49(قون �قطار البالد ينتخبون له غرائب التأليفلحكم املستنصر وراوقد كان ل
صاحب بطليوس مجّاعة للكتب وذا خزانة عظيمة مل يكن يف ملوك األندلس من يفوقه يف أدب ومعرفة، ومن 
هذه الكتب كون املوسوعة اليت مسيت Hلكتاب " املظفري"، ومجع أمحد بن عباس الكاتب وزير زهري الفىت  

. كما نسخ اإلHضية لعبد الوهاب بن عبد الرمحان بن )50(ة حىت قيل إن عددها بلغ أربعمائة ألفكتبا كثري 
، )52(. ولقد شاعت كتب املشارقة Hلغرب اإلسالمي)51(رستم آالفا من الكتب برسم مكتبته املعصومة

  .)53(واشتغل ¤ا أهله دراسة وشرحا ومعارضة، وردا واختصارا، وهذا شيء يعز على احلصر
سالمي، غرب اإل الالواقع فإنه يصعب، بل يستحيل، تتبع كل الكتب اليت دخلت من املشرق إىلو 

كذلك يف ظل و سالمي، اإل ألن ذلك كان يعترب طبيعيا يف ظل االمتداد اجلغرايف والبشري للعامل العريب
سالم يف من انتشار اإل األوىل طواراالنتقال الدائم للرجال بني املشرق واملغرب، مث إن الغرب اإلسالمي يف األ
  قيدة.سيخ العوتر  ربوعه، كان قبلة لإلمدادات الفكرية والعقدية املشرقية، قصد تثبيت الشريعة

 

                                                 
  .42، ص:1962ي مكي، جملة البينة، السنة األوىل، العدد الثاين، الرحالت بني املشرق واألندلس، حممود عل )49(
  .Î 57-58ريخ األدب األندلسي، عصر الطوائف واملرابطني، إحسان عباس، ص: )50(
  .57-56: 1: طبقات املشايخ، الدرجيين )51(
  .252انظر: قضاة قرطبة وعلماء إفريقية، اخلشين، ص:  )52(
  .59 طوائف واملرابطني، إحسان عباس، ص:Îريخ األدب األندلسي، عصر ال )53(


