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 التنوع املذهيب حالة طبيعية وراقية

 ٦١٨٢ متوز ٨١االثنني يوم    إيران -لألنباءهر وكالة معرب حوار 

 

 الوثدِ  معنى مص     لِ   تفهيِم هِمَف أمحد أديب أمحد على ض       ِ  يينُّالدِّ الب حث    َدأك   

 ديحِناأل تقح ِب ثقحفِة يف نشِ  ِةينيَّ الدِّ ِةقحفيَّ الثَّ ِة بويَّ التَّ ِةاإلعالميَّ سحِتاملؤسَّ تقصرَي اقًدنَتم  ِةاجملتمعيَّ

 .اجملتمِع على نسيِج حث ًص ِة اإلسالميَّ ِةالع بيَّ يف املن قِة

 ِةلع بيَّا يف املن قِة األديحِن  تقح ِب ِةاجملتمعيَّ الوثدِ  عن موض    وِ  بكثحفٍة احلدي   انتش    َ 

  بعَد ، لكْناملذهيبِّ  يينِّالدِّ ِهِعيف تنوُّ الف يِد الفس  يفس  ح  ِّ اجملتمِع على نس  يِج ح، ث ص ً ِة اإلس  الميَّ

نح، بل على تمعحِتجم عنَد فكرِيالتَّ ط يقُة ْ مل تت وَّ الع ب ِّ بيِعى بحل َّمح يس  مَّ من بدايِة س  نواٍت تِّس ِ 

 عند جزٍء ِد القيو وابِطمن الض    َّ االنفالِت ازديحِد ، يف مق حب لِ  جزٍء عن دَ    حجُّ التَّ قوقع التَّ زاَد العكِس

 قص    ري ،  هذا التَّقِةبحملن  ِقِدْحامُل للخ ِ   اعيٍة غرِي كثريٍ  فئٍة يف مقحبِل عيٌة ا قليلٌة فئٌة ْتآخ ،  بقَي

 الوثدِ  معنى مص  ل ِ  تفهيِم  يف فهِم ِةينيَّ الدِّ ِةقحفيَّ الثَّ ِة بويَّ التَّ ِةاإلعالميَّ س حتِ املؤس َّ  لتقص ريِ  يعود 

 .قسيِمالتَّ من خ ِ  حخوًف َحِ الذي ُط ِةاجملتمعيَّ

 

 ِةيف كلي  َّ ٌسمع ال دكتو  أمح د أدي ب أمح د  هو م د ِّ      لألنب حء  ك  حل ة مه    ه ت ْ أجَ  يف ثواٍ  

 فحِتمن املؤل  ،  له العديد ِةالعلويَّ ح فِةى ال  لَد َنينيِّالدِّ تش     ين،  من البحثثَن جبحمعِة االقتص    حِد

 قيد  ث ُّيحالس  ِّ ، االقتص  حد العس  ِل ، نه  الفض  حِء لص  فص  حِ  ، نبٌضالواليِة ألهِل اهلدايِة منهح: )نو  

 حس النَّ ت يَعى يس  ثتَّ ِةاجملتمعيَّ الوثدِ  مفهوِم من توض ي ِ  ه البدَّالدكتو  أمحد أنَّ َدجهيز...(، أك التَّ

يف  األص   ِ  زِءاجل ،  ال ذ بحَنيف الكلِّ اجلزِء عين ذ بحَنال َت ُةاجملتمعيَّ هح، فحلوثدُ َتوا ممح س َ ن تِقأن ي 

 هِببن املذا ق ن ح ال نف ِّ أنَّ حك ذب ً   عَندَّب ه جم حمل ًة   ي حًء م        م ح ال نؤمن   ،  ال أن نقوَلاألكرِب جلزِءا

 اجلحمِع طِنيف الو  ك امٍة ٍةيَّحب ِّ يف احليحِ  هلم احلقُّ أ  مذهٍب طح فٍة ك لِّ  أبن حءَ  أنَّ ح، علم ً وا ِف ال  

 .أ  مذهٍب طح فٍة لكلِّ ِة العقح ديَّ ِةلفك يَّا ِةعن اخلصوصيَّ االست نحِء ، د َنللكلِّ
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 س  لٍمم مبص   لححِت حس  حبًق ث نتحدَّ مل نكْن) :ن يقول َم ب كِذ: َياًلكتو  أمحد قح الدُّ  أض  حَ 

هذا  ألنَّ (،.، أ ... كحثوليك   ، أ  أ ثوذكس   إمسحعيل    د زي   علوي   شيع     نِّ، أ  س  مس يح   

 ،  غري ِهعلى نفِس ب كِذَي ْنَمَك  ِلالدُّ يف بعِض حإعالميًّ حًب يَّكحن م  ه نح، لكنَّيف جمتمعحِت اًلأص   حكحن قح ًم

 مش  هِد مع بدايِة ْتانفجَ  موقوتًة قنحبَل يف اجملتمِع ح  ل َد، مم ِةمسيَّال َّ س  حِتيف املؤس  َّ للحديِ  متحٍح

يف  س  الِماإل  ايِة حتَت  اإل هحِب بحجلثِ  مثيِل التَّ من القتِل مح ش  حهدنح   من خالِل الع ب ِّ اخل يِف

 حل ِّا كحنوا من اجليِش سواَء اجمل مَن من هؤالِء ب يٌء  ليبيح  مص ،  اإلسالم   اليمِن ة  الع اِقس و يَّ 

 .اجمل مَن املسلمَن أ  اإلخواِن َنأ  الوهحبيِّ أ  داعَش ِ صَ النُّ أ  جبهِة اإلسالِم أ  جيِش

 

 بحنيحس  َصمح جوامِع يف بعِض بوَناملتعصِّ يِنالدِّ أدعيحء  َضكيف ث َّ حمجيًع   : نتذك ض  َ  أ 

 َضث َّ ،  كيَفَةتيميَّ هح بهم ابن َقاليت ألَص الكفِ  بتهمِة َنالعلويِّ على قتِل إ هحٍب اِتاليت كحنت مق َّ

 م،  ليَسهيب نس  حِ  س َ  ويداِءيف الس  ُّ   ِزجريانهم الدُّ د عح على قتِل جوامِع يف بعِض الفتنِة ش  يو  

قة ل َّيف ا َثَدمح َث ح،  نتذك  إىل أ   بَّ  القحمش    ل  للهج ِ    ثلَبمس    يحيِّ ب حخل حيف علينح دعوات   

ف  كحلق ض  ح ي  الع ي املس  لمَن  اإلخواِن ِنالوهحبيِّ ش  يوِ  دعواِت    املوص  ل  جبل س  نجح ،  نتذك 

 أهِل على مقحمحِت  اهلجوَم حِءاألجل  ححبِةالصَّ قبوِ   نبَش َةاجلمحعيَّ  اجملحزَ  بِ الذَّ  مش حهدَ  ، الع عو 

هو   الفتنِة  ِّالش  َّ  اَكحم أنَّ نعوَنقَتنح م ،  مع أنَّهجرِي التَّ إىل القتِل اعيَةالدَّ َةال ح فيَّ اِتداَء النِّ البيِت

ن َم هم بأنَّعليم  َت ِةاملن لق اجملتمعحِت أبنحِء توعيُة ْتمَّ: لو َتوَلأن نق ه البدَّأنَّ إال  ُةالعحمليَّ ُةهيونيَّالص   ُّ

 .م ِّالالظ   هذا املشهِد بهذ  الكثحفِة َلَصمح قد َث ح ثصَلَمَل هم يف الوطِنهم هم إخوان بقتِل نحد َني 

 

 الوثدِ  َخينح ت س   يف بالِد ُةمسيَّال َّ س   حت املؤس   َّ ِت: هل اس   ت حَعيينُّالدِّ البحث    تس   حءَل

 اإلخواِن عن م ثلِة ث ن يتحدََّم كلَّ ِةح فيَّبحل   ْتهَم اتَّ َةينيَّال دِّ  حِتي َّ احل ِّ ْتَدعن دم ح قي َّ    ِةاجملتمعي َّ 

من  كبريٍ  ٍةيَّاجتمحع ش حيٍة مححيَة ْت؟  هل اس ت حعَ ِ املت  ِّ كفرييِّالتَّ الوهحب ِّ  عن الفكِ  املس لمنَ 

  اِ ص    م ثلِة ذكِ  إىل ت ييِب ْتَععندمح س  َ   تونَس ة  مص   َ يف س   و يَّ الفتنِة دعواِت   اَء االجن اِ 

 نس  ى اجليل َية ِليف س  و يَّ حِتمحنينيَّالثَّ ث ِب ذكِ   ييِبَتمجحل عبد النحص   ، َ   يِسمع ال َّ اإلخواِن

؟ ًةص  بيَّ  ع اثقًد ه لب ق ك  ال ميتلَئ حًبيََّ م  ى  يكوَنَ مح َج -س  حتِ املؤس  َّ  هذِ  زعِم ثس  َب -اجلديد 

 ش حيٍة ،  جهَلٍة متقوقع بٍةمتعصِّ لدى ش حيٍة فينِةالدَّ حِت العص بيَّ  األثقحِد ت س يخَ  تيجُةالنَّ فكحنِت
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أن  ِةمسيَّال َّ حِتسنب   على املؤس َّ ه كحن َي، مع أنَِّةلموديَّالتَّ َن الوهحبيِّ اإلخواِن  تعحليِم أخ ى مببحدِئ

ثحفظ األس    د  يم العظ اخلحلد  هم القح د هح،  أب ز هح حبذافرِي بيِقمن َت اليت البدَّ حلكمحِءا بتعحليِم تلتزَم

نح أطفحَل َ ن نذكِّأ ، جيب ام أبًدننس   حه  إال  جيب ) :حِتمحنينيَّيف الثَّ يِنالدِّ يف توجيهه ل جحِل الذي قحَل

، العص  حبِة هذِ  ثقيقَة اًلآبحًء  أبنحًء  أطفح حمجيًع ، لنعيَشنح بحس  تم اٍ جيَل حبهم أيض ً  بهم،  أن نذكَِّ 

 من قتٍل ه ْتمح فعَل جيٍل بعَد اًلجي األجيحل  َ أن تتذك  ،  جيب العص  حبِة هذِ  ، عمحلَةهذ  العص  حبِة لؤَم

 (.املسلمَن اإلخواِن عصحبُة ..العصحبُة تلَك يف هذا البلِد  غدٍ 

 

 ِةجملتمعيَّا للوثدِ  احلقيق َّ املفهوَم َقأن حنقِّ جيب  :اًلقح  كتو  أمحد عن احللِّال دُّ  َث حت دَّ 

 ذا املفهوم ، ه االجتهحِد القيحِس ألهِل ِةالوض   عيَّ ال األثكحِم مح يِّالس   َّ يِنالدِّ مع تعحليِم مبح يتنحس   ب 

، حٍءَيَثأ   ٍلخج د َن بذلَك  أن يعتزَّ ِهأ  مذهِب ِهل ح فِت ينتمَ  بأْن ش    خٍص كلِّ على ثقِّ الذي يقوم 

 لت ييِب مذهٍب ى أيُّهلم،  أن ال يس    َع ِههم بحثرتاِمل ه ثن يق حبلُ   اآلخ يَن اثرتاَم يض    مَن  أْن

 َنب ،  االختالَ ٌةطبيعي  َّ هو ث  حل  ٌة َ نوُّالتَّ أ ى أنَّ ، ب  ل على العكِسِه حم  ح بت ِ  اآلخِ  امل  ذه  ِب

 اًلمثيَت بحلض     ِ  ُةاألكث يَّ ْت، فليس َ  حتقرٍي كفرٍيإىل ت ْلطحملح مل تتحوَّ  اقيٌة ثحلٌة وا ِف ال   املذاهِب

 ُةاألقليَّ عين أن تكوَن ال ي (،َكحِ ه وَن َبْل َجحءه م ِبحْلَحقِّ َ َأْكَث  ه ْم ِلْلَحقِّ) تع حىل:  ِهلقول ِ  للحقِّ حثقيقي ًّ 

،  امل  ضَن َناملنح ف ِلَبمن ِق  الكحذبِة قِةامللف   ايحِت ال ِّ لإلش حعحتِ  ًة ض َ  ع   م مو ً  بًة م يَّ ص حمتةً 

  اليوَم ، األ مِن َنمن العلويِّ كبريٍ  هم ألعداٍدَتهم  إبحَدوا جمحزَ أن ميح س      َنللعثمحنيِّ  هو م ح أب ححَ  

 ن!!ن  األيزيديِّ  ز  اإلمسحعيليِّإليهم الدُّ ضيَفلت  َةى داعش املهمَّتتول 

 

 ِدْب لي  ه َبحِقمن ْ ظِه لي   اعتداٍل ٍةحب يَّ   مح عنَد ش  خٍص كلُّ ْلُقلَيو ي: َفالس  ُّ البحث    أض  حَ 

 حًف معرَت ح حمرتًم اموجوًد أن يكوَن ِه من ثقِّ هذا الوطِن ه ابن ألنَّ ٍةيَّحب ِّ ه َتعبحَد  ليمح ْس ه َنح حس    ِ َم

كمح ه  ( ثل كونوا ِملَي اجلميع  َلأن يتحوَّ جيب ) :اليت تقول  ِةاالندمحجيَّ ِةظ يَّعن النَّ نبتع دْ ب ه،  لْ 

 اليت ه  سيحسُة ِةاإلقصح يَّ ِةظ يَّعن النَّ أن نبتعَد ، كمح جيب املن قِة د ِل يف عموِم يينِّالدِّ اإلفتحِء نظ ُ 

 أ  الفكَ   َّاإلقصح  الفكَ  ص     داعش، ألنَّ النُّ ن  جبهِة الوهحبيِّ املس لمنَ  اإلخواِن عنَد عوِ الدَّ نش  ِ 

  ح ِن الضَّ األثقحِد بزيحدِ  ل تتمثَّ على اجملتمِع ه ،  انعكحسحت ص هيون    ه أس حس     خ رٌي فكٌ  االندمحج َّ
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 ب اكن   القلوِب،  يفكحذبٌة ابتسحمٌة بد  على الوجوِ َت، َففحِق النِّ الكذِب مظحهِ   ازديحِد لِمبحلظُّ عوِ  الشُّ

 .الوطِن  دمح   اجملتمِع خ اب  تيجُة،  النَّهلح أن تنفجَ  تحح اليت ي  حظِةيف الل  ثو  َتَس

 قوقِعالتَّ ِم عد هح إىل االنفتحِححت  مدي يَّ األ قحِ  هح  زا ات  على  أس ِ  َةالدينيَّ س  حِتعح املؤس  ََّدَ 

 .ٍةيَّث ِّ هم بكلِّهم  معتقداِتعن أنفِس عبرِيبحلتَّ اجملتمِع أطيحِ  لكلِّ محِح، بل السَّ اإلقصحِء

 

 ار: حممد مظهريأجرى احلو


