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فكرا  تصورا و : المشروع اإلسالمي مدخل

 وممارسة وضرورة حتمية

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، وصلى 
 ، وبعد: هعلى سيدنا محمد وآله وصحبالله وسلم  

قام في األرض، عادال كان أو ظالما، سياسي كل نظام فإن 
ضا من عقيدة   ه ممهدات  تتقدم ،صالحا أو فاسدا، مرضيا أو ُمَبغَّ

أو ظروف اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو صراع قبلي أو 
ر في ذهن من عمل له وأسسه تبلو  ومشروع  طائفي أو عرقي، 

مجتمعة أو قد تعمل الممهدات المقدمات هذه  وأقامه،
ضة، ولكنها في نهاية األمر تترك أثرها في  النظام الذي ثنايا ُمبعَّ

طبيعة في    وأ، هقبلة توجو اأهدافو ا، منهجقام بها أو على إثرها
 .هع  ن  ه إذا أثمر ويَ ى زرع  نَ َج 

كذلك نظم الحكم التي تعاقبت على المسلمين منذ وفاة    
رسولهم الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بصفتها تدبيرا 

على رغم فضل   ،ليست بمنأى عن هذه المؤثراتوللشأن العام 
إلى تحمل  من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم  السابقين

وعية: مسؤولية القيادة وخيريتهم الثابتة، وذلك ألسباب موض
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بكل للشأن العام شفويا مجال عملهم كان تدبيرا  أوال أن  منها 
بناء لألمة على نهج جديد ال عهد لهم  وإعادةَ جزئياته وكلياته، 

وثانيها أنهم   ال خبرة سابقة لهم بها وبأهلها، عالقات دوليةلو ،به
صلى رسول الله بعد بشر يخطئ ويصيب، وال عصمة ألحد 

نا إال كتاب واحد هو القرآن الكريم، ، وليس لالله عليه وسلم
هو محمد صلى الله عليه  وسنة واحدة لنبي واحد مقتدًى به

ألمة  ل ثابت لشأن العام حقل هم. وثالثها أن مجال تدبير وسلم
عمل المشتغلين أن  قرارا وتقريرا وتنفيذا ومراقبة ومحاسبة، و

لتجربة والتعلم والمراجعة واختالف الرأي لبه وفيه قابل 
ولويات المصالح العامة وظروفها ومبادئها ومآالتها، ومنها  وأ

مدون عدم توفر تصور واضح لنظام حكم إسالمي  رابعا  وأهمها 
إال  ،مؤطر بقواعد ملزمة حاكمة في حال الخالف واالختالف

من مبادئ عامة للحكم الرشيد مبنية على قواعد عامة للعدالة 
 والحق والتناصف.

الثقافية والمهنية ين في حياتي هذا اإلشكال واجهني مرت
س التاريخ اإلسالمي بثانوية األمير عبد ر  دَ ، أولها وأنا أُ والدعوية

 ،ثانوية ابن عباد بمدينة سطاتثم ب ،الله بمدينة الدار البيضاء
ه بأسئلة بعض نجباء التالميذ عن طبيعة نظام الحكم في فأواَج 
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أوائل محاوالتي التبشير اإلسالم وفي واقع المسلمين، وثانيها 
بالفكر اإلسالمي في ستينات القرن الماضي والمد الشيوعي 

فأواجه بأسئلة  ،الثوري مهيمن على عقول الشباب وعواطفهم
بين والمتسائلين الصادقين على من قبل المشككين والمغيَّ 

في حوارات الرعيل   األولى، وثالثها أوائل فترة التأسيس السواء
، فال نجد إال اه الفكر اإلسالمي المدون حينئذحول ما حو  األول

أبيه والحجاج بن زياد بن يد بسيفا مصلتا من عهد بني أمية 
عهد العباسيين من يوسف، أو فكرا تبريريا أسسه الماوردي 

شارية ك  والرشيد والمعتصم ثم بإن   بسيف أبي جعفرمصحوبا 
 إنشائيافي العصر الحديث بعد ذلك ، أو فكرا العثمانيين

مبهم غير واضح  حكم إسالمينظام  يمجد  متحمسا تحريضيا 
في ذهن صاحبه وقارئه، مفتقدا إلى معالم بينة إلقامته   المالمح

المعاصرين من ة والدعقادة من وجدنا وتثبيت أركانه، بل 
من غير تثبت وال هدى غربية  نظم  استسهل األمر ودعا إلى إقامة  

 وال كتاب منير.

هذا اإلشكال الذي واجهني منذ الخطوات األولى في  
قامة نظام  إل به أن أهم خطوة  أيقنت تأسيسالتدريس وفي ال

 من  تانتقضأول عروة ترميم  إعادة تكمن في  للحكم اإلسالمي 
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، طبقا لما رواه أبو أمامة صحيحا الحكم ي عروةوهاإلسالم    عرى
 عرى لتنقضن)من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 بالتي الناس تشبث عروة انتقضت فكلما عروة عروة اإلسالم
(، وال يكون ذلك إال الصالة وآخرهن  الحكم نقضا  فأولهن  ،تليها

تنظيمي واضح وقابل حركي فكري  تصور   مشروعله  بأن يوضع 
 . للتنفيذ

نحوت في دراستي ولهذه الغاية  التفكير من نحو  العلى هذا 
للتاريخ الفقهي والسياسي للمسلمين، من أجل تأسيس مشروع 
نظام حكم  إسالمي رشيد على ضوء الكتاب والسنة وحدهما،  
متحررا من الوالء لغير الله بعيدا عن التأثر بأي حاكم أو ذي 

عسى أن أقدم  ،طموح شخصينفوذ أو مصلحة شخصية أو 
وخدمة متميزة للشباب اإلسالمي الناهض شهادة بين يدي الله،  

فكانت الدراسة السابقة يواصل تطويرها والعمل على ضوئها،  
بعنوان )الخالفة الراشدة نشأة وتجربة(، وتلتها لذلك  الممهدة 

للنظام السياسي لدى الفالسفة الحالية هذه الدراسة النقدية 
، ثم دراسة أخرى نقدية لنظام الحكم وهي امتداد لها المسلمين
 ،على نفس النهج والسبيل لدى الفقهاء والمتكلمينوتصوره 

ل بناء المشروع اإلسالمي القائم على الكتاب سبتكون بذلك  ف
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يتضح من  كما  إن شاء الله وبعونه ةميسر  ةوالسنة ممهد
ن نواصل الدراسة المنشورة سابقا بعنوان )دولة الشورى(، على أ

وكان في العمر سعة وقت وقوة،  السعي الحثيث إن شاء الله
يقيض الله أو وير هذا المشروع، وتط تالمحاوال تعميق هذه ل
ة وتحررا من ربقة وحركوتجربة  افكر ويثريه من يسير به  هل

وعليه في رأيي ينبغي  ُت و  الوالء لغير الله. على هذا النحو نَح 
دُ  اللَّه   َوَعَلى﴿أن يسير من له نفس الهدف  ب يل   َقص  َها السَّ ن   َوم 

يَن  لََهَداُكم   َشاءَ  َولَو   َجائ ر   َمع  والحمد لله  .9 سورة النحل ﴾ أَج 
 رب العالمين.
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 استنبات الفكر السياسي  

 االنحراف عن النهج النبويوبوادر 

كما  عهد الخلفاء الراشـدين  على  السـياسـيالنهج ال شـك أن 
  ) الخالفة الراشــدة نشــأة وتجربة(تبين من الدراســة الســابقة 

إال  ،من الكتاب والسـنةونهج   حا على صـرا  مسـتقيمواـض كان 
ــتنـبات  ـخذ ـيذر قرـنه بـعد االنقالب األموياالنحراف أأن  اسـ ، ـب

ـــية ومورو   ــخصـ عفوي لطفيلـيات من بذور جاهلـية وأطـماع شـ
 ،واختال  بعد الفتح بأمم كثيرةقبل البعثة النبوية، ثقافي مما 

ة   الخالـف ــرة التي أطـاحـت ـب د األسـ ــود على ـي ات مقصـ ــتنـب واسـ
 .أخرى الراشدة وما تالها من أسر حاكمة

ــتنـبات  ـهذا  ــولعـقب ظهرت بوادره خجوـلة  االسـ اة الرسـ   وـف
ــلم ــف  صــلى الله عليه وس رضــي الله يان علّياً حين حرض أبو س

التي رـعاـها  هاـت خطوثمَّ واصـــل  ،على رفض بيـعة أبي بكرعـنه  
افقون  اء والمـن دون الطلـق ة الحـاـق ذـم ذين واألوأـهل اـل اجم اـل ـع
خوف ورهبة    على  وطالب السلطة والسيادة أسلموا رغبا أو رهبا

صــرامة القيادة  ، بســبب قوة اإلســالم في النفوس و واســتحياء
 .الصديقية والعمرية
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كان البيت األموي قد تـسلل  وفي عهد عثمان رـضي الله عنه
له إال  ، ولم يبقفة وأحكم قبضـته عليهافعال إلى مؤسـسـة الخال 

اتـب إعالن ذـلك ــ  ا. مروان بن الحكم ـك دلـلدوـلة مـس برأـيه من  اتـب
ــرح على رأس والـية وراء الخليـفة عثـمان ، وعـبد الـله بن أبي سـ

، ومعاوية بن كثافة البشــرية والعســكرية والثروةمصــر ذات ال
ـــفيــا ــام نأـبي سـ وـحولــه  ـعـلى رأس ـمـمـلكــة ـحـقـيـقيــة ـفي الشــ

األعراب وحضـــريي الشـــام المســـتشـــارون والجند من مرتزقة 
 .وأهل الذمة

، تحالفت ؤسـسـة الخالفة باغتيال اإلمام عليفلما انهارت م
، وأقامت دولتها ة األموية في الـشام ومـصر والحجازمراكز القو

ــق على غي ــدةر النهج النبوي وملكـها في دمشـ . والخالـفة الراشـ
دـهم ـكـثـيرا ـمن ونــال اـلـتـحرـيف ـفي ـعهــدـهم وـعهــد ـمن جــاء ـبعــ 

ــالمية ــة المفاهيم اإلس ــياس ، في ميادين العقيدة والحكم والس
ــاد واالجتـم  داخلـية والـخارجـيةواالقتصـ ، مـما اع والعالـقات اـل

 .سةيتعذر استقصاؤه في هذه الدرا 

مذهب ال  األموي أول مؤـسـسي  في ميدان العقيدة كان الب
،  لقدر إكراه وجبر للعبد على الفعل؛ بمعنى أن القضاء واالجبر

. وكان  له فعل وال قدرة على الفعل أصـال وأن اإلنسـان ال يثبت
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تبنيهم لهذه العقيدة الفاســدة من أجل التمويه على ما ارتكبوه  
ولتهدئة  ،في حق األمة وآل نبوتها من جرائم وآثام وسـفك دماء

الســياســي عن مســيرة االنحراف   على  ســخطهمغضــب العامة و 
ـشيو   على  وعملية االنقالب  النهج النبوي الراـشدي في الحكم، 

 .الخالفة الراشدة

ثم بتشـــجيع منهم ودعاية من أعوانهم انتشـــرت هذه البدعة  
، ـصارت إإيديولوجيا إ رـسمية للدولة انتـشار النار في الهـشيم، و 
ا دخـل وعنـدـم  ؛عن مواقفهم بمنطقهـا يجـادلون بهـا ويـدافعون

اد  ه بن زـي د الـل ت من مـذبحـة كربالء على عبـي ة آل البـي   ،[1]بقـي
ــي الـله عنـها الكبرى وـكاـنت زيـنب  ــي  بـنت اإلـمام علرضـ ي رضـ

الحمد لله في أرذل ثيابها، قال لها عبيد الله بن زياد: إ  الله عنه
ــحكم وقتلكم وـكذَّب أـحد ورثتكمإ  اـلذي اـلت: إفضـ الحـمد ، فـق

ا بمحمـد وطهر  ذي أكرمـن ه اـل ا لـل نمـا وإ  ،تطهيرا، ال كمـا تقولـن
يُفتـضح الفاـسق ويُكذب الفاجرإ، قال :إكيف رأيت ـصنع الله 

تــكت إ، قــالــت: إ ـي تــببــأهــل ـب ى  كـُ رزوا إـل ـب قـتــل ـف م اـل ـه ـي عــل
 ،ه بينك وبينهم فيحاجونك إلى اللهإ، وســيجمع اللمضــاجعهم

 :رضــي الله عنهما قال له بن الحســين  يوعندما ُعرض عليه عل

 
ر  - 1  .  193/  8تاريخ ابن ك ثي
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قال: إعلي بن الحـسينإ، قال:إألم يقتل الله علي  ،تإما اـسمك
 إ فسكت .بن الحسينت

ــي الـله عـنه، على  ــين رضـ دـما ُعرض رأس اإلـمام الحسـ وعـن
ال ة ـق اوـي د بن مـع درون من: [2]يزـي اطـمة ت إ  إ أـت أين أُتي ابن ـف

الوا :إ الإ، ـقال: إيزعم أن أـباه خير من أبي ـفاطـمة بـنت ، وأـمه  ـق
، وجده رـسول  خير من أمي -ـصلى الله عليه وـسلم    - رـسول الله

ــلم   - الـله ــلى الـله علـيه وسـ خير من ـجدي ، وأـنه خير مني  -صـ
قـُل  ﴿، لم يقرأ  من قـلة فقـهه  يولكـنه أُت   …وأحق بـهذا األمر مني 

اءُ  َك َمن  َتشـــَ ت ي ال ُملـ  ك  تُؤ  َك ال ُملـ  الـ  ن  اللَُّهمَّ ـمَ مَّ َك م  ُع ال ُملـ  ز  َوَتن 
اءُ لم َمن  َتشــَ اءُ َوتُذ  زم َمن  َتشــَ اءُ َوتُع  ــ  وقوله   26آل عمران  ﴾ َتشــَ ـــ

ت ي ُمل َكُه َمن  َيَشاءُ﴿تعالى   ." 247البقرة  ﴾ َواللَُّه يُؤ 

الفعل لها ظهور  ، كان ردوبعد انتشـار هذه العقيدة الفاسـدة
دة المعتزـلةانحراف عـقدي آخر ائلين في القضـــاء  ، هو عقـي الـق

ــرهـا ن العبـد قـادر خـالق ألفوأوالقـدر  ، عـالـه كلهـا خيرهـا وشـ
ــتحق عل ا في ا،خرة، ومسـ اـب ا أو عـق الى أى فعـله ثواـب ن الـله تـع

منـــــزه عن أن يخلق فعال هو شـر أو معصـية أو كفر. وتعرضـت  
ة المـع  ذه الفرـق ذهبهم في الجبرـه ة وـم   ، لكـلارضــــة لبني أمـي

 
ر السابق  . - 2  المصد
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ــطهـاد والقتـل والمطـاردة ــروب االضـ ــبـب المخـاطر  ضـ ، بسـ
 .بني أميةسلطان السياسية التي تمثلها عقيدتهم على  

ــاحف  ياإلمــام علكمــا كــان لتــآمرهم على  برفعهم المصــ
ــر في ظهور ـخديـعة، ومـطالبتهم ـبالتـحاكم إلى القرآن ، أثر مـباشـ

َمة وعقيدتهم التكفيرية.  بدعة الخوارج الُمَحك 

ي توار  الحكم من تقليـد العربي الجـاهلي فأمـا تبنيهم ال
ل بيـت واحـد ، فقـد أثـار من النعرات القبليـة والعـائليـة مـا ق بـَ

فنشـأت    ،اسـتنهض كل بيت قرشـي للمطالبة بحقه في السـلطة
ةالعل ة والعمرـي ــيـة والبكرـي ة والعبـاسـ ت ومقوالت  ، بمبررا وـي

، يحاول كل فريق أن يربطها بالكتاب عقدية وســياســية متهافتة
ــنــةوا ــراع اـلـفـئوي بــدع اـلكــذب ـعـلى  ؛لسـ وـظـهرت ـبهــذا الصـ

يث لتأييد فريق  ، ووضــع األحادصــلى الله عليه وســلم  الرســول
 ، من ذلك :على فريق، أو انتصارا التجاه على اتجاه

ائي من أـنه لـما نزـلت آـية    ــين بن يحيى الحـن ـــعه الحسـ ـما وضـ
إأكتبها :لمعاوية صــلى الله عليه وســلمالكرســي قال الرســول  

 .إقرؤها أحد إال ُكتب لك أجرهاال يف

ــطي عن مالك بن أنس   ـــعه إبراهيم بن زكرياء الواسـ عن وما وضـ
ار عن ابن عمر د الـله بن ديـن اـلب أـهدى عـب ، أن جعفر بن أبي ـط
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، فأعطى معاوية منها ســفرجال  صــلى الله عليه وســلمإلى النبي  
 تلقاني بهن في الجنة إ .ثالثة وقال:إ

وما وضــعه أحمد بن عيســى الخشــاب عن عبد الله بن يوســف 
ة  دان عن وائـل د بن مـع د عن خـاـل ا  عن ثور بن يزـي عن ابن عـي

قال : إاألمناء عند  صــلى الله عليه وســلمبن األســقع عن النبي  
 الله ثالثة أنا وجبريل ومعاوية إ .

ــعه جعفر بن محمد األنطاكي عن زهير بن معاوية عن  وما وضـ
ـــهاب عن ـحذيـفة بن اليـمان   اـلد الواـلدي عن ـطار  بن شـ أبي ـخ

ة : إيُبعث معاويصـــلى الله عليه وســـلمقال : قال رســـول الله  
 .يوم القيامة وعليه رداء من نورإ

ي فضـــل أبي بكر وما وضـــعه أحمد بن الحســـين بن القاســـم ف
ــ ، عن وكيع بن الجراح عن  وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم 

ــفـيان الثوري عن ابن جريج ع ن عمرو بن ديـنار عن ابن عـباس سـ
ــول الـلهـقال: إ ــلم  ـقال رسـ ــلى الـله علـيه وسـ  إذا ـكان يومإ : صـ

ـــحاب محـمد ، القـياـمة ـنادى مـناد من تـحت العر : أال ـهاتوا أصـ
عثمان بن عفان  فيؤتى بأبي بكر الصـــديق وعمر بن الخطاب و 

: قف على باب الجنة  فيقال ألبي بكر:  قال ،ي بن أبي طالبوعل
ويقال   ،مة الله وادرأ  من شـتت بعلم اللهفأدخل َمن  شـتت برح
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ـــتت بر لعمر حـمة الـله وخفض  : قف على الميزان فثـقل من شـ
تي غرســها ويُعطى عثمان من الشــجرة ال ،من شــتت بعلم الله

اس عن الحوض ه: ذُد  الـن ال ـل ة ويـق ه في الجـن ويُعطى علي  ،الـل
ال ـلهبن أ اـلب حلتين، ويـق ــهـما ـفإني ادخرتهـما ـل بي ـط ك : البسـ

 .يوم أنشأت خلق السماوات واألرضإ

: أخذ دويد الكندي عن حميد عن أنس قال  وما وضعه زكرياء بن
ــلمالنبي   ه وسـ ه علـي ــلى الـل ال  صـ بين كتفي أبي بكر وعمر وـق
. ـما مثلي  : أنتـما وزيراي في اـلدنـيا وأنتـما وزيراي في ا،خرةلهـما

ةومثلكمـا في ال ل طير يطير في الجـن ة إال كمـث ا جؤجؤ جـن أـن ، ـف
ــرح في الجـنة، وأـنا وأنتـما الطير وأنتـما جـنا  ـحاي، ـفأـنا وأنتـما نسـ

المين ة، ونزور رب الـع ا نقـعد في مجـالس الجـن ا وأنتـم اال   ،أـن فـق
ــول الـله ـله ال لهـما: ـيا رسـ الست، ـق فيهـما : نعم  وفي الجـنة مـج

، قال: لهو الجنة يا رسـول اللهت : أي شـئفقاال له  ،مجالس ولهو
ا آجـام من قصــــب   در الرطـب،  لـه ا اـل من كبرـيت أحمر وحملـه

، فتثور تـلك ريح من تـحت العر  يـقال ـله الطيـبة: فيخرج ـقال
الجنة أيام الدنيا وما كان   ا،جام فيخرج له صــوت ينســي أهل

 إ .فيها
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ــان   ــعه طلحة بن زيد الرقي عن عبيد بن حسـ عن عطاء  وما وضـ
صلى الله   بينما نحن مع رسول اللهالكيجاواني عن جابر قال:إ

ــلم فيهم أبو بكر وعمر   في بـيت في نفر من المـهاجرين  علـيه وسـ
ــعـد بن أبي  وعثمـان وعلي وطلحـة والزبير وعبـد الرحمن وسـ

ــلم  وـقا  . فـقال النبي ــلى الـله علـيه وسـ :إلينهض ـكل رـجل  صـ
ــلى اللـه عليـه  إ، ونهض النبيإلى كفوه ــلمصـ إلى عثمـان  وسـ

 .وا،خرةإ إأنت وليي في الدنيافاعتنقه فقال:

ه بن د الـل ه إبراهيم بن عـب ـــع ا وضـ د الرزا  عن   وـم ام عن عـب هـم
يسـتجيب  : إصـلى الله عليه وسـلم: قال رسـول الله  معمر قال
أكثر  ، فــإذا كــانوا ن مــا لم يكونوا أكثر من الظــالمينللمتظلمي

 إ.منهم فيدعون فال يستجيب لهم

وـيل آـيات القرآن الكريم بغير معـناـها الحقيقي ـتأويال أـما ـتأ
ــيا حســب أهو ــياس ، فقد اء الفر  والمذاهب والملل والنحلس

نال كل ما يتعلق بالـسلطة والحكم والطاعة من قريب أو بعيد 
ةً ﴿  :  ـله تـعالىومـثل :ق َر ض  َخل يفـَ ل  ف ي األ  اعـ  ني ـجاـعل في إ ن ي ـجَ

أوـيل ـخا  على جعلوه دليال بـت وـقد   ،30البقرة  ﴾ األرض خليـفة
تعالى الله عن ذلك  شـرعية حاكم مسـتبد عدموه خليفًة وظالً لله 

 علوا كبيرا ـ .
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يُعوا الرَُّسوَل  ﴿ :  وقوله تعالى يُعوا اللََّه َوأَط  يَن آَمنُوا أَط  َياأَيمَها الَّذ 
ُكم   ن  ر  م  َم  ل ي األ  و 

ــاء  ﴾ َوأُ ـــق   59النســ ة الحكـام حيـث جعلوا فسـ
ــلمين، طـاعتهم واجبـةأولـي  ــيـانهم كفر في  ،اءَ أمٍر للمسـ وعصـ

 .ومهدر للدم في مذاهب أخرى، مذاهب

ا﴿  وقوـله تـعالى :   ل هـَ انـَات  إ لَى أَه  َمـَ وا األ  ُمرُُكم  أَن  تَُؤدم
أ  َه يـَ  ﴾ إ نَّ اللَـّ

 ـ وعدوا األمانة هي سلطة الحكم وأهلها هم الحكام . 58النساء 

ه تعـالى :  اُكم  ﴿ وقوـل ـقَ ه  َأت  َد اللَـّ نـ  رََمُكم  ع  ،  13الحجرات  ﴾ إ نَّ أَك 
لجنس العربي على غيره من األجناس، وقريشـــا حيث فضـــلوا ا

، والموالين لهم على غيرهم من قريش على غيرهــا من العرب
 والعرب والعجم . 

َذ ﴿: تعـالى  وقولـه اٍت ل َيتَّخـ  ٍض َدرَجـَ َ  َبع  ُهم  َفو  ــَ ضـ ا َبع  نـَ َورََفع 
ر يًّا ًضا ُسخ  ُضُهم  َبع   .32الزخرف  ﴾ َبع 

ٍض ف ي الر ز    ﴿: وقوـله تـعالى ُكم  َعَلى َبع  ــَ ضـ َل َبع  ــَّ ُه َفضـ   ﴾َواللَـّ
ــتعباد خلق الله، فأولوا ذل71النحل    ، وإذاللك بما يتيح لهم اسـ

 .، وحرمان أهلها منهاالمسلمين واحتكار الثروة العامة

أما األحكام الشرعية فقد وظفوها أيضا بتأويل وشيطنة لتثبيت 
دائهمحكم ــلطتهم وإذالل أـع ك أـخ هم وتكريس سـ ذهم . من ذـل
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لى ، وتوثيقها بيمين المبايع عالبيعة كرها تحت بارقة الســيف
ــهـا هم بنقض  . فكـان الـذي يتالطال  والعتـا  في حـالـة نقضـ

البيـعة تنتزع مـنه زوجـته أم أوالده وتطلق علـيه ثم يعـقد لرـجل  
، إ ن  لم يفصـــل رأســـه  ليها، ويجرد من أمواله وممتلكاتهآخر ع

 عن جسده .

، مثل ما فعل  ومن ذلك أيـضا اـستلحا  اللقطاء وهو محرم ـشرعا
ــتلـحا  زـياد بن أبـيهمـعا ــتـفادة من دـهاـئه وحـقده  وـية ـباسـ لالسـ

 .ا ناله من مهانة سفاح أمهلموعقده النفسية 

الـها التحريف  حتى العـبادات التي هي من أرـكان ــالم ـن اإلسـ
ــ والعدوان قد خطب معاوية خطبة الجمعة جالســا، وقُدمت ف  ـــ

، وصـلى الوليد بن يزيد بالناس صـالة خطبة العيد على صـالته
ــبح مخمورا أ كثر من ركعتين ثم التفـت إليهم وقـال لهم: الصـ

 .إأزيدكم ت إ

ــلى  [3]وذكر الفخر الرازي  أن معــاويــة قــدم المــدينــة فصـ
ــالة يُجهر فيـها الـناس صـ ــم الـله ﴿ فقرأ أم القرآن ولم يقرأ   ـب بسـ

ــالتــه نــاداه اـلـمهــاـجر ﴾ اـلرـحـمن اـلرـحـيم ــى صـ ون ، ـفـلمــا قضـ
بســـم الله الرحمن ﴿  ، أينتواألنصـــار من كل ناحية : أنســـيت

 
ر  - 3 ر الكبي  .  198/  1التفسي
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حين اســتفتحت القرآن ت ، فأعاد معاوية الصــالة وقرأ   ﴾ الرحي
 .﴾ بسم الله الرحمن الرحيم﴿ 

ــاجـد  ــاحف والمســ كمـا كـان بنو أميـة أول من وظف المصــ
السـلطة برفعهم المصـاحف  ألغراض السـياسـة والصـراع على

ــتم اإلمـام علي كرم اللـه وجهـه على  ــفين، وأمرهم بشـ يوم صـ
بن ااســي باغتيال طلحة . وأول من ابتدع االغتيال الســيالمنابر

وام ـع ـير ـبن اـل زـب ـحـكم، واـل لــه ـعـلى يــد ـمروان ـبن اـل يــد اـل ـب ،  ـع
، واإلمام بن علي وقتل اإلمام الحسيناوتسميم اإلمام الحسن 

 زيد وابنه يحيى .
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 التصنيف عوامل أثرت يف نشأة  
 السياسيالفلسفي 

األمة بالنصارى  كان بنو أمية أول من استعان في تسيير أمر 
ــتشــــارين وجنوداً  . وقـد احتكر واليهود والمجوس، كتبـًة ومسـ

ــام المنـاصــــب اإلداريـة  ا ليهود والنصــــارى في عهـدهم بـالشــ
ــرجون الرومي ـك الرفيـعة ــور بن سـ اتـبا لمـعاوـية ثم ، فـكان منصـ

الحكم، معـاويـة بن يزيـد، ومروان بن ثم لليزيـد بن معـاويـة، 
ــب ولــده  . ثم خلفــه فيوعبــد الملــك بن مروان نفس المنصــ

ر ، ثم حفيده منصـور بن سـرجون بن منصـو سـرجون بن منصـور
مي يوحنا الدمشــقي، وألف كتاب )رســالة في  ــُ الذي ترهب وس

م بالهرطقة  ، وصــف فيه اإلســالالجدل بين مســلم ومســيحي(
 .والمسلمين بالهراطقة

ـــياري  ــب   [4]كـما ذكر الجهشـ أن المجوس احتكروا المـناصـ
عمر ، وأن  ان طيلة العهدين األموي والعباســياإلدارية بخراســ 

فــة ـي ـل ز ـحـين كــان ـخ ـعزـي بــد اـل ـع ـبن ـع زل أهــل الــذمــة ، أـمر ـب

 
 .  15الوزراء والك تاب ص  - 4
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ــبهم اصـ ة وبقوا في والمجوس من مـن دـق ذ ـب ، ولكن أمره لم ينـف
 مناصبهم إلى ما بعد ذلك .

كبير وقد كان لهؤالء الكتبة واإلداريين والمسـتشـارين أثر 
فقـد نُقـل   ،العربيـة مبكرافي نقـل ترا  األمم وثقـافـاتهـا إلى 
ــيــة  إلى اللغــة العربيــة في عهــد الــديوان المكتوب بــالفــارسـ

ــام إلى الحـجاج الرومـية في الشـ ، كـما نـُقل اـلديوان المكتوب ـب
 اللغة العربية في عهد هشام بن عبد الملك .

خالد   ، على يدتصــنيف بدأ مبكرا في عهد بني أميةكما أن ال
عة من ، وأحضـر جما بالصـنعة بن يزيد بن معاوية الذي اـشتغل
ــر ــفـة اليونـان كـانوا بمصـ ــنعـة من فالسـ ، وأمرهم بنقـل الصـ

 اللسانين اليوناني والقبطي إلى اللغة العربية .

ــيرة النقـل والتعر  ــتمرت مسـ يـب للثقـافـات األجنبيـة  واسـ
  ـنا كـتاب أفالطون في آداب؛ فنـقل أبو عمرو بن يوحتتطور ببطء
كتاب )أقليدس(   ، ونقل الحجاج بن يوســـف بن مطرالصـــبيان

نسـبة إلى هارون    إالهارونيإ، أحدهما سـماه في الهندسـة نقلين
نسـبة إلى   إالمأمونيإ، والثاني وهو المعول عليه سـماه الرشـيد

 المأمون .
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ج ـف  ـه ـن هــذا اـل ود كـمــا كــان ـل ـه ـي ــارى واـل نصــ قـريــب اـل ي ـت
ل الع ، أثر كبير فيوالمجوس اـئ ة المعـارضــــةإذالل القـب ،  ربـي

إذ سـلطت عليهم  ،من أنصـار ومهاجرين وعلماءوكل رموز األمة  
،  التي تحولت إلى جماعات ضــغط ســياســياألقليات الدينية 

ال المـنافقين وع ــلمينوأرـت ار من المسـ من   ،بـيد اـلدرهم واـلديـن
لمسـلمين بالشـاعر ذلك اسـتعانتهم في هجاء األنصـار وصـفوة ا

ــراني األخطـل ان النصـ ذي ـك الفرس المجلى في بال  بني ، اـل
. أمــا عبــد ويــة وابنــه يزيــد ومروان بن الحكم، زمن معــاةأميــ 

ر ظهر جرير المـلك بن مروان فـقد أمر ـبأن يرـكب األخـطل الـكاف
، وما ذلك إال ألن األخطل كان قد طّول  بن عطية المـسلم التقي

م وشــتم المعارضــين  لســانه في التنقيم من األنصــار وهجائه
ــلـطة بني أمـية ــالم   ،لسـ ثم تـجاوز ذلك كـله إلى الطعن في اإلسـ

 : [5]فقال   نفسه واالستخفاف بالمسلمين عامة 

ــم  *ولســت بصــائم رمضــان  طوعا  ــــــ ولســت بآكل لحــــ
 األضاحـي 

 إلى بطحاء مكـة   للنجـــاح*  ولست بزاجر عنسا  بكـورا

 
 .  461/  1خزانة األدب  - 5



 

 المسلمين  فالسفةالفكر السياسي ونظرية الحكم لدى |   23

 كمثل العير : حـي   على الفالح *  ولست مناديا أبدا بلـيــل

 وأسجد عند  منبلج   الصبــاح  * ولكني  سأشربها شمـــوال

ك لم يزدد إال قرـب  ا من بالطهمومع ذـل ة وتمكـن  ،ا من بني أمـي
 واحتطابا ألموال بيت المسلمين .

،  لثقافية واالجتماعية واالقتصـاديةهذه البيئة السـياسـية وا
مسـلمين بعد سـقو   ي لدى الالتي اسـتنبت فيها الفكر السـياـس 

ة الراشــــدة داـي الخالـف دت من ـب ار ، امـت ة إلى انهـي ة أمر بني أمـي
، ومن بداية دولة بني العباس إلى عهد المأمون العباسي ملكهم

ــس  ــرف بن إدار الحكمــةإ الــذي أسـ ــه على تعريــب وأشـ فســ
، وعلى رعــايــة المــذهــب المعتزلي الــذي الثقــافــات األجنبيــة

 هاء جلدا وسجنا وقتال.اضطهد كرام العلماء والفق

طيلة هذه الفترة تم تطعيم الســاحة الســياســية في المجال 
ربت إليها بواـسطة وـضع  الثقافي وعلى أرض الواقع،  بمفاهيم ـسُ

ــر ل المبتسـ أوـي ث والـت ات القرآن   األحـادـي المغرض لبعض آـي
، فلم يكد الكريم، وانتحال األخبار، وتجنيد الشــعراء والكتاب

ــرف اـلـعهــد األـموي ـع  ـلى ـنهــاـيتــه ـحـتى أـيـنعــت ـثمــار هــذا يشـ
ة  اـف ا على الثـق دًة في معظمـه ًة معتـم ـــي اسـ ـــي اٍت سـ الغراس، أدبـي

 . من ذلك :ة وتقاليد ما قبل البعثة النبويةالوافد
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ي اختم م( ، الذ 750هـ/  132رسائل عبد الحميد الكاتب )ت 
ـــلم ـبـمروان ـبن ـمـحمــد وقـُتــل ـمعــه ــاـلتــه إـلى أـبي مسـ ، ـكرســ

، وما كتبه نصــيحة دعوة العباســيينســاني عندما اتســعت  الخرا 
ه بن مروان بن محـمدلولي  د الـل د عـب هالعـه ا كتـب عن آداب    ، وـم

 .الكتابة والدواوين في إرسالة إلى الكتابإ

م( عن   762-  727/هـــ  145 - 109ثم ما كتبه عبد الله بن المقفع )
إاألدب الصـغيرإ وإاألدب الكبيرإ، :آداب الملك وسـياسـته في

 .وإكليلة ودمنة إ

ــ  255  - 150وما كتبه عمرو بن بحر الجاحظ ) م(   869 -  767 /هــ
ل  :في ةإ، وإالرســــاـئ ل الكالمـي ان والتبيينإ، وإالرســــاـئ إالبـي

ـــيةإ ـــياسـ بـحث اإلـماـمة من ولـعل الـجاحظ ـبذـلك أول من  ؛السـ
قا  اإلمامةإ اســتحإذ اســتعرض في باب إ ،وجهة نظر معتزلية

ــائلـه الكالميـة اإلمـامـة آراء الفر  والمـذاهـب حول  من رســ
ــول ونبي  ووجوبها، وصــفات الخليفة العظمى ودرجاته من رس
 وإمام .

  213ثم بعد حين ظهر عبد الله بن مسـلم بن قتيبة الدينوري )

ار889- 828 /هـــــــ  276 - اـبه إعيون األخـب اتخـذ في كـت ا م(، ـف اـب إ ـب
، إكتاب السـلطانإ، تحد  فيه عن السـلطان ومكانته :بعنوان
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ته وتغيره وتلونه آداب معاشــر ، و وســياســته وصــحبتهوســيرته 
َكماً وأمثاال وشــعرا وأقواال   ،واختيار عماله وحشــر فيما كتب ح 

ــحــابــة والتــابـعـين واألدبــ  ــفــة ومـلوك الـعرب  للصـ اء والـفالسـ
 .والعجم

 /هـ  328  -  246وبعده مباشرة ألف أحمد بن عبد ربه القرطبي )      
ــم فـيه ـباـبا العـقد الفرـيدإإ :كـتابم ( 940  -860   :بعنوان، وخصـ

ــلطـانإ اب اللؤلؤة في السـ ار من  ،إفر  كـت ا اخـت ــطـة ـم وبواسـ
ــعر ونثر وحكمة   ــة  من ترا  األممأمثال وشـ ــالفة  مقتبسـ السـ

ــلطـان ة، بّين حـاجـة العمران إلى السـ ، على غرار نهج ابن قتيـب
ــيحة ولزوم الطاعة، وآداب خدمة وحاجة ا ــلطان إلى النصـ لسـ

، وما أهل عمله لطان، وكيفية اختيار الـس السـلطان ومصـاحبته
ــة وإـقاـمة المملـكةيل ـــياسـ ــن السـ ـــفات اإلـمام زـمه لحسـ ، وصـ

ــيرة، ورفق بالرعية ، وحزم العادل من هيبة وتواضــع وحســن س
 وعزم ومشورة.

، في ســاحة بني أمية وصــدر عهد بني العباسهد لقد أســفر ع
 الفكر السياسي عن أربع نتائج :

ــتبــداد المتمر أوالهــا تعــاليم د على : تكريس مفــاهيم االسـ
 .لحرية والكرامة والمساواة والعدل، ومبادئ ااإلسالم
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ــتقـاء منهـا : االتجـاه إلى وثـانيتهـا الثقـافـة األجنبيـة واالسـ
 .، بدون ترو أو تمييزواتخاذها مرجعا أساسيا

ــية غير واضــحة المعالم : بواكير من ثالثتها ــياس ، كتابات س
ب  مبثوثــة في كتــ  فــدمتــأثرة بــالترا  التــاريخي القومي والوا 

 .األدب واألخبار

، في هيد لظهور التصــنيف الســياســي الصــرف: التمرابعتها
 .المجالين الفلسفي والفقهي
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 التصنيف السياسي الفلسفينشأة 

خرا جدا عن تدوين كثير من بدأ تدوين الفقه الـسياـسي متأ          
ـــير ، كــاـلحــديــث واـلـعـلوم   ،واـلـفقــه واألدباـلتــارـيخ واـلـتفسـ

، ـمن أواـخر اـلـخالفــة  اـمتــدت ـفـترة اـلـتـمـهيــد لــه مــدة ـطوـيلــةو
كما ســـاهم في تكوين   ؛الراشـــدة إلى عصـــر المأمون العباســـي
المحلية والوافدة جاهلية بنيته الفكرية كل العناصــر الثقافية 

 .وإسالما

ية كانت قبل البعثة وصدر اإلسالم ونظرا لكون األمة العرب
 كير الـسياـسي لديها ـشفويا تتداولهظل التف  ، فقدـشفوية الثقافة

ــعرا وحكـمة وأخـبارا ــن شـ ــة إلى  ،األلسـ ولم تكن الـحاـجة ـماسـ
تدوينه في فجر اإلسـالم مثلما كانت بالنسـبة للعلوم المتصـلة  

لذلك تأخر التدوين  ؛ةاتصـاال واضـحا مباـشرا بالعقيدة والعباد
، حيث ظهر ضـــمن  ي إلى أوائل القرن الهجري الثانيالســـياـســ 

صــنفات أدبية وأخبارية على هيئة مواعظ ونصــائح وأســاطير  م
ومن ثم انتقل إلى  ؛من تجارب اإلنسـان وتقاليد األمممقتبسـة  

ــة بهمرحلة ثانية هي مر  ــتقلة الخاصـ ــنفات المسـ  ،حلة المصـ
. فقد ظهر ء ومن مرجعية غير إســـالميةولكن على غير يد الفقها

هندية وصينية ،  ات فيه ترديدا للفلسفة اإلشراقيةأول المصنف
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 يارابـ. وكان ذلك على يد الفارسية ويونانيةـوبابلية وآشورية وف
ــ /   339 -  260) راء السـياسـية ألفالطون  المتأثر با، م( 950  - 874هـــ

في عدة مؤلفات منها:   حيث تناول الفلـسفة الـسياـسية،  وأرـسطو
ــالة   ــة المدنيةإ،  إرس ــياس ــعادةإ، إالس ــالة تحصــيل الس إرس

 .صول المدنيةإ، إآراء أهل المدينة الفاضلةإالسياسةإ، إالف

  373العاشـر الميالدي )/وفي منتصـف القرن الهجري الرابع

ــ  إخوان الصفا ظهرت الكتابات السياسية لجماعة إ  م( 983/   هــ
ــياســ وخالن الوفاإ متأثرة بنفس المؤثرات ة لديها . وكانت الس

النبوية،  تمثل علما مسـتقال بذاته له خمسـة أقسـام: السـياسـة 
، والسـياـسة الملوكية، والسـياـسة العامية، والسـياـسة الخاصـية

                                              .والسياسة الذاتية

ــر الميالدي /وفي بداية القرن الهجري الـخامس        الـحادي عشـ
ياســـية المســـتقلة  ظهرت المرحلة الثالثة بأول الكتابات الـســ 

ــفيعن الفكر  ــريعــة، على يـد الفلسـ ، المتــأثرة بــالفقــه والشـ
( ومن نهج نهجـه ونحـا م 1058 – 975/  هـــــــ  450 - 364المـاوردي )

 .نحوه

ــار الفقـهاء والمتكلمون في ـهذه المرحـلة، على نهج  ولـقد سـ
ــريعي لـما ينبغي وـما يـجب وـما يجوز وـما ال يجوز في   نـظام  تشـ
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ة دوـل دبير أمر اـل ة وـت ــتوـفت أبحـاثهم نظ ،الخالـف ك م واسـ المـل
ــاء وزارة واإلدارة واـلقضــ م واـل ـنظــي وال وـت ، واـلحســـبــة واألـم

كمــا بــذلوا   ،عالقــات مع داري الحرب والمهــادنــةالجيو  وال
الملوك وإضفاء الشرعية  جهودا جبارة من أجل تبرير تصرفات 

 .  يحفظ عروشهم ويحببهم إلى الرعية ، وإرشادهم إلى ماعليها

ــنيف في هــذه المرحلــة إلى ــت ثم تــدهور التصـ وى من مسـ
متودد يحاول حفظ ماء ، بأسـلوب  اإلسـفاف والمداهنة الخانعة

ــاـيـقـهم ، ـمن ـخالل  وجــه اـلـفـقهــاء، وال ـيزـعج اـلـحكــام أو يضــ
ــرفـات  اإلعراض عن ذكر األحكـام ال ــة بتصـ ــرعيـة الخـاصــ شـ

ــاـئح ذات اـلطــاـبع اـلـخـلـيفــة ــار ـعـلى ـتقــدـيم اـلنصــ ، واالـقتصــ
طول  ا أن تحفظ العرو  أ األخالقي والتعليمي التي من شــأنه

ــايــا من ترا  األمم ، ومــأثورات مــدة ممكنــة، والتــذكير بوصــ
ــاـطـير وـمـختــار  ـثر واـلـحـكم اـلـطراـئف واألســ ـن ات الشــــعر واـل

ال ات القرآن الكريم واألحـادـي واألمـث ــح ، وآـي ا صـ ة ـم ث النبوـي
إ لنظام إســير الملوك :، مثلما هو حال كتابمنها وما لم يصــح

ك ) ــلوان المطـاع في ( ، م 1092 – 1018/  هـــــــ  485 - 408المـل وإسـ
/  هــ 565  - 497إ لمحمد بن ظفر الصقلي المكي )عدوان األتباع
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 589إ البن نصـر الشـيزري )ت م( ، وإالنهج المسـلوك 1169 - 1104
 .هـ(

ــلمين  ــي ـلدى المسـ ـــياسـ ــنيف السـ ثم بـعد ذـلك ـظل التصـ
ا وال يتطور لمـا هو خير  ذه المراحـل ال يغـادرـه أرجحـا بين ـه مـت

ــتنهاض الهمم إلى عصــر النهضــة   منها الحديثة التي حاول اس
فغــاني ومحمــد عبــده ومن جــاء فيهــا كــل من الطهطــاوي واأل

ذ ، تتخمة. ولكن محاوالتهم ظلت حبيسة ازدواجية عقيبعدهم
، وتـحــاول تـطـويـرا مـرجـعـيــة فـي فـقــه الـمــاوردي مـن جـهــة

؛ لذلك لم تثمر تأصـــيال لديموقراطية الغربية من جهة أخرىبا
 .ي متميز في الكتاب والسنةإسالم حقيقيا لنظام حكم

ولئن كان من الصــواب البدء بدراســة التصــنيف الفلســفي 
ــبقية ظهوره ؛ فإن بعضــا من اإلســالميين قد ال يوافق   نظرا ألس

المســلمين األوائل في على إقحام ا،راء الســياســية لفالســفة 
ــة ــبهذه الدراسـ ــورهم اإليماني، ألسـ ، أو  اب عقدية تتعلق بتصـ

ــتنباطهم التي ال تمت إلى مبررات أصــولية لها ع القة بطر  اس
منهجية االسـتنبا  الشـرعي بصـلة، أو مسـوغات فقهية خاصـة 

 بمرجعيتهم غير اإلسالمية استنادا واستدالال .
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إال أن ذلك ال ينفي وجوب التزام الموضـوعية في دراـسة نظم 
ــلمين بكــل اتجــاهــاتهما ــف مختلف لحكم عنــد المسـ ، وكشـ

 مت في تكوين فكرهم الـسياـسيي ـساهالمؤثرات والعوامل الت
ة نظرا وتطبيقا على كي تتضــح رؤيتنا لمســار الدولة اإلســالمي

بكل مســاربها ومتاهاتها ، وألوضــاعنا المعاصــرة مدار التاريخ
تأرجحة بين عوامل الداخل وذبذباتها الم ونقائصـها ونواقضـها

 ، سلبا وإيجابا .والخارج، األصيل والدخيل

ياسي الحديث لدى المسلمين ولنتبين مدى قرب الفكر الس
، ونسـتبين تشـريع اإلـسالمي في الكتاب والسـنةأو ابتعاده من ال

، إذ التعلم باكتشـاف الخطأ أبل  مأوجه االنحراف وسـبل التقوي
 في النفس وأشد تأثيرا .

نا الذي نلتزم به ونســير على هديه، مرتكز وال ريب أن منهج
النظام الـسياـسي اإلـسالمي ما ، هي أن على قاعدة أـساـسية متينة

. منبثقا من مرجعية الكتاب والسنة، عقيدة وأصوال وفروعا   كان
ــالم أو ملت قـيا ـبه في وـما ـعدا ذـلك يُحتـمل أن يكون مـتأثرا ـباإلسـ

ه اـت ه أو كلـي اـت ـــي  ،بعض جزئـي ل النظـام السـ ه ال يمـث ــي إال أـن اسـ
ألن بوصلة التوجه إلى أي هدف  ،اإلسالمي الحق تمثيال صادقا
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وكل غبش  ،التصــور اإليماني الســليم الواضــحأن تكون  يجب
 .التصور ينعكس سلبا على التصرفات يشاغب على هذا

حظـة اهتزاز عقيـدة هؤالء وهـذا يفرض علينـا أال نغفـل مال 
ــطراب مرجعيتهم الفكريـة  ــفـة، واضـ وإن التقــت في  الفالسـ

ــالميـة ــبـب بعض جزئيـاتهـا بـالعقيـدة اإلسـ ، التقـاءً عفويـا بسـ
، أو التقاء إراديا بقصد لى المجتمع اإلسالمي وثقافتههم إانتمائ

اقهم آراء وثنـية ل ـــفة  التموـيه على انحرافهم  اـلديني ـباعتـن فالسـ
نظرتهم إلى عــالمي الغيــب   ، فيمن الفرس والهنــد واليونــان

والســـياســـية ، وبدعوتهم إلى نظم للحياة االجتماعية والشـــهود
 .والثقافية منبثقة عنها

ــواب إن ركزنـا في بحثنـا هـذا على ولعلنـا ال نحيـد عن  الصـ
ة التي اتخـذ  دينـي ة واـل ــفـي ة والفلسـ ة الفكرـي ا هؤالء  المرجعـي ـه

بثق  ثم على تصـورهم السـياسـي المن ،الفالسـفة مسـتندا ومتكأ
دتهم وموقفهم اإليـماني ـــنا مطلـقا عـمامن عقـي رُموا ـبه  ؛ وأعرضـ

ء باطني أو صـابئي أو أصـول  من انتما  من قبل العامة والخاصـة
، م بـشغب ـسوفـسطائي يثيره أنصـار لهم ، مما ال يُدفع عنهةيهودي

ــترـكة أو جـذ  ة أو نزـعات طـاغـيةألهواء مشـ ارـب أن   ؛ور متـق ا ـب علـم
ى مستوى صياغة نظام للحكم فكرهم السياسي لم يتبلور قط إل
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وإنـما  ،لإلدارة والـمال والـتدبير الـعام ، بمنهـجه ونظـمهمتـكاـمل
ـــفيــة اـلـتي اـلـت  بــاـلـنـهج   زـموا ـفـيهــاكــان ـمـبـثوثــا ـفي ـكـتـبـهم اـلـفلسـ

، فوردت أفكارهم ضـــمن رســـائل  األفالطوني شـــكال ومضـــمونا
ــهودح ــاـيا الغـيب والشـ ـمادة والروح والطبيـعة وـما ، والول قضـ

حال مثلما هو    ،جتماع البشـري والسـعادة والشـقاوة، واال وراءها
، وما ـصنفه ابن ـسينا في القـضاء رـسائل إخوان الـصفا والفارابي

 .لمبدأ والمعاد واألخال  والحكمةاوالقدر والفيض اإللهي و

أما التصــنيف الســياســي المباشــر فقد ظهرت أولى بواكيره  
إ بمفهومها ى شكل رسائل مستقلة تبحث موضوع إالسياسةعل

ــيير  اـلذي هو ــن الـتدبير والحكـمة في التسـ وـكان من أول ، حسـ
ــة ــياسـ ــالة في السـ ي إ كل من الفارابمؤلفيها تحت عنوان إرسـ

 .المغربي وابن سيناوأبو القاسم 

ــائل التي تطابقت  ولئن اختلفت بعض مضــامين هذه الرس
 :نها فإنها اتفقت كلها في ثال  هنعناوي

ــة حـاـج  .1 ــيـاســ ــر رفيعهم أن السـ ة ملحـة لكـل البشـ
ــيعهم ، ولكن الملوك ثم أعوانهم أشــــد حـاجـة ووضـ

  .إليها
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ــنـة  .2 ــانيفهم على الكتـاب والسـ لم يعتمـدوا في تصــ
 ا .مرجعا أو استشهاد

ــفيــة معتمــدة  .3 كــانــت منطلقــاتهم الفكريــة والفلسـ
 .على الفكر اليوناني  اعتمادا مطلقا

مصـنفات فلسـفية موجهة للملوك   ثم بعد ذلك أخذت تظهر
ــدهم إلى ما ينبغي عمله وإقامتُ فقط ــتهم مثل ، ترش ــياس ه في س

 .كتاب إسلوك المالك في تدبير الممالكإ البن أبي الربيع

 

  



 

 المسلمين  فالسفةالفكر السياسي ونظرية الحكم لدى |   35

 والعقدية المرجعية الفكرية  

 لدى فالسفة المسلمين 

ــفــة اليونــانيــة عنــد أفالطون   يــذهــب البعض إلى أن الفلسـ
وســقرا  وأرســطوطاليس وغيرهم هي األســاس الذي بُني عليه 

ــلمين األواـئلتفكير فال  ـــفة المفكرين المسـ ذه إال أن في ـه  ،سـ
ـــها  ،اـلدعوى تـجاوزا كبيرا للحقيـقة ـــفة اليوـنانـية نفسـ ألن الفلسـ

ليســت إال امتدادا وخالصــة لألوهام الميتافيزيقية التي كانت 
إلى الثقافة العربية في  تنُقلثم  ؛ يان القارة ا،ســيويةمنبتا ألد

ــدر دوـلة بني العـباس وـكان مر  ــفـية في صـ جـعا ألول حرـكة فلسـ
 .اإلسالم

مع   ني الذي أنزلن اإلنســان عندما نســي المنهج الربا ذلك أ
ــلــة بــاللــه ــالم وفقــد الصـ رتكس في حمــأة ، واآدم عليــه السـ

، مألت الهواجس واألوهـام قلبـه وعقلـه  الجـاهليـة والبـدائيـة
ــتـبد ـبه الخوف من الظواهر الطبيعـية ـــفا   واسـ برـقا ورـعدا وخسـ

واصــــف بــة ـمنوزالزل وـع رـه رعــب واـل ـموت  ، وأخــذ بــه اـل اـل
ــير والمجهول كل مأخذ ــج لها ، فأقبل على نوالمصـ ــه ينسـ فسـ

عما   خياالت وتصـورات وأـساطير وخرافات اـستجالبا للطمأنينة
دى  فتراكم  ،بـه ويخـافـهال يفهمـه ومـا يرجوه أو مـا يره ك ـل ذـل ـب



 

 المسلمين  فالسفةالفكر السياسي ونظرية الحكم لدى |   36

من المعتقدات الضـالة   ، ترا  ضـخمالبشـرية على مر السـنين
ــطرـبة  ــتقراء  التي اتـخذت فيالمضـ  ـما بـعد ـمادة للتفكير واالسـ

طبيعة ماضــيا الكون والوالبحث عن الذات أصــال ومآال، وعن 
ــتقبــاال ثم تحول هــذا الترا  إلى قــاعــدة للفكر الــديني  ،واسـ

ــي إـلى ـعبــادة األ ـــعي اـلـمفضـ وثــان واـلـطواـطم واـلـنـجوم اـلوضـ
 .والكواكب واتخاذها آلهة وأربابا

ثم بـعد ذـلك اتـُخذت ـهذه المعتـقدات اـلدينـية منطلـقا وـمادة 
 .االذي نُقل إلى اليونان وتطور فيهللتفكير الفلســفي ا،ســيوي 

: اـلـمـعرفــة اـلمــاديــة  ل ـمـجردا ـمن أـهم أداـتـين ـلـلـفـهم ـهمــاوظــ 
ائق الطبي ــحيحـة لحـق ـــبب التخلف العلمي آنـئذالصـ ، ـعة بسـ

 .ينية التي ال مصدر لها إال الوحيوالمعرفة الغيبية اليق

ــأ اـلـفـكر  ـــطورة اـلـتي رواهــا أـفالـطون ـعن ـمنشــ وـلعــل األسـ
تقدم لنا خير مثال على ما  السـياسـي في محاورة إبروتاجوراسإ

نذهب إليه من أن الفكر البـشري عامة والـسياـسي خاـصة منبثق  
 .  [6]من الخرافة واألساطير واألوهام

 
محاورة ألفالطون ، ترجمة محمد كمال الدين علي يوسف ، سلسلة مذاهب  - 6

 وما بعدها . 55وشخصيات ص 
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ـــكـلوا الـمـخـلوقــات لقــد زعم أفالطون أن ا،لهــ  ة عنــدمــا شـ
اتها الخاصـــة بها والمحتاجة ، أخذوا يوزعون عليها صـــفالفانية
، ومنها بوســائل الدفاعمخلوقات ما ســلحوها ، فكان من الإليها

ــاليـب للمحـافظـة على البقـاءمـا تركوهـا عزالء وزود  . وهـا بـأســ
ات   ـــف ة األمر أنهم وزعوا جميع الصـ اـي ــفوا في نـه ولكنهم اكتشـ
اري  ذي تُرك ـع ــوا اإلنســــان اـل ات، ونسـ والـقدرات على الحيواـن

ــلحة للدفاعالجـســ  فعمد إبرومثيوسإ    ،م ال يملك مأوى وال أسـ
ــرقة الفنون ا، ــتخدامهمالية إلى سـ وهما  ،والنار مع طريقة اسـ

 ،وسلمهما لإلنسان من معبد أثينا  كما يزعمونخاصتان با،لهة  
لصـفات اإللهية التي وكان ذلك سـبب حصـوله على قسـط من ا

 .علمته الحكمة

، مادة بحثه ه األســـس نشـــأ الفكر الفلســـفي وتطورعلى هذ 
؛ دها افة وأوهام سدنة األوثان وعبا خياالت البشر وأساطير الخر 

دا أهم  دراســــة والفهممفتـق ــتقراء واـل ـعاجزا عن   وســــاـئل االسـ
 تحقيق هدفه في كشف حقيقة الكون وطر  السعادة .

إن هذه المعتقدات هي المنشأ األول والمبدأ األساس لكل  
 فلسفات البشر الوضعية في ما قبل اليونان :
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ــة  في بالد ـما بين النهرين   داتهـما الـخاصـ ــور وـباـبل ومعتـق ، آشـ
أبناء الطبقة الحاكمة الذين هم إأبناء بعبادة الشمس والنور، و

 إ.الشمس

ث  ــين حـي ةوفي الصـ ـــي ــيوسـ اء وميض الكونفوشـ دة إحـي ، وعقـي
ان الكامل الذي ، واإلنـس نوار في اإلنـسان عن طريق المعرفةاأل

اـئد يهو المـلك أو النب ــائر القوى  اـلذي يجمع في ذاـت  أو الـق ه سـ
، وهو وعلى قدر كماله تكون ـسعادة عصـره ،المادية والروحانية

 بمثابة اإلمام عند الباطنية أو القطب عند الصوفية.

ــال النفس بـالمبـدأ  ، وعقيـدةوفي الهنـد لـدى البراهمـة اتصــ
 ؛الــذي ـيحــل ـفي ـجـمـيع ـمظــاـهر اـلوـجود اـلروحــاـني إـبراـهمــانإ
 :التي تقسم الناس إلى أربع طبقات إوعقيدة شرائع إمينو

الذين رجال الدين والنخبة الـسياـسية م وه، طبقة البراهمة
أعلى الناس وخالـصة  خلقوا حـسب زعمهم من رأس اإلله، وهم  

 .الجنس البشري

د الــذين خلقوا من منكبي حمــاة البال وهم ، وطبقــة الجنــد
عــد اـلـبراـهمــة ـقراءة اـلـكتــب ، وـيـحق ـلـهم ـب إـبراـهمــاإ ويــديــه

 .المقدسة
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فــة بــاإل ـمكــل زراع اـل جــار واـل ـت قــة اـل ــا وطــب نشــ تــاج واـل  ـن
 .االقتصادي والفالحي وخلقوا من ركبتي إبراهماإ

ــر   ى المخلوقين من قـدمي إبراهمـاإوطبقـة الخـدم واألسـ
 .لهم إال خدمة الطبقات التي فوقهموليس 

وفي بالد فارس حيث ظهرت الهرمسـية والزرادشـتية والصـابئة 
ــد  وخلود  والكلـدانيون عبـدة النجوم، ممن يؤمن بفنـاء الجســ

ـــقاءالنفس في النعيم أو ا ــر لشـ اـئد البشـ الـق ي الـكاـمل اـلذي ، وـب
 .يعرف حقيقة الوجود

ة التي  درـي ــكـن ــري الفرعوني وـمدرســـة اإلسـ وفي الفكر المصـ
ـــيا وإفريقـياالتـقت في ــأت بـها طقوس  ـها تـيارات أوروـبا وآسـ ، ونشـ

ــعـت قواعـد نظمـت مفهوم األلوهيـة وعالقتهـا بـال ــر، ووضـ بشـ
االثواب والعقـاب دة ثـن ــ ، وأنشــــأت عقـي ب البـش ة التركـي ري  ئـي
فـس ـن ود اـل خــب  وخــل ـن عـض اـل ـب جـوم ـل ـن وة الشــــمـس واـل وأـب

 .ياسيةالس

هذه المعتقدات الهالمية والتصـــورات الضـــالة هي التي ورثها 
مــا كــان لــ  ـي ونــان وظــهرت ـف ـي ـنون وآداب  اـل وم وـف ـل م ـمن ـع ـه دـي

 .وفلسفة
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يــدة تؤمن بثنــائيــة التركيــب ظهرت لــدى الفيتــاغوريين عق
ــري ــرورة تطهير النفس بالعلوم الطبيالبشـ عية والعملية ، وضـ

ـــيات وـما وراء الط ــيقى والرـياضـ الموسـ تمكن من ، كي تبيـعةـك
ــعود إلى ـعالم األفالك ـــعادتـه الصـ ا األـبدـية واتـحادـها ، حـيث سـ

 .بواجب الوجود

ة المتـعددة من النجوم  دة ا،لـه وـلدى األفلوطينيين في عقـي
ــمع وـتدبر الكونوالك دة المعرـفة واـكب التي ترى وتسـ ، وعقـي

،  دة الشعوب أنبياء وملوكا وفالسفةيختم بها قا الحدسية التي  
والمعرفة العقلية الجدلية التي هي الطريق العادي الكتســاب  

 العلوم.

لسـفة والتصـورات  على هدي هذه المعتقدات الدينية المتف
 :الفكر السياسي وعلى أركانها تأسس، سار المضطربة الوثنية

البابليين من مفاهيم الدولة والعدل والحياة الـسعيدة لدى 
ــينيين والهنود، إلى ما طوره من نفس  المفاهيم والفراعنة والصـ

ان والرومـان لغـة العربيـة في ، إلى مـا نقـل إلى الكـل من اليوـن
وعمل فالســفة المســلمين  ،القرنين الهجريين، الثالث والرابع
مي لم يستطع أن يخفي أصله  على إعادة صياغته في صباغ إسال 

 .الوثني
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ــ  ـلـتـعـلـيم األـكـبرإ وإـعـقيــدة  اـيوس ـفيإوـمن أـفكــار ـكوـنـفوـش
ــاد الحكم ــطإوإاألغــانيإ  حول فســ ، ومهــام الحكومــة  الوسـ

، وشــرو  الكفاءة ي توفير حاجات الناس أمنا وطعاماوواجبها ف
إلى تصـــورات   م وممارســـاته الســـياســـية والتدبيريةفي الحاك

الحكماء الســبعة في أثينا لنظام الدولة وتشــريعاتها الخاصــة  
ــعــادةد اإلدارة ـبـقواعــ  ــاـليــب ـتـحـقـيق السـ إـلى ـنـظريــات   ،وأســ

ة والمســــاواةف اغورس في العـداـل ، ومـا يرى األبيقوريون من يـت
ــتبد ادية ما دامت تحقق  وجوب الخضــوع للدولة ولو كانت اس

ة  األمن والنظـام ـــل اضـ ه الـف دينـت ه أفالطون في ـم ا ذـهب إلـي ، وـم
التي اتخذت مظهرا خياليا قوامه اعتبار السلطة عمال معجزا ال 

ــهم تميز  ع القيام به إال أفراد ملهمونتطييســ  لهم على بني جنس
ال ويجعلهم ـق  العـقل الفـع ــلهم ـب ادرين على تحقيق  ـخا  يصـ

 .السعادة لشعوبهم

باســـتحداثه  إلى ما تطور إليه الفكر الســـياســـي األرســـطي 
ــتورـية الـحاكم فكرة اـلدوـلة اـلدسـ ــعبـها ـب ، التي تبنى عالـقات شـ

ة والمســــاو ةعلى أســــاس الحرـي ة بين  اة والمواطـن ــترـك المشـ
؛ ممـا جعـل الـدولـة مجرد اتحـاد أفراد في مجتمع واحـد أحرار

ــوف أو    تـحت ـحاكمـية الـقانون اـلذي ـحل مـحل المـلك أو الفيلسـ
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ــار عليه الفكر الســـياســـي الرومالنبي اني الذي مّيز بين . وما سـ
، وبلور فكرة اـلدوـلة والفرد، وجـعل لـكل منهـما حقوـقا وواجـبات

ــيــ  ن  ، ونظريــة القــانو د الحكوميادة الــدولــة ونظريــة العقــ سـ
الطبيعي التي وضـعها إشـيشـرونإ على أسـاس أن للكون خالقا 

ا واحـدا يجـب أن يطبق على الجميع  واحـدا انوـن ة ـق دوـل ، وأن لـل
ــها المأمون   ــس ــلمون في دار الحكمة التي أس إلى ما عربه المس

 .ه أساسا لفكرهم السياسي والفلسفيالعباسي وجعلو 

ــتغر  ــوا من هذا إال أن مما يثير االسـ اب أن العرب لم يقتبسـ
ه  ه إال مـا تعلق مـن ذي عكفوا على تعريـب ــي اـل اسـ ـــي الترا  السـ

دادي ــتـب االتـجاه االسـ اـئد  ،ـب الـق وهو الفكر األفالطوني الـخا  ـب
العقـل  ة، القـادر  الملهم المتصــــل ـب الفعـال المحتكر للمعرـف
ــعب ــعاد الشـ ــة . أما النظريوحده على إسـ ــطية الخاصـ ة األرسـ

مســاواة والمواطنة  الذي يضــمن العدالة وال، بفكرة الدســتور
ــتركـة ــالح حـاكميـة ، ويلغي حـاالحرة المشـ كميـة الفرد لصــ

وـما ورد في الفكر الروـماني عن نظرـية العـقد الحكومي   ،الـقانون
ـــيادة الـقانون إن النـقل  ، ـف وحقو  اـلدوـلة والفرد وواجـباتهـما وسـ

. م لم نـجد ـله أثرا في فكرهم وتراثه، والعربي ـقد أهمـله وأغفـله
ة مت ـــي اسـ ـــي اب سـ ـــب ك راجع إلى أسـ ة ولعـل ذـل ة بكون حرـك علـق
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ــميــة  ، تمــت على يــد الالتعريــب والترجمــة ــة الرسـ ــســ مؤسـ
ا ــرافـه إشـ ــســــةالحـاكـمة وـب ذه المؤسـ اـنت ـه ذات نمط في   . وـك

دادي ــتـب ــطالحكم فردي اسـ ي  ، ال يوافق على نـقل الترا  األرسـ
 .  والروماني أو نشره والتبشير به

ية التي نُقلت إلى الفكرية والـسياـس هذه خالصـة المرجعية 
ــادـفت ظروـفا اللـغة العربـية ـــبة للغراس فنـمت ، وصـ بيتـية مـناسـ

 .  وأثمرت

ـــلـمون ـقبــل هــذه اـلـفـترة ـبهــذه  ـتـقى اـلـعرب اـلمسـ وـلقــد اـل
ات فاســتعلوا عليها ولم المعتقدات الدينية والفلســفية عدة مر 

 .تؤثر فيهم

لدى ملوك التقوا بها وهم رـسل للنبوة الخاتمة بدعوة الحق 
ـــتـعالء اـلـفرس واـلروم واـلـقـبط، ـيـمأل ـقـلوـب  ـهم ـنور اـلـعـقيــدة واسـ

، والحر  الصاد  األمين على إخراج الناس من عبادة اإليمان
ادا اد إلى رـحاـبة عـبادة رب العـب دات  لعـب ، ـفاحتقروا تـلك المعتـق

 .ا فكرا أو فلسفة أو مجرد عقل سويوترفعوا حتى عن اعتباره

هلها على الرشـد، مجاهدين ى أ ثم التقوا بها بعد أن اسـتعـص 
ة التوحيـد ، فحطموا  األوثـاوغزاة وفـاتحين ــروا رســــاـل ن ونشـ

 .واإليمان
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وا ـبهــا ـمرة أـخرى ـحـين و ـتـق ـقع االـنـقالب ـعـلى اـلـخالفــة واـل
، وفر الصـادقون  تحول أمر المـسلمين إلى االـستبداد، والراـشدة
فنشـروا دين الحق    مة مضـطهدين ومهاجرين شـرقا وغربامن األ
 .ركان الشرك والكفرا أوقوضو

ــا   ثم لـما ـكان عـهد بني العـباس ذو النـــــــزـعة األعجمـية فرسـ
دـي وترـكا دة العـق د الوـح ة بتمز  األـمة ملال ونحال ، وانفر  عـق

ــعــف االلــتــزامومــذاهــب بــالــديــن بــيــن الــحــاكــمــيــن   ، وضــ
ــ والمحكومين ــف واالـض ــتبداد من ، وتمكن العسـ طهاد واالسـ
ة  فية اليونانيأُرســـلت عاصـــفة المترجمات الفلـســ  رقاب العباد

النخبة المقربة من  ، فتلقفتهاوالســريانية والقبطية والفارســية
ــحـاب النفوذ ان  أصـ ــطلحـات اليوـن ــبحـت الرـطاـنة بمصـ ، وأصـ

 .ميزة الصفوة وبدعة ذوي المقامات  واإلغريق

ــا  ــجون من موـجة وإذ أـخذ الفقـهاء والعلـماء الصـ دقون يضـ
ــحون خطرهـا على األـم االنحراف هـذه  ة وعظـا وكتـابـة، ويوضـ
ــرف األنظــار، أُثير وحوارا وجــدال ،  ت للتغطيــة والتمويــه وصـ

ـما ُدعي عالـقة بين العـقل والنـقل، تـقديـما   معرـكة كالمـية حول
ــراع بين وـتأخيرا، ـحاكـما ومحكوـما ــبـغت على الصـ . وـبذـلك أسـ
ــالم وبين الوثنيــات ا ــفــة الجــدل العلمي اإلسـ ــفيــة صـ لفلسـ
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ذلك    ،، على رغم ما في ذلك من خلط وتلبيس وتدليسالرصـين
في النم ليس   أن ـهذه التـيارات التي زعـمت أنـها تحكم العـقل

ألن العقل السـليم المجرد السـوي المتحرر  ،لها ما يؤيد دعواها
من الخرافة واألوهام، المدجج بالمعارف المادية الصـــحيحة  

، ليس له إال بية اليقينية ذات المصـدر الربانيوالتصـورات الغي
ذات الـجــذور الـخـرافـيــة   الـفـلســــفــاتأن يســــخـر مـن هــذه 

 .األسطورية

، لم ت التي تزعم تحكيم العقــل في النمإن هــذه التيــارا 
يــا مضــــلالـتـحـكم ـفي و ـن وام ـعبــدوا  اـقع األـمر إال ـعـقال وـث ألـق

ـــباحاأل ـــنام والكواـكب والنجوم واألشـ ، واتـخذوا لعـباداتهم صـ
وإذ  صارت هذه التصورات   ،هذه أرضية من أوهام سموها فلسفة

 سدة هي المتحكمة في النم فال بد من الضالل .    الفا 
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لــــدى    ـام الحكـمي لنظسالتصـور السيـا

 فالسفة المسلمين

ــور اإليما           ــايا الغيب واأللوهية  نالتصـ ي والموقف من قضـ
لذلك  ،والربوبية هو أســاس األفكار والتصــرفات لدى اإلنســان
ورهم فالنظرية السـياسـية لفالسـفة المسـلمين منبثقة من تـص 

ا ا وموقفهم منـه ذه القضــــاـي ــال  ،لـه د اإلسـ مي ولئن كـان التوحـي
الحق ينبني على ثال  قواعــد هي: توحيــد الربوبيــة، وتوحيــد 

ــفــات ــمــاء والصـ ؛ فــإن نظريــة هؤالء  األلوهيــة، وتوحيــد األسـ
يسـمون  . فهم  اعدبني على أي قاعدة من هذه القوالفالسـفة ال تن

ــورون ـعالـقتــ اـللــه ـتعــاـلى إواجــب اـلوـجودإ ه بــاـلـكون  ، وـيتصـ
ـسالم لهذا اإلـسم وال وال أـصل في اإل ا،والخلق على غير حقيقته

. وعقيدتهم التي انبثق منها فكرهم السياسي هي ما لهذا التصور
 إالفيضإ . سفة اليونان وأطلقوا عليه مصطلحابتدعه فال 

وكيف انبثق منهـا  جــذورهــا تا فمــا هي هــذه العقيــدة ت ومــ 
 تتصورهم السياسي

ــطلح إالفيضإ هــذا، ال يخفينب  يغي أوال أن نبين أن مصـ
معقد أو فكرة راقية أو تصور مثير؛ فالفيض لغة خلفه أي معنى  

على جريان شيء سائل بسهولة ويسر، ومنه:   ، ويدلمن إفاضإ
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،  ، وفــاض الــدمع من العين إذا خرجفــاض اإلنــاء بعــد أن امتأل
اضــت الروح من الجســد: إذا غادرته، وفاض الســر من صــدر وف

 .المرء إذا عجز عن كتمه فباح به

ـــفة يعنون ـبه أن الـله تـعالىوالفيض عـند ا واـجب  أو لفالسـ
ــموـنه ال يخلق الموجودات تفيض عـنه ، ولكنـها الوجود كـما يسـ

ه دون إرادـت ه ـب ه بطريق  وتنبثق مـن د عـن ه وتتوـل ، أي تصــــدر مـن
ــدور أو  . منـه أو إرادةض بـدون وعي  الفي وهـذا الفيض أو الصــ

ــروري وواجــب وـكمــا ـتـخرج   ،اـلـخروج ـفي ـعـقيــدـتـهم داـئم وضـ
والدجاجة البيض ليس لها إال الشــجرة الثمرة ليس لها إال ذلك 

ذـلك يصــــدر الوجود عن الـله ه عن ذـلك علوا  ذـلك ـك الى الـل تـع
 .كبيرا

ــب ـهذه العقـيدة إلى أفلوطين )  ؛ ولكنـها فيم ( 270 - 205تُنسـ
ــات أفلوطين وفيل ــلها مزيج وتلفيق لهلوسـ ون والمعتقدات  أصـ

ـــية. وعـندهم أن الموجود األول اـلذي يعنون   الوثنـية والمجوسـ
الى واـحد ذـلك ال يـبه الـله تـع فيض عـنه إال واـحد هو العـقل  ، وـل

، تختلف التســـميات  الكلي، أو العقل األول، أو العقل الفعال
ــود واحــد ض اـلـنـفس  ا اـلـعقــل اـلـكـلي ـتـفـي وـمن هــذ ،واـلـمقصـ

وكلما فاض  ،فس الكلية تفيض األشياء المادية، وعن النالكلية
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فالعقل    ،الفائض بمصـدره وامتأل منه نورا شـيء من شـيء تعلق
ـن بــاـلـموـجود األول وـتـلـقى ـمنــه اـلـنور ـتـعـلق ـفس ـتـعـلقــت ، واـل

، والموجودات الـمادـية ـكذـلك تعلـقت ـبالعـقل وتلـقت مـنه النور
ــ  ،لنفسبـا ول إلى عقـل  يتح فـةواإلنســــان الـذي يتلقى الفلـس

ه ، ولذلك ليتلقى منه النور والحقيقةو متصـل بالموجود األول
ــر ــواه من البشـ ذي ألنــه هو الوحيــد الــ  ،حق التحكم فيمن سـ

َهُم القادر، نبيا كان   يســتطيع أن يبلغهم إلى الســعادة، وهو المل 
 .أو فيلسوفا أو ملكا

قد ظهرت لدى الكندي بصــورة   ولئن كانت هذه المعتقدات
ــرة  تة، بأن جعل الحركة مفعولة للهخاف ــع مباشـ ولكنها تخضـ

ذي هو أو ل المميز الفـاعـل، اـل ــى الحّي العـاـق ك األقصـ ل للفـل
هو نـائبـه في تحريـك  ، و فـائض عن واجـب الوجود ومنفعـل بـه

ــييره ــالة قد ظهرت بعد   ،الكون وتسـ فإن هذه التصـــورات الضـ
ذلك بصـــورة صـــارخة لدى الفارابي وابن ســـينا ومن ســـار على 

 .اجهمنه

واجبا ال يرى الفارابي أن العقل األول صــدر عن الله فيضــا 
عقل األول صدر عقل ثان ؛ ومن هذا الدخل لإلرادة والوعي فيه

، من كل  ر الفيض والصدور على هذه الوتيرة، واستموفلك أعلى
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ــرة عقولع لعـقل الفـعال  ، آخرـها اـقل عـقل  وفـلك إلى تتـمة عشـ
فاضـت المادة بعناصـرها فس  ، ومن النالذي فاضـت عنه النفس

ـفبــاـلـفـيض ـفي ـنـظره   ؛األرـبعــة، اـلنــار واـلـهواء واـلمــاء واـلـتراب
باعا عن واجب الوجود حتما ولزوما، دون  صــدرت الموجودات ت

ه أو إرادة، إلى أن ظهر اإلنســــان ائض يتلقى تعقـل مـن . وكـل ـف
. كذلك اإلنـسان  تعلق بمـصدره والـشو  إليهالنور والـسعادة بال

ـــعادـته ال ــوى أن سـ ــدره األول إالموجود  قصـ ـــتا  إلى مصـ يشـ
ــعي  ،األولإ، ويتلقى مـنه النور ويتـحد ـبه وطريـقه إلى ذـلك السـ

ل الخيرات والفضــــاـئل إلى  ـــي ال وتحصـ ل  الكـم ــبـي ذا سـ ؛ وـه
الســـعادة التي ال يمكن الوصـــول إليها إال بالفضـــائل النظرية  

 .فضائل الخلقية والصناعات العمليةوالفضائل الفكرية وال

تكوَّن ليبل  كماله األقصـى ود في عقيدتهم وبما أن كل موج
، فإن سعادة اإلنسان  ه أن يبلغه بحسب رتبته في الوجودالذي ل

ال أن هذه الرتبة ليسـت  . إلقصـوى هي االتحاد بالموجود األولا
 أو خلقيةً  كانت أو فكريةً  ، فالفضائل العظمى نظريةً ألي إنسان
ةً  ه أو عملـي ا بطبيعـت دَّ لـه الطبع    ،تُجعـل فيمن أـُع  ا ـب د لـه وَمن  أـُع

 ،ادر على إيجـادهـا في األمم والمـدنهو الـق  وبـأعلى الـدرجـات
ولكنهم ملوك   لذلك ليـسوا ملوكا باإلرادة فحـسبوالملوك تبعا 
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ا ــا ألنهم ُخلقوا ملوـكاـب وال ينقم من ـقدرهم أنهم  ،لطبيـعة أيضـ
ــلون ــلون إلى الحكم أو ال يصـ ــوف أو   ،يصـ والمـلك أو الفيلسـ

القـادر على تـأديـب عنـد الفـارابي  هو الوحيـد النبي أو اإلمـام 
ا ااألمم وتعليمـه أديـبه أـهل  ، مثلـما هو ـح ل رب المنـــــــزل في ـت

 . أو القي م على الصبيان واألحدا ، بيته

ــوف واإلمــام  يواـلـنـب  واـمـيس واـلـملــك واـلـفـيلسـ ــع اـلـن واضـ
  والرئيس األول عندالــــــفارابي بمعنى واحد يدل على االقتدار

ــلط المطلق على من تحــت يــده واقتــداره ليس بقوة   ،والتسـ
. ـكل بـما يكون في ذاـته من عظم المـقدرة، ـبل ـخارـجة عـنه فقط
تعني الشـخم الذي اجتمعت فيه صـفات  لديهم هذه األلفاظ 

غيره أم   ، ســواء انتفع بهلمطلقة لصــلته بالعقل الفعالدرة االق
يس ـعدم االنتـفاع ـبه من ق ـبل ذاـته، ولكن من جـهة ؛ إذ للم ينتفع

ــغي إلـيه ــواء وـُجد َمن يقـبل مـنه أو لم يوـجد فهو َمن  ال يصـ . وسـ
. وكما بي والملك والرئيس األول واإلمامدائما الفيلسـوف والن

ه على درـت ه وـق ب بمهنـت ــى وجـد   أن الطبـيب طبـي عالج المرضـ
أم معالجته المرضى آلة يستعملها في    ، وجدمرضى أم لم يجد

ان ذا يســــار أو فقرلم يجـد ه ، إذ ليس ي، ـك ه أال يكون ـل زـيل طـب
كذلك ال يزيل إمامة اإلمام والفيلسـوف والملك  ،شـيء من ذلك
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ـــتـعـمـلهــا ـفي أـفعــالــهواـلـنـبي أال  ، وال نــاس ـتـكون لــه آالت يسـ
 .يستخدمهم في بلوغ هدفه 

 -في نظرهم   – وأهل المدينة الفاضـلة الذين يؤدبهم الملك 
ــة ـما،  ــة هم اـلذين لهم رـئاسـ ــة وـعاـمة، والـخاصـ طبقـتان ـخاصـ

. وال يقتصـرون  مدنية أو ـصناعية، يرـصدون بها لرئاـسة ما مدنية
ــتركفي معلوـماتهم   . أـما الـعامة على ـما يوجـبه ـبادي الرأي المشـ

يرشـحون بها لرئاسـة لهم رئاسـة ما مدنية أو صـناعية  فمن ليس
ــرون في علمهم  مــا مــدنيــة على مــا يوجبــه بــادي الرأي ويقتصـ
 .المشترك

ــر  ـــيا ليبشـ ـــياسـ ـــفة اليوـنانـية سـ هـكذا وظف الـفارابي الفلسـ
اـئب المنتظر، أو اإلم ام الـغ ــ بفكرة اإلـم ام الموجود اـلذي ال ـــــ

ــ ، أو اإلمله الناس وال يقبلون منه يستمع ام المتمكن المستبد ــ
ألنه على اتصــال  اء وله العصــمة من الخطأفعل ما يشــ الذي ي

 بالموجود األول.

ــيـن  ارابي وـما ذـهب إلـيه ابن سـ ، ا يـكاد يكون نفس ـما ـلدى الـف
إأتولوجـياإ  :هو كـتاب  راـبة في ذـلك فمرجع الرجلين واـحدوال غ

ــكنـدر  المقتبس من إ ــوعـاتإ أفلوطين التي جمعهـا اإلسـ تـاسـ
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ـسينا تـستند إلى   وذلك ألن عقيدة الفيض عند ابن  ،األفروديـسي
 :ثالثة مبادئ  هي

ــم إلى واـجب ـبذاـته هو الـله  .1 القول ـبأن الوجود ينقسـ
 هو العالم .و أي واجب بغيره  وإلى ممكن ،تعالى

يث هو واحد ال يصدر عنه إال الزعم بأن الواحد من ح .2
 ،اـحد فيـجب أال يصـــدر عـنه إال واـحد ، والـله وواـحد
 الى الله عن ذلك علوا كبيرا.تع

ل هو عـلة للوجود على الزعم ـبأن تعـقل الموجود األو .3
ك  ،مـا يعقلـه ــيئـا وُجـد ذـل ــيء على  فـإذا عقـل شـ الشـ

 .الصورة التي عقله بها

،  على نهج رواد الفلسفة اإلشراقية  ثم سار ابن سينا بعد ذلك
ــخم   ــي في شـ ـــياسـ ــتـبداد السـ ــريع والتنظير لنظم االسـ ـبالتشـ

ــوف  ألول اـلذي هوالرئيس ا  اإلـمام وأالمـلك  وأالنبي  وأالفيلسـ
ة  ذي يحتكر المعرـف ه مـا يشــــاء، ويختم  اـل ــعـب ويفعـل في شـ
الـله تـعالى ــال ـب . ثم ـتدثرت ـهذه المعتـقدات ـلدـيه من ـباالتصـ

اـمة بفكرة ا ا إلى الـع اـئب أجـل تقريبـه ــوم أو الـغ ام المعصـ إلـم
 .المنتظر
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جماعة   نفس المســار العقدي والفكري تقريبا ســارت عليه
ـــفا وخالن الوـفاإ ــي أن  إإخوان الصـ ـــياسـ ؛ ومحور فكرهم السـ

واإلمام عندهم هو  ،ليفة الله الباطن ورئيس الفضــالءالعقل خ
ــى أو العـقل الفـعال أو واـجب  الفـلك األقصـ ــل ـب وـحده المتصـ

ــورة ال ه الظـاهر في األرضالوجود، وهو صـ ة الـل ــور وخليـف ،  صـ
واـلـمعــادن  ـحـيوان واـلـنبــات واـلـمـتـحـكم ـفي اـلـجن واإلـنس واـل 

ــوم من الخطـأ وحي وأعمـالـه  ، كالمـه والخيرات، وهو المعصـ
فيخصــم عامها   ،ه أن يفســر النصــو   قرءاناً وســنةً ، ولســنة

ويؤول معانيها وينســخ بعض أحكامها، ويضــيف ويقيد مطلقها 
ــريعتـها . كـما أن من معتـقداتهم الـباطنـية التي ال يبوحون  إلى شـ

ال أو الموجود األولة العـقل البـها لغيرهم أن اإلـمام بمنزـل    فـع
ـناطق اـلذي هو النبي، ألـنه يـحل محـله في في ـحاـلة ـعدم وجود ال

اإلمام عندهم مرتبة النفس  . وفي حالة وجود النبي يحمل رتبته
ــنالزكـية الم اـلدين والصـ ـعة النبوـية الرئيس ؛ وهو ـلديهم في ـع

ــروري في كـل زمـان ، ليكون حجـة  الروحي األعلى، ووجوده ضـ
 .والضامن لعباده التسرمد والخلود الله في أرضه

ــيـة فكرة الحكم  ة العبـاسـ دوـل هكـذا نشــــأت في صــــدر اـل
ــلمين كـافـة ــفـة المسـ ؛ ولئن كـان الحكم المطلق لـدى فالسـ
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الفردي المطلق قائما قبل ذلك منذ ســقو  الخالفة الراشــدة؛ 
ــريع ــفيا والتش ــبقوا إلى تبريره فكريا وفلس له عقديا  فإنهم قد س

يعون أن يلتزموا الموضــوعية والتوازن فال . وكانوا يســتطودينيا
، بل يعرضـون  آراء مدرـسة االـستبداد األفالطونييكتفوا بعرض 

ة  ــطـي ــتين األرسـ ا آراء الـمدرسـ انـية بجـانبـه ة والروـم ــتورـي اـلدسـ
ــروا على األـقل الحلـقة المفرـغة التي  ،الـقانونـية ولو فعلوا لكسـ

ــتبداديين، نظام الملكية  ــلمين بين نظامين اس حاصــرت المس
ــتبدادية  الوراثية الجبرية  ــنةاالسـ ، ونظام اإلمامة عند أهل السـ

ــيـعة والـباطنـية ــتـبدادية الوراثـية عـند الشـ والقتربوا بذلك   ،االسـ
ــالمي للحكم الذي يرى أن المجتمع  ــيئا ما من المفهوم اإلس ش

واـجبــاتـمجــموعــة أـفراد أـح  و  واـل ــاوـين ـفي اـلحــق ،  رار ـمتســ
نهج شــوروي هم شــريعة واضــحة في الكتاب والســنة بمتحكم

ــلط على ـعام شـــاـمل ذا  يتيح لهم التسـ أمرهم كـله، قرارا وتنفـي
 .  ومراقبة ومحاسبة

ـمـكن ـمـختصـــر، ـي أن ـنوـجز اـلتصـــور  ـمن هــذا اـلـعرض اـل
 األول من فالســفة المســلمين عامة للرعيل الســياســي العقدي

 في سبعة أسس قام عليها هي :

 .هم إلى نظرية الفيض وهي كفر صريحاستناد  - 1
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ــى حّي عــاقــل مميزالفلــك  - 2 ــير الماألقصـ وجودات  ، يسـ
 .أيضا تصور ال عالقة له باإلسالم ، وهذاويحركها نيابة عن الله

ــوف والمـلك والنبي واإل - 3 ام والرئيس الـحاكم والفيلسـ ـم
ني االتصـال المباشـر بواجب الوجود،  ، تعاألول ألفاظ مترادفة
ــمـة التـامـة ــالح الخالئق  والعصـ ، والقـدرة المطلقـة على إصـ

. وهذا التصــور أيضــا بعيد كل  مذين هم مجرد أدوات ألفعالهال
 البعد عن العقيدة اإلسالمية .

كل  يسـتمد    الفيلسـوف والملك والنبي واإلمامالحاكم و - 4
ــتمنهم  مـد بـدوره النور من النور من العقـل الفعـال الـذي يسـ

أســاس  . وهذا  الموجود األول، ولذلك ال يصــدر منه إال الحســن
ــي ـلدى المعتزـلةالفكر  ـــياسـ ــهم إبراهيم بن  السـ ـــيار ، ورئيسـ سـ

ــلحإ الى ال النظـام صـــاـحب نظرـية إاألصـ ه تـع ، بمعنى أن الـل
ــالح وليس ـله إال ذـل  ــتطيع إال فـعل  يفـعل إال الصـ ك، ألـنه ال يسـ

ــدر ـعنــه ـجفــاف، ، ـفـهو ـجواد ـكر اـلـخـير ـيم كــاـلـنـبع الــذي ال يصــ
  .والشــمس التي ال يصــدر عنها ظالم، وفعل الخير واجب عليه
وهذه النظرية بال شك تعبير مراوغ عن نظرية إالفيضإ الوثنية  

. 
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ــ  - 5 ال  وف أو الملـك أو النبي أو اإلمـامالحـاكم أو الفيلـس
، إلهية نزل بها الوحي قرءانا وســنةيلتزم بالفضــائل ألنها أوامر 
بالفطرة بســبب اتصــاله بمصــدر ولكن ألنه مجبول على ذلك 

 .لخاصة والعامةعصوم ومرتبته فو  ا، فهو المالنور

الـسعادة القـصوى في الدنيا هي بلوغ كل فرد قمة كماله  - 6
ــ الم ــ ؤهــ ــ ل لــ . أما الحياة لفطرة، إن  ملكا أو خاصة أو عامةه باــ

ـــفةاألخر  ا ـكل هؤالء الفالسـ ة فـقد جحـدـه اد ؛ إ وـي ذ أنكروا المـع
، وأولوا ما ورد في الشـرع من نصـو  حول  الجسـماني والبعث

ــور والعرض والحســــاب والثواب   اليوم ا،خر والبعـث والنشـ
مجرد تمثيل بالمحســوســات    ذلك  بأنوالعقاب والجنة والنار 

ــليم بـالمعـاد  ،تقريـب المعـاني إلى أذهـان العـامـةل وأن التسـ
ــمــاـني وـحيــاة ا،ـخرة  ـــيلــة ـلـلـمحــاـفظــة ـعـلى اـلجسـ ـمـجرد وسـ

 .األخال 

، األرفعون والخاصـة واألوضـعون :ثال  طبقات البشـر - 7
ا. وهم ا ودورـه ا وفطرتـه اتـه ـــم ة  ولـكل طبـقة سـ ذـلك ثالـث ا ـل تبـع

العقيدة ، حكام وأدوات حكم ومحكومون. وجذور هذه أصــناف
 .تجد تربتها لدى البراهمة
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، وهو كما يتضـــح هذه زبدة التصـــور الســـياســـي الفلســـفي
ــا مطلقا مع بجالء يتعارض ت ــالمي عقيدة عارضـ ــور اإلسـ التصـ

 .وسلوكا ونظام حكم واجتماع

وـلـئن حــاوـلوا اـلـتـمويــه ـعـلى هــذا اـلـتعــارض ـبتــأويــل ـبـعض 
، وتأويل بعض ا،راء  صـو  اإلسـالمية تأويال يخدم هدفهمالن

ــبـهة عالـقة  اليوـنانـية الوثنـية بـما يجـعل بينـها ــالم شـ وبين اإلسـ
في ئـسة ليـست بجديدة  ، فإن مثل هذه المحاوالت الباووـشيجة

ــكنـدري )ت  ، إذهـذا الميـدان ــبقهم إليهـا فيلون اإلسـ ،  م( 50سـ
ا يقربها من المعتقدات  فحاول تأويل الشـــريعة الموســـوية بم

؛ ومن الكنيســة المســيحية حاول ذلك أوريجنس )ت اليونانية
ــتينوس )تم( 254 ثم ـتداولـها بـعد ذـلك  ، م( 430، والراـهب أوغسـ

م( الذي رأى في  871  - 801هـــ /    250-185الكندي ) من المسلمين 
لعقلية  أن صـد  المعارف الدينية يُعرف بالمقاييس ا رسـائله

 في ذلــك من تاله من؛ ثم تبعــه معرفــة ال ينكرهــا إال جــاهــل
 .          سار على نهجهو  الفالسفة
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السياسي  التصنيف نماذج من   

 لدى فالسفة المسلمين 

ـــتـقلــة  ــالــة مسـ ــم رســ ـعن كــان اـلفــاراـبي أول ـمن خصـ
اسـتعمله،  ، ينتفع به كل من إالسـياسـةإ كفن للتسـيير الحكيم
تابعه في ذلك أبو القاســم . ثم ملكا أو مملوكا، رفيعا أو وضــيعا

وبعدهما ـصنف ابن  ،المغربي، فخـصم رـسالة لـسياـسة الملك
؛ ثم تتابعت ه على نهج الفارابي شــكال ومضــموناســينا رســالت

، تردد  ســفة تحوم حول الموضــوع وال تقتحمهمصــنفات الفال 
ــتثنــاء  ــيف إليهــا أو تطورهــا  بــاسـ معــانيــه المطروقــة وال تضـ

، لم تتحرر من خجولة في بحث نظم الملك والتدبيرمحاوالت 
ك وتميزه عن الخلق وحقـه لـ  المفهوم األفالطوني لطبيعـة المَ 

ــلوك   و لـدى ابن أبي الربيع في كتـابـه، مثلمـا هفي التحكم إسـ
 .المالك في تدبير الممالكإ

ونسـتعرض فيما يلي خالصـة لما ذهب إليه هؤالء الفالسـفة  
 :صنفات لتتضح الصورة ويتبين األمرفي هذه الم
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 "السياسة  "الفارابي ورسالته 

ــر،    وـلد الـفارابي محـمد بن محـمد بن طرـفان بن أوزل ، أبو نصـ
ــ   260بوين من أصــل فارســي في مدينة فاراب ســنة أل  ،م  874 /هـــ
، ثم ن يونس، وتعلم على يـد متى بكـان أبوه من قواد الجيشو 
ــرانيا  ا النصـ ــتـغل بحران على أبي حـن داد  شـ ، ثم انتـقل إلى بـغ

، ثم فة اليونانية وألف بها معظم كتبهواشــتغل بدراســة الفلســ 
وأكرمه وأجرى  ني انتقل إلى دمـشق فقربه ـسيف الدولة الحمدا 

 م .950هـ/   339. وتوفي بدمشق سنة له راتبا لمعاشه

رـسالته إالـسياـسةإ أخرجها الراهب ـشيخو اليـسوعي معتمدا 
ــرقـية، والـثانـية بمكتـبة على   المكتـبة الشـ ــختين إـحداهـما ـب نسـ

ــرتها ها الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمدثم حقق ،الفاتيكان ، ونشـ
 مؤسسة شباب الجامعة باإلسكندرية .

 :سالته إلى خمسة فصول بعد المقدمةقسم الفارابي ر 

، وهو ذكر قوانين في المقدمة شـــرح قصـــده من التصـــنيف
، سواء  جميع من استعملها من طبقات الناسسياسية يعم نفعها  

ــعونمنهم ا ــطون أو األوضـ ثم بيَّن طريقـة   ؛ألرفعون أو األوسـ
رء أحوال الناس ويمعن أن يتأمل الموهي  اكتســاب الســياســة 
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، ويجتهد ، ويميز محاسـنها ومسـاوئها، نافعها وضـارهالنظر فيهاا
مشــيرا إلى أن    ،مســك بالمحاســن والتحرز من المســاوئفي الت

 ،بهيميـةقوة ، ونـاطقـة  أي عـاقلـة قوة المرء تتجـاذبـه قوتـان:
كــل ـمن ن وـل ـي وـت ـق يــار اـل يــهإرادة واخــت ـل وة   ، وـع ـق وـهن اـل أن ـي

ذـلك بين ـحالين محمود وـمذموم، البهيمـية ويخـمدـها ، في وهو ـل
ــك  لــه فــائــدة كــل ـمـنـهمــا ، ـهي ـتروـيض اـلـنـفس ـعـلى اـلـتمســ

 بالمحمود وترويضها على االحتراز من المذموم.

ه تعـالى   أمـا الفصــــل األول ة الـل ه وجوب معرـف اول فـي فتـن
ـــتـقراء، ـعـلى اـلـنـهجـمـعرفــة ـعـق   ـليــة ـمـبـنيــة ـعـلى اـلتــأمــل واالسـ

ــفي اليونـاني ي ذلـك مطلقـا إلى الكتـاب أو  ؛ ولم يرجع فالفلسـ
 .السنة

ــ  وفي الفصــــل الثـاني لوك  بين مـا ينبغي أن يكون عليـه ـس
المرء مع رؤسائه ومن هم فوقه، من اجتهاد في خدمتهم، وإظهار 

ــزيه لهم عن القبائح، وحذر ، و لمحاـسنهم حفظ ألـسرارهم، وتنــ
ــحتهم هم، وإظـهار االفتـقار  وإنـكار لـلذات عـند ـخدمت ،عـند مـناصـ

ــيـل المنـافعإليهم ــتفـادة من القرب منهم بتحصـ وفي  .، واالسـ
اـلث ا ي الفصـــل الـث دادهبيَّن ـم ه المرء مع أـن ــتعمـل  نبغي أن يسـ
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داء اء وال أـع ــوا ـبأصـــدـق داء، ومن ليسـ اء وأـع ــلـحاء   ،أصـــدـق صـ
 أو سفهاء وأهل كبر ومنافسة . ونصحاء

ــل الرابع ــتعمـله ، بيَّن ـما ينوفي الفصـ المرء مع بغي أن يسـ
 .ن، أذكياء متعلمين أو بلداء جهلة، ضعفاء ومحتاجيمن دونه

خامس ، تحد  عن سـياسـة المرء نفسـه ماال وفي الفصـل ال
 ، بتحصــينتجالبا للجاه واللذة غير المحرمة، واـسـ واقتصــادا

، ومحاذرة األعداء باإلحسـان األـسرار وأصـالة الرأي والمشـاورة
 .بما يخمد ثائرتهم ويضعف أحقادهم إليهم والشفاعة لهم

وهو في رسالته كلها ظل وفيا للعقيدة اليونانية التي ال تؤمن 
المـعا  ــاب أو العـقابـب الحسـ اـته د األخروي وال ـب ، وـكاـنت توجيـه

خاصــة بطر  اســتجالب ســعادة الدنيا التي هي في الفلســفة  
ـــعادةاليوـنانـية الـجاه وا ـــيل السـ . وهي لـلذة وعلو المـقام وتحصـ

مســخ امرئ انتهازي من والعامل بها  تجعل الممتثل لها  تعاليم
 الطراز األول .
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  :أبو القاسم المغربي ورسالة

 "السياسة"

الوزير المغربي     ــم، ويُلـقب ـب ــين بن علي، أبو الـقاسـ  ،هو الحسـ
الحاكم الفاطمي قتل  ،م980/هـــــ   370، ُولد سـنة فارسـي األصـل

ه  . اسـتوزر بغداد والموصـلأباه وعمه وأخويه ففر إلى الشـام ثم  
ــيرة ة البويهي مـدة قصـ دوـل ــرف اـل ه  ففر منـه   ، ثم تنكرمشـ ـل

وال واضــــطرب أـمره إـلى أن ـتوـفي ســـنــة   بــت بــه األـح ـل ـق وـت
 .م1027هـ/418

حققها الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد ،   إالســياســةإ رســالته
ــختين، تحمـل األولى رقم   ،اجتمـاع تيمور 6معتمـدا على نسـ

ــط  77وتحـمل الـثانـية رقم  دار مـجاميع مصـ ــا ـب ــل ـباشـ فى ـفاضـ
ة ــرـي ــبـاب الجـامعـة في  ،الكتـب المصـ ــســــة شـ وقـامـت مؤسـ

  .اإلسكندرية بطباعتها ونشرها

 بواب :قسم أبو القاسم رسالته إلى مقدمة موجزة وثالثة أ

ــوده منهـافي المقـدمـة بي ، وهو الفـائـدة التي يُعـد ن مقصـ
. ثم بين أنواع  أولى الناس بهاالعظماء عامة والسـلطان خاصـة 
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وهي ثالثة في نظره: ســياســة الســلطان لنفســه،  الســياســات
 .وسياسته لخاصته، وسياسته لرعيته

أو الـسلطان  وخـصم الباب األول لطريقة إـصالح الـسائس
ــَ   أو الملـك ا  هنفســ ــرب والحمـام والرـي المطعم والمشـ ضــــة ـب
ــائل النفس والحر  على معرفواللذة ة التاريخ ، وبإحراز فضـ

، والتخلق بما يسـتجلب محبة الخلق  واالسـتفادة من التجارب
 .إحسانا وعدال ووفاءوطاعتهم 

اني تحـد  عن   اب الـث ــلطـان  وفي الـب ــالح السـ ــرورة إصـ ضـ
ـــته، وتفـقد أحوالهم،  ــان إليهمأخال  ـخاصـ ــط  واإلحسـ ، وبسـ

، واختـيار أكثرهم قدرة على الـخدمة ،ن الزللآمالهم في العفو ع
 .طة وقضاة ومحتسبين وجباة لألموالقادة للجيو  وشر 

سـياسـة السـلطان رعيته حزما   وفي الباب الثالث تحد  عن
ة ــ وفطـن ا ، وحـس ة، وإكراـم ات العـاـم ا على طبـق ــيرة، وتعرـف ن سـ
، وحرصــا على وقمعا لألشــرارتعطفا على الضــعفاء ، ولألخيار
ــواء مـا تعلق جمع األ ــف مـا قرب منهـا أو بعـد، سـ خبـار وكشـ

 .بأوليائه وأنصاره، أو أعدائه ومناوئيه
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 "السياسة"بن سينا ورسالته ا

ــن بن ع ــين بن عبـد اللـه بن الحسـ ــينـا هو الحسـ لي بن سـ
، الملقب بالشيخ الرئيس، من أصل غير عربي، أبوه من أهل بلخ

  ،القرآن وأتم دراسة اللغة وا،داب. حفظ م980/هــ 370 سنةولد  
منطق والهندـسة وعلم ، والثم درس الحـساب والجبر والمقابلة

ــرهو النجوم والطـب د أمراء عصـ اصــــب كثيرة عـن  تقـلب في مـن
ية ما . ألف بطريقة موـسوعوناله نصـيبه من السـجن والمطاردة
ــالة ومصــنف ــتد به مرض الينيف على مائة رس موت  ، ولما اش

، ورد المظالم على بته وتصــد  بماله كله على الفقراءأعلن تو
ه، وأعتق   ، وتوفي ممـاليكـه واعتكف على قراءة القرآنمن عرـف

 م . 1037هـ/428 سنة

أما رســالته إالســياســةإ فقد حققها الدكتور فؤاد عبد المنعم 
ــختي ، والـثانـية ن إـحداهـما في مكتـبة لـيدن بهولـنداأحـمد من نسـ
ن أحمد بإســتانبول. ونشــرتها مؤســســة شــباب  بمكتبة الســلطا

 الجامعة باإلسكندرية.     

 وقد قسم ابن سينا رسالته إلى مقدمة وخمسة أبواب:
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ـحاجتهم إلى في المـقدـمة تـحد  عن اختالف أـقدار الـناس و 
السياسة بحسب مراتبهم، ملوكا وسوقة، رعاة ومرعيين، وساسة 

 .ومسوسين، خدما ومخدومين

ــهـحد وفي الـباب األول ت ــة الرـجل نفسـ ـــياسـ ، ـبأن    عن سـ
ــ يعل ــ له عقال ه م أنــ و الـسائس، ونفـسا هي المـسوـسة. ويعرف  ــ

اتخاذ أصــدقاء صــادقين في ، وضــرورة أوجه الفســاد والصــالح
، والتزام مناصــحة رؤســائه نصــحهم له، واجتناب قرناء الســوء
 …وتقديم المشورة إليهم بالحكمة 

، وبيان  وخرجه وخصم الباب الثاني لسياسة الرجل دخله
، وســيرتهم ونفقاتهم أســباب الكســب وصــناعات ذوي المروءة

 زكاة وصدقة ومعروفا وادخارا.

ــة الرـجل أهـله، هيـبة وكراـمة وبين ف ـــياسـ اـلث سـ ي الـباب الـث
 .وتربية

ــل ـما ينبغي وفي الـباب الراب ــة ع فصـ ـــياسـ أن تكون علـيه سـ
ا ، واختـيار ـية بـعد الفـطام وفي مرحـلة التمييز، تربالرـجل أبـناء 

 .للمؤدب والمعلم والوسط الدراسي
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، س تـحد  عن ـحاـجة الرـجل إلى الـخدم وفي الـباب الـخام
 ، وعن حقوقهم وواجباتهم .        وعن طر  اتخاذهم وسياستهم
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 :وكتابهابن أبي الربيع 

 "سلوك المالك يف تدبير الممالك"

مـا يمثالن نهـايـة تبـدو أهميـة الكـاتـب  والكتـاب من كونه     
سـياسـيا من انهيار ، بكل ما تعنيه هذه الحقبة  الحقبة العباسـية

ــاد ألعدائها ــتئسـ الترك  ، وتحكم المماليك للدولة العربية واسـ
ونجد  لشــام ومصــر والجزيرةوالعجم في دويالتها المركزية كا

بذلك من خواتم فترة التصـــنيف الكاتب والكتاب . ووالحجاز
ــي)ت ــم العبـاسـ ــتعصـ ــفي زمن المسـ ــي الفلسـ ــيـاسـ  656السـ

 م(.1258هـ/

ــم ابن أبي الربيع كتــا ــول  قسـ بــه إلى مقــدمــة وأربعــة فصـ
 :وخاتمة

ــلوب متـذلـل  دواعي التـأليف خنوع بين في المقـدمـة بـأسـ
تــأـلـيف هــذا ـمـلوك ـعـلى ، فــإن الــذي ـبعــث اـلـم ـبـقولــه:إوـبعــد
ى كتاب مشـجر في حفظ ، أما األول فإنه وقف علالكتاب أمران

ــر . وال خـفاء على ـكل ذي فـطاـنة ومن ـبه أدنى نظر  الـبدن  مختصـ
، فمراعاتها إذا  الحقيقية أن النفس أشــرف من البدنفي العلوم 

ــادرة عنـها وتزكيت ــالح أخالقـها الصـ العلم والعـمل من وإصـ ـها ـب
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ـــباب التـقديأهم األسـ اني أن   م عـند ذوي األلـباب؛، وأحرى ـب والـث
، وعـوارض الـعـوائـق عـن ه مـطــاعــة مـجــابــةأوامـُر  ن  بـعـض مـَ 

دس  ، ومن اصــطفاه الجناب المقمســاته منحســرة منجابةملت
، أمره أن يمضـي ذلك الرأي في وقدمه ورفعه على أمثاله وكرمه
 إنشاء الكتاب المقدم ذكره.إ

ــان وأعل ــل األول بين أن أكـمل مراـتب اإلنسـ ى وفي الفصـ
هي بتوفر ثال  عـشرة فـضيلة   ّق َح تَ ـس  درجات الـسعادة األبدية تُ 

ــحــة و : جودة تخيــل فهم وحفظ وفطنــة، ومحبــة للعلم ، وصـ
ع عن الشهوات  ، وترفّ والصد  والعدل، وكبر نفس وقوة عزيمة

 واستهانة بالدينار والدرهم.

 .ثاني بين أحكام األخال  وأقسامهاوفي الفصل ال

عقلية الواجب ناف الســيرة الوفي الفصــل الثالث بين أصــ 
 .اتباعها والعمل بها

، ووجوب م الســياســاتوفي الفصــل الرابع تحد  عن أقســا
ــيــل ـتـبـجيــل اـلـمـلوك وـتـعـظـيـمـهم ـــبيــل ـتحصـ ، ألن ذلــك ـهو سـ

ـــعادة ، ا يفتقر إلـيه الـناس من حفظ للنوع. ثم تطر  إلى ـم السـ
ــال وعالـجاـغذ ــكـنا وتـناسـ ــا ومسـ ، وـكل ذـلك يتم بـتدبير  اء ولـباسـ
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ــيبهم يكون من فَ ذين هم الَح لملوك اـل ا ـظة على الخلق، وتنصـ
 . ىالله تعال

لحديث عن أركان المملكة، وهي عنده أربعة ثم انتقل إلى ا
ــل الـحديث عن أركان : المـلك والرعـية والـعدل والـتدبير، وفصـ
 .األركان بما ال فائدة من إيراده هذه

، نيف السياسي لدى فالسفة المسلمينهذه نماذج من التص
ؤ  ول أن ـن ـق لــة اـل ـلفــت ـبـعض  وـلعــل ـمن نــاـف هــا وإن اـخـت كــد أـن

للســـياســـة بأنها القيام بأمر ، قد اتفقت في تعريفها مضـــامينها
ــلحهم  من تحقالنـاس ــالح المـاديـة ودرء ، بمـا يصـ يق المصــ

ــد ـــها عالمـفاسـ ــو  الكـتاب  ؛ وفي إعراضـ ـــهاد بنصـ ــتشـ ن االسـ
  التوجه؛ وفي شــارة إلى ا،خرة والبعث والنشــور، أو اإلوالســنة

، ســـواء بمجرد التلميح واإلشـــارة  بها إلى الملوك والســـالطين
ح الواضــح كما فعل  ، أو بالتصــريابي وابن ســيناكما فعل الفار 
ــة األفالطونـية  ابن أبي الربيع . وفي ـكل األحوال تـبدو الـمدرسـ

، جلية في المطلقالمســـتبد تها بمفاهيم الحكم الفردي وســـما
 على نهجهم .     كل ما ذهب إليه هؤالء الفالسفة ومن سار

ذه النـماذج  ة  الموجزة لبـه ـــف ات الرعـيل األول من الفالسـ اـب كـت
دراســــة، كي نتجـه  ــلمين نختم هـذه اـل عـدهـا إلى الفكر  بالمسـ
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ترمم ســعيا لتكوين رؤية الســياســي لدى الفقهاء والمتكلمين،  
لما بينه ودعا له الرـسول صـلى أول عروة انتقضـت من اإلـسالم 

 الله عليه وسلم.
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