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َّ
كيــف فكَّــر اإلســام يف الســلطة والحكــم؟ إن مؤلفــي "اآلداب الســلطانية" ،والفالســفة
مثــل الفــارايب وابــن خلــدون ،والفقهــاء ،مل يتعاملــوا مــع املســألة بالطريقــة نفســها ،وبنــوا
فكـ ًرا مع َّقـ ًدا لفـ ِّن الحكــم ال يرتكــز عــى هويــة "إســامية" مقـ َّررة ســلفًا ،بــل متحــاورة
باســتمرار مــع علــم الــكالم .هــذا مــا يتناولــه الحــوار مــع املفكِّــر التونــي مكــرم ع َّبــاس
أســتاذ الدراســات العربيــة باملدرســة العليــا للمعلِّمــن يف مدينــة ليــون بفرنســا ،واملهتــم
بنظريــة الحــرب يف اإلســام والفكــر الســيايس اإلســامي يف العــر الوســيط ،والفلســفة
السياســية واألخالقيــة عنــد الفــارايب وابــن رشــد وابــن باجــة ،ومــن أهــم مؤلفاتــه كتــاب
اإلســام والسياســة يف العــر الوســيط الــذي يســتع ُّد مركــز نهــوض للدراســات والنــر
لنــره قري ًبــا يف نســخة عربيــة مــن ترجمــة معـ ِّرب هــذا الحــوار(*).
كلامت مفتاحية :إسالم  -سياسة  -فقه  -آداب سلطانية  -الفارايب  -ابن خلدون.
(*)  -انظر الحوار األصيل يف:
« L'art de gouverner en Islam », Entretien avec Makram Abbès, propos recueillis par Olivier
Mongin et Xenophon Tenezakis, Esprit, n° 8-9, Août/septembre 2014, p. 163-186.
(*)  -والكتــاب املقصــود هــو :اإلســام والسياســة يف العــر الوســيط ،ترجمــة :محمــد الحــاج ســامل ،مركــز نهــوض
للدراســات والنــر ،بــروت.2019 ،
Islam et politique à l’âge classique, PUF, Paris, 2009.
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ِّ
مؤلــف كتــاب اإلســام
أنــت
والسياســة فــي العصــر الوســيط،
وهــو الكتــاب الــذي جــذب الكثير من
االهتمــام حيــن ُنشــر بمــا أنــه تنــاول
عــددا مــن المواضيــع السياســية
ً
ِّ
بفــن الحكــم ومســألة
المتعلقــة
ِّ
الحــرب والســلم؛ ولكــن أصالتــه قــد
محددة
ـواع
َّ
تكــون فــي إبرازه ثالثة أنـ ٍ
مــن النصوص :اآلداب الســلطانية،
وهــي نصــوص مجهولــة عند الغرب
ولكــن ال ينبغــي أن ُتفاجــئ مــن يقرأ
مكيافيلــي؛ والنصــوص الفقهيــة،
ونصــوص الفلســفة السياســية
التــي ِّ
يمثــل الفارابــي وابــن خلــدون
أهـ َّـم شــخصياتها .فمــا هــي نقطــة
انطــاق هــذا المشــروع؟

كان هدفنــا يف هــذا الكتــاب هــو
استكشــاف عقالنيــات الحكــم التــي نشــأت
يف عــر اإلســام الوســيط (بــن القرنــن
الثــاين عــر والخامــس عــر للميــاد) ،وقــد
حاولنــا دراســة السياســة مــن خــال التاميــز
أول عــن األطروحــات التــي تتناولهــا مــن
ً
ـي ،ومــن ثـ َّم االبتعــاد عــن تحليل
منظــور دينـ ٍّ
األشــكال القانونيــة أو املؤسســية التــي أنتجت
الــدول املعروفــة باســم الخالفــة أو اإلمــارة أو
الســلطنة .وبابتعادنــا عــن هاتــن الطريقتــن،
حاولنــا مــن خــال دراســة تبادلية املامرســات
الحكوميــة أو خصوصيتهــا كشـ َـف املرجعيــات
التــي حـ َّددت منهــج فقيـ ٍه مثــل الغـزايل (ق
 11و 12م) ،أو أحد مؤلِّفي اآلداب الســلطانية
مثــل ابــن املق ّفــع (ق  7م) ،أو فيلســوف مثــل
الفــارايب (ق  10م) .وقــد ســمح لنــا هــذا

االبتعــاد عــن املقاربــات الســائدة بالرتكيــز
عــى الطرائــق الفعليــة التــي تـ َّم مــن خاللهــا
التفكــر يف الســلطة والحكــم يف الوقــت ذاتــه.
وتوجــد يف هــذا املجــال عــ َّدة تقاليــد ال
ميكــن تجاهــل خصوصيتهــا .فنجــد أن مفكـ ًرا
سياس ـ ًّيا عظيـ ًـا مثــل مكيافيــي ال يســلك يف
أعاملــه مســلك رجــل القانــون الحريــص عــى
إنشــاء قواعد مجـ َّردة أو قواعد دســتورية ،وال
مســلك الفيلســوف الــذي يف ِّكــر يف الســيايس
انطالقًــا مــن فكــرة الخــر أو الســعادة ،بــل
ٍ
ٍ
مــوروث
تقليــد
تنخــرط مقاربتــه ضمــن
هــو اآلداب الســلطانية [مرايــا األمــراء يف
التقليــد الغــريب] التــي ترتكــز يف أساســها عــى
تاريــخ كبــار امللــوك مــن مؤســي الــدول أو
اإلمرباطوريــات .ومتثِّــل مســألة أخــاق األمــر
وســلوكه موضو ًعــا مركزيًّــا يف هــذا النــوع
مــن النصــوص ،بينــا نجدهــا موضو ًعــا
ثانويًّــا يف املقاربــات القانونيــة واملؤسســية.
ومــن هنــا كان هدفنــا هــو البحــث عــن
املجــاالت التــي متتــح منهــا هــذه التقاليــد
النص َّيــة مبادئهــا واملســبقات النظريــة التــي
تنبنــي عليهــا النــاذج التــي تســمح بالتفكــر
كل منهــا .وقــد أوضحــت خامتــة
الســيايس يف ٍّ
هــذا الكتــاب أن كتَّــاب اآلداب الســلطانية
يعتمــدون التاريــخ الســيايس لكبــار الح ـكَّام
مــن أجــل اســتنباط قواعــد الحكــم منهــا،
ـي
بينــا يزعــم الفالســفة بنــاء خطــاب علمـ ٍّ
ـوم
وبرهــا ٍّين يف السياســة معتمديــن منــاذج علـ ٍ
أخــرى مثــل امليتافيزيقيــا والبيولوجيــا أو
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العلــوم العقليــة ،وأن موضــوع عمــل الفقهــاء
كان يف نهايــة املطــاف هــو االشــتغال عــى
التعــارض املوجــود بــن القاعــدة واالســتثناء،
وهــذا لعمــري مــن ســات املقاربــة الشــاملة
للمتخصصــن يف القانــون .ويف كل تقليــد،
ِّ
اعتمــد الفكــر الســيايس مرج ًعــا ينطلــق منــه
ومنوذ ًجــا يســعى للنســج عــى منوالــه ،ســواء
عــى مســتوى املبــادئ أو مــن حيــث اآلثــار
املرتتبــة عــن النظريــة.
اآلداب السلطانية أو ُّ
فن
الحكم:
َّ
يتعلــق بكتــب اآلداب
فيمــا
أدبــي
الســلطانية ،فهــي جنــس
ٌّ
مخصــوص .مــا هــي خصوصيتهــا
تــم بهــا
مقارنــة بالطريقــة التــي َّ
التفكيــر السياســي فــي الغــرب فــي
ذلــك الوقــت؟ كيــف تناولــت هــذا
الموضــوع؟
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متثِّــل اآلداب الســلطانية جــز ًءا مــن األدب
غــر الدينــي الــذي تطــور منــذ بداية اإلســام.
فبعــد وقــوع الحــدث األســايس املعــروف
بالفتنــة الكــرى (منتصــف القــرن الســابع)
التــي ولَّــدت حربًــا أهليــة ،وأدت إىل اســتيالء
األمويــن عــى الســلطة ،وجــد املســلمون
ـيايس ال عهــد لهــم
أنفســهم أمــام تش ـكُّل سـ ٍّ
بــه ،حيــث كان عليهــم أن يتعلَّمــوا كيــف
ٍ
وقــت
يحكمــون عاملًــا شاســ ًعا غــزوه منــذ
عفــوي ،بــدأوا يف التو ُّجــه
قريــب .وبشــكل
ٍّ
نحــو املنهزمــن مــن الفــرس والبيزنطيــن

وهــم أصحــاب تقاليــد سياســية وإمربياليــة
عظيمــة .وعمل ًّيــا ،وقبــل قــرنٍ تقري ًبــا مــن
بدايــة حركــة الرتجمــة الكبــرة للنصــوص
العلميــة والفلســفية إىل اللغــة العربيــة ،ت َّم يف
ـيايس
منتصــف القــرن الثامــن ترجمــة أدب سـ ٍّ
ـي ت ـ َّم إدماجــه يف املــوروث
مــن أصــل أجنبـ ٍّ
اإلســام وحتــى مــا قبــل اإلســامي ،لــي
يش ـكِّل أســاس مــا س ـ ُيكتب الح ًقــا يف اآلداب
الســلطانية .ويف هــذا دليـ ٌـل عىل أن املســلمني
األوائــل مل يكــن لديهــم َو ْهـ ُم وجــود سياســة
"إســامية" مق ـ َّررة يف النصــوص الدينيــة .بــل
إنهــم عــى العكــس مــن ذلــك ،مل ينظــروا
ـوص يف
إىل النصــوص املق َّدســة عــى أنهــا نصـ ٌ
الحكــم أو مد َّونــة للعقائــد السياســية كــا
ي َّدعــي مف ِّكــرو اإلســام الســيايس يف الوقــت
الراهــن مــن خــال التلويــح بشــعار" :القــرآن
دســتورنا" .فاملعــارف التــي ســيت ُّم وصفهــا
ُ
معــارف "إســامية" ،هــي يف
الحقًــا بأنهــا
نتــاج انفتــا ٍح عــى العــامل واندمــاج
الواقــع ُ
رسيــع ألعــال األقدمــن يف مســائل اإلدارة
والحكــم والتفكــر يف الســلطة .وال يعنــي
هــذا عــدم وجــود أصالــة أو سـ ٍ
خاصــة
ـات َّ
يف األعــال الجديــدة ،بــل يعنــي أنهــا كانــت
ـب للعلــوم القدميــة ،ال
ـتيعاب عجيـ ٍ
نتيجــة اسـ ٍ
نتيجــة موقــف مبــد ٍّيئ باســم "هويــة" ســبق
أن تشـكَّلت بالفعــل لحظــة تأســيس اإلســام
يف القــرن الســابع.
وســيت ُّم ترجمــة ثالثــة نصــوص رئيســة.
أولهــا رســائل أرســطو إىل اإلســكندر ،وهــي
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ت ُعــزى إىل أرســطو ألنــه كان يُعتــر النمــوذج
املثــايل للفكــر ،ولكــن هــذا الرســائل قــد
تكــون كُتبــت يف بــاد فــارس خــال الفــرة
الهلنســتية .أضــف إىل ذلــك ،أن العــرب
كانــوا ال يعرفــون كتــاب السياســة ألرســطو،
نصــا سياس ـيًّا وحي ـ ًدا
ومل يعرفــوا ألرســطو إال ًّ
هــو كتــاب علــم األخــاق إىل نيقوماخــوس.
وســوف ت ُغـذِّي رســائل أرســطو إىل اإلســكندر
أول مــن خــال
تقليــ َد اآلداب الســلطانيةً ،
مــا حوتــه مــن ِح َكـ ٍـم وأفــكار حــول الحــرب
والســلم ،ثــم عــن طريــق ربــط الصلــة بــن
(املتجســدة يف شــخص أرســطو)
املعرفــة
ِّ
والســلطة (التــي ميثِّلهــا اإلســكندر األكــر)،
وأخــ ًرا مــا يتعلــق بأخــاق األمــر وبنــاء
منــوذج مثــا ٍّيل للســلطان.
أمــا النــص الثــاين الــذي ســاهم إىل حــ ٍّد
كبــرٍ يف تشــكيل كتــب آداب الحكــم ،فهــو
كتــاب كليلــة ودمنــة ،وهــو كتــاب حكايــات
ـدي لبيدبــا الفيلســوف يق ـ ِّدم
مــن أصــل هنـ ٍّ
رؤي ـ ًة مخصوص ـ ًة ملــا يجــب أن تكــون عليــه
العالقــة بــن املعرفــة والســلطة .وكــا هــو
الحــال يف النــص الســابق ،فــإن الفيلســوف
جســد املعرفــة التــي يجــب أن تث ِّقــف األمــر
يُ ِّ
وتــرح لــه واجبــات رئيــس الدولــة .ويتم َّيــز
هــذا النــص بتفكــرٍ
عميــق يف أخالقيــات
ٍ
البــاط ،وبفهـ ٍـم جيـ ٍـد ملســألة ضبــط النفــس
أساســا لحكــم اآلخريــن .وقــد انتــرت
ً
هــذه الحكايــات عــى نطــاقٍ واســعٍ يف
األدب العــريب ،ومتــت ترجمتهــا إىل الالتينيــة

وعــد ٍد مــن اللغــات األخــرى خــال العصــور
الوســطى.
أمــا النــص الثالــث ،فهــو وصيــة أردشــر
حاســا
امللــك الفــاريس الــذي كان عملــه
ً
يف القــرن الثالــث للميــاد عــى املســتوى
الســيايس منــذ أن قــام بتوحيــد بــاد فــارس
وتأســيس اإلمرباطوريــة الساســانية .فبعــد
غــزوات اإلســكندر ،اهتــزت اإلمرباطوريــة
الفارســية ووجــدت نفســها يف ســياق تفتُّـ ٍ
ـت
ســيايس تعايشــت فيــه عــ َّدة ماملــك كان
ٍّ
يحكمهــا أمــراء وحــكَّام محليــون ،إىل أن
و َّحدهــا أردشــر تحــت ســلطة مركزيــة
واحــدة وضعــت حــ ًّدا للتــرذم .وإضافــة
إىل مــا احتــواه النــص مــن ِح َكـ ٍـم بخصــوص
الحــرب واالنقســام الســيايس والعالقــة بــن
الح ـكَّام واملحكومــن ،فــإن أه ـ َّم مــا تناولــه
هــو مــا يتعلَّــق مبســألة الديــن :فقــد عــارص
أردشــر دعــوة مــاين مؤســس الديانــة املانويــة
املقتبســة مــن الزرادشــتية ومــن بعــض
األديــان األخــرى مثــل املســيحية .وهــذا مــا
يــر َّدد صــداه يف وصيــة أردشــر ،ال ســيام
الخاصــة مبكانــة الديــن يف
يف التأ ُّمــات
َّ
اإلمرباطوريــة ومــا يتعلَّــق بــرورة احتــواء
الســلطان  -مــن أجــل تثبيــت أركان مل ِكــه -
عــى نفــوذ الكهنــة واملتكلِّمــن باســم الديــن.
ولعــل الــدرس الرئيــس مــن وصيــة أردشــر
يتمثَّــل يف وجــوب عــدم اســتكانة الســلطة
السياســية لرجــال الديــن؛ ألنهــم ســيقومون
آجــا  -بابتالعهــا.
عاجــا أم ً
ً
-
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هــذه األطروحــة حــول خضــوع
الديــن للسياســي ،هــل نجدهــا فــي
النصــوص األخــرى التــي ألهمــت
اآلداب الســلطانية العربيــة؟

6

نعــم ،ميكــن قراءتهــا يف النصــوص التــي
تناولــت مكانــة الديــن يف املدينــة ،عــى
غــرار كتــاب امللــة للفــارايب الــذي يجعــل
الديــن خاض ًعــا للفلســفة ومــن ثـ َّم للســيايس؛
ألن الزعيــم الســيايس يجــب أن يكــون
فيلســوفًا عــى صــورة امللــك الفيلســوف عنــد
أفالطــون .لكــن مســألة اســتقالل الســيايس
يف اإلســام ســتتح َّدد بالخصــوص يف التقليــد
التاريخــي األديب لــآداب الســلطانية ،وهــذا
رغــم أنهــا تعتــر الديــن  -باعتبــاره مجموعـ ًة
مــن القيــم األخالقيــة أو التقاليــد االجتامعيــة
أســاس الســلطة الفاضلــة .وقــد اســتفاد
َ
هــذا االســتقالل مــن الثقافــة اإلناســية
(األنرثوبولوجيــة) التــي حفلــت بهــا عــ َّدة
نصــوص ،ال ســيام كليلــة ودمنــة ،والتــي
اعتنــت يف املقــام األول بتحليــل املشــاعر ،عىل
غـرار الحســد مثـ ًـا الــذي قــد يُثــر املتملِّقــن،
واألنانيــة ونكـران الجميــل والطمــوح املفــرط
والعدوانيــة ،وقــد بُنيــت تلــك التحاليــل عــى
أســاس تفكــرٍ
عميــق حــول املشــاعر التــي
ٍ
تحــ ِّرك البــر واملتعلِّقــة بالعنــف والحــرب
والســام والعــدل ،ويف العمــوم بالتحكُّــم يف
النفــس ويف اآلخريــن .أمــا عن رســائل أرســطو
إىل اإلســكندر ،فالكتــاب يضعنــا مبــارش ًة يف
صلــب اســتقاللية السياســة تجــاه الديــن؛ إذ

هــو يعــرض علــم السياســة عــى أنــه رشاكـ ٌة
بــن الحكيــم واألمــر ،كــا يربــط غــزوات
اإلســكندر بالقواعــد السياســية التــي وضعهــا
أرســطو ،حيــث يتـ ُّم تقديــم هــذا األخــر عىل
أنــه معلِّــم اإلســكندر ومستشــاره أو وزيــره؛
ســيايس كبــر لــه يف
ومــن هنــا إســناد دور
ٍّ
مفهمــة سياســة األمــر وتنفيذهــا عــى أرض
الواقــع .لكــن مــن الــروري هنــا تحديــد
نقطــة أساســية ،وهــي التمييــز بــن مه َّمــة
الحكــم ومه َّمــة املُلــك.
فعــى عكــس النمــوذج األفالطــوين الــذي
يرتبــط فيــه الســلطان الســيايس بالفلســفة
مــن خــال شــخصية امللــك الفيلســوف ،فــإن
اآلداب الســلطانية تفصــل بــن الكفايتــن،
أي بــن ســلطة الحكــم وســلطة ال ُملْــك.
فكفايــة األمــراء تتمثَّــل يف غــزو األرايض
وتدمــر األعــداء بالقــوة أو باملكْــر (يُعتــر
عظيــا
اإلســكندر يف املأثــور الرشقــي أمــ ًرا
ً
واســع الحيلــة) ،لكــن الغــزو ال يكفــي وحــده
لتحديــد الفــن الســيايس .فهــذا الفــن يحتــاج
ْــم هــي مــن اختصــاص
إىل معــارف ُحك ٍ
الحكيــم أو الفيلســوف .وتتامهــى هــذه
الكفــاءة الفلســفية مــع الحكمــة العمليــة
( )phronèsisاألرســطية ،وتنغــرس بقــوة
يف التقليــد العــريب لفنــون الحكــم .ذلــك أن
املؤهــل ألداء هــذه امله َّمــة هــو يف العمــوم
طويــا يف تجــارب
ً
الشــخص الــذي تأ َّمــل
األُمــم ،وف َّكــر يف أوضــاع بلــده ،واكتســب مــا
يكفــي مــن الحكمــة العمليــة لــي يحكــم

مركز نهوض للدراسات والنشر

بطريقــ ٍة جيــدة .هــذا هــو الوجــه الــذي
يظهــر بــه أرســطو يف هــذه الرســائل ،والــذي
ســيتح َّدد مبوجبــه تكويــن مختلــف وزراء
اإلدارة العباســية وكتَّابهــا واختيارهــم عــى
امتــداد قــرون .وعــى عكــس الصــور النمطيــة
الشــائعة حــول االســتبداد الرشقــي ،فــإن
ْــق هــذه النصــوص هــو
أفضــل األمــراء َوف َ
مــن يفــ ِّوض الســلطة الحقيقيــة (أي إدارة
الدولــة وليــس امتــاك األرايض أو شــارات
ال ُملْــك) إىل أصحــاب علــوم ال ُحكْــم وإىل
األشــخاص القادريــن عــى ال ُحكْــم الرشــيد.
فبفضــل مهاراتهــم ،يتــ ُّم تحقيــق األهــداف
العليــا لف ـ ِّن الحكــم :ضــان ازدهــار البــاد،
وتحقيــق العدالــة ،وتطبيــق الرشيعــة،
وحاميــة مصالــح النــاس ،إلــخ .وهنــا نعــر
عــى الوعــي مبــا يعــري الســلطة مــن نقـ ٍ
ـص
حــن تُقــر غايتهــا عــى مــا يُعتــر مــن
تحصيــل الحاصــل ،أي حــن تكــون مركــز ًة
التوســع اإلقليمــي أو الهيمنــة الخالصــة.
عــى ُّ
و"مرايــا األم ـراء" ()Miroirs des princes
هــو االســم الــذي يُطلــق عــى النصــوص
املامثلــة لــآداب الســلطانية يف املــوروث
الغــريب ،وقــد أُطلــق اســم "مــرآة" ()Specula
(عــى ســبيل املثــال مرايــا الح ـكَّام Specula
 principumأو مرايــا امللــوك Speculum
)regis؛ ألنــه كان يُفــرض فيهــا أن تقــ ِّدم
للملــك مثــالً للعدالــة والخــر مطابقًــا
لصورتــه .لــذا يجــب أن يعكــس الكتــاب
ســات الحاكــم الراشــد ،ويُســاعد األمــر

عــى أن يتطابــق مــع صورتــه وعــى أن يغــدو
واع ًيــا بخطــورة مهمتــه .لكــن األمــر نفســه
ميكــن أن يصبــح املــرآة الح َّيــة التــي تنعكــس
فيهــا تلــك الفضائــل.
وعــى الرغــم مــن حضــور صــورة املــرآة
أحيانًــا يف النصــوص العربيــة عــى املســتوى
املجــازي ،فــإن اســم هــذا النــوع مــن
النصــوص مختلـ ٌـف؛ إذ يُطلــق عليهــا تحديـ ًدا
اســم اآلداب الســلطانية أو آداب امللــوك،
مبعنــى قواعــد ســلوك الســلطة السياســية أو
امللــوك .وتُ ثِّــل قواعــد الســلوك هــذه جــز ًءا
مــن األدب الــذي يُفــرض أنــه مــا يشــكِّل
األديــب ،أي مــا يعــادل اإلنســان الرشيــف
[يف أوروبــا] يف القــرن الســابع عــر .وتهــدف
هــذه الرســائل السياســية إىل تأديــب األمــر،
أيضــا الكتَّــاب والقضــاة واملستشــارين
ولكــن ً
والــوزراء ،وبشــكلٍ أعـ َّم جميــع مــن يشــتغل
بشــؤون الحكــم .وهــي متثِّــل جــز ًءا مــن
املعــارف الكل َّيــة التــي يجــب أن يحصــل
عليهــا كل أبنــاء النخبــة االجتامعيــة .لكــن
أيضــا للعا َّمــة،
هــذه النصــوص كانــت متاحـ ًة ً
وانتــرت انتشــا ًرا يفــوق بكثــرٍ انتشــار
املتخصصــة مثــل كتــب امليتافيزيقــا
النصــوص
ِّ
والبرصيــات والرياضيــات .بــل إن النصــوص
السياســية مثــل نصــوص الفــارايب مل تنتــر -
كــا يبــدو لنــا  -مبثــل انتشــار نصــوص اآلداب
الســلطانية؛ نظـ ًرا العتامدهــا تاريخ الســاطني
والح َكــم واألمثــال والشــعر ِ
والــدول ِ
الحكَمــي
وأقــوال األنبيــاء والحكــاء .ومــن ث ـ َّم ،فــإن
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ــر مــن الوصــول إىل
الوصــول إليهــا كان أَيْ َ َ
الرســائل العلميــة التــي تتنــاول السياســة يف
عالقتهــا بنظريــة النفــس أو الكونيــات أو
املاورئيــات.
َّ
تتمثــل مرايــا األمــراء فــي
فيــم
َ
التقليــد األوروبــي؟

حســب مــا جــاء يف كتــاب فنــون ال ُحكْــم
مليشــال ســينيالر (،((()Michel Senellart
ـي يف هــذا املوضــوع ،فــإن
وهــو كتــاب مرجعـ ٌّ
املرايــا كانــت موجــود ًة يف التقاليــد األوروبيــة
منــذ القــرون الوســطى ،وال ســيام يف شــال
ٍ
ملحــوظ يف
أوروبــا ،وقــد ازدهــرت بشــكل
حــدود القــرن الســادس عــر مــع صــدور
كتــاب املــرآة السياســية (le Miroir
 )politiqueلغيــوم الربيــاري (Guillaume
 )de la Perrièreوكتــاب السياســات (les
 )Politiquesلجوســت ليبس (.)Juste Lipse
فقبــل ذلك بفــرة وجيــزةُ ،وجــدت أطروحات
مه َّمــة مثــل دليــل الحاكــم ()Policraticus
ليوحنــا الســالزبوري ()Jean de Salisbury
يف القــرن الثــاين عــر ،والنظــام األمــري
( )Du régime princierلجيــل الرومــي
( .)Gilles de Romeبــل إن القديــس تومــا
اإلكوينــي نفســه كان مؤلِّــف كتــاب واليــة
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(1) Michel Senellart, les Arts de gouverner. Du regimen médiéval au concept de gouvernement, Paris,
Le Seuil, 1995.

ال ُحــكَّام (،)De regno ad regem Cypri
وهــو متوافــق مــع روح تقليــد املرايــا ،يف حني
ال يُعتــر كتــاب األمــر ملكيافيــي ســوى مــرآ ٍة
اســتغل ذاك التفكــر الطويــل
َّ
كاذبــة؛ ألنــه
يف فنــون الحكــم مــع تغيــر الرتكيــز عــى
مســألة االســتيالء عــى الســلطة والحفــاظ
عليهــا ،وهــو مــا كان يف أصــل كتابــة الرســائل
الخاصــة باملصلحــة العليــا للدولــة كــا نجــده
َّ
مــع بوتــرو ( )Boteroأو نــودي ()Naudé
يف القــرن الســابع عــر .وبشــكلٍ عــام ،فقــد
تطــور التقليــد العــريب خــال تلــك الفــرة
كل مــن الــرق
نفســها مــع تداخــل كبــر يف ٍّ
والغــرب؛ ألن النصــوص كانــت مســتوحا ًة من
ال ـراث اليونــاين الرومــاين القديــم ،والتــورايت
والــرق أوســطي .فنحــن نجــد عــى كال
الجانبــن اســتعاد ًة لصــورة الراعــي وفــن
الرعويــة ( )pastoratعــى ســبيل املثــال،
وهــي املوضوعــات التــي حلَّلهــا ميشــيل
مطــول يف
ً
فوكــو ()Michel Foucault
دراســته للحاكميــة (.)gouvernementalité
مــا مي ِّيــز املرايــا العربيــة باملقارنــة مــع
مثيلتهــا الغربيــة يف العصــور الوســطى هــو -
ً
أول  -حضــور مبحــث الحــرب ،الــذي يرتبــط
تناولــه بحفــظ الدولــة وســامتها .ففــي
ـول إىل مكيافيــي،
تقاليــد املرايــا الغربيــة وصـ ً
مل ت ُتنــاول الحــرب عــى أنهــا مــن فضائــل
األمــر الكامــل؛ ألن الحــرب يف نظــر مســيحية
تجســد الخطيئــة
القــرون األوىل كانــت ِّ
األصليــة ،أي الــر وجشــع البــر وطمعهــم،
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حتــى إن املســيحيني األوائــل كانــوا يرفضــون
االنضــام إىل الجيــش الرومــاين .لكــن هــذا
األمــر تغـ َّـر خــال الغــزوات الرببريــة :فقــد
حــق يف
رأى القديــس أوغســطني وجــود ٍّ
الدفــاع ضــد املهاجمــن ،وهــذا مــا كان يف
أصــل نظريــة الحــرب العادلــة .لكــن الحــرب
ظلَّــت غائبـ ًة عمل ًّيــا حتــى عــر ميكيافيلــي،
باســتثناء بعــض الرســائل النــادرة مثــل رســالة
جيــل الرومــي ،بينــا نجدهــا يف التقاليــد
رشا بالتفكــر
العربيــة متصلــة اتصــالً مبــا ً
العــام حــول السياســة ،بــل وحــارضة حتــى
يف وصــف املعقوليــات التــي تســتخدمها ،ال
ســيام فيــا يتعلَّــق مببحــث الحيلــة .وهــذا
هــو الســبب يف أن لدينــا أدبًــا يصــوغ نو ًعــا
مــن التفكــر الحــريب مختلفًــا عــن ذاك
الــذي نعرفــه عــاد ًة حــن نتحــ َّدث عــن
الحــرب يف اإلســام .هنــا ،ال يُعتمــد األدب
املقـ َّدس والالهــوت أو القانــون بقــدر اعتــاد
أخالقيــات األمــر والقواعــد التــي يتبعهــا
الســاطني العظــام يف تأســيس دولهــم .وميكننا
القــول إن املرايــا العربيــة قــد اعتمــدت منــذ
ٍ
وقــت مبكِّــر منوذ ًجــا ال يخضــع ملوضوعــة
الحــرب املق َّدســة؛ ألن عــد َّو األمــر يف املقــام
األول هــو منا ِف ُســه عــى الحكــم.
ويتعلَّــق االختــاف الثــاين بإضفــاء طابــع
محــوري عــى الفضائــل وجعلهــا تحتــل
ٍّ
مكانًــا بــارزًا يف املرايــا الغربيــة ،حيــث يت ـ ُّم
ـي ،وخاصـ ًة
ـي وروحـ ٍّ
تناولهــا مــن منظــور دينـ ٍّ
يف الرســائل املبكِّــرة .فهــذا الجانــب الــذي

يتمحــور بقــوة حــول الوعــظ ،يتـ ُّم تجــاوزه يف
املرايــا العربيــة مــن خــال بلــورة أخالقيـ ٍ
ـات
مصاغــة بالكامــل مــن وجهــة نظــر مهنــة
األمــر أو رجــل الدولــة ،حتــى وإن ظلَّــت
تداخالتهــا مــع األخالقيــات الفرديــة أو العا َّمة
عديــدةً .ورغــم أن املرايــا العربيــة بــدأت يف
الظهــور يف القــرن الثامــن ،فــإن روحهــا كانــت
ـرب إىل نظريتهــا الغربيــة يف أواخــر العصــور
أقـ َ
الوســطى الغربيــة وبدايــة عــر النهضــة؛ إذ
ركــزت عــى فضائــل األمــر السياســية أكــر
مــن فضائلــه الدينيــة .فنحــن هنــا يف مجــال
األخالقيــات أكــر منــه مجــال األخــاق؛ ألن
األخالقيــات تتعلَّــق بقواعــد سـ ٍ
ـلوك جوهريــة،
خارجــي،
بينــا تحتــاج األخــاق إىل ضــان
ٍّ
ـام ميكنــه أن ينبثــق مــن
أي إىل عنــر متسـ ٍ
واجــب مطلــق مثــل الواجــب الكانطــي أو
ٍ
واجــب الديــن ،وينطــوي يف نهايــة املطــاف
عــى عقوبــة أو جــزاء يف الــدار اآلخــرة.
فاألخالقيــات عنــر موجــود يف كتــاب األمــر
ملكيافيلــي ،لكنــه مــرآ ٌة زائفــة؛ ألنــه يصــوغ
ٍ
أخالقيــات غــر دينيــ ٍة ويجــدف ضــد تيــار
اإلنســية الرائــج يف ذلــك الوقــت .ومــع ذلــك،
فــإن بعــض مبــادئ املرايــا العربيــة (اســتخدام
القــوة والحيلــة ،والقــدرة عــى أن يغــدو
املــرء قاســ ًيا وفظًّــا عنــد الــرورة) كانــت
حــارض ًة بقــو ٍة يف النصــوص العربيــة منــذ
القــرن الثامــن للميــاد ،وهــو مــا يـ ُّ
ـدل عــى
أن التفكــر يف الصفــات السياســية يف عالقتهــا
مبهنــة رجــل الدولــة وخصوصيــة دوره قــد
بــدأت منــذ وقـ ٍ
ـت مب ِّكــر ج ـ ًّدا.
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فن احلكم يف اإلسالم
حوارات | ُّ

هــل مــا زالــت كتــب اآلداب
ً
اليــوم مــن
مقــروءة
الســلطانية
َ
ِقبــل ُّ
النخــب السياســية أو الدينيــة؟

يف العــر الحديــث ،متــت العــودة إىل
الكثــر مــن النصــوص املكتوبــة بالعربيــة
وتُرجــم بعضهــا إىل الرتكيــة أو الفارســية ،لكــن
اإلنتاجــات الجديــدة كانــت قليلـ ًة بعــد القرن
الســادس عــر .لقــد تج َّمــد هــذا الجنــس
مــن الكتابــات ،لكنــه واصــل العيــش يف
شــكله القديــم حتــى بدايــة القــرن العرشيــن.
وبالنســبة إىل بعــض النصــوص ،فقــد اســتطاع
التقليــد التكيُّــف مــع الشــكل الحديــث
للرســائل السياســية ،وذلــك مــن خــال
تب ِّنــي تعاليــم التنويــر أو األفــكار الحديثــة
يف القــرن التاســع عــر مثـ ًـا حــول الدولــة
واأل َّمــة واإلدارة .وبعــد ســقوط اإلمرباطوريــة
العثامنيــة ،اختفــت املرايــا مجــد ًدا ،قبــل أن
تت ـ َّم اســتعادتها بفضــل أعــال النــر خــال
النصــف الثــاين مــن القــرن العرشيــن .لكــن
العديــد منهــا مــا يـزال يف شــكل مخطوطـ ٍ
ـات
غــر منشــور ٍة قابعــة يف مختلــف مكتبــات
الــرق أو حتــى يف أوروبــا.
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ومــع ذلــك ،فقــد كان االســتقبال العــريب
لهــذه النصــوص ســلب ًّيا للغايــة وإشــكال ًّيا.
فقــد اعتربهــا العلــاء العــرب املعــارصون
تأمـ ٍ
ـات سياســي ًة نابعـ ًة مــن مثقفــن عضويني
إن جــاز التعبــر ،قريبــن مــن الســلطة
ويهدفــون إىل إضفــاء الرشعيــة عــى أنظمــة

حكــم اســتبدادية وغــر عادلــة .وبتســليط
ٍ
اإلشــكاليات الغربيــة الحديثــة املتعلِّقــة بنقــد
الهيمنــة ومنطقهــا عــى تلــك الرســائل ،فقــد
رأى فيهــا العديــد مــن املفكِّريــن  -ومنهــم
الفيلســوف املغــريب محمــد عبــد الجابــري
الــذي يعتــر مــن أهــم شــخصيات الفكــر
العــريب املعــارص  -مصــد َر الــر الســيايس
العــريب يف الزمــن الراهــن.
ولقــد حاولــت يف كتــايب وضــع هــذا االتهام
يف ســياقاته إلثبــات أنــه غــر مــ َّرر ،وأن
ال ُحجــج املطروحــة يجــب اعتبارهــا نســبي ًة
عــى األقــل؛ وذلــك لــي ال نقــع يف مفارقـ ٍ
ـات
تاريخيــة مــن خــال إثقــال تلــك النصــوص
بالشــواغل السياســية للعــامل املعــارص .فهــي
وإن كانــت تدافــع عــن شــكلٍ مــن أشــكال
االســتبداد الســيايس ،أي عــن تصــ ُّور مفــاده
أن الســلطان ال ينبغــي لــه أن يُتقاســم
وأن القوانــن ميكــن االنتقــاص منهــا باســم
الحفــاظ عــى الســلطة أو املصلحــة العا َّمــة،
فإننــا يجــب باملقابــل أن نعــرف أنهــا ال تبتغي
الدفــاع عــن االســتبداد أو الطغيــان .بــل إنــه
ســيكون مــن بــاب ســوء الفهــم عــدم االنتبــاه
لهــذا الفــرق املهــم بــن مفهــوم الســلطة
املطلقــة ومفهــوم االســتبداد ،فنمــوذج
أيضــا تطـ ُّور العديــد
االســتبداد هــو مــا حـ َّدد ً
مــن الفلســفات السياســية مثــل فلســفة
هوبــز .وبشــكلٍ عــام ،فــإن الحكــم الســلبي
عــى مضمــون اآلداب الســلطانية يتـ ُّم انطالقًا
مــن تصــور ٍ
ات حديثــة لدولــة القانــون وفكــر
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كتَّــاب التنويــر مثــل روســو الذيــن حاربــوا
الســلطة املطلقــة وحاولــوا بنــاء القانــون
الســيايس عــى مبــادئ جديــدة.
التقليد الفقهي وارتباطه
بعلم أصول الدين:
خــارج الفكــر الفلســفي ذاتــه،
فقهــي يختــرق الفكــر
يوجــد تقليــد
ٌّ
السياســي اإلسالمي ،وهو التقليد
الــذي ُي ِّ
ـي الثانــي
مثــل الجنــس النصـ َّ
َّ
يتعلــق بــه عملــك .مــا هــي
الــذي
أهميــة هــذا التقليــد؟

غال ًبــا مــا كان التقليــد الفقهــي بوابتنــا
نحــو الفكــر الســيايس اإلســامي ،وهــذا مـ َّرر
متا ًمــا؛ ألن للفقــه صـ ٍ
ـات قويـ ًة بعلــم أصــول
الديــن ،ويعــود يف جــزء منــه إىل تفســر
النصــوص التأسيســية لإلســام .وتشــمل هــذه
النصــوص املق َّدســة املصــادر القرآنيــة (النــص
والتفســر) ،وأقــوال النبــي أو األحاديــث،
أيضــا مامرســات املســلمني األوائــل،
ولكــن ً
وخاصــ ًة القــادة منهــم مثــل عمــر بــن
الخطــاب م َّمــن َّأســس لنــو ٍع مــن الفقــه .ويف
الواقــع ،فقــد صيــغ التقليــد الســيايس الــذي
نجــده يف الفقــه إىل ح ـ ٍّد كبــر حــول مســألة
والدة اإلســام التــي تحكَّمــت فيهــا ظاهرتــان
رئيســتان :الغــزو اإلقليمــي الــذي تــ َّم يف
ـدام بــن أوائــل املســلمني والقــوى
أجــواء صـ ٍ
املجــاورة ،والحــرب األهليــة أو الفتنــة التــي
اندلعــت بــن املســلمني أنفســهم.

ومل يســتقل الفقــه الســيايس بشــكلٍ
ٍ
ملمــوس عــن مجــاالت القانــون األخــرى
إال يف بدايــة القــرن الحــادي عــر بفضــل
كتــاب األحــكام الســلطانية للفقيــه العراقــي
املــاوردي ،وهــو كتــاب معــروف جــ ًّدا يف
الــراث االســترشاقي منــذ القــرن التاســع
عــر .وت ْك ُمــن أهميــة هــذا التقليــد يف أنــه
نظــر لوظائــف الســلطان ،ولطريقــة الوصــول
إىل الســلطة ،ولدواويــن الحكومــة (الــوزارة،
الجيــش ،الكتابــة ،الجبايــة ،املحاكــم،
والحســبة ،الــخ) انطالقًــا مــن املامرســات
ـرس
الفعليــة للحـكَّام .لذلــك ،فهــو تقليــد منغـ ٌ
يف تاريــخ اإلســام ،ويعتمــد تفســر النصــوص
التــي توجــد حولهــا العديــد مــن االختالفــات
التــي ال يخلــو منهــا أي مــن مجــاالت الفقــه
األخــرى .ويف رأيــي ،فــإن األهــ َّم يف تقليــد
الفقــه الســيايس يف اإلســام ،هــو التباعــد
بــن املعايــر التــي غال ًبــا مــا يشــر منوذجهــا
املثــايل إىل الفــرة الســابقة للفتنــة (ما يُسـ َّمى
بفــرة الخلفــاء "الراشــدين") ،وبــن التكيفــات
الالحقــة ،أو لنقــل التوافقــات التــي متــت مــع
حقائــق التاريــخ باســم الــرورة السياســية أو
املصلحــة العا َّمــة أو "املصلحــة العليا للدولة".
أي إن المشــاكل العمليــة ،ال
الالهوتيــة فحســب ،هــي مــدار
اهتمــام فــي الفقــه اإلســامي؟

متا ًمــا .فقــد كانــت النزعتــان املعياريــة
والرباغامتيــة يف الواقــع الديناميتــن الفكريتني
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األساســيتني التــي يــدور حولهــا التقليــد
الفقهــي اإلســامي .وقــد يتأثَّــر بعــض الفقهاء
بشــ َّدة بالتقاليــد الالهوتيــة ويركِّــزون عــى
املغــزى الدينــي للمامرســات التــي يســتمدون
منهــا األحــكام األخالقيــة واملعايــر السياســية،
يفضــل آخــرون أكــر براغامتيـ ًة البحــثَ
بينــا ِّ
عــن حلــو ٍل ف َّعالــة تتوافــق مــع احتياجــات
النــاس ومصالحهــم؛ ولذلــك يركِّزون عــى آثار
الفقــه عــى الفــرد وعــى املجتمــع والدولــة.
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بانقســام آخــر يف
ويقــرن هــذا الــراع
ٍ
التح ُّيــز للتعليــل القانــوين (الشــافعية) واآلراء
الشــخصية للفقهــاء (الحنفيــة) ،أو عــى
العكــس ،للمامرســات القدميــة (املالكيــة)
وحرفيــة النــص املق َّدس (الحنبلية) .وباســتثناء
بعــض اإلجــاع ،فــإن معظــم القواعــد مم َّزقـ ٌة
بــن هــذه األقطــاب ،وتعكــس التباينــات عــى
مســتوى تصــورات الفقــه .فبعــض الفقهــاء ال
يـزال ينظــر إىل الجرائــم بوصفهــا آثا ًمــا ،وهــو
القــوي يف أفــق
مــا يشــهد عــى انخراطهــم
ِّ
الالهــوت ،يف حــن مييِّــز آخــرون بوضــو ٍح بــن
املســتويني ،وهــذا مــا يطــرح مســألة علمنــة
الفقــه وإخراجــه مــن البوتقــة الدينيــة التــي
انحــر فيهــا عنــد تأسيســه بــن القرنــن
الســابع والثامــن للميــاد .وعــى ســبيل
املثــال ،نجــد يف فقــه الحــرب ()jus in bello
املســألة املشــهورة حــول قتــل املدنيــن أو غري
املقاتلــن .فجميــع مــدارس الفقــه ت ُحــرم قتــل
النســاء واألطفــال يف الحــرب ،لكنهــا تختلــف
بالعــال والفالحــن والرهبــان
فيــا يتعلَّــق
َّ

وكبــار الســن واملجانــن والعجــزة .فالشــافعية
يــرون وجــوب قتــل هــؤالء؛ ألن معيــار
االعتقــاد والكفــر مهـ ٌّم يف عقيدتهــم لتحديــد
مــن هــو العــدو ،يف حــن تحظــر املالكيــة
أو الحنفيــة قتلهــم ألنهــم ال يشــاركون يف
املجهــود الحــريب .وهنــا ينتقــل املعيــار نحــو
طبيعــة النشــاط امللمــوس الــذي متارســه
هــذه الفئــات :فطاملــا أنهــم ال يشــاركون يف
الحــرب ،فهــم مــن غــر املقاتلــن ،وال ميكــن
موجــب إضفــاء الرشعيــة عــى قتلهــم.
ألي
ٍ
ولنالحــظ هنــا أن القاعــدة التــي تق ـ ِّرر قتــل
هــذه الفئــة أو تلــك والتمييــز بــن املقاتلــن
وغــر املقاتلــن غــر مســتم َّدة مــن القــرآن،
بــل مــن الروايــات التاريخيــة لبدايــة اإلســام
ٍ
بحــاالت مامثلــة أو مــن التعليــل
املتعلِّقــة
الفقهــي املتالئــم مــع املبــادئ العامــة لــكل
مذهــب.
ويف كل تاريــخ الفقــه يف اإلســام ،يالحــظ
املــرء هــذا التجــاذب بــن النزعتــن نحــو
التديــن والعلمنــة التــي تُفهــم هنــا عــى
أنهــا الفصـ ُـل بــن املجــاالت الدينيــة واملجــال
الســيايس ،أي بــن رضورات املعــاش وشــؤون
املعــاد .ويف الوقــت الحــارض ،فــإن النزعــة
األوىل هــي التــي تســود لســوء الحــظِّ؛ إذ
تــ َّم إضفــاء صبغــة قداســة عــى العديــد
مــن القواعــد أو املامرســات التــي نشــأت يف
سـ ٍ
ـياقات تاريخيــة مح ـ َّددة أو التــي أُنتجــت
مــن ِقبــل مفكِّريــن وجدوهــا حلــولً ذك َّيــة
بالتأكيــد ملشــاكل زمانهــم؛ ولكننــا نجعــل
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مــن تلــك الحلــول عقيــد ًة يف الوقــت الحــايل،
ـر جزئ ًّيــا أزمــة الفقــه يف العديد
وهــو مــا يفـ ِّ
مــن البلــدان اإلســامية راه ًنــا.
مــا رأيــك فــي فرضيــة أوليفيــه
كاري ( ، )Olivier Carréالزاعمة
أن طوبــى اإلســام السياســي
تعيــش فــي الماضــي ،أي فــي
نمــوذج الخلفــاء الراشــدين؟

أوافــق مبدئ ًّيــا عــى هــذه الفرضيــة؛
فنمــوذج الخالفــة الراشــدة هــو يف الواقــع
طــوىب ( )Utopieكثيفــة الحضــور يف العــامل
اإلســامي .وهــو منــوذج مثــر لالهتــام ولكنه
أيضــا؛ ألن الطــوىب ليســت بالــرورة
خطــر ً
مبدعـ ًة :فقــد يكــون لهــا تب ًعــا للكيفيــة التــي
تتهيــكل بهــا تأث ـراتٌ مث ِّبطــة ،وخاص ـ ًة إذا مل
يُنظــر إليهــا عــى أنهــا كذلــك .ففــي هــذه
الحالــة ،ال نكــون يف طــوىب حقيقيــة تســمح
للمــرء بالعيــش يف الالمــكان ،أي يف مــكانٍ آخر
ســيايس متطابــق مــع
مؤمثــل ،وال يف متثُّــل
ٍّ
واقــع املصــادر التاريخيــة التــي متت دراســتها
بطريقــة نقديــة وموضوعيــة ومتح ـ ِّررة مــن
األهــواء املذهبيــة .وعــى وجــه التحديــد،
فــإن النمــوذج الســيايس للخلفــاء الراشــدين
يتامثــل مــع صــورة القائــد املهمــوم بالصالــح
العــام والحريــص عــى أن يكــون خــادم
الشــعب ،واملثــايل عــى املســتوى األخالقــي
(2) Olivier Carré, l’Islam laïc ou le retour à la
Grande Tradition, Paris, Armand Colin, 1993.

ال يســعى بالــرورة للتمتُّــع بــرف الســلطة
ومــا تتيحــه مــن منافــع.
ولقــد جعلنــا حال ًيــا مــن هــذا النمــوذج
منوذ ًجــا مق َّد ًســا ومؤســط ًرا قامئًــا عــى صــورة
رع يطبِّــق بدقَّــة وبطريقــة
ٍ
زعيــم مــ ِّ
عميــاء أحــكام الرشيعــة (وهــذا غــر
صحي ـ ٍح ومتناقــض؛ ألن الرشيعــة مل تتش ـكَّل
تاريخ ًّيــا حينهــا بعــ ُد) .لكــن تُوجــد قــراءة
أخــرى ميكــن أن نصفهــا بأنهــا "أخالقيــة"؛
ألنهــا تربــط املامرســة الســليمة للحكــم أو
التفــوق الســيايس بالرصامــة األخالقيــة أو
حتــى بالزهــد .ومــن هنــا الفــرض املســتمر
والغاشــم للخطــاب األخالقــي يف السياســة،
وخاصــ ًة مــن ِقبــل الحــركات اإلســاموية يف
الوقــت الحــارض ،مــع االعتقــاد بــأن ذلــك
ميكنــه حـ ُّـل مشــاكل الحكــم والقضــاء عــى
الفســاد ،يف حــن أن ذلــك ال يُســاهم عــاد ًة
إال يف املزيــد مــن تدهــور األوضــاع القامئــة.
ولذلــك ،فأنــا أوافــق عــى اعتــاد مقاربــة
تُزيــل الصبغــة األســطورية عــن مامرســات
الحكــم يف اإلســام ،وذلــك بإعادتهــا بــكل
بســاطة إىل مجــال السياســة .وإذا مــا كان
ٍ
مرجعيــات أو
لبعــض النــاس أن يُتخــذوا
أول تحديــد
منــاذج قيــادة ،فإنــه يجــب علينــا ً
صفاتهــم مــن خــال وظائفهــم ،بحيــث
رشعــن
ميكننــا النظــر إليهــم بوصفهــم م ِّ
متميزيــن أو اســراتيجيني كبــا ًرا أو أصحــاب
كفــاءة سياســية عظيمــة أو اســتقامة أخالقيــة
عاليــة ،دون الشــعور بالحاجــة إىل ربطهــم
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ـي .ولعــل أهمية كتاب
بأفـ ٍ
ـق الهــويتٍّ أو أخالقـ ٍّ
أوليفيــه كاري ت ْك ُمــن يف أنــه أظهــر وجــود
ديناميــات علمنــة مبكِّــرة جــ ًّدا يف اإلســام،
وهــي ديناميــات تتطابــق يف الواقــع مــع
نهايــة حكــم الخلفــاء "الراشــدين" واالنتقــال
إىل حكــم دولــة األمويــن التــي كانــت فيهــا
طاعــة الســلطة غــر مرتبطـ ٍة بتديُّــن الزعيــم،
الجوهــري للدولــة.
بــل بوصفهــا املنطــق
َّ
وإىل حــ ٍّد مــا ،فــإن الدعــوة إىل هــذا
النمــوذج الراشــدي هــي  -بالنســبة إىل
املناديــن بــه  -طريقــة لتحــدي تلــك العلمنــة
والســتذكار أمثولــة االنصهــار بــن الوظائــف
الدينيــة والوظائــف السياســية ،وبعبــارة
أخــرى طريقــة للمزيــد مــن ربــط الســلوك
الســيايس بالنمــوذج النبــوي .لقــد كان يُعتقــد
أن الخلفــاء الراشــدين كانوا رجــالً أفذاذًا ،وأن
فذاذتهــم كانــت نابع ـ ًة مــن الديــن؛ ولذلــك
ت ـ َّم تقديســهم .وهــا نحــن نــرى بوضــو ٍح يف
خطابــات مؤيــدي هــذا النمــوذج رغبــ ًة يف
إعــادة بنــاء اإلســام (كــا لــو أنــه مل يُوجــد
قــطُّ!) ،ومقارنــة القــادة (الجهاديــن ،قــادة
ـي وصحابتــه مــن
األحـزاب اإلســاموية) بالنبـ ِّ
جهــة أوىل ،ومــن جهــة أخــرى ربــط أعاملهــم
السياســية بتاريــخ تأســيس اإلســام ،وهــذا
مــا أســميته "الهــوت التأســيس" يف كتــايب
اإلســام والسياســة يف العــر الوســيط.
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لقــد تش ـكَّل ت ـراث الراشــدين مــن خــال
التشــكيك يف الســلطة األمويــة التــي ورثــت
هــؤالء الخلفــاء ،والتــي اعتربهــا البعــض

حكــم
ســلط ًة غاصبــ ًة؛ ألنهــا أقامــت نظــا َم
ٍ
ورا ٍّيث ،عــى عكــس "الراشــدين" الذيــن مل
أي منهــم ابنــه عــى رأس الدولــة.
يســتخلف ٌّ
لقــد اعتمــد األمويــون لتحقيــق اســتقرار
ـكل الدولــة الســائد يف ذلــك الوقت
الدولــة شـ َ
عنــد جريانهــم ،أي الحكــم الــورايث الــذي كان
النمــوذج الرئيــس املتــاح حينهــا .وقــد تطابــق
الســني الوليــد الــذي
هــذا الحــل مــع التيــار ُّ
كان عليــه أن يعــرف يف مجــال السياســة
بفكــرة أن الســلطة تكــون ملــن يســتويل عليها
بقــوة الســاح .وقــد كان موقفهــم مــر ًرا
بفعــل املصائــب التــي سـ َّببتها الفتنــة الكــرى
ـي فيــا
التــي أدت إىل اح ـراب صحابــة النبـ ِّ
بينهــم ،أي مؤســي اإلســام ذاتــه .ولتبديــد
شــبح عــودة الحــرب األهليــة التــي اعتــرت
رشا مطلقًــا ،ح َّرمــوا الخــروج عــى الســلطة
ًّ
القامئــة وفرضــوا الخضــوع لهــا ،حتــى وإن مل
تكــن مســتوفي ًة كامــل املتطلبــات املعياريــة
التــي يشــرطها املثــل األعــى للحاكم الرشــيد.
وبهــذا كانــوا دعــا ًة للمرشوعيــة السياســية
والعســكرية.
أمــا التوجهــان اآلخــران ،الشــيعي
والخارجــي ،فقــد صاغــا منــذ البدايــة فك ـ ًرا
سياسـيًّا مختل ًفــا ،ولكنهــا انتهيا حني ســنحت
لهــا فرصــة تشــكيل دو ٍل عــى أرض الواقــع،
إىل تب ِّنــي النــاذج اإلداريــة نفســها املعتمــدة
عنــد أهــل الســنة .ومــع ذلــك ،فإنــه توجــد
اختالفــاتٌ مه َّمــة عــى مســتوى العقائــد
املؤسســة :بالنســبة إىل الشــيعة ،فــإن الحكــم

مركز نهوض للدراسات والنشر

ي ،أي يف آل بيت
يجــب أن يكــون يف نســل عـ ٍّ
النبــي (رشعيــة دينيــة أو كاريزميــة) ،يف حــن
يــرى الخــوارج أن القيــادة العليــا للمجتمــع
عــدل،
يجــب أن تعــود إىل األفضــل واألكــر ً
حتــى وإن كان عبــ ًدا (رشعيــة أخالقيــة).
وســيكون تطــرف الخــوارج وتع ـ ُّدد حروبهــم
ضــد األمويــن وراء تحويلهــم إىل رمـ ٍز للعمــل
الثــوري يف اإلســام ،وهــذا هــو الســبب يف أن
منــع التم ـ ُّرد يف رســائل الفقــه الســيايس كان
يســتدعي عــى الفــور تجربــة الخــوارج كمثا ٍل
يجســد عصيــان الســلطة املركزيــة.
ـي ِّ
تاريخـ ٍّ
فالسفة اإلسالم
الكالسيكي :الفارابي وابن
خلدون:
تتضمــن الفلســفة السياســية
َّ
في اإلســام شــخصيتين رئيستين،
الفارابــي وابــن خلــدون .وقــد
ُنشــر الكثيــر حــول ابــن خلــدون(.)3
لكــن لنبــدأ مــع الفارابــي ،مــا هــو
مشــروعه الفلســفي؟

إن طمــوح فالســفة اإلســام الكالســييك هــو
ـي حــول السياســة ،وهــو
إيجــاد خطـ ٍ
ـاب علمـ ٍّ
((( مقولة:
Hamit Bozarslan, le Luxe et la violence. Domination et contestation chez Ibn Khaldûn, Paris, Cnrs
Éditions, 2014 ; Gabriel Martinez- Gros, Brève histoire des empires. Comment ils surgissent, comment ils s’effondrent, Paris, Le Seuil, 2014.

كل مــن الفارايب وفالســفة
طمــوح مشــرك بني ٍّ
آخريــن عــى غـرار ابــن باجــة أو ابــن رشــد.
وســرث هــؤالء الفالســفة األفــكار األفالطونيــة
حــول الحكومــة العادلــة كــا جــاءت يف كتاب
الجمهوريــة الــذي ت ُرجــم إىل العربيــة ،كل ًّيا أو
عــى األقــل نقـ ًـا عــن تلخيــص جالينــوس .ويف
غيــاب ترجمــة لكتــاب السياســة ألرســطو،
تأســس الفكــر الســيايس لفالســفة اإلســام
عــى كتــاب األخــاق النيقوماخيــة ألرســطو
وكتــاب الجمهوريــة ألفالطــون ،باإلضافــة إىل
نصـ ٍ
ـوص ثانويــة أخــرى مثــل ملخــص القوانني
ألفالطــون .وعــاوة عــى ذلــك ،فــإن فالســفة
اإلســام كانــوا ميارســون العلــوم (بعضهــم كان
مــن علــاء الفلــك مثــل ابــن طفيــل ،أو مــن
املوســيقيني مثــل الفــارايب ،أو األطبــاء مثــل
ابــن رشــد) ،فهــم علــاء صاغــوا خطابًــا حــول
السياســة يف وقـ ٍ
ـت كان فيــه العلــم والفلســفة
مــا يـزاالن شــيئًا واحـ ًدا.
وهــذا الجانــب واضــح عنــد الفــارايب،
الــذي كان يُسـ َّمى املعلــم الثــاين؛ ألنــه مف ِّكــر
كانــت فلســفته تطمــح  -قبــل كانــط بزمــنٍ
ـام تنــدرج فيــه
طويــلٍ  -إىل أن تتشـكَّل يف نظـ ٍ
ر يف مجمــو ٍع شــاملٍ
كل مقولــ ٍة ُّ
ُّ
وكل عنــ ٍ
ترتابــط دوائــره فيــا بينهــا بشــكلٍ متــنٍ.
وقــد كان أكــر أعاملــه اكتــالً كتــاب آراء
أهــل املدينــة الفاضلــة وكتــاب السياســات
املدنيــة ،وهــذا النــص األخــر هــو مــا اعتــره
مــوىس بــن ميمــون ذرو َة الفلســفة ،والحــال
أنــه ال يزيــد عــن نيــف ومائــة صفحــة.
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ويتقاطــع هــذان النصــان ويؤسســان فكــ ًرا
منهج ًّيــا :فهــا يبــدآن بالنظــر يف مــا وراء
الطبيعــة والكونيــات ،تــي ذلــك دراســة
عقل َّيــة وتأ ُّمــات حــول مكانــة اإلنســان يف
الكــون؛ ليتنــاول السياســة يف نهايتــه ويق ِّدمها
باعتبارهــا تتوي ًجــا لجميــع العلــوم األخــرى
وأدا ًة للتح ُّقــق مــن بعــض االســتنتاجات التــي
أدت إليهــا دراســة القســمني األول والثــاين
(امليتافيزيقــا والعلــوم العقليــة) .لــذا ،فــإن
ـاح
الفــارايب ينظــر إىل السياســة عــى أنهــا مفتـ ُ
تحقيــق مصــر اإلنســان ،أي الســعادة التــي
تندمــج مــع تح ُّقــق غايــة مــا هــو إنســاين ،أي
الجــزء العقــاين مــن الــروح البرشيــة.
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لكــن هــذه العقالنيــة التــي تعتمــد
عــى رؤيــة إنســانية وكونيــة ،والتــي تشــبه
يف بعــض مالمحهــا إىل حــ ٍّد كبــر روح
النهضــة األوروبيــة ،تظــل مــع ذلــك متأثــر ًة
أشــ َّد التأثــر بالتمثُّــات الكونيــة للعصــور
القدميــة والعصــور الوســطى ،وال ســيام
تلــك الصــادرة عــن األرســطية واألفالطونيــة
املحدثــة .فاإلنســان عنــد الفــارايب يعيــش يف
ـام مــزدو ٍج؛ إذ هــو جــز ٌء مــن الكائنــات
نظـ ٍ
الســاوية (ألنــه صاحــب العقــل الــذي
يق ِّربــه مــن األجســام الســاوية العاقلــة
الكــروي وأبديَّــة
والكاملــة بفضــل شــكلها
ِّ
حركاتهــا الــدوارة) وجــز ٌء مــن عــامل مــا تحــت
القمــر الخاضــع للصــرورة والتغـ ُّـر والفســاد.
وهــذا البنــاء الفلســفي الــذي يســتند إىل
أيضــا
علــوم العــر آنــذاك ،هــو مــا نجــده ً

عــى مســتوى املدينــة؛ ألن املدينــة تحتــذي
ٍ
يف آنٍ
واحــد حــذو عــامل مــا فــوق القمــر
(حركــة األجـرام الســاوية العاقلــة ،ومختلف
دوائرهــا املتصلــة جميعهــا بالســبب األول
الــذي هــو اللــه) وعــامل مــا دون القمــر (مــن
خــال املامثلــة بــن الجســم املــدين والجســم
البيولوجــي) .فاملدينــة مرت َّب ـ ٌة هرم ًّيــا حســب
جــدارة كل طبقــ ٍة مــن طبقاتهــا ،ويحكمهــا
رئيــس عقــا ٌّين عــى غـرار النمــوذج األفالطوين
للملــك الفيلســوف ،والهــدف هــو إنتــاج
الســيايس.
الــكل
النظــام والكــال يف هــذا ِّ
ِّ
ويشتـــــغل النمـــــوذج البيولوجـــــــي أو
رضا فيــا بعــد
العضــوي الــذي ســنجده حــا ً
عنــد مفكِّريــن سياســيني آخريــن مثــل روســو،
بشــكلٍ ف َّعــال؛ ألنــه يســمح بالتفكــر يف
مســألة الكل ،مســألة غائية الجســم الســيايس
والرتاتــب الهرمــي بــن أجزائــه .فبالنســبة إىل
الفــارايب ،فــإن القلــب هــو العضــو الرئيــس؛
ألنــه يحافــظ عــى الجســم بتاممــه وميــ ّده
اعتــل الجســم أو
َّ
بأســباب الحيــاة ،فــإذا
اختـ َّـل عضــو منــه ،فــإن القلــب هــو الــذي
يُنجــده مبــا يُزيــل علَّتــه ويُصلــح اختاللــه
ويُعيــد إليــه اعتدالــه .ودور رئيــس املدينــة
يشــبه دور القلــب داخــل جســم اإلنســان،
فهــو مــن يُنظِّــم أج ـزاء املدينــة ،ويُســند إىل
كل منهــا وظائـ َـف ومهــا َّم اقتصاديـ ًة وفكريـ ًة
ٍّ
وإداريــ ًة وحكوميــ ًة.
إننــا أمــام تفكــرٍ يف املدينــة يبتعــد عــن
التو ُّجــه النفعــي والوضعــي املســتمد مــن
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العلــوم التاريخيــة كــا نجــده يف اآلداب
معيــاري
الســلطانية ،ويقــرب مــن منــوذ ٍج
ٍّ
قائــم عــى العلــوم .فــاآلداب الســلطانية
تقتــر عــى اســتدعاء املامرســات السياســية
لإلســكندر األكــر وملــوك الفــرس واألمويــن
والعباســيني ،ومــن ث ـ َّم اعتــاد اســتقراء مــا
تعلَّــق بهــا مــن أمثــا ٍل ســائرة مــن أجــل
اســتخالص قواعــد الســلوك الســلطانية.
فالفقهــاء محكومــون بنظرتهــم إىل التعــارض
بــن القاعــدة واالســتثناء ،وبــن الرشعيــة
واملرشوعيــة .أمــا الفالســفة ،فيفكِّــرون مــن
وجهــة نظــر العلــم التــي تــوكل لإلنســان
غايــة ثابتــة يف تطويــر ملكتــه العقليــة؛ ويف
هــذه امللكــة العقليــة ت ْك ُمــن إنســانيته .إننــا
هنــا أمــام ٍ
عظيــم يف النزعــة اإلنســ َّية،
درس
ٍ
أيضــا عنــد
رضا بقــوة ً
هــي مــا نجــده حــا ً
ابــن باجــة وابــن ســينا ومســكويه وابــن
رشــد؛ لكــن الفــارايب هــو مــن أوضــح يف
القــرن العــارش أن امللــك الفيلســوف يجــب
أن يهت ـ َّم بســعادة أرواح مواطنيــه .وبالتــايل،
فــإن للمدينــة غاي ـ ًة الهوتي ـ ًة ،ولكنهــا غاي ـ ٌة
ال ترتبــط بتفســر النصــوص الدينيــة :فهــي
أقــرب باألحــرى إىل وجهــات نظ ـ ٍر علامنيــة؛
ألن نهايــة الوجــود البــري محـ َّدد مــن قبــل
العلــوم .ففــي نظــر الفــارايب ،فــإن خــاص
ـاص؛ ألن عــدم
روح املواطنــن مهـ ٌّم بشــكل خـ ٍّ
تحقُّــق ذلــك يعنــي الحكــم عــى البرشيــة
بالدمــار .وأفضــل حكومــة هــي التــي تُ ّهــد
الظــروف لتح ّقــق هــذا الكــال ،مســتهدية يف
ذلــك بالنموذجــن الكــوين والعضــواين.

وغالبًــا مــا قورنــت هــذه التوضيحــات مــع
طــوىب ( )Utopieتومــاس مــور (Thomas
 ،)Moreلكــن الفــارايب وعــى الرغــم مــن أن
نصوصــه نــاد ًرا مــا كانــت تنخــرط يف حــوا ٍر
مــع الواقــع واملامرســات التاريخيــة الفعليــة،
فإنــه مل يكــن طوباويًّــا؛ فقــد كان هدفــه هــو
أن يفــرض عــى السياســة منوذ ًجــا مســتو ًحى
مــن العلــوم ،ويســتجيب ملعايــر اليقــن
الربهــاين يف هــذا الخصــوص.
أمــا عــن مكانــة اإلســام يف أعاملــه،
فيمكــن القــول دون مبالغــة إن الفــارايب كان
عــى مســتوى الفكــر اإلنســاين مــن أوائــل من
اقرتحــوا فلســف ًة حقيقيــ ًة للديــن ،ال مجــ َّرد
فلســفة دين َّيــة؛ ألنــه درس الديــن يف عالقتــه
بالفلســفة مــن ناحيــة ،وبالسياســة مــن
ناحيــة أخــرى .ففــي كتــاب امللــة ،وبصفــ ٍة
ٍ
نصــوص أخــرى ،تســاءل الفــارايب
أقــل يف
َّ
حــول الوضعيــة املعرفيــة واإلدراكيــة للديــن،
فضــا عــن دوره االجتامعــي والســيايس.
ً
وبشــكلٍ عــام ،فــإن الفــارايب يربــط جميــع
املعــارف الدينيــة بفــروع الفلســفة ،والهــدف
هــو إعطــاء الفلســفة األولويــة عــى املســتوى
الوجــودي واألســبقية يف الرتتيــب الزمني ،وهو
مــا يــؤدي يف مجملــه إىل منــح الفلســفة دو ًرا
تأسيس ـ ًّيا مــن وجهــة نظــر تطويــر املعــارف
البرشيــة .وانطالقًــا مــن هــذه املصــادرة،
يحلِّــل الفــارايب الغايــات التــي يجب إســنادها
للديــن عــى املســتوى اإلدرايك والتعليمــي
واألخالقــي والســيايس .ومــن هنــا ،اســتخدامه
املنطــق أدا ًة لتحليــل الوســائل التــي ســيت ُّم
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تطبيقهــا مــن أجــل تربيــة املواطنــن داخــل
املدينــة املثاليــة وفقًــا ملــا يتقبلونــه مــن
حجــج (الربهنــة ،إمــا بالجــدل أو البالغــة).
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وبشـــكلٍ ملمـــوس ،فـــإن الديـــن عنـــد
الفـــارايب  -يف صيغتـــه املعياريـــة  -يحتـــوي
جميـــع التعاليـــم التـــي تق ِّدمهـــا الفلســـفة،
ولكن ــه يُق ِّدمه ــا يف ش ــكل ص ــو ٍر وترميــز ٍ
ات
ومتثي ـ ٍ
ـات حســ َّية .ولذل ــك فه ــو مو َّج ــه إىل
جميـــع النـــاس مبـــا يســـمح برتبيـــة أكـــر
ـص تعلُّ ــم الفلس ــفة
ع ــد ٍد منه ــم ،بين ــا يخت ـ ُّ
بنخب ــة صغ ــرة .وع ــى س ــبيل املث ــال ،ف ــإن
اإلميـــان باللـــه عنـــد الفالســـفة يجـــب أن
يق ــوم ع ــى مدارس ــة أكادميي ــة ،وأن يحص ــل
م ــن خ ــال بح ـ ٍ
ـث يس ــمح باس ــتخالص متث ــلٍ
قائــم عــى العلــوم (الفيزيــاء وعلــم الفلــك).
كيـــف نـــدرك وجـــود اللـــه؟ هـــل ميكننـــا
التميي ــز ب ــن ذات ــه وصفات ــه؟ كي ــف نصف ــه؟
بالنســـبة إىل العا َّمـــة ،فـــإن فهـــم هـــذه
املســـائل شـــديدة الدقَّـــة والتـــي تتطلَّـــب
طويـــا عـــى املســـتوى الفكـــري،
ً
تعلـــا
ً
مســـتحيل بهـــذه الطريقـــة .ومـــن هنـــا
ٌ
مهـــا ال ميكـــن
يـــأيت الديـــن ليلعـــب دو ًرا
ًّ
للفلس ــفة أن تضطل ــع ب ــه؛ ألن ــه يس ــتند إىل
الحجـــج البالغيـــة أو الشـــعرية عـــى غـــرار
األمثـــال واالســـتعارات ،وهـــي عمليـــات
ش ــائعة يف العدي ــد م ــن النص ــوص الديني ــة
ولكنه ــا ت ُح ِّق ــق اله ــدف املنطق ــي نفس ــه ،أي
إنتـــاج التمثُّـــل والتصديـــق .فالهـــدف هنـــا
ه ــو إرس ــاء تعلي ـ ٍـم يضم ــن تصدي ــق الن ــاس

للمعتق ــدات الصحيح ــة والتمث ــات املالمئ ــة،
وذل ــك الرتب ــاط فضيلته ــم وس ــعادتهم به ــا.
ويُســند الفــارايب جميــع مظاهــر الديــن
الرئيســة إىل الفلســفة :فريبــط ظاهــرة الوحي
بنظريــة الــروح والقــوة املتخيلــة ،ويُخضــع
تقســيم الديــن بــن آراء وأعــال يف املدينــة
الفاضلــة إىل طرائــق تعليــم املعتقــدات
والفضائــل العمليــة ،ويُســند الحكمــة النبويــة
مؤســس القوانــن ،ويتفكَّر
رع أو ِّ
إىل فـ ِّن املـ ِّ
تغـ ُّـر املجتمــع الدينــي الفاضــل مــن خــال
فســاد النظــام الســيايس املثــايل ومــا يتولَّــد
عنــه مــن دســاتري فاســدة.
هــذا هــو اإلطــار العــام الــذي يُــدرج فيــه
الفــارايب تفكــره حــول الديــن .لكن ال بـ َّد من
إضافــة عنــر آخــر مهــم ،وهــو أن الفــارايب ال
يُف ِّكــر عىل مســتوى الدين اإلســامي فحســب،
ٍ
مجتمعــات دينيــة
بــل يتحــ َّدث عــن عــ َّدة
فاضلــة .وهنــا نكــون مــر ًة أخــرى إزاء تفكــر
كــو ٍّين حــول الديــن ،كــا هــو شــأن نظريتــه
السياســية الصالحــة لجميــع الجنــس البــري
ال للعــرب أو للمســلمني فحســب .فعنــد
الفــارايب ،فــإن للفلســفة وللديــن مكانهــا يف
املدينــة الفاضلــة ،وهــا مرتبطــان إىل الح ـ ِّد
الــذي تتقاطــع فيــه الغايــات التــي ح َّددتهــا
التعاليــم الدينيــة (الســعادة األرضيــة ،خلــود
الــروح ،املعتقــدات يف اللــه ،إلــخ) مــع مبــادئ
الفلســفة والعلــوم ،مبــا يســمح برتبيــة العا َّمــة
ولكــن بطــرقٍ أخــرى.
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إلــى أي مــدى يتمايــز ابــن خلــدون
عــن هــذه المقاربــة؟

تختلــف مقاربــة ابــن خلــدون عــن مقاربة
الفــارايب إىل درجــة أنــه يبــدو لنــا أحيانًــا أنهام
ال يعنيــان الــيء نفســه بكلمــة "سياســة".
لكــن هــذا التبايــن مفهــوم؛ ألنهــا ال يعمــان
بالطريقــة نفســها ،وال يفكِّــران يف مواضيــع
متشــابهة .فــا يحــر عنــد ابــن خلــدون
هــو يف املقــام األول التفكــر يف نشــأة آليــات
الســلطة .أمــا الفــارايب فهــو ال يُثــر أبــ ًدا
العمليــات التــي تقــود الفــرد إىل الســلطة،
بــل ينطلــق دو ًمــا مــن فرضيــة وصــول ملـ ٍ
ـك
ٍ
فيلســوف إىل رأس الدولــة ،وبعــد ذلــك
ميكــن لربنامــج تأســيس مدينــة فاضلــة أن
يُنجــز بفضــل قــوة تدبــر الرئيــس .فالفــارايب
ال يســتحرض ال ـراع مــن أجــل الســلطة وال
الــروط التــي تســمح للفــرد أن يتغلَّــب
أي تفكـرٍ
عــى منافســيه ،كــا ال نجــد عنــده َّ
ملمـ ٍ
ـوس حول الدولة واملؤسســات السياســية،
والحــال أن هــذه النقــاط هــي التــي تحتـ ُّـل
جوهــر النظريــة السياســية الجديــدة التــي
ق َّدمهــا ابــن خلــدون يف القــرن الرابــع عــر.
وبإدراكــه حداثــة مســاهمته ،قــام ابــن
خلــدون ببنــاء خطابــه مــن خــال عــرض
اختالفــه عــن تأمــات الفالســفة حــول املدينة
الفاضلــة .وقــد كان الســياق الــذي عــاش فيــه
مالمئًــا لنشــوء مثــل هــذا التفكــر ،فقــد عــاش
يف فــرة مــا بعــد زوال الخالفــة ،وهــي فــرة

كانــت مطبوعــ ًة برتاجــع اســتخدام اللغــة
العربيــة كلغ ـ ٍة رئيســة للتعبــر عــن شــعوب
العــامل اإلســامي ،وكذلــك ببدايــة حــدوث
تغــر ٍ
ات جيوسياســية كــرى أهمهــا صعــود
األتــراك والفــرس ليغــدوا ســادة الــرق
الجــدد ،ال عــى املســتوى الســيايس فحســب،
أيضــا عــى مســتوى التعبــر األديب
ولكــن ً
والفلســفي والفنــي .فقــد بــرز ابــن خلــدون
يف ســياق أزمــة ونهايــة عــامل داخــل اإلســام
متثَّــل يف تقـ ُّدم حــروب االســرداد يف األندلس،
والحــروب الصليبيــة يف الــرق ،وغــزوات
املغــول وتدمــر بغــداد والخالفــة يف عــام
1258م .ونحــن كثـ ًرا مــا نتحـ َّدث عــن ســياق
أزمــة أو انحطــاط ،لكــن قــد يكــون علينــا
وضــع هــذه األزمــة يف ســياقاتها املخصوصــة؛
ـوى أخــرى كانــت حينهــا بصــدد الظهور
ألن قـ ً
تدريج ًّيــا .فقــد بــدأ مركــز الســلطة السياســية
بالتحــول شــيئًا فشــيئًا مــن املناطــق القدميــة
التــي كان اإلســام يُهيمــن عليهــا (جزيــرة
شــال أو رشقًــا
ً
العــرب والعــراق) ،للتحــرك
(آســيا الصغــرى ،إي ـران) ،وبتنــا بهــذا نشــهد
تعــ ُّدد املراكــز السياســية الكــرى :املامليــك
يف مــر وســوريا ،والصفويــون يف إيــران،
والعثامنيــون يف آســيا الصغــرى ،وورثــة
تيمورلنــك يف الهنــد .ومــن هنــا ،فقــد كان
الســياق سياســيًّا ويحمــل تغــر ٍ
ات كبــر ًة
ســيت ُّم تأكيدهــا الح ًقــا مــع اختفــاء اإلســام
يف إســبانيا وتقـ ُّدم اإلمرباطوريــة العثامنيــة يف
ـب
أوروبــا .كــا كان لهــذا ألمــر ً
أيضــا عواقـ ُ
ثقافيــة؛ إذ س ُيفســح اإلســام العــريب املجـ َ
ـال
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لإلســام الــريك والفــاريس واملغــويل عــى
أعتــاب العــر الحديــث .لــذا ،فــإن أعــال
را وتفتتــح آخــر،
ابــن خلــدون ت ُغلــق عــ ً
وإنــه ملــن املثــر أن نــرى املثقفــن األتــراك
يتح َّدثــون عنــه يف القــرن الســادس عــر
ألنهــم عرفــوه ،يف حــن مل يُعــد العــرب
اكتشــافه إال يف القــرن التاســع عــر.
إن تفكير ابـن خلـدون هـو يف املقـام
األول تفكير مـؤ ِّرخ ،فالجـزء األول مـن عملـه
املوسـوم بكتـاب ال ِع َبر ينطـوي على املقدمة
ٍ
جديـد كان
لعلـم
التـي عـرض فيهـا رؤيتـه ٍ
يسـعى إىل تأسيسـه ،وهـو علـم املجتمعـات
البرشيـة أو العمران البشري ،وهذا ما يجعلنا
نعتقـد أنـه كان أبـا علـم االجتماع .ومـع أنـه
اسـتفاد مـن العديد من املفكِّرين السياسـيني،
وخصوصـا مؤلفـي اآلداب السـلطانية ،فقـد
ً
مت َّيـز ابـن خلـدون بقراءتـه الشـمولية للتاريخ
وباكتشـافه  -مـن جهـة أوىل  -للمنطـق
الكامـن وراء تأسـيس اإلمرباطوريات واألُرسات
الحاكمـة ،ومـن جهـة ثانيـة للـدورة األبديَّـة
للسـلطة السياسـية الدائرة بني قطبـي البداوة
والتحضر .ومـن هـذا الجانـب ،فـإن
الرعويَّـة
ُّ
أقـرب إىل فلسـفة التاريـخ منـه إىل
فكـره
ُ
الفالسـفة الكالسيكيني يف اإلسلام مثل الفارايب
وابن سـينا وابن رشـد .وعالوة على ذلك ،فقد
كان ابـن خلـدون  -على غـرار معظـم مؤلفي
زمنـه  -معاديًـا للفلسـفة.
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لقــد كان األفــق الســيايس لهــذا الفكــر هــو
منــوذج الدولــة الوراثيــة التــي تعنــي اليــوم

الدولــة يف معناهــا الــدارج .ومل يهتــم ابــن
خلــدون مبامرســات الحكومــة وأســاليب إدارة
الدولــة كــا نجــده يف اآلداب الســلطانية،
حيــث مل يكــن يبحــث عــن الخــاص أو
حكــم رشــيد؛
الغايــة ( )télosمــن خــال
ٍ
ولذلــك مل يكــن مــا قــام بــه تحليـ ًـا للســلطة
مــن الناحيــة القانونيــة وتحديــ ًدا للقواعــد
التــي تســمح بتحقيــق متاســك املجتمــع
سياســيًّا .لقــد بحــث باألحــرى يف األُســس
اإلناســية (األنرثوبولوجيــة) لظهــور الســلطة:
ـادي أن يصبــح قائـ ًدا،
كيــف ميكــن إلنســانٍ عـ ٍّ
ويؤســس لهــا ،ويُرســخها
ويصــل إىل الســلطة ِّ
ويُورثهــا أبنــاءه؟ لقــد تركَّــز تفكــره عــى
ظــروف نشــأة الســلطة التــي وجــد أنهــا
أســايس باآلليــات التــي
مرتبطــ ٌة بشــكل
ٍّ
تدفــع ببعــض األفـراد يف مرحلـ ٍة مــن مراحــل
التاريــخ إىل واجهــة املــرح الســيايس ،وفــق
خطاطــة شــبيهة بالنمــوذج البيولوجــي
لالنتقــاء الطبيعــي.
وقـــد كان العنـــر األســـايس يف تحليلـــه
هـــو مفهـــوم العصب َّيـــة ،وهـــي شـــبيهة
بالـــروح الحزبيـــة أو املناضلـــة يف زمننـــا
املعـــارص ،غـــر أن هـــذه العصبيـــة تكـــون
منغرســـ ًة يف العواطـــف اإلنســـانية ويف
الــراع ب ــن العش ــائر والش ــعوب والقبائ ــل.
ٍ
أوقـــات مختلفـــ ٍة مـــن
فنحـــن نالحـــظ  -يف
التاريـــخ  -انتصـــار إحـــدى العشـــائر عـــى
األخـــرى ،وســـيطرة أ َّمـــة واحـــدة عـــى
العـــامل ،وهـــذا مـــا يـــ ِّرره ابـــن خلـــدون
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بـــأن العشـــرة املتغلِّبـــة كانـــت يف األصـــل
ملتحمـــ ًة بال َّن َســـب ،أي بالقـــوة املاديـــة
للنـــواة املؤسســـة ،وهـــي القـــوة التـــي
س ــمحت له ــا باس ــتتباع العش ــائر األخ ــرى أو
إضعافه ــا م ــن خ ــال املواجه ــات الحربي ــة.
وبه ــذه الطريق ــة تج ــد العش ــرة الصاع ــدة
نفس ــها ،وه ــي يف الغال ــب م ــن بيئ ــة رعويَّــة
بدويَّ ــة ،وم ــن ث ـ َّم تتمتَّ ــع بصف ـ ٍ
ـات طبيعي ــة
تؤ ِّهله ــا للح ــرب واالس ــتيالء ع ــى الس ــلطة،
مدفوعـــة نحـــو البيئـــات املســـتقرة حيـــث
تحك ــم أرسة مالك ــة قامئ ــة من ــذ م ـ َّدة .وق ــد
س ــبق له ــذه األُرس املالك ــة بالفع ــل س ــلوك
الطري ــق نفس ــه من ــذ بضع ــة أجي ــال؛ ولك ــن
االس ــتقرار يف امل ــدن وت ــذ ُّوق ال ــرف ال ــذي
توفِّـــره الســـلطة ،أضعفـــا حم َّيـــة الحـــرب
لديهـــا ،لتنتهـــي يف نهايـــة املطـــاف ورغـــم
قدرتهـــا عـــى إدارة إرث املؤسســـن إىل
االنحــال والســقوط عــى يــد عشــر ٍة أخــرى
دقَّـــت ســـاع ُة مجدهـــا .ولهـــذا الســـبب،
يُقســـم ابـــن خلـــدون ســـلطان الدولـــة
األرسي ــة إىل ثالث ــة أط ــوار يشــكِّل تكراره ــا
دورة التاري ــخ األبدي ــة :ط ــور الغ ـزاة ،وط ــور
ُمدبِّـــري امللـــك ،وطـــور االنحـــال واملـــوت.
ويج ــب أن نتذكَّ ــر أن ه ــذا املخط ــط يص ــف
بنــاء الســلطة يف العــامل اإلســامي ،ســواء مــن
خ ــال الش ــعوب الت ــي طمح ــت إىل إنش ــاء
ٍ
ســـاالت حاكمـــة أو مـــن خـــال وصـــول
غــزاة م ــن خ ــارج الع ــامل اإلس ــامي (مث ــل
املغـــول).

ِّ
تغــذي
هــذه الفكــــــرة ال تـــــــزال
التفكيــــر السياســــــــي ،إذ ُتوجـــــــد
مقارنــات
 علــى ســبيل المثــال -ٌ
بيــن البورجوازيــات الغربيــة التــي
أوجــــــدت قــــــوات أمـــــن محليــة
الســنية
لجماعاتهــا ،والبورجوازيــة ُّ
التــي استدعــــــت قــــــوى خارجيــة
اســتولت هــي نفســها فيمــا بعــد
علــى الســلطة .فالخــارج هــو الــذي
يلعــب بالفعــل دور المهـ ِّـدد للدولــة
فــي فكــر ابــن خلــدون.

بالفعــل ،فالســلطة السياســية عنــد ابــن
لهجــوم مــن
خلــدون تتعــ َّرض بالــرورة
ٍ
الخــارج مــن ِقبــل جيــل جديــد مــن الغ ـزاة،
الســنيون  -الذيــن
وقــد اســتوعب الفقهــاء ُّ
يعتــرون أنفســهم ممثِّــي قواعــد اإلســام،
واألوصيــاء عــى تقاليــده ،ومهنديس التامســك
االجتامعــي والســيايس لأل َّمــة  -هــذه الحقيقة
بشــكلٍ جيــد .فســواء يف القــرن الســابع بعــد
إقامــة األمويــن ســلطة متعالية عــن الخالفات
السياســية والدينيــة ســعت إىل اكتســاب
طاعــة الرعيــة بالقــوة ،أو بعــد ذلــك بقليــل،
نحــو القرنــن العــارش والحــادي عــر حــن
تدفقــت جحافــل الشــعوب الغازيــة ،فقــد
أدرك الفقهــاء الحاجــة إىل تكييــف القاعــدة
ٍ
ســياقات تاريخيــة
املثاليــة للحكــم مــع
ملموســة.
ولــن كان هــذا التفكــر هــو مــا جعــل
الفقــه غــر ف َّعــا ٍل تجــاه شــهوات األم ـراء ،إال
أنــه اســتطاع بانخراطــه يف منطــق الســلطان
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الحفــا َظ عــى متاســك مختلــف البنــى
ـض النظر
االجتامعيــة يف العامل اإلســامي .وبغـ ِّ
عــن االعتبــارات الدينيــة ،فــإن ابــن خلــدون
س ـ ُينظِّر لهــذا الواقــع الســيايس القائــم عــى
الحــرب أو الغــزو إىل حــ ِّد أن جعــل منــه
محــ ِّرك التاريــخ ،حيــث إن الحــرب هــي
التــي ت ُسـ ِّبب التغـ ُّـرات عــى مســتوى الــدول
واإلمرباطوريــات .فالحــرب يف مرحل ٍة أوىل هي
مــا يُشـكِّل وج ًهــا مــن وجــوه تحــدي الســلطة
مــن خــال الثــورة واملعارضــة ،قبــل أن تغــدو
الح ًقــا وســيل ًة للحفــاظ عليهــا .وبهــذا ،فــإن
التغــرات التاريخيــة تحــدث بفعــل ثــور ٍ
ات
ســالية ،وهــذا مــا كان ُييــز بنيــة الســلطان
يف العــر الوســيط ،وهــي بنيــة اســتمرت
يف بعــض جوانبهــا فاعل ـ ًة حتــى يومنــا هــذا.
ولعــل مشــكلة فكــرة الســلطان هــذه التــي
غــدت قانونًــا يف التاريــخ والسياســة تتمثَّــل يف
أنهــا تُــؤدي إىل شــكلٍ مــن الحتم َّيــة املتَّســمة
بديناميــ ٍة عنيــد ٍة ومنتظمــ ٍة للتــداول عــى
الســلطة (وهــذا هــو املعنــى األ َّويل للفــظ
دولــة).
يبــدو أن هــذه النظريــة ال يمكــن
أن تنجــح دون الديــن؛ فمــا هــي
المكانــة الممنوحــة لإلســام فــي
رؤيــة ابــن خلــدون السياســية؟
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ال يحــر ابــن خلــدون الدينــي بأتــ ِّم
معنــى الكلمــة يف دورة التنــاوب بــن القطبني
البــدوي والحــري؛ ألن هــذا التنــاوب بــن
شــعوب العــامل وأعراقــه يتحــ َّرك بحتم َّيــة

طبيعيَّــة ،ويقــوم بالتــايل عىل مخطـ ٍ
"مادي"
ـط
ٍّ
تقري ًبــا .وقــد دفعــت القناعــات الدينيــة عنــد
ابــن خلــدون إىل اعتبــار أن عجلــة التاريــخ
هــذه تخضــع لقوانــن مزروعــة يف الطبيعــة
مــن ِقبــل اللــه ،وبالتــايل ســيكون مــن قبيــل
العبــث مواجهتهــا أو محاولــة تعديلهــا .فمــن
دون عصب َّيــة ،ال ميكــن ألي ســلط ٍة أن تقــوم،
وال ألي دعــو ٍة دينيــة أن ت ُحمــى وأن تســتق َّر.
والــدرس الــذي ح َّولــه ابــن خلــدون إىل
نظريـ ٍة يتمثَّــل يف أن كســب معركــة سياســية
يقتــي أن يكــون لديــك حلفــاء ،وأن تبنــي
حزبًــا يكــون دعمــه رضوريًّــا للفــوز ضــد
املعارضــن.
لكــن الديــن يجــد مكانــه عــى مســتوى
أعــى ويعــرض نفســه ضام ًنــا أو كافـ ًـا لســم ٍّو
رضا لــي يقــوم
ـي يجــب أن يكــون حــا ً
أخالقـ ٍّ
ٍ
يف آنٍ
واحــد بتأكيــد العصب َّيــة وتنقيتهــا يف
املجتمــع .وتســاعد ضامنــة الديــن والســمو
متوافــق مــع متطلبــات
حكــم
يف تأســيس
ٍ
ٍ
اإلســام األخالقيــة .فالديــن ال يتد َّخــل إال
بصفـ ٍة الحقـ ٍة وبعــد االســتيالء عــى الســلطة،
لــي يضمــن ألَّ تكــون قامئــ ًة فحســب
عــى املصالــح األنانيــة للزعيــم أو للعشــرة
املهيمنــة ،بــل عــى اســتفادة املجتمــع يف
مجملــه حســب منــوذ ٍج يحكمــه الــرع
ويحــرم مبادئــه العليــا .ولــي نظــل يف مجــال
متثــات العصــور العتيقــة والوســطى ،فإنــه
ميكننــا أن نقــول إن امله َّمــة الدينيــة للقائــد
تتغـذَّى مــن منــوذج الســلطة الرعويــة ،وأنهــا
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تتامهــى تقريبًــا معــه .ويف هــذه املســألة،
يتقاســم ابــن خلــدون الرؤيــة نفســها مــع
العديــد مــن مفكِّــري زمانــه ،لكنــه يتم َّيــز
عنهــم بالتنظــر  -االجتامعــي قبــل أوانــه -
لآلليــات التــي تحكــم تشــكُّل الســلطة.
كــا يلعــب الديــن دو ًرا آخــر إىل جانــب
ـعب ذي عصبيــة
الســلطة التــي تظهــر يف شـ ٍ
قويــة .ويتمثَّــل هــذا الــدور يف قــوة االعـراض
التــي مينحهــا للخارجــن عــن الدولــة القامئــة،
ويف التحــام تلــك العصبيــة مــن خــال
اجتامعهــم عــى عقيــد ٍة واحــدة .فحــن
ميتلــك الزعيــم الســيايس إىل جانــب الحلفــاء
ـال مســتعدين للمــوت دفا ًعــا عــن قضيتــه
رجـ ً
أو دعوتــه الدينيــة ،فإنــه ســيكون متأكــ ًدا
مــن النــر ،وميكنــه  -كــا يقــول أردشــر
يف عهــده  -أن يهــ َّز أُســس أشــد املاملــك
رســو ًخا .ويستشــهد ابــن خلــدون يف هــذا
مؤســس
الخصــوص باملهــدي ابــن تومــرتِّ ،
عــرش املوحديــن الذيــن ســيحكمون املنطقــة
املغاربيــة واألندلــس مــن منتصــف القــرن
الثــاين عــر حتــى منتصــف القــرن الثالــث
عــر للميــاد .فبعــد فــرة مــن الدعــوة يف
جنــوب املغــرب األقــى جمــع مــن خاللهــا
بعــض القبائل ،بــدأ املهدي تدريج ًّيــا مبهاجمة
متهــا إيَّاهــم
عاصمــة املرابطــن مراكــش،
ً
مبخالفــة الرشيعــة واالنحــال األخالقــي.
وبعــد سـ ٍ
ـنوات مــن القتــال والحــروب ،انتهــى
األمــر بانتصــار دعوتــه وانهــزام املرابطــن.
وميكننــا القــول  -وف ًقــا لفكــر ابــن خلــدون -

إن أســاس ســلطة الدولــة يخضــع مــن حيــث
التخلُّــق إىل آليـ ٍ
ـات وقوانــن مرتســخة يف نظــام
األشــياء كــا يف الطبيعــة البرشيــة ،ولكــن
ـر عمــل الخارجــن عــى
الدعــوة الدينيــة ت ُيـ ِّ
الســلطة كــا يظهــره مثــال ابــن تومــرت:
فهــي ت ُحــ ِّرض األتبــاع وتُظهــر أن مطلــب
ـق مصلح ـ ٍة ماديــة
الرئيــس ال يتعلَّــق بتحقيـ ِ
أو مكاســب دنيويــة ،بــل بخــر األ َّمــة بأرسهــا،
وخــر اإلســام ذاتــه.
إنــه منطــق قديــم استنســخه الفكــر
اإلســاموي يف القــرن العرشيــن ،لكنــه مل يقــم
يف الواقــع إال مبســخه؛ ألنــه ال يُعــر اهتام ًمــا
للتغــرات الكبــرة التــي حدثــت يف تصــ ُّور
الســلطة منــذ عـ َّدة قــرون ،ويكتفــي باجـرار
بنيــة عتيقــة عــى أســاس أنهــا تجســي ٌد ملــا
يقولــه اإلســام يف هــذا الخصــوص .فهــذا
الفكــر يســمح لالنشــقاق أو للتمـ ُّرد الســيايس
بالتطــ ُّور يف تربــ ٍة دينيــ ٍة ميكــن أن تتخــذ
ـكل إعــادة تعريــف العقائــد (البحــث عــن
شـ َ
"اإلســام الحقيقــي") أو أخلقــة السياســة دون
حقيقــي أو حتــى
أن يكــون هنــاك برنامــج
ٌّ
ٍ
مجــاالت مثــل االقتصــاد
موقــف واضــح يف
والص َّحــة والسياســة الخارجيــة ،إلــخ .بــل
إن الغالــب هــو االكتفــاء مبســائل األخــاق
واملجتمــع (املــرأة ،العقوبــات الرشعيــة،
إلــخ) مــع اعتقــاد أنهــا تقـ ِّدم مفتا ًحــا لتغيــر
الواقــع .ولكــن املشــكلة هــي أن املنشــقني
ســيجدون أنفســهم  -إذا مــا وصلــوا إىل
ٍ
تنافــس أو اســتبعا ٍد
الســلطة  -يف حالــة
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فن احلكم يف اإلسالم
حوارات | ُّ

مــن ِقبــل فاعلــن يرفعــون املبــادئ نفســها
ويعرضــون الربامــج الزائفــة نفســها ،لنجــد
أنفســنا مــر ًة أخــرى نكـ ِّرر الــدورة نفســها (إذا
مــا أُقيمــت الدولــة) ،أو يف حالـ ٍة مــن الفوىض
(إذا مل يكــن لــدى الفاعلــن مــا يكفــي مــن
ال ُّدربــة أو الثقافــة السياســية لبنــاء دولــة
بحـ ٍّـق) .ففــي الصومــال ،عــى ســبيل املثــال،
نهــض تنظيــم شــباب املجاهديــن منــذ بضــع
سـ ٍ
ـنوات لالســتيالء عىل الســلطة بهــدف إقامة
حكومــة إســامية ،ولكــن رسعــان مــا ُولــدت
تنظيــاتٌ أخــرى رفعــت الســاح يف وجهــه
مدعيــ ًة االنتــاء إىل الخــ ِّط األيديولوجــي
والدينــي نفســه.
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إنهــا ديناميــة تــؤدي إىل تدمــر السياســة؛
ـرب أهليَّــة دينيَّــة أو
ألنهــا قــد تــؤدي إىل حـ ٍ
إىل تف ـكُّك هيــاكل الدولــة ،وهــذا مــا يصنــع
الفــرق مــع حــركات العصــور الوســطى التــي
قــام ابــن خلــدون بوصفهــا وتحليلهــا .ذلــك
أن هــذا التص ـ ُّور الحــريب للرئاســة كان عــى
األقــل ممتز ًجــا يف ذلــك الوقــت بثقافــة
التدبــر ومعــارف إداريــة وحتــى بثقافــة
دينيــة راقيــة ،بينــا يتــرف الفاعلــون
السياســيون الحاليــون داخــل ســياقٍ يتم َّيــز
بضعــف ثقافــة تدبــر النفــس وتدبــر
اآلخريــن ،ناهيــك عــن السفســطة التــي
تجعــل مــن العقيــدة الدينيــة (خاصــ ًة يف
ســياق الجهــاد املعــومل) الرابــ َط الوحيــد
الــذي يســمح بإقامــة دولــة .فمثــل هــذه
الدولــة ســتكون بالنتيجــة محفوف ـ ًة مبــا هــو

ســيايس لتجــد نفســها مدفوعــ ًة نحــو
غــر
ٍّ
مجـ ٍ
ـاالت ت ُحظــر فيهــا العقالنيــات التدبرييــة
(القانونيــة واالقتصاديــة واألخالقيــة ،إلــخ)،
ولــو يف مســتوى العنــارص األساســية مثــل
تأمــن املمتلــكات واألرواح .ولذلــك ،فــإن
التقويــض الــذي يتـ ُّم مــن الداخــل قــد يكــون
يف بعــض األحيــان أشـ َّد مــن الغــزو األجنبــي.
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