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 الفرق السياسية الدينية

 

إنه بعبارة أخرى مصدر كل نشاط  ،اإلسالم هو مادة النزاع وحمتوى الوحدة ومصدر االجتهادات وموطن احلزبيات
عقلي وحامل كل طموح.. فهو عنوان الشرعية ومادة احلوار ومستودع احلجج والردود والدفوع اليت كانت تستعني هبا 

 العناصر السياسية املختلفة يف عصور الفتوح األوىل.. 

أو طموح من أن يتناول العقيدة  ومن الطبيعي أن خيتلط اإلسالم ابلعربية والعرب وأن يتحرّج كل صاحب عقل     
واألركان اإلسالمية بصورة مباشرة. لكّن احملتوى اإلنساين يف اإلسالم وهو الذى يتجاوز العرب يف أحكامه ومفهوم 
الشرعية عنده أاتح لغري العرب أن يلعبوا دوراً فكر�ً سياسياً خطرياً مستظلني بعاملية اإلسالم، فكان أول ما تعرضوا له 

صية العربية وإاثرة الشكوك حول امتيازات هلا يف صيانة الشريعة ومحايتها وابلتايل يف السيطرة السياسية هو الشخ
 واإلدارية يف طول االمرباطورية وعرضها. 

فال عجب اذًا أن تكون هذه االمتيازات هي موضوع احلوار بني العرب وغري العرب. ولو عد� إىل األخبار      
القدمية لوجد� الصورة التالية اليت تدعم وجهة النظر العربية واليت نسبت لألعراق يف حتطيم النزعة  املبثوثة يف الواثئق

 الشعوبية إىل واحد من املفكرين الشعوبيني هو ابن املقفع. 
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لقد جاء يف إحدى الروا�ت ما يسّلط الضوء على منطق العرب يف الدفاع عن أنفسهم وتفضيلها على من      
ل النص املثبت مع اقتناعنا بعدم صحة نسبته إىل الرجل الذى محل لواء الفكر الشعويب وتعرض هلا لتهمة سواهم بنق

 الزندقة يف بداية العصر العباسي حني محيت املنازعات بني قدماء املسلمني والطارئني منهم على اإلسالم. 

عقل؟ فنظر بعضهم إىل بعض، وقالوا لعله أراد قيل أّن مجاعة اجتمعوا ومعهم ابن املقفع.. فسأهلم أي األمم أ     
أصله من فارس ! فقالوا : فارس . قال ابن املقفع : ليسوا بذلك إ�م ملكوا كثرياً من األرض ووجدوا عظيماً من امللك 

: وغلبوا على كثري من احلق فما استنبطوا شيئًا بعقوهلم وال ابتدعوا ابقي حكم يف نفوسهم . قالوا : فالروم ؟ قال 
أصحاب صنعة . قالوا: فالصني؟ قال : أصحاب طرفة. قالوا: اهلند؟ قال: أصحاب فلسفة. قالوا السودان؟ قال : 
شر خلق هللا أخل .. قالوا : فقل اذن . قال: العرب. فضحكوا ! قال ابن املقفع: إين ما أردت موافقتكم، ولكن إذ 

لعرب حكمت على غري مثال مثل هلا، وال آاثر أثرت، فاتين حظي من النسب فال يفوتين حظي من املعرفة, إّن ا
أصحاب إبل وغنم، وسكان شعر وأدم، جيود أحدهم بقوته، ويتفضل مبجهوده، ويشارك يف ميسوره ومعسوره ، 
ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة ، ويفعله فيصري حجة، وحيسن ما يشاء فيحسن، ويقبح ما يشاء فيقبح، أّدبتهم 

ههم، وأعلنتهم قلوهبم وألسنتهم.. وافتتح هللا دينه وخالفته هبم إىل احلشر.. فمن وضع حقهم أنفسهم، ورفعتهم مه
 خسر، ومن أنكر فضلهم خصم. 

هذا النص ورد يف كتاب العقد الفريد وقد خلص احلجج اليت رّددها أنصار العربية وزعماء العرب واليت ميكن أن      
كم الذى حكموا به على غري مثال بفضل الشريعة اليت نزلت عليهم ويف جند فيها توكيدًا لالمتياز العريب يف احل

 الفصاحة اليت متيزت بسحر السامعني والقدرة على التالعب ابلعقول. 

هذا الرأي مل يقل به غري العرب وغري املسلمني األعاجم الذين اندجموا اندماجا اتمًا يف اجملتمع اجلديد ونسوا      
 ىل شعب وحضارة ودين ولغة ليست عربية. الرتاث الذى يشّدهم إ

إىل جانب هؤالء جاء فريق من الناس وقفوا موقفاً وسطاً فهم ال يدينون إبمتيازات خاصة للعريب  كما ال يعلمون      
على تغذية العصبيات الشعوبية. وظنوا أّن هذا املوقف هو وحده الذى يعطي اإلسالم طابعه العاملي األصيل. فليس 

جمي والعريب تفاضل بسبب اللغة او النسب بل التقى والعمل الصاحل مها مصدر التفاضل وحسب. بني األع
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واستشهدوا ابآلية القرآنية الكرمية: � أيها الناس إ� خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعواًب وقبائل لتعارفوا إّن 
 أكرمكم عند هللا أتقاكم .. 

الناقم من املسلمني غري العرب ومن أصحاب األد�ن القدمية. ولذلك فإنه مل  لكّن هذه التسوية مل ترض الفريق     
يرتدد يف رشق العرب إبهتامات حتّط من قدرهم ويف اصطناع األقاويل واألخبار واألحاديث الشريفة لتوكيد نزعته. كما 

م وجهة نظره. من مثل تفسري مل يرتدد يف أتويل اآل�ت القرآنية أتويًال بلغ حّد التخريف يف بعض األوقات لتدعي
بعضهم لآلية القرآنية اليت أورد�ها يف الفقرة السابقة فقال: الشعوب هم العجم والقبائل هي العرب.. وقرر هبذا 

 التفسري أّن العجم أفضل من العرب.. 

د وجهة نظرهم يف هكذا يظهر لنا أّن دعاة الشعوبية قد بدأوا يستعينون ابلتعاليم اإلسالمية نفسها لفرض توكي     
احلّط من شأن العرب. ومل يكن هؤالء الدعاة من أتباع مذهب معني يف كل تفصيالته بل ميثلون نقمة من وجدوا يف 
تفوق العرب حرماً� هلم من متع وفرص للعمل وظروف مالئمة للسيطرة .. فكان منهم الفارسي والنبطي والسر�ين 

واألجناس البشرية .. إ�م بعبارة أخرى ممثلوا الربوليتار� العاملية اجلديدة اليت واألسباين والرببري وغريهم من العناصر 
 تتكّون بفعل التناقضات بني األقو�ء والضعفاء وبني الناجحني والفاشلني. 

أما الشكوك اليت أثريت حول العربية والتفاسري واألحاديث اليت وضعت سنداً هلا وتدعيمًا ألصحاهبا فقد كانت      
تفاوتة يف اهلدوء والعنف. تقوى اترة وتضعف اترة أخرى. وهي يف احلالتني تتوسل الدعاوة املستمرة املتغلغلة وراء م

أستار الدين. وبلغ من قوهتم أ�م تغلغلوا يف عقول بعض قادة الفكر حىت أن رجًال كإبن خلدون مل يستطع أن يتحرر 
التنويه هبا على أ�ا حقيقة اترخيية. والشهرة اليت يتمتع هبا حىت اليوم  من اآلراء اليت أشاعوها بني الناس ومل يرتدد يف

 تدين لشعوبيته كما تدين لنظراته الفلسفية يف حكاية نشأة الشعوب واملمالك. 

والثابت أن الفرقة العربية كانت ترى يف مجاهري الشعوبية فئة من الغوغاء والناقمني والسفلة، قال : ( ومل أر يف      
الشعوبية أرسخ عداوة، وال أشّد نصبًا للعرب من السفلة واحلشوة وأوابش النبط وأبناء أكرة القرى . فأما أشراف  هذه

 العجم وذوو األخطار منهم وأهل الد�نة فيعرفون ما هلم وما عليهم، ويرون األشراف نسبا اثبتا ). 
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ذهب عن ابل ابن قتيبة ومل يستطع إدراكه هو أّن كثريًا من أشراف العجم على اختالف أجناسهم   لكّن الذي     
كانوا يعملون يف السر خوفًا من اخللفاء وهم الذين كانت تسلط عليهم األضواء لظهورهم املستمر أمام العامة 

 وانكشاف حتركاهتم. 

ممّن أتيح هلم أن حيضروا جمالس اخللفاء واألمراء وأن يبثوا  وكان هلؤالء الشعوبية أدابؤهم وشعراؤهم ومفكروهم     
آراءهم اهلدامة حتت ألف ستار وستار .. وتساقط الكثري منهم حني مل يوفقوا إىل إخفاء حقيقة أمرهم أو أخذهتم نوبة 

ليت كانت تنادي احلماسة فصّرحوا مبا يف نفوسهم من اآلراء املعادية للعرب او لإلسالم وأيدوا األحزاب املعارضة ا
 ابلثورة أو تدعو إىل فن من فنون الزندقة الدينية. 

وطبيعي أننا لن ننتشر يف هذه العجالة على الفرق اإلسالمية األوىل بشيء من التفضيل. ولكننا نقتصر على      
عة من هذه تعيني ثالثة اجتاهات اختذت مواقف سياسية ميثل كل منها مذهبًا من املذاهب وخطة دينية معينة �ب

 املواقف ابلذات. 

كان هناك فريق اخلوارج الذى أعلن الثورة على حكم كّل من اإلمام علي بن أيب طالب ومعاوية بن أيب سفيان      
وقّرر التخلص منهما معاً ابإلضافة إىل أمري مصر عمرو بن العاص حليف معاوية وسنده يف معركته السياسية التارخيية 

 ة االمرباطورية من املدينة إىل دمشق. اليت انتقلت هبا عاصم

هؤالء اخلوارج �دوا ابملساواة التامة بني املسلمني ورفضوا فكرة أن تكون اخلالفة يف قريش وحسب أو يف العرب.      
 وكّفروا كّل من سواهم من املسلمني وتصرّفوا تصرفًا أقّل ما فيه أنه عنوان على هستريية دينية قلما عرف اتريخ التمرد

الديين مثيال هلا حىت ذلك اليوم. واعتربوا مرتكب الكبرية كافراً جيوز هلم قتله مث مل يتورعوا عن قتل كل من سواهم مبا 
 فيهم األطفال والنساء. 

وهناك فريق الشيعة الذين يقولون إبمامة أهل اإلمام علي بن أيب طالب من ذرية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم      
 مامةموصى هبا من قبل السماء خلفاً عن سلف. وأبن هذه اإل



٥ 
 

وقد لعبوا دورًا كبريًا يف اتريخ املعارضة السياسية والدينية والفكرية فسالت مبعارضتهم دماء كثرية وظهرت فرق      
دينية متعددة بني معتدلة ومتطرفة وهادئة تعتمد الفكر وسيلة للنصر او اثئرة تعتمد السيف خطة عمل النتزاع 

 طة. السل

وبني الفريقني �يت فريق اثلث معتدل جتّنب أصحابه اخلوض يف االهتامات اليت كان يوجهها الفريقان األوالن      
فآثر السالمة وأرجأ احلكم يف تصرفات الناس واعترب التصريح ابلشهادتني كافياً لتحرمي دم املؤمن وماله وعرضه فسمي 

 أصحاب هذا الفريق ابملرجئة.

هذه املذاهب التشكل كل تيارات الفكر يف العامل اإلسالمي يف العصور األوىل بل ظهر ابإلضافة إليها  على أنّ      
مذهب القدرية ممن أاثروا موضوعات دقيقة تتصل ابحلرية واجلرب.. حرية اإلنسان يف اختيار مصريه وأفعاله او فقدانه 

 هذه احلرية ابلذات. 

ذى زلزل العامل العريب اإلسالمي وجتمدت به مسرية الفتوح العسكرية فنون من وخرجت من هذا املزيج العجيب ال     
املذاهب الفكرية اليت نّصب أصحاهبا أنفسهم محاة للعقيدة أمام أصحاب األد�ن األخرى ممّن وجدوا يف املنازعات 

باً لزرع أفكارهم والدعوة هلا السياسية بني العرب بعضهم والبعض أو بينهم مجيعاً وبني الشعوب غري العربية مناخاً خص
يف جمالس العلم املنعقدة يف املساجد أو يف ندوات خاصة ال تلبث أفكارها أن تتسلل إىل اخلارج تبحث عن مواطن 
الضعف وتستغل األطماع وتثري الشكوك عند ضعفاء اإلميان او تتحّدى السذاجة الفكرية عند الغزاة ممّن مل يكن هلم 

 لعبة الفكرية املعقدة اليت تصطنعها فلسفة األوائل وآراؤهم اإلهلية..سابقة يف التمّرس ابل

ويف مقّدمة هؤالء احلماة يربز املعتزلة الذين ذهبوا كل مذهب يف مواجهة أعداء العقيدة ومل يرتّددوا يف االستعانة      
  مبنطق اليو�ن وأساليب القدماء املعقدة يف احلفاظ على بيضة الدين الغازي اجلديد.

وسنحاول يف حلقة قادمة تسليط ضوء على جانب من جوانب نشاط هؤالء القوم يف معركتهم الفكرية الدينية      
 الصاخبة. 

 


