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 يف حوض اإلسالم بداية التفاعل العاملي

 

 عندما ال تكون شكوك ال تكون ابلتايل فلسفة.     

ذلك ألن التفلسف حاجة يشعر هبا اإلنسان حني يبدأ يشّك يف سالمة االعتقادات واآلراء اليت هبا يدين أو      
حني يبدأ يرى يف القضا� الفكرية واالجتماعية واألخالقية أكثر من وجه واحد من وجوه الرأي فهو ال يدري على أي 

ة تفسرياته واجتهاداته, تبدأ مبهمة غامضة مث ال تلبث بعد رأي يقع وال أبية خطة �خذ .. وتنتابه شكوك يف سالم
ذلك حىت تفرض نفسها فرضاً على عقله وروحه فهو ال يفتأ معها يف أخذ ورّد حىت يذهب مع معاصريه ممن يشاركونه 

جوه شعوره مذاهب شىت يف التفسري والتعليل. وطبيعي أن االتصال ابلشعوب اليت كانت هلا جتارب سابقة يف تقليب و 
الرأي حول قضا� العقيدة والتشريع واألخالق يعّجل يف تغذية هذه الشكوك او على األقل يعّجل يف إبراز اجلوانب 

 املتعارضة يف وجوه القضية الواحدة. 

هكذا كان شأن العرب املسلمني يف بداية اتصاهلم بشعوب قدمية حفلت عقول النخبة من أبنائها بفنون من      
اء اإلهلية والطبيعية فّرقت بينها التناقضات العجيبة. لكن فتوة اإلميانواالنتصارات العسكرية اليت رافقت الفلسفات واالر 

هذه الفتوة وانشغال اصحاب الطاقات العقلية يف اإلدارة والتنظيم وحفظ احلدود وبناء القواعد العسكرية، كّل هذا  
ون أو غري املسلمني من األعاجم يو�نيني وايرانيني كان يضعف من وحي الشكوك والتناقضات اليت محلها املسلم

 وسر�ن وغريهم. 
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لكن املسلمني اجلدد من الشعوب غري العربية ال يستطيعون رغم فتوة اإلميان اليت جتتاح كل شيء أمامها ان     
يت محلوها معهم يسكتوا عالمات االستفهام اليت كانت تقفز عرب عقيدهتم. وأن يزيلوا معامل الثقافة التقليدية ال

 إلىاإلسالم. 

ولعل املصدرين الرئيسني لكّل هذه الفنون من األفكار ووجهات النظر القدمية يف شؤون العقيدة واألخالق      
والعادات أن يكو� املصدر اإليراين القدمي مث املصدر اليو�ين. ومهما قيل يف فعالية الرتاث اإليراين فاحلقيقة أن هذا 

دوره يف ميادين األخالق والتقاليد والعادات االجتماعية بصورة خاصة بينما لعب الرتاث اليو�ين دوره الرتاث قد لعب 
 يف ميادين الفكر النظري والعلوم التجريبية. 

الظاهرة األوىل اليت تلفت النظر أن الفرس والعرب قد حققوا من االختالط والتمازج حتت حكم االمرباطورية      
يتحقق مثلها او بعضه بني العرب واليو�ن. وبذلك كان التعايش الفارسي العريب مصدرًا لالفكار  اإلسالمية ما مل

 والعادات اليت رشحت حبكم اجلوار والبناء ابجلواري الفارسيات اوًال مث ابلتزاوج بني الشعبني مبرور السنني واال�م. 

 يف مقدمتها الزرادشتية واملانوية واملزدكية. كان للفرس دين قبل اإلسالم بل كانت هلم أد�ن متعددة       

أما الزرادشتيه فقد وصفها زرادشت الذي كان يقول بوجود أصلني او إهلني للعامل : أصل اخلري او إهله وهو      
اهورامزدا, وأصل الشر او إهله وهو اهرمن. ويقول أيضا : إن هذين اإلهلني مها يف نزاع دائم ولكّل منهما قدرة على 

لق. فأصل اخلري هو النور وهو الذى خلق كل ماهو حسن و�بغ وطيب من مثل النظام واحلق وكلب احلراسة اخل
والديك وبقية احليوا�ت النافعة، وأصل الشّر هو الظلم وقد خلق كل ما هو شر يف العامل, خلق احليوان املفرتس 

ب بني هذين األصلني سجال يومًا هلذا ويومًا لذاك واحليات واالفاعي واحلشرات واهلوام وعلى املؤمن قتلها.. واحلر 
 لكن الفوز النهائي هو لروح اخلري. واألصالن ال يباشران احلرب بنفسيهما بل عرب خملوقاهتما. 

وينادي زرادشت أبّن أشرف األعمال هو الزراعة والعناية ابملاشية واستمرت معابد النار يف فارس يوقد فيها      
 ة قرون تقريباً بعد الفتحاإلسالمي. اللهب املقدس ثالث
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وأتيت املانوية بعد الزرادشتية فإذا هبا تعلن إميا�ا ابألصلني أصل اخلري وأصل الشر وتسري مع الزرادشتية ولكنها ال      
تلبث حىت تنادي ابلفناء فتحّرم النكاح وتدعو إىل الزهد وتفرض صلوات معينة يستقبل صاحبها فيها الشمس قائماً 

 قّر بنبوة عيسى عليه السالم فإذا هبا تبدو حصيلة مزيج غريب بني الزرادشتية واملسيحية. وت

وال ننسى املزدكية اليت تعّلق هبا الفقراء والفالحون والعمال وهي اليت �دت بشيوعية األرض واملال والثروة      
جهتها يف أرض فارس وبقيت تواجهها حىت والنساء. واستمرت تعيش يف وجدان الناس رغم املقاومة الشديدة اليت وا

 بعد الفتح اإلسالمي. 

كل هذه األفكار والعقائد والتقاليد الدينية واالجتماعية ال ميكن أن تزول آاثرها وتضيع معاملها مبجرد إعالن       
 اإلنسا�لقدمي الذى عاش يف صميم موجاهتا إميانه ابلدين الفاتح اجلديد. 

لقدمي يعيشفي زوا� مظلمة ولكّن الظلمة اليت ختفيه عن األعني ال تعين عدم وجوده .. لقد كان لقد كان التاريخ ا     
يشارك يف صنع أفكار املسلمني خفياً اترة وظاهراً اترة أخرى, ضعيفًا مرتدداً يف بعض األوقات وقو�ً جريئاً يف البعض 

 اآلخر. 

ليت ظهرت خالل العصر األموي أن جيد انعكاسات هذا التاريخ ويف وسع املراقب الذى يالحق النزعات الغريبة ا     
 يف ملسات منتشرة هنا وهناك يف حملة عابرة او حكمة سائرة او اجتهاد معني أمام حادث سياسي. 

 ولعلنا ال نستغرب بعد ذلك إذا قلنا أّن أفكار عبد هللا بن سبأ يف أتليه اإلمام علي كّرم هللا وجهه والنظر�ت اليت     
عرضت ملوضوع الصفات اإلهلية واملسؤولية األخالقية واليت دفعت السلطات العربية خالل ذلك العصر إىل استعمال 
القوة حينًا واللني حينًا آخر واملناقشة اهلادئة إليقاف هذا املّد اجلديد من األفكار والنزعات الغريبة، لعلنا ال نستغرب 

 ظرة. أن تكون هذه كلها الثمرة احلتمية املنت

فإذا انتقلنا إىل بداية العصر العباسي بدت لنا تيارات الزندقة اليت هي حصيلة خطة التشكيك يف قواعد العقائد      
اإلسالمية أقوى أثراً وأوسع انتشاراً وأكثر هتديداًلسالمة الوجود اإلسالمي حبيث أّن اخلليفة املهدي قد أجلىء إىل اختاذ 

ح مجاح األفكار الشعوبية املتغلغلة يف صفوف املسلمني اجلدد أو ممن تظاهروا سياسة العنف وسيلة وحيدة لكب
ابإلسالم وراحوا يعملون على تقويض أسس الشريعة إباثرة الشكوك وتسليط األضواء على اآل�ت املتشاهبة والتالعب 
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ت الناقمة على تغري موازين بعقول البسطاء والسّذج واستخدام الطبقات الكادحة من أبناء اجملتمع اجلديد او الطبقا
 القوى بعد الفتوح العربية. 

على أن سياسة السيف اليت اختذهتا دار اخلالفة ضد األفكار املستوردة مل تستطع أن حتكم هذا املد اجلديد وال      
ربية يف خمتلف سيما بعد هدوء الفتوح وتغلب حياة املدنية وشيوع املناظرات يف اجملالس اخلاصة وتزايد العناصر غري الع

إدارات الدولة واسرتجاع غري العرب بعض ما كان هلم من الثروة والسلطان. اما اختفاء اللغة الفارسية القدمية وتراجعها 
 أمام العربية فقد غّري لغة االحتجاج والشك والتمرد على اإلميان اجلديد وحسب. 

أبثواب ومظاهر سياسية او حتت ستار املفاخرة ابملدنية إّن عددًا من الشعراء راح يغذي عصبية التاريخ القدمي      
السابقة. ويف مقدمة هؤالء الشعراء �يت امساعيل بن يسار وإخوته ممن كانوا يفاخرون العرب ابلعجم, وابو العباس 
األعمى وأصله من اذربيجان وموسى شهوات ّممن نشأوا نشأة فارسية وأتدبوا آبداب الفرس وأخالقهم وتعصبوا 

كارهم وتراثهم مث صاغوا متردهم هذا يف القالب العريب فأحكموا التقليد مستندين إىل قوة املعارضة العربية الداخلية ألف
 اليت غذهتا عصبيات املاضي والرغبة يف احلكم والسلطان. 

فريق  يف صميم هذا اجلو الذى تالقت فيه العواطف والعصبيات والثقافات املتباينة بني فرس وعرب راح كل     
يبحث عن احلجج والرباهني اليت يدفع هبا مزاعم خصومه ويدعم هبا وجهات نظره .. كانت فيه ّمحى من األفكار 
التهبت هبا العقول واالفئدة وتكّونت بفضلها املدارس الفكرية املتعددة فكانت مدرسة احلجاز الفقهية اليت تستند إىل 

العراق اليت أتثرت ابجلوار الفارسي فال تعطي األحاديث من االهتمام ما الرتاث النبوي والقرآن الكرمي, وكانت مدرسة 
تعطيه املدرسة األوىل وال ترتّدد امام آ�ت القرآن الكرمي يف اختاذ سياسة التوّسع يف التفسري والتحّرر يف أتويل 

 النصوص. 

لكن الشيء الذى يلفت النظر هو أن الفكر بقي حىت �اية العصر االموي مشبعا ابلنصوص القرآنية       
والشخصية النبوية. وكانت الشكوك النابعة يف عقول محلة الثقافات الشعوبية تتلفع أبثواب وأغطية كثيفة بسبب 

 طغيان العقلية العربية البسيطة حاملة اإلميان اجلديد. 
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تفاعل مل يتوقف. وأن األفكار القدمية مل تستسلم أمام الفكر اجلديد. فكانت وراء كل االلوان الدينية املهم أن ال   
 والتقاليد االجتماعية جذور خبيئة حتت الرتاب تعمل ببطىء معتمدة على عنصر الزمن. 

ستقل فيه العرب ابلتوجيه لقد كان كل شيء ابلنسبة هلذه اجلبهة اإلسالمية يشري إىل قرب والدة عامل جديد ال ي     
والقيادة بل جيري فيه ما جيري عادة بني األفكار املتناقضة من عمليات التوازن والتداخل واالندماج حبيث خيرج منها 
وليد جديد هو حصيلة اللقاح الثقايف العايل وإعالن صريح عن أن ماضي الشعوب ال ميوت ابدا بل يتخذ أشكاال 

 املبادرة يف �اية املطاف. جديدة تصنعها مخرية تنتزع 

لكّن التفاعل كما قلنا يف بداية هذه احللقة مل يتم بني الرتاثني الفارسي والعريب وحسب بل كان للرتاث اليو�ين _      
 الروماين وللمدارس الالهوتية املسيحية املتأثرة به الدور الكبري الذى شارك يف تشكيل العقول خالل العصور التالية. 

 ي.وسنحاول يف حلقة قادمة إلقاء ضوء على حقيقة هذا الدور وأمهيته يف تشكيل اجملتمع اإلسالم     

 


