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  يــــــــــــــــور الوعــــــــــــــــام نـــــــــــــأم... اــــــــــــــد من تاريخنــــــــمشاه
 

 علمــــــــــــــاء أمـــــــــــة.. ولهـــــم مــــــــا كسبــــــوا

 !!أحمد بن أبي داؤد وخَلق القرآن

  !!إبن ُبطوطة
  !!أبو األسود الدؤلي

  

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -لسامرائــــيصـــــادق ا. د

 

     

 !!أحمد بن أبي داؤد وخَلق القرآن

  
ال.ي ق.ل ,+**ها م)ات األعالم في الفقه وعل"م ال ی� واللغة " خل� الق�آن"صاح� م�ة , ف	�ه وقاضي 

 .ل"اث�وق  ت5=� م� ف�ض آرائه وما 9ق8ي ,ه ,�قه/ على ال5أم"ن وال5ع.3/ وا, وغ�1ه/ 

أو خل�فة أوه5ه ,أنه 9ق.ل زن 9قا , فIان 9ق م عل5اء األمة ق�اب1� على الFع ل�قFع رؤوسه/ سّ�اف 
 .ور5Tا ه" الSن ی� األك*� والF�Qان ال5 س"س ال5ه"وس ب. م�1 األمة وال ی�, و5�Oي األمة م� ش�وره 

, ا ال5ع��Yة وماراتها العل�5ة وال ت"ج  إح3اءات ,5� ت+*� ,ق.له/ وتعUی*ه/ م� أن"ار األمة ومQاعله
ه/ ر5Tا تZاوزوا ,8عة م)اتIل. 

فإن ل/ ی"اف� , " خل� الق�آن"a*+aYه دخل_ األمة في م�ة إم.�ان ^ل ذ\ عل/ ورأ\ ,5"ض"ع 
 .,��8ة الdل�فة ال5d5"ر بهUه ال* عة, ال55.�� أق.1  مق1 ا إلى حc1 ال5"ت األك1  

F.إس f�^ �وTأنها م� , " خل� الق�آن"اع أن 9قع خل�فة ^ال5أم"ن ,5+ألة وال ت"ج  معل"مات وا�Yة ع
وال ت"ج  أحادیc ,3 دها ول/ , وهي م+ألة غ1*�ة ال 59=� ال.�ق� مها , ال5"جaات ل.5ام ال ی� واإل59ان 

 .أو تIل/ بها ال*ي وال�3ا,ة وغ�1ه/ م� أعالم ال ی�, تU^� في الق�آن 
ل , ال 9ُع�ف حقا م� أی� جاء بها      �f أوَّ �f أقع ال5أم"ن لUd.1ها , " خلقاهُ ",أنها " جعلاه"̂و ̂و

 .فأ,اد بها عل5اء األمة وأن"ارها ال5ع��Yة, مهZا ل�=5ه 

, وأصا,ه وه/ ال5ع�فة أو الع5lة , ,ع  أن بلغ م�تaة م.ق مة ,العل/ , هل أن ال5أم"ن وج  ضال.ه ف1ها 
ب.ف�1Iه الفل+في العقلي الU\ ^ان , وOع.ق ه وO."صل إل�ه  وTأنه ف"ق ^ل عل�/ وعل1ه/ أن ی.aع"ا ما ی�اه 

 9ع*� عه وo+5.O ,ه؟

ح.ى , ق  أدرك ما d9.لج في أع5اق ال5أم"ن فأم.لIه وsس.ع* ه ,آرائه ) أح5  ب� أبي داؤد(وهل أن 
1� إل�ه T�1ه , بل صار م�ه"نا ,ه  , صار أق�ب ال5ق�Q.+9 وق  أوصى, فال 9ق م على ع5ل إال ,ع  أن 

أنه ^ان ه" الU\ �9=/ في زم� الdلفاء الwالثة, ال5ع.3/ ,أن 9="ن معه وO+.�ش  ,آرائه   .̂و

, وم� وجهة ن�l نف+�ة أن ال5أم"ن ^ان 9عاني م� شع"ر ,عق ة الUن� وتأن�1 ض�15 ش ی  
ه ق  فSع فSعا ش ی ا وأّنaه ض�15ه ,ق"ة , خ3"صا ,ع  أن ألقَي رأس أخ�ه األم1� أمامه yوأ ,Uا تأث�1 وله

ه  أنه وج  في هUه ال* عة ما 9=ّف� ع� ذنaه وO"ه5ه ,أنه ی.ق/ ل5ق.ل أخ�ه, ك*�1 على سل̂"  .̂و

� األم1� وال5أم"ن م� أق�ب األخ"ة إلى ,ع8ه5ا وه5ا , ق  9+.غ�ب الaعz م� هUا ال.�ل1ل Iل
قة إلع اده5ا ل	�ادة ال ولة فق  بUل ال�ش1  جه"دا فائ, وم� أك�w القادة ت��Tة وثقافة في ال.أرOخ , كال."أم 

بسببه دخلت األمة في محنة  
إمتحان كل ذي علم ورأي  

فـإن لم  , " خلق القرآن"بموضوع  
يوافق الممتحن أقتيد مقيدا إلى  

بحضرة  , حيث الموت األكيد  
الخليفة المخمور بهذه البدعة

ال توجد معلومات وافية عن  
كيف إستطاع أن يقنع خليفة  

, " خلق القرآن"سألة  كالمأمون بم
وبأنها من الموجبات لتمام الدين  

وهي مسألة غيبية ال  , واإليمان  
وال توجد  , يمكن التيقن منها  

أحاديث بصددها ولم تذكر  
أو تكلم بها النبي  , في القرآن  

والصحابة وغيرهم من أعالم  
. الدين

, ال ُيعرف حقـا من أين جاء بها  
بأنها  " جعلناه"وكيف أوَّل  

وكيف أقنع المأمون  , " ناهُ خلق"
فـأباد  , ليتخذها منهجا لحكمه  

بها علماء األمة وأنوارها المعرفية

) أحمد بن أبي داؤد(هل أن  
قد أدرك ما يختلج في أعماق  
المأمون فـأمتلكه وإستعبده  

حتى صار أقرب  , بآرائه  
بل صار مرهونا  , المقربين إليه  

فـال يقدم على عمل إال بعد  , به  
ره  أن يستشي
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 .فأح�8 ل.�1T.ه5ا جهابUة العل"م في زمانه, ال|aاس�ة ال5.ام�ة اإلق. ار واإلن.Qار 

 ف5� ه" أح5  ب� أبي داؤد؟

ه مwاال واض�ا ع5ا یZ/ عه إق�ان ال ی� ,ال"ازع ال+اT"=9اث�ة  ال.ي ت.Ud م� , 9ق م ال�جل ,+ل̂"
وهUا 9ف+� , فال�جل مّ�ال ل+فo ال ماء دون أن Q9ع� ب.أن�1 ض�15  ,ال ی� م�Fة ل.�O�5 ال.ع*�1 عها 

1� ال5أم"ن الU\ ت5=� مه تأن�1 ال�158 Tه وف"ج  �Yه ال"جه اآلخ� والق"ة ال.ي ت��ره , م.انة العالقة ب1
 .م� ذلo الQع"ر األل�/

� و , هO�Zة ) 240-160(ه" أب" ع*1  هللا أح5  ب� داؤد األ9اد\  O�+, اس.ق� ,الع�اق ول  في ق
وه" م� ق8اة ال5ع.Sلة , وص�� ��اج ب� العالء ال+ل5ي صاح� واصل ب� العFاء ف3ار إلى اإلع.Sال 

 .واقع ثالثة خلفاء ,ف�ض هUه الف�Iة على الاس, إع.ق  ,dل� الق�آن , 

ه أن ثالثة خلفاء ق  ت"لع"ا ,ه وف�ض إرادته عل1ه/  أنه ملIه/ , الU5هل في سل̂" سل"ب فل 9ه أ, ̂و
 .جعل الdلفاء یه�5"ن ,�aه وUOع"ن لق"له, نف+ي وم"�aة تفاعل�ة نادرة 

ة في الQ5"رة في : "..م� وص�ة ال5أم"ن لل5ع.3/ �̂Qال oأبي داؤد ال 9فارق �وأب" ع*1  هللا أح5  ب
oكل أم�ك فه" م"ضع ذل"... 

 .ی�د له �لaا وف.� ,ه ال5ع.3/ ح.ى ما ^ان, وفي زم� ال5ع.3/ وال"اث� صار قاضي الق8اة 

 ".أك�م م� ^ان في دولة بي ال|aاس ال*�ام=ة وsب� أبي داؤد: "9ق"ل إب� خلIان

 ".كان ب� أبي داؤد شاع�ا م1Z ا ف��3ا بل�غا:" وقال أب" الع1اء

ول/ 89ُف إلى , الج.5ع_ األل+� عل�ه , ل"ال ما وضع نف+ه �Yه م� م�aة ال�5ة : " وقال ال3"لي
 ".ك�مه ^�م أح 

 أب" ت5ام ,ق3ائ  ^�1wة؟ وم حه

 � .وم حه ,ع  أن أعFاه خ5+ة آالف دیار, وsت3ل ,ه الZاح� وأه � له ^.ا,ه ال*�ان وال.*11

ان 9عFي 5ْ�ُYَ ح لعFائه  ـأنه ^ان ی�O  ال.Iف�1 ع� ذن"Tه, ̂و  .̂و

� أمام ش�3dة م.اق8ة �وم� , تق8ي ,ق.ل الUی� ال ی�ون أن الق�آن مdل"ق ^5ا ی�� ه" , ف
, وما ه" إال ش�d إم.لo مهارات اإلغ"اء وال.الع� ,األه"اء , ح�ة أخ�� ی"صف ,ال3فات ال�+ة نا

وما 9ع.5ل في أع5اقه/ , ألن ل 9ه قابل�ة فUة على ق�اءة خلZات نف"سه/ , وsس.�"ذ على وعي الdلفاء 
 .وأهان أعالم األمة به/, فاس.ع* ه/ أ59ا إس.|aاد , ورؤوسه/ 

, " خل� الق�آن" وق��5 ال5ع.Sلة , ا على أن لIل مUه� في ال�Iسي ق��5 وه" 9ق م مwاال م�وع
 .الU\ إنقل� عل1ه/ وأنهاه/ 5�Yا ,ع 

 �وت5ارس دوغ5ات�ة , وه=Uا ت+�1 األم"ر ع ما ت.5=� ف)ة أو ج5اعة أو ف�قة تّ عي ال5ع�فة ,ال ی
ل ی� الU\ ت�اه على مقاسات ل.Uی� الاس أس"أ ال+"ء ,إس/ ا, صارخة ,ع  أن وضع_ ی ها على ال+لFة 

 .أه"ائها 

وق  , وما ت5=_ م� ت"�yفه لd مة األمة وال ی� , ف5ا ��5ة العقل ,ع  أن أصاب.ه ال5ع.Sلة ,5ق.ل 
 !!س�_ لها ف�صة ما ,ع ها ف�صة؟

وهUا ما 3�9ل لIل ف)ة م�دیة , وت+.��8 إرادة الف� األّمارة ,ال+"ء , إن ال+لFة ُتUه� العقل 
  !!وعلى م� الع3"ر, ى ^�سي ال+لFة ت.�Tع عل

من وجهة نظر نفسية أن  
المأمون كان يعاني من شعور  
بعقدة الذنب وتأنيب ضمير  

خصوصا بعد أن ألقَي  , شديد  
 أمامه رأس أخيه األمين

أظنه قد فزع فزعا شديدا وأنّبه  
ولهذا تأثير كبير  , ضميره بقوة  

وكأنه وجد في  , على سلوكه  
هذه البدعة ما يكفّر عن ذنبه  

لمقتل أخيه  ويوهمه بأنه ينتقم

من هو أحمد بن أبي داؤد؟
يقدم الرجل بسلوكه مثاال واضحا  
عما ينجم عنه إقران الدين  

التي  , بالنوازع السايكوباثية  
تتخذ من الدين مطية لتمرير  

فـالرجل ميـّال  , التعبير عنها  
لسفك الدماء دون أن يشعر  
 بتأنيب ضمير

: من وصية المأمون للمعتصم
وأبو عبيد هللا أحمد بن أبي  "..

داؤد ال يفـارقك الشركة في  
المشورة في كل أمرك فهو  

..."موضع ذلك

, نحن أمام شخصية متناقضة  
تقضي بقتل الذين ال يرون أن  
, القرآن مخلوق كما يرى هو  

ومن ناحية أخرى يوصف  
وما هو إال  , بالصفـات الحسنة  
رات اإلغواء  شخص إمتلك مها

وإستحوذ  , والتالعب باألهواء  
على وعي الخلفـاء  

أن لكل مذهب في الكرسي  
خلق  " وقميص المعتزلة  , قميص  

الذي إنقـلب عليهم  , " القرآن
.وأنهاهم فيما بعد

ما قيمة العقـل بعد أن أصابته  
وما تمكنت من  , المعتزلة بمقتل  

, توظيفه لخدمة األمة والدين  
ة ما بعدها  وقد سنحت لها فرص

!!فرصة؟
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  !!ةـــــــــــــــن ُبطوطـــــــــــــــــــإب
  

�"F,ُ :ةF, ج5ع 

وsش.ه� , ال�حالة الق��*ي األن ل+ي الQ5ه"ر ,  هO�Zة ) 779 -  703(ُكِ.َ� ال�1wIع� إب� ,F"�ة 
 .والیSال مwار دراسة وت�ق�1, على م� الع3"ر واألزمان , " رحلة إب� ُ,F"�ة"ك.ا,ه 

 .واإل�الع على �aائع ال�Qa, أوق  في نف+ي روح ال+ف�  ب أت مU ال3غ� حc1, وق3.ي مع إب� ,F"�ة 

.� عه , في م یة دبي 5�9ل إس5ه " م"ل"وذات ی"م وج تي في  ُ̂ و^أني , ف.Z"ل_ �Yه وق�أت ما 
 .في رحلة ,F"��ة إف.�اض�ة ح�ة

ان_ األس)لة تFاردني ومها  :̂و

 خFار؟ما الU\ دفع ,Qاب أن 9ق�ر ال+ف� في ذلo الSمان ال�Q5"ن ,األ

�f 9ع1ل نف+ه وOع�ف ��Oقه؟, ما هي الغا9ة م� ت�حاله   ̂و

 ول5اذا 9="ن ت"اصله مع وجهاء وقادة الZ5.5عات ال.ي �9ل بها؟

 SZ وهل ^ان_ مه.ه ال.�حال؟, وماذا ی�O  أن ی

�f �اف_ شه�ته في اآلفاق؟  ̂و

 !!yاه�ة

�ة عّ*�ت ع� حاجات نف+�ة ون"ازع ^امة ف ي ال�Qa ت5Zع_ وتفاعل_ إب� ,F"�ة yاه�ة سل̂"
والق"ة الالزمة إل�عام , فIان الw55ل اإلت+اني ل�سالة ح� ال5ع�فة واإل�الع , وت�ج5_ إرادتها ب"اسF.ه 

�f 9|�� ال�Qa في , وال.ع�ف على معاني ال��اة ومQارTها , الZ"ع الQ ی  ل+*� أغ"ار الZ5ه"ل  ̂و
 .أصقاع ال ن�ا

� , ي ع د م� ال�حالة الع�ب في زم� ال ولة ال|aاس�ة وق  سaقه إلى هUا ال+ل"ك اإلس.FالعIل
كأن ی�سل وف  إلى ,الد ما وأح  أع8ائه Z+9ل , رحالته/ ^ان_ مd.�3ة وذات مهام دبل"ماس�ة 

 .مQاه اته في ال�O�F وما Q9ابهها م� ال5 ونات
 

Fل� ,الق رة على إب� ,F"�ة ث"رة مع��Yة م."ثaة ت�ل_ ,ال�Zأة والwقة ,الف� وال3 ق واإل59ان ال5
 .وهUه ال ت."ف� في أ\ ش�d ب.لo األزمان, وsح+اس ^امل ,ال+المة واألمان , اإلنZاز 

  

ُكِتَب الكثيرعن إبن بطوطة  
الرحالة  ,  هجرية  ) 779 -  703(

, القرطبي األندلسي المشهور  
" رحلة إبن ُبطوطة"وإشتهر كتابه  

, على مر العصور واألزمان  , 
ة وتحقيقواليزال مثار دراس

بدأت  , قصتي مع إبن بطوطة  
منذ الصغر حيث أوقد في  

واإلطالع على  , نفسي روح السفر  
طبائع البشر

:كانت األسئلة تطاردني ومنها
ما الذي دفع بشاب أن يقرر  
السفر في ذلك الزمان المشحون  
باألخطار؟

وكيف  , ما هي الغاية من ترحاله  
يعيل نفسه ويعرف طريقه؟

اهرة سلوكية  إبن بطوطة ظ
عّبرت عن حاجات نفسية ونوازع  
كامنة في البشر تجمعت  
وتفـاعلت وترجمت إرادتها  

فكان الممثل اإلتساني  , بواسطته  
, لرسالة حب المعرفة واإلطالع  

والقوة الالزمة إلطعام الجوع  
الشديد لسبر أغوار المجهول  

إبن بطوطة ثورة معرفية متوثبة  
تحلت بالجرأة والثقة بالنفس  
والصدق واإليمان المطلق بالقدرة  

وإحساس كامل  , على اإلنجاز  
وهذه ال تتوفر  , بالسالمة واألمان  

في أي شخص بتلك األزمان
  

  !!أبو األسود الدؤلي
 

ان قاض�ا , واضع عل/ ال�" , الQاع� وم� الف�سان ال.ا,ع1� , األم�1 , الف	�ه , أب" األس"د ال ؤلي  ̂و
 .ع5wان وعلي وم� ث/ أم�1ا عل1هافي ال�3aة في عه  ع�5 و 

وت"فى سة ت+ع وس.1� لله�Zة ع� , " ول  ال ؤلي في الZاهل�ة ق*ل اله�Zة ال*"Oة ,+.ة ع�Q عاما"
 � .وTعz ال35ادر تU^� ,+� الFاع"ن , ع�5 یاهS الdام+ة وال5wان1

+� إل�ه ت	�� أواخ� الIل5ات في  الق�آن Oات في م"اض, و عها ل.+ه1ل ال5*ي على وضع ال�̂�

, الفقيه  , أبو األسود الدؤلي  
الشاعر ومن الفرسان  , األمير  

, واضع علم النحو  , التابعين  
وكان قـاضيا في البصرة في  
عهد عمر وعثمان وعلي ومن ثم  
أميرا عليها
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 .ال�F ال+ل�/
 ".وذلo ح1� إض�Fب ^الم الع�ب, ووضع ��اسها , ه" أول م� أس� الع��Tة ونهج س*لها "  

ان ال ؤلي ^ل5ا , " لقفُ_ ح وده م� علي ب� أبي �ال�: :" وع ما سأل"ه ع� عل/ ال�" أجاب ̂و
 ."إلى أن وضع ال8"ا,� العامة لعل/ ال�, صف ,ا,ا في ال�" ع�ضه عل�ه 

ا م�Iا حازما ق"عا م.+ام�اF5ا ح=�5ا فO�^ ان  .̂و
ول 9ه , وعالق.ه ,اإلمام علي ^ان_ ذات ع�5 وتأث�1 ^*�1 في إنFالق.ه وsن*wاق �اق.ه ال5ع��Yة  

 .أشعاره ال5عّ*�ة ع� تلo العالقة
 :وهUه أب�ات م� ق13 ة ی�ثي بها علي ب� أبي �ال�

ول1"رق� ,ق�oT ...فل�ع ل� س5اح ^فo ق�Fه, ه الق�Fأن ال �59 ,أرض...ما ض� ق*� أن_ ساكه(
 �d3ه, الa.مo الaZال ...وsذا غ3*_ ت3 ع_ ف�قا, وsذا إن.*ه_ ف"جهo ال* ر...وsذا رق ت فأن_ م

 وخافo الUع�
 )م� حال دون لقائه الق*�...9ا ساك� الق*� ال+الم على, 

� :وم� شع�ه في رثاء ال�+1
,الFف ...أ بي عليَّ آل ب1_ م�5 ٍ , ق/ فانعه وال*1_ ذا األس.ار ...ى9ا ناعي ال ی� الU\ یعى ال.ق(

 )تق.له/ جفاة نSار
 :وله أ89ا

� بي هاش/(Oال5ة ...أ ل+ِ_ ت�lه/ الف)ة ال.ه/ ,اله �, ق  أفOي فا�5ة ...وأنِ_ ت� ,وTالFف هام ب
 )فال ت�wI\ بي م� الالئ5ة...سأجعل نف+ي له/ ُجّة
Y اح�Zأق"ال ال � :�هوم

 "أدیaا ودا��ا أرaOا, كان ح=�5ا "
 "ج5ع س ة العقل وص"اب ال�أ\ وج"دة الل+ان وق"ل الQع� وال�lف"

 "كان م� ال5.ف م1�  في العل/" 
 :وقال عه إب� اإلع�ابي

 "ش�خ العل/ و�Yقه ال�أ\ وصاح� علي وخل�فة ع* هللا ب� �aاس على ال�3aة"
 "كان حل�5ا وحازما وشاع�ا م.فا لل5عاني"

ال.ي عل1ها أن تف.�d به/ وتwقف األج�ال , أب" األس"د ال ؤلي ن*�اس سا�ع م� جهابUة األمة األفUاذ 
وتFل� ح5اس.ه/ ال�8ارOة وثق.ه/ ,ق راته/ , وت8ع له/ نa3ا وم�اكS ت"O�Oة تQ  ع5OSة األج�ال , به/ 

 .على العFاء األص1ل
  !!ف.��ة ألن"ار أمة الع�ب

هو أول من أسس العربية ونهج  " 
وذلك  , ووضع قياسها  , سبلها  

".حين إضطرب كالم العرب

شيخ العلم وفيقه الرأي وصاحب  
خليفة عبدهللا بن عباس  علي و 

"على البصرة

أبو األسود الدؤلي نبراس ساطع  
, من جهابذة األمة األفذاذ  

التي عليها أن تفتخر بهم  
وتضع لهم  , وتثقف األجيال بهم  

نصبا ومراكز تنويرية تشد  
عزيمة األجيال  

:إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow10-040321.pdf    

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 )التاسعاالصدار  (  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2021الكتاب السنوي  

  http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

  


