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الشعوبية في تاريخ
اإلسالم الكالسيكي

٥

عبد الرحمن الحوسني

حتدث نبيل فازيو يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم» ،عن عدة �أمور تتمحور حول مظلة ال�شعوبية يف تاريخ الإ�سالم الكال�سيكي وتطرق �أي�ضا ملعنى
ال�شعوبية ،وظهورها يف امل�شرق العبا�سي ،والأندل�س.
وقال ابن قتية يف ف�ضل العرب ما يلي« :ف�إنها -ال�شعوبية-
تدفع العرب عن كل ف�ضيلة وتلحق بها كل رذيلة وتغلو
يف القول وت�سرف يف الذم وتبهت بالكذب وتكابر العيان
وت�ك��اد تكفر ث��م مينعها خ��وف ال�سيف وتغ�ص م��ن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم� -إذا ذكر بال�شجا وتطرف منه علىالقذى وتبعد من اهلل ق��در بعدها ممن ق � ّرب وا�صطفى
ويف ا إلف ��راط الهلكة ويف الغلو ال �ب��وار» ،يتعلق الأم ��ر يف
حديث ابن قتيبة باتهام وا�ضح لل�شعوبية مبعاداة العرب
واحل�ن��ق عليهم وع�ل��ى تاريخهم وت��راث�ه��م ال�ع��ري��ق ،وهو
ال��ذي �سمح باتهامهم مب�ع��اداة الإ��س�لام ونبيه؛ مما دفع
كثريا من الباحثني �إىل اعتبار موقف اب��ن قتيبة حملة
عنيفة وجارحة على ال�شعوبية.
ويبدُو من خالل تتبع تبلور فكرة ال�شعوبية يف التجربة
ال�سيا�سية الإ�سالمية الكال�سيكية �أنها ارتبطت بت�شكل
ويكن �أن نعدها
املجال ال�سيا�سي الإ�سالمي وتطوره ،بل ُ
مفارقة من املفارقات التي �أفرزها هذا املجال ،بحكم �أن
ت�صاعدها اق�ترن بلحظات اهتزاز دول��ة العرب امل�سلمني
مع الأمويني يف امل�شرق �أوال ثم بعد ذلك يف الأندل�س.
�إذن يتعلق الأمر مبحاولة للتفكري يف و�ضعية هذا الآخر
املغاير ثقافيا واعتباريا ،لكنه ي�شارك العرب انتماءهم
�إىل الأم� ��ة وال ��دول ��ة ل�ي���ص�ب��ح ج ��زءا م ��ن ع��امل�ه��م ع�ن��دم��ا
يفتحون �أر�ضه ،يتحول �إىل موىل وي�ضيق ذرع��ا بو�ضعه
اجلديد ،ثم �سرعان ما تق�سو عليه الدولة و تثقل كاهلة
بال�ضرائب وتدفعه �إىل التكتل واالحتجاج ،وتلبية نداء
كل خ��ارج عن �سلطة احلاكم الأم ��وي و�سرعان ما ينجح
يف ت��ويل منا�صب مهمة كلما اقرتبت الدولة من حلظة
الأفول ليتحول �إىل الفاعل الأهم يف املرحلة التي �ستليها.
�أما يف معنى ال�شعوبية ،فمن ال�صعب ادعاء �صياغة حتديد
دقيق وواحد ملفهوم ال�شعوبية ،لي�س فقط بحكم ارتباطه
بحركة �سيا�سية واجتماعية وثقافية مل ت��درك م�ستوى
عاليا من التنظيم والت�أطري ،وظلت تعرب عن نف�سها من
خالل �أ�شكال من الرف�ض لهيمنة العن�صر العربي على
الدولة ،و�إمنا بالنظر �إىل تباين املطلب الذي رفعه ممثلو
هذه احلركة بني املطالبة بالت�سوية بني العرب وغريهم
من ال�شعوب والإق��رار ب�أف�ضلية هذا ال�شعب �أو ذلك على

ال�ع��رب والتنقي�ص م��ن ق��دره��م .ويف الأن��دل����س ظهر ابن
غر�سية وو�ضع ر�سالته يف ال�شعوبية ورد عليه كثري من
العلماء .ل��ذل��ك ،ن�لاح��ظ �أن ال�شعوبية كموقف وحركة
ثقافية مل تكن منح�صرة يف امل�شرق العربي ،و�إمنا كانت
لها جتلياتها يف الأندل�س ،خا�صة يف مرحلة املماليك كما
هو بني من ر�سالة ابن غر�سية وما �أثارته من ردود عليها
ا�ستمرت ملدة طويلة.
ف ُت�شري ال�شعوبية �إىل فريق من النا�س ال ي��رون للعرب
ف�ضال على غ�يره��م ،ب��ل يبالغون يف ذل��ك فيذهبون �إىل
تنق�صهم واحلط من قدرهم حتى �ألفوا يف ذلك الكتب،
و��س�م��وا ب��ذل��ك الن�ت���ص��اره��م ل�ل���ش�ع��وب ال �ت��ي ه��ي م�غ��اي��رة
للقبائل.
ف��إذا كانت لفظة قبائل ت�شري �إىل العرب -كما اعتقدوا-
فكلمة �شعوب ت�شري �إىل من دخ��ل الإ��س�لام من غريهم،
والآي ��ة ت�ساوي بني الفريقني ،وعلى ه��ذا فالعرب �شعب
والفر�س �شعب وال ��روم �شعب وه�ك��ذا وق��د ذه��ب ق��وم �إىل
�أنها م�أخوذة من ال�شعوب يف قوله تعاىل« :ي�أيها النا�س
�إن ��ا خلقناكم م��ن ذك��ر و�أن �ث��ى وجعلناكم �شعوبا وقبائل
لتعارفوا �إن �أكرمكم عند اهلل �أتقاكم» ،وقالوا� :إن املراد
بال�شعوب ب�ط��ون العجم وبالقبائل قبائل ال �ع��رب ،وهو
تف�سري يف نظرنا غ�ير �صحيح ،و�أو� �ض��ح دل�ي��ل على ذلك
�أن العرب مل تكن تفهمه حني نزول الآية .ويرجح �أحمد
�أمني � ّأل يكون ا�سم ال�شعوبية قد �أطلق على هذه احلركة
�إال يف الع�صر العبا�سي الأول ،وه ��ذا حكم م��ن ال�صعب
ا ألخ��ذ به ب�سبب اختمار اجل��ذور الأوىل لهذه احلركة يف
الفرتة الأموية حتديدا وهي الفرتة التي ات�سمت يف نظر
البع�ض بف�ش ِّو قدر كبري من احليف يف حق املوايل الذين
�شكل الفر�س جزءا كبريا منهم.
واحل ��ال �أن امل���ض�م��ون ال���س�ي��ا��س��ي لل�شعوبية �أم� � ٌر �أدرك ��ه
خ���ص��وم�ه��ا ب���ش�ك��ل وا� �ض ��ح ،وم ��ا ات�ه��ام�ه��م ل�ه��ا ب��ال��زن��دق��ة
وال�سعي �إىل هدم الإ�سالم وعقائده �إال عالمة على ذلك،
فقد �سعت احلركات ال�شعوبية �إىل �إع��ادة ترتيب �أو�ضاع
ال��دول��ة الإ�سالمية وف��ق ما تقت�ضيه الهند�سة اجلديدة
للمجتمع الإ��س�لام��ي ،وال�ت��ي م��ا ع��ادت تخ�ضع للغالبية
العربية وع�صبيتها خا�صة بعد فتح بالد فار�س و�إفريقيا.

فمهما يكن من �أمر ،ف�إن ال�شعوبية يف �أ�سا�سها عبارة عن
رد فعل على اال�ستهجان والتنقي�ص الذي مار�سه العرب
على غريهم من مكونات العرب االجتماعي ال�سيا�سي يف
العهد الأموي خا�صة ،فعربت عن طموح املوايل (الفر�س،
املولدين ،ال�صقالبة� ...إلخ).
�أما ال�شعوبية يف امل�شرق العبا�سي ،فيختلف الباحثون يف
حتديد بداية دقيقة لها بني من يربطها بنهاية الدولة
الأم��وي��ة وب�ين م��ن ي��رى �أن�ه��ا مل تظهر �إال م��ع دول��ة بني
ال�ع�ب��ا���س وخ��ا��ص��ة يف منت�صف ال �ق��رن ال �ث��اين ال�ه�ج��ري،
وذل��ك �أن ع��داء امل��وايل الفر�س للع�صبية العربية كان رد
فعل على «احتقار» العرب لهم يف عز الدولة الأموية ،وقد
نقلت لنا امل�صادر العربية كثريا من مظاهر اال�ستعالء
على املوايل و�أبناء الإماء لعل �أظهرها كان جهر اخلليفة
عبدامللك بن مروان با�ستهجانه لأبناء الأمَة على م�سمع
ابنه م�سلمة الذي كان ابن �أَمَة �أي�ضا.
�أم ��ا ال�شعوبية يف الأن��دل ����س ،فينقل ل�ن��ا اب��ن ع�ب��درب��ه يف
العقد الفريد �سجاال مداره على ال�شعوبه وف�ضل العرب
ب�ين املتع�صبني ل�ل�ع��روب��ة -ث�ق��اف��ة وت��اري�خ��ا ول �غ��ة -وب�ين
ال��داع�ين �إىل الت�سوية املطلقة ب�ين ال�ع��رب وغ�يره��م من
ال�شعوب ،وقد خ�ص�ص كتاب «اليتيمة يف ن�سب وف�ضائل
العرب» للحديث عن تاريخ العرب و�أن�سابهم ،و�أت��ى فيه
على ذكر دعوى ال�شعوبية الذين ي�سميهم �أهل الت�سوية،
كما �أورد ذك��ر اع�ترا��ض��ات اب��ن قتيبة يف امل��و��ض��وع وردود
ال�شعوبية عليه كما على غريه من املتع�صبني للعرب ،دون
�أن ينتهي �إىل موقف معاد لل�شعوبية الذين مل يخرجهم
من دائرة الدعوة �إىل الت�سوية ،فلم يتهمهم بالزندقة وال
بنية �إف�ساد الإ�سالم والق�ضاء على حكم العرب ،واكتفى
بنقل مقالة �أهل الت�سوية كما �صاغها �أ�صحابها يف امل�شرق.
ويف اخلتام ،ن�ستنتج مما تقدم �أن ال�شعوبية كانت حركة
ذات م �� �ض �م��ون ث �ق ��ايف واج �ت �م��اع��ي و� �س �ي��ا� �س��ي ،دخ �ل ��ت يف
مواجهة مع العن�صر العربي ،وك��ان لها دوره��ا البارز يف
خلخلة �أ��س����س دول ��ة الأم��وي�ين ،كما لعبت دورا مهما يف
حتديد معامل مرحلة ما بعد الدولة الأموية يف ال�شرق
كما يف الأندل�س.
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