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 نتهازيـة السياسية والفكر السحـرياال

  

ة تلك اليت فتكشف عن معاد�م العميق�ا احملن اليت ميتحن هبا الناس إكثري من خفا� النفوس البشرية.   األزمات تكشف عن   
 ال يف املواقف الصعبة. إال سبيل إىل معرفتها 

على مقاومة كل نوع من أنواع التفكري السحري. كما كان  جداً  اً صوسلم كان حري هللا صلى هللا عليهوالثابت أن رسول     
أشد احلرص على الفصل التام بني السنن الكونية يف السماء أو يف األرض وبني الناس. وبذلك عمل على تثبيت الفكر  حريصاً 

الوقت الذي كان عليه السالم  من أن بعض الناس قد شاهد خسوف القمر يف يوضوعي. وليس أدل على ذلك مما رو امل
على ابراهيم. ومسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا  لقد خسف القمر حز�ً  فقالوا: إىل دفن ولده احلبيب إبراهيم منصرفاً 

يتان من آلقمر ال خيسفان ملوت أحد بل مها التعليق فبادر إىل تصحيح فكرة القائل أبن أعلن ما معناه: من أن الشمس وا
 هللا.  آ�ت

تب على الوعي هبا مسرية حضارة وهذا يعين أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أراد أن يعلم الناس حقيقة أساسية ترت     
وقوانني ختضع هلا كل املخلوقات بكلمات سبقت من اخلالق عز وجل. فهي ال  نسان. هذه احلقيقة تعلن أن هناك سنناً اإل

 ته . والسنن والقوانني هذه اثبتة ال تتغري حىت �يت أمر هللا. تتأثر مبوت أحد من الناس أو حبيا
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 الواقـع اجلغـرايف

السحري والشعوذات النابعة كانوا حديثي عهد ابلفكر   ،شأ�م شأن غريهم من الشعوب القدمية،والواقع أن العرب يف ذلك    
منها واقعهم  ،من غريهم من أفراد الشعوب األخرى ألسباب كثرية ال جمال لتفصيلها ن كانوا يف �اية املطاف أقل أتثراً إمنه، و 

ية جعلهم سالمن نشوء دولة االمرباطورية العربية اإلإية احلسية يف تفكريهم. ومع ذلك فاجلغرايف، واترخيهم الثقايف، والواقع
الوثنية السابقة أو كانت من بقا� الثقافات القدمية ونظم  كثرية انتقلت إليها ثقافات سحرية �بعة من عباداهتا  خيالطون شعوابً 

 ،الكهانة اليت تستعني أبساليب السحر والشعوذة كظاهرة " دلف " عند قدماء اليو�ن، والفكر السحري عند الفراعنة
 . نيب يف العاملني املسيحي واليهودي إىل القديسني واحلاخامينسوالكرامات اليت كانت ت

************** ******** 

 

 األزمـات النفسيــة 

عالمية حني ختدم هذه ائل اإلواجلدير ابلذكر أن كثريين من رجال السياسة ال يرتددون يف االستعانة أبي وسيلة من الوس   
 الوسائل دورهم القيادي. ومن الطبيعي أن يتفاوت استعدادهم الستخدام الوسائل املتاحة هلم بتفاوت الصدق عندهم. 

الحظنا يف املقالة السابقة أن بعض أنصار املختار بن أيب عبيد ردد الزعم أبن املختار رجل  معصوم من اخلطأ، كما أحيط    
: األزمات  أوالً  :يت تتحدث عن هذه الظاهرة لسببنيمن قبل هؤالء األنصار هبالة من القداسة. وحنن ال نستبعد صحة األنباء ال

يت كان الناس خيوضون غمراهتا. اثنيا : الثقافات القدمية اليت بقيت حمتفظة بتأثريها رغم انتشار النفسية النابعة من املعارك ال
 ودعوته إىل االلتزام للفكر الواقعي.  سالماإل

واملالحظ أن هذا النوع من التفكري قد زاد انتشاره بتعاقب احلروب الداخلية ال سيما بعد االنتصارات األوىل اليت حققها     
على  وحني انتصر قائده ابراهيم بن األشرت ابلعدد القليل من اجلند نسبياً  ،ار بن أيب عبيد حني أخرج أمري الكوفة الزبريياملخت

ار من اجلزء السادس من اتريخ الطربي قال املختار ألصحابه بعد انتص ٩٢العدد الكبري يف جيش عبيد هللا بن ز�د. ففي ص 
وهنا ينربي أحدهم فيقول بشركم هبذا قبل أن يكون ؟ قالوا : بلى وهللا لقد قلت ذلك. أ ملقواته على قوات ابن ز�د: " أ

من بذلك أبدا. قال السائل : ؤ ن أبن املختار يعلم الغيب ؟ ال أمؤ من ؟؟ أأؤ ن اآلن � شعيب؟ قال : أبي شيء أتؤمأللشعيب: 
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ا هم خبازر من أرض إمنهزموا بنصيبني من أرض اجلزيرة و  منا زعم لنا أ�مإأ�م قد هزموا ! فأجاب الشعيب : مل يقل لنا : أو 
 املوصل. قال السائل : وهللا ال تؤمن � شعيب حىت العذاب األليم ". 

ل مقاومة مثل هذه املزاعم بل مل حياو  ،مغامر سياسي استغل كراهية الناس لألمويني والزبرييني وهو،واحلقيقة أن املختار نفسه    
من  ٨٤يثبت ذلك حني نذكر ما يروى حول الكرسي الذي كان املختار يستنصر به. فقد ورد يف ص  أنه شجع عليها. ىيرو 

وكانت أم جعدة أم هاىنء بنت أيب طالب  –املصدر السابق: أن املختار قال آلل جعدة بن هبرية بن أيب وهب املخزومي 
أيب طالب، فقالوا : ال وهللا ما هو عند�، وما  ائتوين بكرسي علي بن ، طالب رضي هللا عنه ألبيه وألمهأخت علي بن أيب

فخرجت  :فقبله ، قال ،ندري من أين جنيء به. قال : ال تكونن محقى ، اذهبوا فأتوين به. فجاؤوا بكرسي فقالوا : هو هذا
ى شيام وشاكر ورؤوس أصحاب املختار وقد عصبوه ابحلرير والديباج. وكان أول سادن هلذا الكرسي موسى بن أيب موس

 األشعري. مث استحيا من هذه املهمة حني عتب عليه فدفعه املختار إىل حوشب الربمسي فكان سادنه حىت هلك املختار. 

أنه مل يكن يف األمم اخلالية من املصدر نفسه :  ٨٣وكان من دفاع املختار عن قداسة هذا الكرسي أنه قال كما ورد يف ص    
ك آل موسى وآل هارون ، وأن هذا "أي ، وأنه كان يف بين اسرائيل التابوت فيه بقية مما تر ال وهو كائن يف هذه األمة مثله إأمر 

يديهم وكربوا ثالاث ، فقام شبث بن ربعي أه أثوابه، وقامت السبئية فرفعوا " فينا مثل التابوت ، اكشفوا عنه، فكشفوا عنالكرسي
قيل: هذا عبيد هللا بن ز�د قد نزل أبهل الشام يف ابمجريا،  مث ..ر ال تكفرنضشراف العرب " وقال : � معشر مأ " وهو من

مل يقتلوا مثلها ، فزادهم  ةل أهل الشام مقتلفخرج ابلكرسي على بغل وقد غشي، ميسكه عن ميينه سبعة وعن يساره سبعة، فقت
 ". فارتفعوا فيه حىت تعاطوا الكفر " هذا االنتصار " فتنة

�ا مع غريها من الروا�ت تؤكد ظهور تيار من التفكري السحري راح ينمو إمن الصحة فيكن نصيب هذه الرواية ومهما     
مث  .يف الضمائر والقلوب وغلبت على العامة وتنمو معه ثقافة جديدة أرست لنفسها جذوراً  ،يف نفوس الناس وعرضاً  طوالً 

دعياء العصمة ووضعت فيها الرسائل أاملتنبئون و خرافات وكثر يف ظلها فرخت من بعد ونشأت عنها أساطري و أف زادت منواً 
تباع أنصار و أمنا هذا والكتب اليت تنسب إىل الزهاد والنساك كرامات وقدرات علوية . وال يزال هلذه الثقافة السحرية حىت يو 

 يكثرون يف كل طبقات اجملتمع وال سيما يف طبقات العامة. 

 العـودة مـرة أخــرى
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سجع الكهان قد عاد إىل الظهور مرة أمرى يف بعض ما يروى من أقوال املختار نفسه ومن أقوال بعض واجلدير ابلذكر أن     
من املصدر السابق نفسه : أن عبد هللا بن نوف خرج من بيت هند بنت املتكلفة حني  ١٠٤أنصاره. يروي الطربي يف ص 

اخرجوا على اسم هللا إىل ف ،زل القضاء، هبزمية االعداءخرج الناس إىل حروراء وهو يقول : يوم األربعاء، ترفعت السماء ، ون
فخرج ، فلما التقى الناس للقتال ضرب على وجهه ضربة ورجع الناس منهزمني، ولقيه عبد هللا بن شريك اهلندي ،  حروراء.

حو هللا ما يشاء ويثبت ما قرأت يف كتاب هللا " ميقال : أو وقد مسع مقالته ، فقال له : أمل تزعم لنا � بن نوف أ� سنهزمهم. 
 وعنده أم الكتاب "؟. 

 

 املتـاجرون بقــلوب النــاس 

التهريج وركوب املوجات االجتماعية والسياسية ظاهراتن تربزان عادة عند كل أزمة من األزمات " مهما تكن طبيعة هذه     
 األزمة". 

كثريين يستغلون األزمة   يعاصر� من هذه الوقائع لتبني لنا أن أفراداً ولو أننا قلبنا الوجوه فيما عرب من وقائع التاريخ وفيما     
القائمة ابلضرب على األواتر النفسية احلساسة عند اجلماهري ال يتورعون عن ارتكاب أي معصية وال يرتددون يف اختاذ أي 

انربوا يبكون حظوظ الطبقات احملرومة ذا كانت األزمة اقتصادية اجتماعية إ�ا ميكن أن حتقق هلم أغراضهم. فوسيلة يتصورون أ
ويغذون األحقاد عند هذه الطبقات ضد من يتهمو�م ابلرأمسالية احملتكرة. والشأن هو نفسه حني تكون األزمة �بعة من 

ذا كانت التقوى هي إم حىت يلبسوا لكل حالة لبوسها. فاعتبارات دينية . وهنا ال يلبث املتاجرون بقلوب الناس وعواطفه
على من جيعلون منهم   صواهتم احتجاجاً أوتظاهروا ابلتزمت الشديد ورفعوا تهم إىل اهليمنة على الناس لبسوا لباس التقوى وسيل

 شاعات اليت تزيف كل احلقائق والوقائع اجلارية . الغوغائية يف كل شيء ويصدرون اإل كبش احملرقة وبذلك يغذون

 ١١٤ – ١١٣غري عادي يف التاريخ البشري. ولعل ما رواه الطربي يف ص  دعاً ومل يكن ما جيري يف بداية العهد األموي ب    
: " بينما أ� أسري  من املصدر السابق  أن يكون اآلية والعالمة على صحة ما قرر�ه . فقد روى عن املدعو سويد بن غفلة قوله

يف الشيخ ؟ قلت أي الشيوخ ؟ قال:  ولكمن خلفي ، فالتفت إليه، فقال : ما ق هذ حلقين رجل فطعنين مبحضر إبظهر النجف 
ين أشهد أين أحبه بسمعي وبصري وقليب ولساين، قال : وأ� أشهدك أين أبغضه بسمعي وبصري إعلي بن أيب طالب ، قلت 
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ذ دخل رجل إين لفي املسجد األعظم إا فمكث بعد ذلك سنني . قال : مث وقليب ولساين. فسر� حىت دخلنا الكوفة فاقرتبن
صفح وجوه الناس، فلم يزل ينظر حىت اختار جمالسة فريق من حي مهدان. فتحولت فجلست معهم، فقالوا له : من أين معتم يت

، فما الذي جئتنا به ؟ قال : ليس هذا موضع ذلك ، فوعدهم من الغد موعداً  :قالوا ،أقبلت ؟ قال : من عند أهل بيت نبيكم
قرأه ، وكان اعه إىل غالم، فقال له : � غالم معه يف أسفله طابع من رصاص ، فدف ذا به قد أخرج كتاابً إفغدا وغدوت ، ف

فقال الغالم : هذا كتاب للمختار بن أيب عبيد كتبه له وصي آل حممد . وبكى احلاضرون .  -ال يقرأ وال يكتب   الرجل أمياً 
 أشهـد ابهلل لقد أدركين هذا الرجل ابلنجف معاشر مهدان، أ� :قال الرجل : � غالم ارفع كتابك حىت يفيق القوم، قلت

يينا لنعثل " أي عثمان بن عفان " شقاق عن آل حممد وتز  ال تثبيطاً إالقصة. فقالوا يل : أبيت وهللا  وقصصت عليهم
ال  ووعاه قليب من علي بن أيب طالب عليه السالم، مسعته يقول : ذ�يأال مبا مسعته إقلت هلم : ال أحدثكم  :صاحف. قالامل

ال عن مأل منا حنن أصحاب حممد ولو وليتها لعملت فيها مثل الذي عمل . إان شقاق املصاحف وهللا ما شققها تسموا عثم
� مسعته منه ، قال : فتفرقوا عنه ، فعند ذلك مال إىل العبيد أمسعت هذا من علي ؟ قلت : وهللا  ابهلل أنك أتقسم :قالوا

 واستعان هبم وصنع ما صنع ". 

ستغالل بعض ااب املختوم ابلرصاص يف أسفله يف القصة هذه واضحة املغزى بينة الغرض . لقد رغب الرجل حامل الكت    
 السذج لغاية يف نفسه فلما كشف أمره جلأ إىل العبيد احملررين منهم وغري احملررين للوثوب ابلسلطان القائم . 

ذا كان صادقا ففي صدقه اهتام صريح إف أو كاذاب . غفلة صادقاً  واحلقيقة أنه يستوي عند� أن يكون الراوي سويد بن    
ففي كذبه اهتام صريح لنفسه وتوكيد لوجود ظاهرة االنتهازية  ذا كان كاذابً إو  ،حلامل الكتاب وتوكيد لوجود ظاهرة االنتهازية

 عنده. 

الفريقني املتنازعني يف فرتة من الزمن كان فيها فالدافع وراء هذه الرواية هو استغالل عواطف الناس وقلوهبم ملصلحة أحد     
وب املتعاصرة ... بني شعوب ي يواجه حالة حتول اجتماعي اقتصادي تغريت فيه موازين القوى بني الشعسالماجملتمع العريب اإل

حتفاظ هبا جمادا جديدة فهي حريصة على االأستعادهتا وبني شعوب حققت لنفسها جمادها السابقة فهي حريصة على اأفقدت 
 وتوكيد  أسباهبا . 

 وخالصـة القــول
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شاعات املغرضة وتزدحم فيها التيارات املتناقضة ، ويشتد فيها االقتتال بني ة من العصر األموي كانت تضج ابإلإن تلك الفرت    
اجلاه حبيث أن القلة فكان اجلمهور من الناس بسببها لعبة بني أيدي كثرة من الطامعني يف املال والسلطان و  ،أصحاب األهواء

من املخلصني شعرت بضياعها فاختلط أمرها على الناس ، ونشأ على أثر ذلك طوفان من األحاديث املنسوبة إىل رسول هللا 
، صدرت عنه انتقاضات أصبحت هبا اجلماعات من البشر أشبه بقطعان السائمة تسمع لكل �عق ومتيل صلى هللا عليه وسلم 

تغلبون الذين كانوا بني قاتل ومقتول وانتشرت اخلصومات بني الشعوب بل بني طبقات الشعب مع كل هوى ...وظهر امل
وكثر تنقل الناس بني  ،وابن العم يقتل ابن عمه ،فراح األخ يستغل أخاه ،هلا القراابت ، وتعادت األرحام  الواحد فتمزقت
 املعسكرات . 

أن يكون  زبري على يد عبد امللك بن مروان غداة مقتل مصعب بن الولعل ما جرى بني اخلوارج وجيش املهلب بن أيب صفرة 
ذا كان الغد وعرف مبقتله أعلن والءه لقاتله عبد امللك إف ،ه ملصعبءفقد أعلن املهلب يف مساء يوم والمنوذجا هلذه الظاهرة . 

 بن مروان اخلليفة األموي اخلامس . 


