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الممخص:

يعد التطرؼ الفكري مف أكبر االزمات التي تعرض ليا العراؽ بصورة عامة ،
ّ
وبغداد بشكؿ خاص خالؿ حقب تاريخية مختمفة  ،والتطرؼ ال يمكف حصره بجية

معينة أو فئة معينة أو منطقة معينة فيو يتمدد داخؿ فئات المجتمع بكؿ أطيافو مخمفاً
الفوضى وعدـ األماف واالضطراب وثقافة القتؿ واإلرىاب ومصادرة الرأي األخر تحت
مبررات ال تستند إلى أي دعامة دينية أو شرعية أو قانونية أو ثقافية  ،ومف ىذا

المنطمؽ كاف البد مف دراسة ىذه الظاىرة ونشأتيا مف وجية نظر تاريخية لالستدالؿ
عمى أسبابيا وأثارىا عمى المجتمع البغدادي وسبؿ التصدي ليا وفؽ أطر ودراسات

عممية ىدفيا توفير الحماية لممجتمع والتخمص مف كؿ األفكار المتطرفة .

كممات مفتاحية  :التطرؼ الفكري ،االنعكاسات االجتماعية ،بغداد.

Intellectual extremism and its social repercussions in Baghdad
Dr.leqaa Shaker Khatar

Center of Revival of Arabian Science Heritage /University of Baghdad

Abstract:

Intellectual extremism is one of the biggest crises that have

been exposed to Iraq in general and Baghdad in particular during

different historical periods. extremism can not be limited to a
certain party , a specific category or a specific area, it extends

within the various segments of society, leaving chaos , insecurity
, turmoil , the culture of killing , terrorism and the confiscation of
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other opinion under Its necessary to study this phenomenon and
its origin from a historical point of view to deduce its causes and

effects on Baghdadi society as well as ways to address them
according to scientific frameworks and studies aimed to provid
protection for society.

Key words: Intellectual extremism, Social implications, Baghdad.

المقدمة :

تعد دراسة التطرؼ الفكري مف الدراسات الميمة وذلؾ ألنيا تكوف مرتبطة بدراسة
ّ
األفكار والعقائد التي يؤمف بيا مجتمع في مرحمة تاريخية معينة ،وكيؼ تؤدي ىذه
األفكار إلى بناء المجتمع أو ىدمو والقضاء عميو .وظاىرة التطرؼ الفكري ىي ظاىرة

ليست جديدة عمى المجتمع العراقي وليست وليدة اليوـ ،فيي موغمة في القدـ وليا جذور
تاريخية؛ ولذلؾ سوؼ تتناوؿ الدراسة موضوعة التطرؼ الفكري مف حيث االصطالح
والمغة والنشأة واألسباب واألثار والشواىد التاريخية فضال عف الحموؿ واأليدولوجيات .

المبحث األوؿ :التطرؼ الفكري وعالقتو بالمفاىيـ األخرى

أوالً :التطرؼ لغةً

يعرؼ أبف منظور التطرؼ في معجمو (لساف العرب ) بقولو  " :قاؿ شمر  :أعرؼ

طرفة أذا طرده أبف سيده "  ،وطرؼ كؿ شيء منتياه  ،وتطرؼ الشي  :صار طرفاً ،
وشاة مطرفة أي بيضاء أطراؼ األذنيف وسائرىا أسود  ،وفرس مطرؼ أي خالؼ لوف

رأسو وذنبو سائر لونو (.)1

وتعني كممة التطرؼ في المغة االبتعاد عف الوسط والنأي عنو إلى جية قصوى فضالً

عف مخالفة االخريف ( ،)9بمعنى أف التطرؼ ىو مجاوزة الوسط بالمغاالة واالفراط في
الشي أو عف طريؽ االعتداء وتجاوز الحد واالبتعاد عف الصواب وحد االعتداؿ

والوسطية واليروب إلى األطراؼ المحاذية واليامشية نأياً وتطرفاً عف الحؽ والعقؿ
والمنطؽ والخروج عف رأي الجماعة والمسمميف واالنحراؼ عف الحد الشرعي وتجاوز
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العقؿ والمنطؽ إلى الال عقؿ والخطأ وعدـ الثبات في األمر والخروج عف المألوؼ
واالبتعاد عف الخط المستقيـ (.)2

ثانياً :التطرؼ اصطالحاً

يعرؼ التطرؼ في االصطالح بأنو الغمو الشديد وتجاوز الحد المعقوؿ ومخالفة

نصاب التوازف وعدـ االعتداؿ في السموؾ والتصرؼ  ،كما يعرؼ بأنو عدـ التسامح مع

الغير كيفما كانت ىويتو وممتو وطائفتو المذىبية أو السياسية أو االجتماعية أو الفكرية

أو الدينية  ،كما أنو فعؿ غير مشروع دينيا وغير مقبوؿ قانونياً لما يخمفو مف أثار
جسيمة في المجتمع قائمة عمى الترويع والترىيب ومصادرة الحرية والرأي األخر وقد

حرمتو األدياف والمعتقدات السماوية جميعيا (.)4
ويعرؼ

التطرؼ الفكري بأنو تجاوز حد االعتداؿ في النقاش والحوار والتناظر

والتفكير والنقد واالبتعاد عف الحدود المعقولة في تقييـ الرأي والمبالغة فيو إلى درجة

اليوى واالدعاء بالمجوء إلى العنؼ المادي والرمزي والميؿ إلى التعصب ال عف عمـ أو
دراية مما يؤدي ذلؾ إلى عدـ التسامح وحرية التعايش مع الغير أو األخر (.)5

يتضح مما تقدـ أف التطرؼ الفكري ىو بمثابة مصادرة حرية األخريف ومنعيـ مف

حؽ التعبير عف أراءىـ بصدؽ وصراحة ورفض طروحات الرأي األخر والتعصب لمرأي

الوحيد مع نبذ وازدراء الرأي األخر واحتقار أفكارىـ وتوجياتيـ وميوليـ ومعتقداتيـ

الدينية والسياسية والمذىبية وااليدلوجية.

والتطرؼ الفكري ىو نوع مف المغاالة في طرح األفكار السياسية والمذىبية والثقافية

بأسموب خطر مدمر سواء لمفرد أو الجماعة وىذا يعني أف التطرؼ إرىاب ومجانبة
لمصواب والحؽ واالعتداؿ والوسطية والخروج عف الخط المستقيـ (.)6

وفي مفيوـ أخر لمتطرؼ فيو يعني التشبث بمجموعة مف القيـ الصارمة المتشددة نحو

الذات أو نحو األخريف  ،والتطرؼ أيضاً ىو محاولة طرؼ أو شخص أو جماعة ما

فرض رأييـ أو تصوراتيـ أو معتقداتيـ الدينية والفكرية والسياسية عمى األخريف بالقوة

واإلكراه (.)7
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يتضح مما تقدـ أف التطرؼ ىو عدـ تقبؿ ثقافة األخر أو دينو أو جنسو أو عرقو ،

وتكوف وسيمة المتطرؼ فرض أفكاره وقيمو ومعتقداتو عمى األخريف باإلكراه حتى لو
تطمب األمر استعماؿ العنؼ لتمرير ىذه األفكار والمعتقدات مما يؤدي إلى الحاؽ

الضرر باألخريف.

ويرجع الكثير مف الباحثيف التطرؼ إلى الغمو في الديف واالختالؼ في فيمو وتفسيره

وتأويمو ويأتي مف نتيجة ذلؾ التعصب في الرأي والتطرؼ الفكري  ،إذ يميؿ صاحبو

إلى العنؼ والعدواف واإلرىاب والتشديد والترويع والقتؿ في أقصى الحاالت وأخطرىا ،
مما يعني ذلؾ الخروج عف المنيج الرباني والسنة النبوية التي تدعو إلى االعتداؿ

والتسامح  ،ومف ىنا يمكف القوؿ أف التطرؼ الفكري ىو بمثابة غمؽ كؿ أبواب الجدؿ

والحوار والنقاش الموضوعي(.)8

والتطرؼ الفكري ىو كؿ تحيز عنصري لتوجو قائـ عمى محاولة فرض األفكار الدينية
أو السياسية واالقتصادية والثقافية وخمؽ عداء مع الغير  ،كما يطمؽ تعريؼ التطرؼ

كذلؾ عمى األعماؿ والسموكيات غير المشروعة التي يقوـ بيا الشخص المتطرؼ تجاه

اآلخريف والحاؽ األذى المادي أو الرمزي(.)9

نستنتج مما تقدـ بأف التطرؼ الفكري ىو كؿ تحيز عنصري تكوف الغاية منو

بالدرجة األساس تمرير األفكار واآلراء والمعتقدات بالقوة  ،وىو نزعة إنسانية غير

مقبولة شرعياً واجتماعياً وتميؿ إلى استعماؿ العنؼ ضد األفراد أو المجتمع والدولة ،
ومف ثـ فأف التطرؼ الفكري ىو مصادرة غير شرعية وغير قانونية لمحرية اإلنسانية

وعدـ االعتراؼ بالرأي اآلخر أو الحوار المتبادؿ (.)11

ويطمؽ مصطمح التطرؼ الفكري أيضاً عمى الجمود والتصمب والمذىب المحافظ وقيـ
التمسؾ بالتراث بشكؿ متزمت إلى درجة الغمو والتشدد والرفض التاـ لكؿ جديد

ومستحدث والجنوح نحو الماضي بعقمية متخمفة وعدـ اإليماف بقيـ التقدـ والحداثة
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وثمة مصطمحات أخرى تترادؼ وتتشابو مع مصطمح التطرؼ مثؿ الغمو  ،واإلرىاب

والتكفير والعنؼ واالستبداد والتشدد واألصولية والتعصب  ،أما نقيض مصطمح التطرؼ

فيو االعتداؿ والتسامح والتعايش والحوار واإلقناع وشرعية االختالؼ (.)19

ثالثاً :مقومات التطرؼ الفكري

 -التشدد والمغاالة في طرح األفكار والمعتقدات الفكرية .

 عدـ احتراـ الرأي و الرأي اآلخر ومجانبة حد االعتداؿ والوسطية. -رفض الخوض في النقاش والحوار.

 االحتكاـ إلى الرغبات والميوؿ في طرح األفكار والمعتقدات. -االنعزاؿ عف ثقافة المجتمع.

 مصادرة حرية اآلخريف والتدخؿ في حياتيـ ظمماً وبيتاناً. استعماؿ العنؼ الرمزي أو المادي في فرض األفكار. -التفرد في الرأي واالبتعاد عف رأي الجماعة

()12

يتضح عف طريؽ ما سبؽ ذكره أف لمتطرؼ الفكري مظاىر عدة يتسـ بيا المتطرؼ ،

ونستطيع أف نستدؿ عف طريقيا عمى شخصية المتطرؼ وأىـ االفكار والمعتقدات التي
يؤمف بيا والقائمة عمى ازدراء الغير وعدـ تقبؿ الرأي اآلخر ورفضو عف طريؽ

استعماؿ العنؼ والتيديد بالقتؿ.
رابعاً :صفات المتطرؼ.

 -فقداف التوازف الفكري في معالجة المشاكؿ .

 كثرة المخاصمة والخالؼ مع الرأي النقيض . -التضييؽ والتشدد عمى النفس.

 الحماقة والعجمة في أتخاذ الق اررات. -النزؽ وأتباع اليوى.

 -ضعؼ الشخصية وعدـ الثقة بالنفس

()14
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المبحث الثاني  :التطرؼ الفكري (األسباب – األثار -طرؽ الوقاية )

أوالً  :أسباب التطرؼ الفكري

بداية يمكف القوؿ أف التطرؼ الفكري معناه وجود أفكار غير سميمة في المجتمع تولد

في النياية أقواالً وأفعاالً ضارة باألفراد أو الجماعات وبالمحيط الذي يعيش فيو الفرد

( ،)15وىذا كمو باعتبار أف السموؾ الفكري المتطرؼ ىو السموؾ الذي ينحرؼ عف الديف
والعرؼ والتقاليد ويمجأ إلى القوة لفرض رأيو مما يمغي ذلؾ الرأي اآلخر وييمشو لتسود

في المجتمع ثقافة االستبداد والغاء حؽ اآلخريف في التفكير والعيش بسالـ ( ،)16ويقؼ
خمؼ ذلؾ جممة أسباب أىميا :

 -1غياب الفيـ العميؽ والوعي الديني.
 -9غياب دور األسرة في غرس القيـ اإليجابية لدى أبناءىا.
 -2أصدقاء السوء .

 -4تربية الفرد عمى معتقدات ومفاىيـ خاطئة في المجتمع .
 -5نشوء الفرد في عائمة مفككة أسرياً.

 -6الجيؿ وعدـ االلتحاؽ بالمدرسة (.)17
 -7شعور الفرد بالظمـ واالضطياد وعدـ المساواة .

 -8عدـ احتراـ الحقوؽ المدنية لألقميات الدينية في المجتمع .

 -9استعماؿ التكنموجيا الحديثة في نشر األفكار اليدامة والمتطرفة .
 -11السماح بعرض األفكار المتطرفة وعدـ ردع المتطرفيف .

 -11عجز المؤسسات ت الرسمية الدينية في توحيد الخطاب الديني.
 -19االنغالؽ الفكري حوؿ مجموعة معينة مف األفكار السمبية والتبعية العمياء لطائفة
أو جماعة معينة (.)18

وفي استقراء بسيط لما تقدـ يتضح أف أغمب األسباب الكامنة وراء ظيور التطرؼ
الفكري تتمحور حوؿ غياب الفيـ العميؽ وقمة الوعي الثقافي وامتالؾ نظرة دينية
متشددة تسير باتجاه ضعؼ البصيرة باألمور والمعتقدات الدينية الصحيحة والخالية مف
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الغمو والشوائب  ،يضاؼ إلى ذلؾ غياب دور األسرة في غرس القيـ اإليجابية عند الفرد
التي تعزز الثقة بالنفس وتساىـ في بناء مجتمع نموذجي خالي مف أي أمراض ثقافية

واجتماعية في المستقبؿ .

ثانياً  :أثار التطرؼ الفكري

أف لمتطرؼ أثار كثيرة وخطيرة عمى المجتمع واألفراد  ،فيو ييدد أمف األفراد ويسمبيـ
حرية المعتقد والتفكير بحرية  ،عف طريؽ فرض مجموعة مف اآلراء والمعتقدات التي
تساىـ في تيميش الرأي األخر بالقوة مستعمميف العنؼ وسيمة لتمرير ىذه األفكار

والمعتقدات ( )19ومف أىـ األثار المترتبة عمى التطرؼ الفكري في مجتمع محدد يمكف

أيجازىا بما يأتي:

 -1التفكؾ األسري وانعداـ التواصؿ االجتماعي وانتشار ثقافة العنؼ داخؿ المجتمع .
 -9تمزيؽ وحدة المجتمع وحدوث خمؿ في التركيبة الثقافية واالجتماعية .
 -2توقؼ عجمة التنمية والتأثير السمبي عمى اقتصاد المجتمع .
 -4زعزعة األمف وانتشار الرعب والخوؼ واإلرىاب .

 -5أنتشار أفكار وسموكيات تخالؼ قيـ ومبادئ المجتمع .
 -6شيوع ثقافة عدـ االعتراؼ باألخر

()91

 -7تشويو صورة اإلسالـ والمسمميف .

 -8معاناة داخؿ األسر في كيفية التعامؿ واحتواء ىؤالء األفراد.
 -9تحوؿ أصحاب التطرؼ الفكري إلى شخصيات مشبوىة تبعث عمى القمؽ كونيـ

تابعيف العقؿ ليـ .

 -11خسارة المجتمع لمطاقات الشبابية التي يرتكزعمييا البناء الثقافي واالقتصادي(.)91

يتضح ما تقدـ أف ىناؾ أثار لمتطرؼ الفكري وىذه األثار منيا ما يقع عمى الفرد بصورة

مباشرة ويكوف سبباً في تغير قيمو ومبادئو وتحولو إلى شخص منطوي معزوؿ عف
المجتمع ال يؤمف بثقافة الحوار  ،ومنيا ما يقع تأثيره عمى المجتمع بشكؿ أساسي وىنا

يكوف التأثير والضرر أكبر ألنو يمكف أف يستيدؼ المجتمع بأكممو .
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ثالثاً  :طرؽ الوقاية مف التطرؼ الفكري

ىناؾ العديد مف الطرؽ والوسائؿ التي يمكف خالليا حماية المجتمع واألفراد مف آفة

التطرؼ الفكري  ،ويجب أف تكوف ىذه الطرائؽ نابعة مف الفيـ القيمي لعادات وتقاليد

المجتمع مما يسيؿ ذلؾ ألية تطبيؽ ىذه الطرائؽ التي تكوف نابعة مف حاجة المجتمع
واألفراد بصورة أساسية لمعيش بسالـ وأماف في ظؿ ثقافة الحوار واإليماف باحتراـ الرأي

وال أري األخر ومف أىـ ىذه السبؿ والمعالجات:

 -1االىتماـ بتربية الفرد وفؽ مفاىيـ التربية السميمة .
 -9تنقية الديف اإلسالمي مف كؿ الشوائب التي لحقت بو مف جراء االستعماؿ
المتعصب والمتشدد في تفسير القرآف وفؽ الميوؿ واألىواء .

 -2تعاوف المؤسسات اإلعالمية والتربوية والمدنية في مواجية األفكار المتطرفة والحد
منيا .

 -4تضميف المناىج التربوية والدراسية عمى أفكار تنمي الحوار وثقافة التسامح واحتراـ
الرأي األخر

()99

 -5إشاعة األفكار التي تدعو إلى حب الوطف وتنمية المجتمع .
 -6إقامة مراكز ومؤسسات بحثية تختص بدراسة ظاىرة التطرؼ الفكري وسبؿ
مواجيتيا وفؽ أسس عممية قائمة عمى البحث العممي الرصيف .

 -7تحقيؽ المساواة وتطبيؽ العدالة االجتماعية .

 -8منع نشر الكتب التي تدعو إلى إشاعة التطرؼ الفكري في المجتمع ونشر وطبع
الكتب التي تدعو إلى شيوع ثقافة التسامح .

 -9إبالغ الجيات المسؤولة عف األفراد الذيف يحاولوف تيديد أمف المجتمع .

 -11احتراـ أراء اآلخريف واالطالع عمى الثقافات األخرى

()92

يتضح مما تقدـ أف أىـ وسيمة لموقاية مف كؿ أعراض التطرؼ الفكري ىي تحصيف
المجتمع بالعمـ والثقافة التي تدعو إلى التسامح مع اآلخريف وتقبؿ أراءىـ ومعتقداتيـ

بغض النظر عف معتقداتيـ السياسية والدينية واالقتصادية والثقافية .
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شكؿ رقـ ( )1رسمة توضح إعداـ الحالج كما ورد في الروايات القديمة

المبحث الثالث  :التطرؼ الفكري وانعكاساتو االجتماعية في بغداد

إف التطرؼ الفكري مف أكبر األخطار التي واجييا المجتمع العراقي عامة ،

والبغدادي خاصة وىي ظاىرة موغمة في القدـ وجذورىا ممتدة لغاية الوقت الحاضر
وتقترف بأحداث وصراعات مدمرة ودامية

باعتبار أف التطرؼ حالة

مستمرة مف

االنغالؽ العقمي والجمود الفكري وتعطيؿ القدرات الذىنية ( ،)94وبيدؼ تسميط الضوء
البد مف دراسة التطرؼ
عمى ظاىرة التطرؼ الفكري في المجتمع البغدادي كاف ّ
وانعكاساتو االجتماعية قديماً وحديثاً.
عانت بغداد في مرحمة تاريخية ميمة مف التطرؼ الفكري الذي أستيدؼ

مجموعة مف العمماء واألدباء والمفكريف والفالسفة الذيف شنت ضدىـ حمالت شرسة

أتيمتيـ بالكفر والزندقة والخروج عف الديف اإلسالمي  ،وكاف ىذا أكبر خطر تعرضت
لو الحركة العممية والثقافية في بغداد السيما بعد أف وقع ضحية الفكر المتطرؼ

مجموعة مف عمماء ومفكري بغداد البارزيف نذكر عمى سبيؿ التوضيح

 -1الحالج  :ىو الحسيف بف المنصور(944ىػ 219 -ىػ ) مف مواليد قرية

الطور في بالد ف ارس نشأ في واسط وأنتقؿ بعد ذلؾ لمعيش والدراسة في بغداد ( ،)95إذ
درس عمى يد كبار المشايخ في بغداد أمثاؿ سيؿ التستري والجنيد البغدادي
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كاف الحالج شاع اًر ومدرساً متصوفاً جعؿ مف التصوؼ طريقاً لمثورة ضد الظمـ
والطغياف وقد تجمت أبرز أفكاره في كتاب ( الطواسيف ) ( ،)97وقد أثارت ىذه األفكار

حفيظة الحاكـ العباسي المقتدر باهلل الذي عد أنتشار ىذه األفكار بمثابة الخروج عف

سمطة الحاكـ ( ،)98واستناداً إلى ذلؾ شف مجموعة مف المتطرفيف المتزلفيف مف السمطة
ىجمة شرسة ضد الحالج إذ أتيموه بالكفر والزندقة والخروج عف الديف اإلسالمي

()99

،

فقد قاؿ فيو أبف تيمية وىو يمثؿ التيار الفكري المتشدد ما نصو  " :مف أعتقد ما

يعتقده الحالج مف المقاالت التي قتؿ الحالج عمييا فيو كافر مرتد باتفاؽ المسمميف ،
فأف المسمميف أنما قتموه عمى الحموؿ ونحو ذلؾ مف مقاالت أىؿ الزندقة وااللحاد ...
والحالج كانت لو مخاريؽ وأنواع مف السحر ولو كتب منسوبة إليو في السحر وبالجممة

فال خالؼ بيف األمة أف مف قاؿ بحموؿ اهلل في البشر وأتحاده بو وأف البشر يكوف إلو

وىذا مف اإللية فيو كافر مباح الدـ وعمى ىذا قتؿ الحالج " (.)21

وبرر أبف تيميو الصاقو تيمة الكفر وااللحاد بالحالج إذ ذكر بذلؾ ما نصو " :

وما نعمـ أحداً مف أئمة المسمميف ذكر الحالج بخير ال مف العمماء وال مف المشايخ
ولكف بعض الناس يقؼ فيو ألنو لـ يعرؼ أمره "

()21

يتضح مما تقدـ أف أبف تيمية الذي يمثؿ التيار الفكري المتشدد والمتعصب قد أباح

قتؿ الحالج بتيمة الزندقة والتكفير مما يمثؿ ىذا التيار مستنداً شرعياً لكؿ التيارات

الفكرية المتطرفة التي ظيرت فيما بعد .

حورب الحالج مف قبؿ التكفيرييف والمتحجريف عقميا الذيف عمموا عمى تكفيره ورميو

بتيمة ممارسة السحر والشعوذة ()29عمى أثر وشاية مف الوزير حامد بف العباس في
زمف الخميفة العباسي المقتدر باهلل  ،إذ أمر األخير بإعدامو فقطعت أيديو وأرجمو

وصمب ثـ قطع رأسو وحرقت جثتو ودفف ما تبقى منيا في جانب الكرخ ببغداد

()22

 -9أبو حياف التوحيدي  :ىو عمي بف محمد بف العباس التوحيدي (211ىػ 414 -ىػ)

( ،)24وقد ولد في بغداد وتوفي في شيراز سنة  414ىػ  ،ويعرؼ عنو أنو نشأ في بغداد
()25

وتمقى عمومو عمى يد شيوخيا أمثاؿ أبو سعيد السيرافي الذي أخذ عنو عمـ النحو
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والصرؼ وأبو زكريا يحيى بف عدي المنطقي وأخذ عنو الفمسفة ( )26وعمي بف عيسى

الرماني أخذ عنو المغة وعمـ الكالـ (.)27

كانت حياة أبو حياف التوحيدي حافمة بالسعي وراء العمـ والمعرفة فمف أعمالو البارزة
مجموعة كتب أىميا :

 -اإلمتاع والمؤانسة وىو مف الكتب ذات الطابع األدبي (.)28

 البصائر والذخائر وىو عبارة عف موسوعة معرفية تقع في عشرة أجزاء دوف فييا أبوحياف التوحيدي مف روائع ما حفظ وسمع وق أر (.)29

 الصداقة والصديؽ ىو عبارة عف رسالة أدبية تشتمؿ عمى الكثير مف أخبار األدبالمتعمقة بموضوع الصداقة واالصدقاء (.)41

 أخالؽ الوزيريف وىو كتاب نادر في موضوعو جمع فيو أبو حياف مشاىداتو وماسمعو عف الوزيريف أبف العميد والصاحب بف عباد (.)41

 اليوامؿ والشوامؿ  :وىو عبارة عف كتابيف يمثؿ األوؿ أسئمة بعث بيا التوحيدي إلىمسكويو ويمثؿ الثاني إجابات مسكويو عف أسئمة التوحيدي (.)49

 اإلشارات اإلليية وىو عبارة عف كتاب يمثؿ خواطر ومناجيات صوفية .تعد شخصية أبي حياف التوحيدي مف الشخصيات المثيرة لمجدؿ بسبب أرائو ومواقفو ،
ّ
فقد أتيـ بالضاللة واإللحاد والزندقة مف قبؿ بعض عمماء زمانو مثؿ الحافظ الذىبي

الذي ترجـ لحياة أبي حياف التوحيدي في مصنفو (سير أعالـ النبالء )

()42

فكتب عنو

ما نصو" :الضاؿ الممحد أبو حياف عمي بف محمد بف العباس البغدادي الصوفي

صاحب التصانيؼ االدبية والفمسفية  ...كاف أبو حياف ىذا كذابا قميؿ الديف والورع عف

القذؼ والمجاىرة بالبيتاف تعرض ألمور جساـ مف القدح في الشريعة والقوؿ

بالتعطيؿ.)45( "...

ويبدو أف تيـ اإللحاد والزندقة كانت تطاؿ كؿ مف يتعرض لمسمطة أو حكاميا مما

يوضح أف التطرؼ الفكري قد يكوف لغايات سياسية بدافع فرض سياسة السمطة الحاكمة

بدليؿ ما كتبو الحافظ الذىبي في ترجمتو ألبو حياف التوحيدي أذ ذكر ما نصو "...
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ولقد وقؼ الوزير الصاحب كافي الكفاة عمى بعض ما كاف يدغمو ويخفيو مف سوء

االعتقاد فطمبو ليقتمو فيرب والتجأ إلى أعدائو ونفؽ عمييـ تزخرفو وأفكو...فطمبو الوزير

الميمبي فأستتر منو ومات في االستتار " (.)46

يتضح مما تقدـ أف مؤلفات وأراء التوحيدي قد أثارت حفيظة القائميف عمى السمطة

وخاصة مؤلفو(أخالؽ وزيريف )

()47

مما يعطي انطباعاً عف وجود اختالفات فكرية

تبناىا التوحيدي حوؿ أخالؽ الوزراء في الحكـ عف طريؽ مجموعة مف االنتقادات

السياسية والفكرية التي قد تكوف سبباً مباش اًر في ىدر دمو واتيامو بالكفر والزندقة فيما

بعد (.)48

وكاف عمى ىذا الرأي أبو الفرج بف الجوزي( ،)49وبسبب ىذه التيـ أضطر التوحيدي

إلى االختفاء عف الناس بعد أف قاـ بحرؽ كتبو ومؤلفاتو التي لـ يسمـ منيا إال القميؿ
وىرب إلى خراساف التي مات فييا سنة 414ىػ (.)51
الخاتمة:

يتضح مما تقدـ أف التطرؼ الفكري ظاىرة موجودة في جميع المجتمعات ولكف بنسب

متفاوتة وىي ظاىرة عالمية وتاريخية عاني منيا المجتمع البغدادي في حقب تاريخية
مختمفة ويكوف أبرز مظاىرىا العنؼ واالضطياد والقتؿ ضد أصحاب الرأي المغاير

سواء كاف االختالؼ فكرياً أو سياسياً أو دينياً أو ثقافياً  ،ولقد تعرض المجتمع البغدادي

لخطر التطرؼ الفكري في الوقت الحاضر السيما بعد عاـ ( ،)9115إذ ظيرت
مجاميع متطرفة إرىابية حاولت أف تفرض نفسيا وفكرىا عمى المجتمع البغدادي مستغمة
االختالؼ الفكري والعقائدي بيدؼ أحداث فتنو في المجتمع وأضعافو وتقسيمة والسيطرة
عميو مستعمميف في ذلؾ سياسة اإلقصاء والترىيب والقتؿ بدوف أي مبرر شرعي أو

ديني وذىب مف جراء ذلؾ العديد مف األبرياء والضحايا في مجازر جماعية إذ سجمت

بغداد أعمى نسبة ضحايا مف جراء العمميات اإلرىابية التي كانت تطاؿ المدنييف

واألبرياء العزؿ مما أنعكس ذلؾ عمى الحياة االجتماعية في بغداد التي باتت ميددة في

ظؿ أنتشار المجاميع اإلرىابية المتطرفة التي تسعى إلى فرض فكرىا بالقوة لكف ذلؾ لـ
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يتحقؽ مع أنتشار ثقافة حرية الرأي واحتراـ الرأي األخر بغض النظر عف الديف

والمعتقد والقومية فالمجتمع البغدادي معروؼ باختالؼ مكوناتو االجتماعية التي أعطتو
Conclusion:

.مساحة مف الوعي والثقافة في التعايش والتسامح مع األخر

It is clear from the above that intellectual extremism is a

phenomenon that exists in all societies but in varying proportions,
a global and historical phenomenon suffered by the Baghdadi
society in different historical eras. The most prominent

manifestations are violence, persecution and murder against the
opinionators. The difference was intellectual, political, religious or
cultural. To the danger of intellectual extremism at present,

especially after 2005, where the emergence of extremist terrorist
groups tried to impose themselves and their thinking on the

Baghdadi community, exploiting the intellectual and ideological
differences in order to cause the sedition in society and weaken
and divide and control, This is reflected in the social life in

Baghdad, which has become threatened under the shadow of the
terrorist attacks on civilians and unarmed innocents. The spread
of extremist terrorist groups that seek to impose their ideas by

force, but this was not achieved with the spread of a culture of

freedom of opinion and respect for the other opinion, regardless
of religion and belief and nationalism. The Baghdadi society is

known for the different social components that gave him an area
of awareness and culture in coexistence Sameh with the other
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