
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mahmoudali@aun.edu.eg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   اآلداب   كلية

 جامعة أسيوط

 

: الفکر الّسیاسي اإلسالمي في العصر الوسیط والقطیعة اإلبستمولوجّیة

 "قراءة فلسفیة"

 
Islamic political thought in the medieval age and 

epistemological rupture 

 

 د. محمود محمد علي أ.  
 

 



يلول  (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -تاسع  العدد ال  –مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021  )سبتمبر  -ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)60( 

 : الفکر الّسیاسي اإلسالمي في العصر الوسیط والقطیعة اإلبستمولوجّیة

 "قراءة فلسفیة" 

 

 

 

   ملّخص:

لتفس��    سعينا  إ�ستمولوجّية  قطيعة  هناك  هل  وهو:  رئيس  سؤال  عن  اإلجابة  إ��  الفضاء  هذا   ��

الكشف عن وجود قطيعة   الّدراسة من  نتنا هذه 
ّ

مك الوسيط؟ وقد  العصر   �� الّسيا��ي اإلسالمي  الفكر 

لة  
ّ
واملتمث اإل�ستمولو��،  الّتفس��  ملراحل  تتّبعنا  ع��  بوضوح  معاملها  تبّيّنا  املرحلة  إ�ستمولوجّية   :��

  �� أثبتت  الّدراسة  ال�ي أسفرت ع��ا  النتائج  أّن  بيد  التجر�بّية، واملرحلة االستنباطّية،  الوصفّية، واملرحلة 

ل�و��ا لم تتخّل ��ائّيا عن الّتمسك بآلّيات الفكر الّسيا��ي الّسابق    القطيعة منقوصة��اية األمر بأّن هذه  

 الفكر الّسيا��ي اإلسالمي. ع��

ا اإل�ستمولوجّيةملفاتيح:  ال�لمات  اإلسالمّي    -القطيعة  الّسيا��ي  االرتقائّية    –الفكر    -املراحل 

 املي�افيلّية 

 

Abstract 

The current study seeks to reveal a main question, which is: Is there an 

epistemological rupture in the interpretation of Islamic political thought in the 

medieval age, and we have clearly revealed the features of that rupture, by revealing 

the stages of the epistemological interpretation, represented in: the descriptive stage, 

the experimental stage, and the deductive stage, however The results eventually 

revealed that this rupture has become incomplete because it has not completely 

abandoned adherence to the mechanisms of political thought that preceded Islamic 

political thought. 

Keywords: epistemological rupture - Islamic political thought - evolutionary 

stages- Machiavellianism. 
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 تقدیم:  -1

م��أؤمن،    تزل ما وقت  أّي  من  أك��  القطيعة    ىرّ�ما  مفهوم  بأّن  العلم،  فلسفة   �� تخّص��ي  بحكم 

القطيعة   �ع�ي  املفهوم ال  هذا  أّن  آخر. ع��  إطار  إ��  إطار معر��  الكيفّية من  الّنقلة  اإل�ستمولوجّية هو 

ھ ال يمكن تصّور أّن خيط الّتطّور ينقطع أو يتجّمد عند �حظة معّينة من الّتار�خ،  
ّ
املطلقة والّتاّمة، ذلك أن

 القطيعة املعرفّية �� مفهومنا �� منعطف ثورّي ننتقل بموجبھ من مرحلة إ�� مرحلة أخرى متقّدمة  بل إّن 

هوت،  
ّ
 لف��ة طو�لة. لقد تحّرك العلم والفلسفة والال

ً
ينفتح ف��ا طر�ٌق �ان مسدودا، أو �ان يبدو مسدودا

الذي   الفل�ّي  الّنظام  حول  القديم  العصر   �� ها، 
ّ
�ل املعرفّية  األطر  يقارب  أي  ما  منذ  "بطليموس"  شّيده 

، وقلب نظام  )1543-1472مركز ال�ون، إ�� أن جاء "�و�رنيقوس" (  ّن األرض ��إي سنة، والذي يقول  األلف

العالم   �ان  وقد  جديًدا.  منعطًفا  الفلك  علم  بذلك  فدخل  مس، 
ّ

الش حول  األرض  بحركة  وقال  ال�ون، 

ة، تختلف عن عالم األرض، أي عالم الفساد، فجاء جاليليو  القديم �عت�� األجرام الّسماوّ�ة �ائنات روحانيّ 

د مادّية األجرام الّسماو�ة، وق��ى ع�� تصّور تقسيم العالم إ��  )1642  -1546(
ّ

علوّي    ّ◌ عالم روحا�ي  وأك

الطبي�ّ�  الوجود  حّ��  إ��  الر�اضيات  حّ��  من  "�و�رنيقوس"  بنظرّ�ة  وخرج  بل  فاسد.  مادّي  سف�ّ�  وعالم 

بّيا من خالل تلس�و�ھ الفل�ّي الذي اكتشف بھ عددا من الّنجوم وهضاب القمر ووديانھ. ولقد  وأثب��ا تجر�

واألسباب   املبادئ  عن  (البحث  جانًبا  وترك  واهر 
ّ
الظ ب�ن  تر�ط  ال�ي  العالقات  عن  بالبحث  جاليليو  اهتّم 

ديد والفكر القديم، امليتاف��يقّية ال�ي استحوذت ع�� الفكر القديم، و�ذلك أحدث قطيعة ب�ن الفكر ا�ج

القديمة والّتصورات األرسطّية والوسطوّ�ة   الّتفك��  إ�� أساليب  العودة  قطيعة لم �عد من املمكن �عدها 

ل أساس العلم واملعرفة
ّ
 .1 )ال�ي �انت �ش�

ر�ق أمام  
ّ
كما �ع�ي القطيعة أيضا االنتقال ا�جذرّي من تصّور خاطئ أو قاصر إ�� تصّور آخر يفتح الط

م علم  معرفة   ��  
ً
مثال "فرو�د"  فعلھ  فما  باملائة.  مائة  �حيًحا  ي�ون  أن  الّضرورّي  من  وليس   ،

ّ
وضوعية

الّنفس �عت�� نقلة كيفّية بمع�ى القطيعة مع �ّل الّتصّورات القديمة حول الّنفس اإل�سانّية، و�ن �ان علم  

فرو�د"( سيجموند   " تحليالت  عند  يقف  لم  ذاتھ  يتجّمد    ) 1939—1856الّنفس  أّن    حيالها.ولم  كما 

    االنتقال من جاليليو إ�� نيوتن ومن "نيوتن" إ��
ً
ا وال معبًدا، بل �ان انتقاال

ً
 هادئ

ً
"أينشت�ن" لم يكن انتقاال

م  
ً
ملعانا أقل  القديم  بر�ق  جعلت  معرفّية  أو قطيعة  ا،  اإل�كيفي� فالقطيعة  ا�جديد.  يقّدمھ  ستمولوجّية  ما 

 . 2"، �� قطيعة لعلم "نيوتن" و"جاليليو"ال�ي أحد��ا "أينشت�ن" و"ماكس بالنك  

إّن القطيعة املعرفّية ال�ي نتغّياها �� هذه الّدراسة ليست �� القطيعة ال�ي أخ��نا ع��ا �عض الباحث�ن  

ما    )بأّ��ا ذلك "... الّتغ�� ا�جذرّي الثورّي، بحيث ال نجد أّي ترابط أو انفصال ب�ن القديم وا�جديد، (و�ّن 
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ّ

ما �� القطيعة ال�ي �ع�ي الّتعب�� 1الن عامل�ن من األف�ار �ّل م��ما غر�ب عن اآلخر"قبل وما �عد، �شك
ّ
، و�ن

القطيعة عملها من خارج   تمارس  العلمّية، حيث ال  العلم واملعرفة  �� مجال  الوا�� والهادف  الّتحّول  عن 

والّنقد املستمّر�ن ألسس  العلم، بل من داخلھ، ذلك أّن العلم �� تطّوره ين��ئ القطيعة من أجل املراجعة  

ومنا�ج ومفاهيم وتصّورات العلم أو املعرفة العلمّية الّسابقة. وهنا يمكننا القول إّن القطيعة ليست نبتة  

العلم ذاتھ، ألّ��ا   تنبع أصال��ا من داخل  نبتة أصيلة،  إنّما ��  العلمّية،  أو املعرفة  العلم  غر�بة عن حقل 

لألمام وتدفعھ  العلم  وتقّوي  نا    تدعم 
ّ
فإن لهذا  لھ.  املستمّر  البناء  و�عادة  واملراجعة،  الّنقد  طر�ق  عن 

واملعرفة   العلم  ما��ي  بناء  إعادة  ھ":" 
ّ
بأن الباحث�ن  أحد  عنھ  أخ��نا  الذي  باملع�ى  هنا  القطيعة  �ستخدم 

مھ  العلمّية ال من أجل مهاجمة ونقد العلم واملعرفة العلمّية ذا��ا؛ بل من أجل تأسيس حاضر العلم وتقّد 

ق ل�حاضر، فال 
ّ
شط املسئول للما��ي، واملبدع ا�خال

ّ
�� املستقبل، و�الّتا�� ت�ون القطيعة �� الّتجاوز الن

ا للّتار�خ بل �� عمل دؤوب، إنجاز ا�حداثة، بل ا�جّدة "  .2�عود ال�حظة تكراًرا كمي�

ن عبد ا�حميد" ح�ن  وهذا املفهوم للقطيعة اإل�ستمولوجية هو نفس ما نادى بھ أستاذنا الدكتور "حس 

حظي، أو هذا الّتغّ�� الّسريع الذي ينتج عنھ أمر جديد  
ّ

ذهب إ�� أّ��ا "ال �ع�ي هنا ا�حّد الفاصل الّزم�ي ال�

 . 3 العلم�ّل ا�جّدة، بل عبارة عن مسار معّقد ومتشابك األطراف، تنتج عنھ مرحلة جديدة ومتمّ��ة �� تار�خ 

القطيعة   تار�خ  وتكمن  يطبع  الذي  ا�جد�ّ�  ا�ع 
ّ
الط هذا   �� الباحث�ن"  �عض  د 

ّ
أك كما  اإل�ستمولوجية 

ا
ً

ومن  للعلم تنقطع فيھ الّصلة ب�ن ماضيھ وحاضره،    العلم، فال يمكن أن نتخّيل وفًقا لهذا الّتعر�ف تار�خ

ع��ال   ثّم   
ّ
إال القطيعة  ال    تفهم  ھ 

ّ
أن ع��  عالوة  صال؛ 

ّ
واالت االستمرارّ�ة  من  ع��أرضّية  قائم  تقّدم    يوجد 

أع�� مرحلة   ل 
ّ
يمث والذي  العلم،  حاضر  ب�ن  جذرّ�ة  ��ائّية  ثّمة قطائع  فليس  ما سبقھ،  ل�ّل  �لية  قطيعة 

يصل إل��ا الّتقدم العل�ّي ، و��ن ماضيھ، بل توجد قطائع بمعان معّينة ب�ن ف��ياء جاليليو، وف��ياء نيوتن، 

واملي�  ألينشت�ن  سبّية 
ّ
الن نظرّ�ة  ب�ن  ال�ي  أو  املشكالت  حّل  تحاول  تصو�بّية  قطائع  إّ��ا  النيوتونّية.  اني�ا 

من   ما  مجال   �� الّنظر�ة  املعرفّية  اإلخفاقات  من  حصيلة  وجود  و�ّن  ها. 
ّ
حل عن  الّسابقة  الّنظرّ�ة  �جزت 

  مجاالت العلوم، ووجود سلسلة من العوائق املعرفّية ال�ي تؤدي بدورها إ�� هذه اإلخفاقات والعوائق يأذن 

مجاالت   من  ذاك  أو  ا�جال  هذا   �� اإل�ستمولو��  الّتحول  السياق،  هذا   �� �ع�ي  معرفّية  قطيعة  بوجود 

املعرفّية   ا، اإلسهامات  تدر�جي� أن �ستوعب  بمع�ى  الّتحول بطر�قة جذر�ة؛  يتّم هذا  الطبيعّية. وال  العلوم 

 
ول "تطور الفكر الرياضي  -1

ٔ
نظر د. محمد عابد الجابري: مدخل إلى فلسفة العلوم: العقالنية المعاصرة وتطور الفكر العلمي، الجزء اال

ٔ
ا

 . 37، ص 1994والعقالنية المعاصرة"، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
نظر د. يمني طريف الخولي: القطيعة المعرفية والفكر العربي المعاص -2

ٔ
 " ضمن كـتاب: قضايا ا

ً
ر: مناقشة، التراث والتجديد نموذجا

فكرية، الكـتاب الخامس والسادس عشر: الفكر العربي علي مشارف القرن الحادي والعشرين: رؤية تحليلية نقدية، دار الثقافة  
نظر خالد قطب: نفس المرجع، ص 240، ص1995القاهرة،   الجديدة،

ٔ
 . 86-85، وا

نظر د. حسن عبد الحمي -3
ٔ
ة اا

ٔ
ستمولوجيا، المطبعة الفنية لعلم الحديث، ضمن دراسات في االبد: التفسير اإلبستمولوجي، لنشا

 .187، ص 1992الحديثة، القاهرة، 
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تد حسابھ  من  �سقط  وأن  الّسابقة،  والّنظرّ�ات  العلمّية  العوائق  واالكتشافات  تلك  أيًضا،  ا  ر�جي�

 .1 واإلخفاقات ال�ي أعاقت نمّو العلم وتقّدمھ وتطوره"

ل�ونھ كما يرونھ " يخفي وراءه فكًرا    القطيعة  عن مفهوم  )الرادي�الي�ن  خصوصاقد ال ير��ى البعض (و 

إ�� الّتعر�ف  هذا  �ش��  حيث  ا،  الّسا  تقليدي� العلمّية  الّنظرّ�ات  ب�ن  صال 
ّ
االت عنصر  حقة،  وجود 

ّ
والال بقة 

صال هنا  
ّ
�اك�ّي، و�ن �ان االت

ّ
صال أحد الّصفات ال�ي تمّ�� الّتقّدم �� العلم بمعناه ال�

ّ
ل هذا االت

ّ
وحيث يمث

ال �س�� ��    )أّن الّنظرّ�ات العلمّية املتعاقبة (أو القضايا واإلش�الّيات الفلسفّية  يفهم بمعناه ا�جد��؛ بمع�ى

�ّل  أّن  م��اكم؛ بحيث   مّتصل 
ّ
إ��خط تل��ا، ومن     نظرّ�ة تف��ي حتما  أو    ال يوجد  ثمال�ي  ثورة  أو  قطيعة 

ما عنصر 
ّ
صال هنا ب�ن الّنظرّ�ة العلمّية املتقّدمة و��ن الّنظر�ة الّسابقة عل��ا، يتحّدد �� أّن    تجاوز، و�ن

ّ
االت

 .2 ّنجاح ال�ي حّقق��االنظر�ة العلمّية املتقّدمة ال تل�� الّنظرّ�ة الّسابقة، بل تحتو��ا وت��ز عناصر ال

العلم،   �� ليس فقط  تطبيقھ  املعرفّية ومحاولة  للقطيعة  الّتصور  بأهمّية هذا  هنا  ِشيد 
ُ
� نا 

ّ
فإن ولذلك 

ألتوس��   لوي  توّجھ  نفس  هو  البحث  هذا   �� توّجهنا  فإّن  تأّسس،  ما  ع��  و�ناء  الفلسفة،   �� أيًضا  ولكن 

Althusser  L.  )1918-1990(  
ً
تناوال املاركسّية  تناول  أجل  من  املعرفّية  القطيعة  بمفهوم  استعان  ح�ن   ،

قوّ�ة،   دعامة  لھ  ي�ون  للعلم  تصّور  تأسيس  الباحث�ن"  �عض  د 
ّ

أك كما  مهّمتھ  �انت  فقد  دقيًقا.  ا  علمي�

روط ال�افDemarcationوإلنجاز هذه املهّمة تناول إش�الية" الّتعي�ن"  
ّ

ية أو  ، فلم يؤكد ألتوس�� ع�� الش

نحو   موّجها  اهتمامھ  �ان  بل  والالعلم،  العلم  ب�ن  الّتمي��  نحو  مّتجهة  نّيتھ  تكن  ولم  للعلم،  الّضرورّ�ة 

الّتحّوالت العميقة داخل العلم ذاتھ... ولهذا شرع "ألتوس��" يقرأ كتاب "رأس املال"، قراءة إ�ستمولوجّية  

باش املعرفّية من "جاستون  القطيعة  أن استعار مقولة  ماركس قد أحدث قطائع  �عد  أّن  إ��  ليش��  الر"، 

 
ّ

من فلسفة "�انط"    معرفّية ع�� طول حياتھ الفكرّ�ة، حيث أحدث قطيعة مع أف�اره السابقة، وتبّ�ى كال

، و�ان �� هذه الف��ة يؤمن با�حرّ�ة كجوهر لإل�سان ولكن سرعان  1842إ��    1840و"فشتھ"، وذلك �� عام  

وأحد الفلسفت�ن،  هات�ن  �جر  عام  ما  و�حلول  اإل�سانّية.  �عة 
ّ
والن "فيور�اخ"  إ��  ليّتجھ  معهما  قطيعة  ث 

1845 
ً
جاه الهيج�� األيديولو��، ثم أخ��ا

ّ
جاه اإل�سا�ي الفيور�ا�� لصا�ح االت

ّ
، أحدث قطيعة ثالثة مع االت

جاه الهيج�ّ� ليؤّسس املاركسية ال 
ّ
 .3علمّية إ�� العلم"أحدث قطيعة مع االت

املنطلق، هذا  البحث�علن    ومن  هذا   �� عمدنا  نا 
ّ
اإل�  أن املبدأ  تطبيق  أعلنھ  إ��  الذي  ستمولو��، 

ستمولو�� لنشأة العلم ا�حديث"، والذي يقول فيھ  "الّتفس�� اإل�   كتابھ:د" ��  "الدكتور حسن عبد ا�حمي 

ع�ى هذا املبدأ "إّن املقال �� املن�ج ال ينفصل عن املقال �� العلم �� أّية مرحلة من مراحل تطّور العلم"، وم

ببساطة، أّن ا�حديث عن املن�ج �� أّي علم من العلوم بمعزل عن املسار الذي �سلكھ العلم �� تطّوره، هو  

�ييف املتعّمد للروح ال�ي ينب�� أن
ّ
تقود العلم وتوّجهھ؛    ضرب من الّتبسيط ا�خّل "بالّتجر�ة العلمّية"، وال�

 
ضمن كـتاب: قضايا فكرية، الكـتاب الخامس والسادس عشر: الفكر العربي علي مشارف القرن الحادي والعشرين:  د. خالد قطب:   1-

 . 85-84، ص ع سابق، مرجرؤية تحليلية نقدية
 . 85المرجع نفسه، ص ـ 2-
 .106-105المرجع نفسه، ص  -3



يلول  (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -تاسع  العدد ال  –مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021  )سبتمبر  -ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)64( 

ا بمراحل تطّورّ�ة تناظرها �� املن�ج، أو املنا�ج  فاملراحل األساسّية ال�ي يمّر ��ا العلم ت ا عضو��
ً
رتبط ارتباط

 املستخدمة �� العلم نفسھ. 

مع�ى   �ان  ا  آي� ھ 
ّ
أن  ��" ا�حميد":  عبد  "حسن  الدكتور  أستاذنا  مع  إل��ا  ننت�ي  ال�ي  املعقولة  وا�خالصة 

ّتطو�ر املستمّر�ن لقواعده. ولم  العلم وطبيعتھ، فإّن فكرة وجود املن�ج املستخدم فيھ �ع�ي الّت�حيح وال 

من   يحّقق  كما  املن�ج  ميدان   �� املكتشفات  من  ينجز  العالم  بأّن  سميث  نيوتن  األستاذ  مع  نقول  ال 

ّن املكتشفات العلمّية نفسها  إبل لم ال نقول مع جاستون باشالر    املكتشفات �� ميدان العلم سواء �سواء.

جية. وأّن العقبة اإل�ستمولوجية �� �� الّتحليل األخ�� عبارة  رهن بما يمّر بھ العلم من عقبات إ�ستمولو 

وارتقاء   تطورا  أك��  أخرى  إ�� مرحلة  مرحلة  العلم من  انتقال  أّن  ببساطة  هذا  عن عقبة من�جّية؟ ومع�ى 

يف��ض أّن العلم قد غ�� ليس فقط من نظر�تھ ومفاهيمھ، ولكن أيضا من منا�جھ ال�ي �انت مستخدمة  

 خ��ة. �� املرحلة األ 

 عضويٌّ ال انفصال فيھ �� أّي    نوّد تأكيده  إّن ما
ٌ
هنا هو أّن ارتباط املن�ج بموضوع العلم نفسھ، ارتباط

العلم، تطّور  ب�ن   مرحلة من مراحل  تأث�� متبادلة  أّن هناك عالقة  بمع�ى  ارتقائّي  ارتباط جد�ّ�  أيًضا  وهو 

و� العلم،  موضوع  مستوى  ع��  انجازها  يتّم  ال�ي  هذا  الّنتائج  ميدان  داخل  املستخدمة  املنا�ج  تقّدم  �ن 

العلم نفسھ، وأّن انتقال العلم من مرحلة إ�� مرحلة أخرى أك�� ارتقاء ال يل�� الوسائل املن�جّية ال�ي �انت  

الوسائل   من  فعالّية  أقّل  بطر�قة  دورها  تلعب  الوسائل  هذه  تبقى  بل  الّسابقة،  املرحلة   �� مستخدمة 

 .1العلم �� مرحلتھ املتقّدمة " ا�جديدة ال�ي �ستخدمها

قبل   األو��  بواك��ه  بدأت  والذي  السيا��ّي،  العر�ّي  تراثنا   �� معرفّية  قطيعة  هناك  هل  اآلن:  والّسؤال 

 ، وان��ت مرحلتھ �� ��اية القرن الّتاسع �جري؟ )اإلسالم (العصر ا�جاه��

ت وقد  معرفية،  قطيعة  شهد  قد  اإلسالمي  الّسيا��ّي  الفكر  أّن  ثالث  �عتقد   �� القطيعة  هذه  جّسدت 

مراحل إ�ستمولوجية: املرحلة الوصفّية، ثّم املرحلة الّتجر�بّية، وأخ�ً�ا املرحلة االستنباطّية. وهذه املراحل  

ا بمراحل تطّورّ�ة تناظرها �� املن�ج،   ا ُعْضِو��
ً
الث ال�ي اهتّم ��ا الفكر الّسيا��ي اإلسالمي، ترتبط ارتباط

ّ
الث

 .2خدمة �� الفكر نفسھأو املنا�ج املست
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 المرحلة الوصفیة:  -2

إّن أهم ما تتمّ�� بھ املرحلة الوصفّية، وال�ي �� املرحلة األو�� �� تار�خ �ّل علم أو فكر، هو أّ��ا مرحلة  

عمل   هو  املرحلة  هذه   �� األسا��ّي  العل�ّي  والعمل  العلم.  بناء   �� منھ  تنطلق  الذي  األو�ّ�،  املعر�ّ�  �اكم 
ّ
ال�

بتصنيف   العلماء  قام  إذا  إال  ف 
ّ
يتوق أن  يمكن  تنت�ي ال  ال�ي ال  ا�جزئّية  واهر 

ّ
الظ فالّتعامل "مع  تصنيفّي. 

معها   الّتعامل  �سهل  بحيث  ��ائّية،  تكن  لم  ولو  حّ�ى  فرعّية،  أو  مبدئّية  فئات  داخل  واهر 
ّ
الظ هذه 

"
ً

 .1مستقبال

اإل  الّسيا��ّي  للفكر  األو��  ا�خطوة  ل 
ّ
تمث املرحلة  "نوع وهذه  �عكس  كما  و�داياتھ،  �شوئھ   �� سالمّي 

ا�ع اإليديولو��، وهذه املمارسة قائمة ع�� اإلدراك ا�ح��ّي  
ّ
املمارسة اليومّية الّتلقائّية ال�ي �غلب عل��ا الط

ب أّي نوع من أنواع االستدالل، وال يقت��ي استصدار أح�ام من أّي نوع، ف�ي مرحلة  
ّ
املباشر الذي ال يتطل

� الّصياغة الّنظر�ة للقواعد األساسّية. ومن ثم �عّد املرحلة الوصفّية مجّرد مرحلة قاصرة  لم تصل �عد إ�

محاولة   ع��  قاصرة  أيًضا  �عّد  كما  العلم،  دراسة  ملوضوع  ا�جزئّية  ا�حاالت  �ّل  عن  البيانات  جمع  ع�� 

 .2 إحصاء، ووصف، وتصنيف البيانات نفسها"

الوصفّية صوًرا وأش املرحلة  خذت 
ّ
ات الّسيا��ّي  وقد  الفكر  �� �شأة  األو��  املرحلة   مختلفة بوصفها 

ً
�اال

نفسھ؛   الكر�م  القرآن   �� موضوعنا  إ��  بالنسبة  أهمّية  األقل  أش�الها  أحد  نتبّ�ن  أن  اإلسالمي، و�ستطيع 

أنظم��ا   وطرائق  وألحوالها  العر�ّية،  األّمة  ع��  الّسابقة  األمم  �حياة  املفّصل  الوصف  هذا   �� ات 
ّ

و�الذ

ع��  الّس  نفسھ  الّرسول  حياة  و��  ت�و�نھ  مراحل  أو��   �� اإلسالمّي  الّسيا��ي  الفكر  اعتمد  فلقد  ياسية. 

 بھ قبل اإلسالم، وذلك  
ً
"استعارة" �عض األح�ام الفقهّية من العرف القانو�ّي والّسيا��ّي الذي �ان معموال

ھ �ان للعرب  بجوار مجموعة األح�ام ال�ي جاء ��ا القرآن ونّصت عل��ا الّسّنة الّ�حي
ّ
ابت تار�خًيا أن

ّ
حة. فالث

قبل اإلسالم عرف قانو�ّي وسيا��ّي يحتكمون إليھ ح�ن يختلفون. ولم يكن هذا العرف موّحًدا �� األح�ام،  

ي��ب،   أعراف  عن  ة 
ّ

مك أعراف  �اختالف  مدينة  إ��  مدينة  ومن  أخرى،  إ��  قبيلة  من  يختلف  �ان  بل 

اإل  قبل  وتقاليدهم  العرب،  عادات  لإلسالم،  واختلطت  الّسابقة  رائع 
ّ

الش أ�حاب  وتقاليد  �عادات  سالم 

و�ان م��ا ما هو صا�ح وما هو فاسد. وجاء اإلسالم ووقف من عادات العرب قبل اإلسالم مواقف مختلفة،  

من   الّتعديل  مع  األعراف  �عض  أصول  ع��  اإلبقاء  إ��  عمد  كما  اآلخر،  �عضها  وأل��  م��ا  �عضا  فأقّر 

نف��ض أّن عملية قبول األح�ام، ورفض �عضها اآلخر، و�عديل البعض الثالث، تتطلب  حكمها. و�مكننا أن  

فئة   أو  ش�ل  تحت  تنضوي  ال�ي  الّسلوك  أضرب  �ختلف  وصفي  إحصاء  �عملّية   " املشّرع   " "يقوم  أن 

 . 3واحدة، فيقّر �عضها و�رفض البعض اآلخر"
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ا �شهادة  اإلسالمي  الّسيا��ي  الفكر  �ان  فقد  أخرى،  جهة  والّدارس�ن، "خالل  ومن  الباحث�ن  لكث�� من 

وأحاديث   الكر�م،  القرآن  آيات  �عض  جانب  إ��  ومتضمًنا   
ً

ال
ّ
متمث ا  َفِهي�

َ
ش لل�جرة،  والثا�ي  األول  القرن 

والّس��، وكتب   �اجم 
ّ
وال� بقات، 

ّ
والط األ�ساب،  التار�خ، وكتب  �عض كتب  حو��ا  أف�اًرا سياسية  الّرسول 

ل أحد أهّم املصادر  األدب واملعارف، وكتابات أ�ح
ّ
اب الفرق الكالمّية، وال�ي يمكن أن نطلق عل��ا بأّ��ا تمث

 ، وال�ي ينب�ي من خاللها الفكر الّسيا��ي اإلسالمي �� تلك املرحلة الوصفّية. 1املهّمة"

 المرحلة الّتجریبّیة:   -3

الوصفّية باملرحلة  يمّر  وتطّوره،  �شأتھ   �� الفكر  أّن  الّسابقة  املرحلة   �� الّتجر�بّية،  ذكرنا  فاملرحلة   ،

استمّدت   اإلسالمي،  الّسيا��ي  الفكر  لنشأة  الوصفّية  املرحلة  أّن  و�ّيّنا  االستنباطّية.  املرحلة  إ��  و�نت�ي 

وأنصار   �اجم، 
ّ
ال� وأ�حاب  املؤّرخ�ن،  كتابات   �� ل 

ّ
املتمث اإلسالمي  الّسيا��ي  �اث 

ّ
ال� خالل  من  مشروعّي��ا 

 
ّ

والش والعقدّية،  الكالمّية  الواقع  الفرق  أحداث  خالل  من  �اث 
ّ
ال� هذا  ناقش  وقد  الّسيا��ّي،  واألدب  عر، 

�� استعارة   �� مرحلتھ الوصفّية وتجّسدت  الّسيا��ي اإلسالمي  الفكر  الّسيا��ي ثالث قضايا مهّمة شغلت 

الّسيا��ي،  والّنظام  اإلسالمية،  الّدولة  �شأة  إش�الّية  ثم  ا�جاه��،  العصر   �� السياسية  القضايا  �عض 

ا�ي، وقضيّ 
ّ
ة ا�خالفة، وقد بدأت هذه املرحلة الوصفّية منذ دعوة الّرسول واستمرت ح�ى أواخر القرن الث

الث �جري، لتبدأ �عد ذلك مرحلة جديدة بدأ ف��ا الّتدو�ن الّسيا��ي،
ّ
وانتقل من خاللها    وأوائل القرن الث

ظ ونصائح، وأساط�� مقتبسة من  الفكر الّسيا��ي اإلسالمي، من مصّنفات أدبّية و�خبارّ�ة، ع�� هيئة مواع

ة ا�خاّصة بھ، ولكن ع�� غ��    تجارب اإل�سان، وتقاليد األمم، إ��
ّ
مرحلة ثانية �� مرحلة املصّنفات املستقل

وذلك   واليونا�ي،  الفار��ي  الّسيا��ي  بالفكر  �ستع�ن  بدأت  إسالمّية  غ��  مرجعّية  ومن  الفقهاء،  يد 

أجل   من  م��ما  �ّل  مضام�ن  من  الفكرتنلالستفادة  اإلسالمي،   ظ��  الواقع    الّسيا��ي  مستجّدات  ملعا�جة 

و  سينا"،  و"ابن  "الفارا�ي"،  أمثال  من  املسلم�ن  والفالسفة  ر�ن 
ّ

املفك كبار  املرحلة  هذه  شملت    أ�ي "وقد 

و" التوحيدي"،  و"ابن    أ�ي حيان  مس�و�ھ"،  ع��  و"أ�ي  عباد"،  بن  و"الصاحب  ال�جستا�ي"،  سليمان 

  �� الّسياسية  الفلسفة  نمو  قّمة  الّزمنّية  ا�حقبة  هذه  لت 
ّ
ش� وقد  الصفا"...إ�خ،  و"إخوان  العامري"، 

 .2 اإلسالم

املرحلة   الّتطور   �� ت��  ال�ي  املرحلة  و��  الفكر،  أو  العلم  تار�خ   �� الّتجر�بّية  املرحلة  إ��  هنا  وننتقل 

هنا   االستقراء  نفهم  ونحن  منطقّية،  عقلّية  عملّية  بوصفھ  االستقراء  ع��  املرحلة  هذه  وتقوم  الوصفّية. 

قة الّسببّية ال�ي توجد ب�ن ظاهرت�ن، تلك العال  –وكما هو شائع    –بمع�ى واسع للغاية، فهو "ال �ع�ي فقط  

الّداالت   ة من 
ّ
أو دال أيًضا قدرة العقل ع�� تحديد ش�ل من األش�ال، أو مسار من املسارات،  ما �ع�ي 

ّ
و�ن

الّرّ�اضّية. و�عبارة أخرى فإّن االستقراء ال �ع�ي فقط �عميم خاصّية مباشرة يمتلكها �عض أعضاء الفئة  

�ع ولكنھ  األعضاء،  �ّل  وغ��  ع��  املتفّرقة  اإلدرا�ات  فهم  من  ننا 
ّ

تمك فكرة  مجّرد  استخالص  أيضا  �ي 
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الّدقيقة، ال�ي حّصلناها عن األشياء. والّسبب الذي جعل مع�ى االستقراء يرتبط �� أذهان �عض العلماء  

� نحو  وع�  –بالّتعميم، هو أّن العالم متاح ملالحظاتنا ا�حّسّية �� صورة فئات واقعّية. ولكن حينما ننتقل  

   –فكرة الفئة نفسها �� ميدان علم الكيمياء    من تحديد العالقة ب�ن أعضاء الفئة إ��  –دقيق  
ً

نا    -مثال
ّ
فإن

    –�عر�ف االستقراء    نجد أنفسنا مضطّر�ن إ��
ً
عن طر�ق العالقات الّت�و�نّية ال�ي توجد ب�ن األشياء    –أوال

 .1ذا��ا"

ه االستقراء  ملفهوم  نحّدده  الذي  املع�ى  األملا�ي  إّن  الفيلسوف  لھ  أعطاه  الذي  املع�ى  من  قر�ب  نا 

  -دون تمي��  –"ومع�ى االستقراء عند "ليبن��" يتساوى    "ليبن��"، كما ذكره أحد فالسفة العلم املعاصر�ن:

مع املعرفة ال�ي حصلنا عل��ا عن طر�ق الّتجر�ة، ع�� أن ي�ون مفهوم "الّتجر�ة " هنا عاّما للغاية، بحيث  

 � فيھ  املعرفة  تدخل  تطّور  تصاحب  وال�ي  وا�خطأ،  با�حاولة  ا�خاّصة  تلك  وكذلك  ا�حدسّية،  األ�عاد  ّل 

 .2بحكم طبيعة املرحلة ال�ي نتحّدث ع��ا"

من    
ً

نقال ل 
ّ
يمث عنصر  �أهّم  اإلسالمي  الّسيا��ي  الفكر   �� الّتجر�بّية  املرحلة  برزت  املنطلق  هذا  ومن 

ورة الع
ّ
�اث الفار��ّي عقب انتصار الث

ّ
ّباسّية، واحتالل عناصر من أصل فار��ّي مواقع مهّمة �� الّدولة،  ال�

لبعض   منحولة  نصوص  صورة   �� األمر،  أّول   �� الث، 
ّ
الث الّصنف  ظهر  بينما  ومستشار�ن؛  ووزراء  كّتاًبا 

الّتفك��   ساحة  ع��  الفارسّية  الّسلطانّية  األدبّيات  هيمنة  ع��  الفعل  رّد  من  كنوع  اليونان،  فالسفة 

بصفة  الّسيا��ي   الفارا�ي  مع  الفلسفة   �� الّدين  تدمج  توفيقّية  فلسفة  من  كجزء  ثم  الّنخبة،  أوساط   ��

 خاصة.

مواعظ،  هيئة  ع��  و�خبار�ة  أدبية  مصنفات  من  الفكر  ف��ا  انتقل  ال�ي   �� الّتجر�بّية  فاملرحلة  لذلك 

إ�� مرحلة املصّنف  ة ا�خاصة  ونصائح، وأساط��، مقتبسة من تجارب اإل�سان، وتقاليد األمم، 
ّ
ات املستقل

للفلسفة   أو�� املصنفات فيھ ترديًدا  الفقهاء ومن مرجعية غ�� إسالمية. فقد �انت  بھ؛ ولكن ع�� غ�� يد 

باآلراء   املتأثر  الفـارا�ي  يد  ع��  ذلك  و�ان  و�ونانّية،  وفـارسّية  وآشورّ�ة  و�ابلّية  وصينية  هندّية  اإلشراقّية، 

تنا حيث  وأرسطو،  ألفالطون  تحصيل  السياسّية  رسالة   " م��ا:  فات 
ّ
مؤل عدة   �� السياسّية  الفلسفة  ول 

 الّسعادة "و" الّسياسة املدنّية "و "رسالة الّسياسة "و" الفصول املدنّية "و" آراء أهل املدينة الفاضلة ". 

الفارا�ي املرحلة    و�نطلق  عليھ  �انت  عّما  تماًما  ومخالف  مختلف  آخر  منطلق  من  الّسيا��ي  فكره   ��

، و"القول ��  )أال وهو منطلق "علم الكالم" �� اإلسالم، فهو يبدأ بـ "القول �� املوجود األول" (هللا   الوصفّية،

نفي الشر�ك عنھ"، و"القول �� نفي الّضد عنھ"، والقول �� "نفي ا�حد عنھ"، و"القول �� أّن وحدتھ ع�ن 

عظمتھ  �� و"القول  وحياة"،  و��  حق  ھ 
ّ
وأن وحكيم  عالم  �عا��  ھ 

ّ
وأن إذا    ذاتھ  ح�ى  �عا��"،  ومجده  وجاللھ 
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ات والّصفات" انتقل إ��
ّ

ثالث أبواب علم الكالم، باب "األفعال" الذي موضوعھ    استو�� القول �� با�ي "الذ

 .1األسا��ي هو خلق هللا للعالم والعالقة ب�ن هللا واإل�سان

وا�جسمانّية، الّروحانية  واألرضّية،  الّسماو�ة  املوجودات   �� القول  نصل  ويستمّر  أن  اإل�سان    إ��  إ�� 

الّناطقة،   القّوة  م��ا  ال�ي  القوى  هذه  خصائص   �� والقول  وقواها"،  اإل�سانّية  الّنفس  أجزاء   �� "والقول 

�وعّية، لنصل إ��
ّ
"القول �� احتياج اإل�سان إ�� االجتماع والّتعاون"، ومنھ إ��    والقوة املتخّيلة، والقوة الن

الجتماع، و"القول �� خصال رئيس املدينة الفاضلة"، ومنھ إ�� "القول ��  "القول �� العضو الرئيس" لهذا ا

إ�� أهلها:  آراء  حسب  األخرى   �� تصّنف  ال�ي  الفاضلة"،  املدينة  قط    مضاّدات  �سمع  لم  جاهلة،  مدينة 

و�  املوجودات...إ�خ،  وصدور  الفلكّية  والعقول  األول،  الّسبب   �� الّسابقة  اآلراء  الفاضلة"(و��  �  بـ"اآلراء 

تلك   ا�جملة،   ��  �� اليونان  ال�يأصناف،  وعّرفها  أفالطون،  املدينة  )ذكرها  عنده  من  الفارا�ي  و�ضيف   ،

مصط�ح   والفسق   ) فاضلة  غ��  أفعال  أهلها  أفعال  ولكن  �لها،  الفاضلة  اآلراء  م 
ّ
�عل ال�ي  و��  الفاسقة، 

العقل الفعال، آراء فاسدة … و��ون    ، واملدينة الضالة، و�� ال�ي "�عتقد �� هللا، و�� الثوا�ي، و��)إسالمي

 .2رئيسها األول، ممن أوهم أنھ يو�� إليھ من غ�� أن ي�ون كذلك"... إ�خ

م��ابطة   مجموعة   �� حلقة  أو  الفلسفة،  من  قسًما  �عّد  الفارا�ي  رأي   �� الّسياسة  أّن  املالحظ  ومن 

لّسياسة حول ما يجب أن  ومن�جمة، يطرحها الفيلسوف ضمن منظومتھ الفلسفية، و�دور ا�حديث �� ا

ا بأوامر موجودة    )ي�ون، وعن سلوك اإل�سان �� ا�جموع. أّما (ما يجب أن ي�ون 
ً
ا با�حقائق ومسبوق

ً
محاط

أن  و�مكن  املعقول.  الوجود  نظام  ضمن  أّ��ا  إال  أيًضا،  املوجودة  القيم  من  نظام  إطار   �� الّسياسة  فهو 

حة عن مقّدماتھ �� معرفة العالم ورؤ�تھ ال�ونّية،  يقال: إّن مبادئ السياسة لدى الفارا�ي ��: نت
ّ

يجة م���

فإّن  الفارا�ي خالل    لذا  اعتمد  العظيم وقد  الّسيا��ي  �� نظامھ  أيًضا  املقدمات، سيظهر  تلك   �� أي خلل 

البشري  التار�خ  وفالسفة  اليونان  فالسفة  كب��ي  تراث  ع��  السيا��ي  للفكر  وأرسطو،    -طرحھ  أفالطون 

ال من  منسوخة   �� ال�ي  العالم  معرفة  عن  �أف�اره  املسلم�ن،  لفيلسوف  السياسية  فلسفات  والتصورات 

جميع  أئّمة  بل  الفكر،   �� أئّمتھ  وأرسطو  أفالطون  با�جميل  وعرفاًنا  تواضًعا  الفارا�ي،  ويعت��  اليونانية. 

 . 3ا�حكماء

و�ذا انتقلنا إ�� "ابن سينا" وجدنا أّن الكث�� من الباحث�ن قد أغفلوا دراسة املوضوعات الّسياسّية ال�ي 

��ا قياًسا 
ّ
ا من قل

ً
بالكّم الـهائل من املوضوعات السينوّ�ة �� األبواب الفلسفية األخرى.    أثارها الّرجل، انطالق

ابن   ُيظهر  حيث  الفارا�ي،  بأستاذه  متأثًرا  �ان  "الّسياسة"  �عنوان:  لھ  كتاٍب   �� ابن سينا  أّن  املالحظ  ومن 

 
يضا كـتابيه: العقل السياسي العربي، وتك12كر، ص محمد عابد الجابري: الجديد في الفكر السياسي، مجلة نقد وف -1

ٔ
نظر ا

ٔ
وين  ، وا
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 .12المرجع نفسه، ص  -2
بو نصر، السياسة المدنية، منشورات الزهراء،  -3

ٔ
 . 210م، ص 1987الفارابي، ا
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ا�خطاب  سينا �� هذا الكتاب كما يذكر البعض "عبقرّ�ة عالية، �� فهم األسس ا�جوهر�ة، ال�ي يقوم عل��ا  

 .1السيا��ي، بمعناه الفلسفي العميق، لكن السياسة من وجهة نظره قائمة ع�� الوجود"

 برئاسة الفيلسوف، والفيلسوف هو امللك،  
ّ
ولذلك نراه �� الكتاب ال �ع��ف بأّية رئاسة ع�� اإلطالق إال

اختيار أّن معيار  إ��  فاء 
ّ

الش إلهّيات   �� ينّبھ  ابن سينا  أّن  ا�خليفة هو عقلھ فقط. كما    والّدليل ع�� ذلك 

قام أرسطو    �شّدد ع�� أهمّية تدب�� اإل�سان ألوضاع من�لھ. و�� واقع األمر فإن تدب�� املن�ل علم قائم بذاتھ

بتأسيسھ �ش�ل تام. كما �شدد ابن سينا أيضا بذ�اء حاد ع�� أّن أحق الناس باملشورة وأحوجهم إل��ا هم  

 .2الّرؤساء 

الرا القرن  منتصف  �جري  و��  امليالدي    -�ع  /    373( العاشر  السياسية  )م  983هـ  الكتابات  ظهرت   ،

ل علًما  
ّ
سبة إل��ا تمث

ّ
رات نفسها. و�انت الّسياسة بالن

ّ
رة باملؤث

ّ
ن الوفا "، متأث

ّ
صفا وخال

ّ
�جماعة " إخوان ال

والّسياس  امللوكّية،  والّسياسة  الّنبو�ة،  الّسياسة  أقسام:  خمسة  لھ  بذاتھ،   
�

والّسياسة  ُمْسَتِقال العامّية،  ة 

 ا�خاصّية، والّسياسة الذاتّية.

الّسيا��ي.  االجتماع  غاية   �� ال�ي  الفاضلة  املدينة  حول  الصفا  إخوان  عند  الّسيا��ي  الفكر  و�دور 

وتنحصر أنواع االجتماعات عند إخوان الّصفا �� ثالثة أنواع ��: املدينة، األّمة، الّدولة العاملّية. و�رون أّن  

ر�ن بآراء أفالطون وأرسطو، إال إّ��م �عت��ون أّن هناك  املدينة،  
ّ
ل مركز وحدة اجتماعّية مت�املة، متأث

ّ
تمث

ل �� األمة، والّدولة العاملّية، وهو ��يء لم يخطر ع�� بال فالسفة  
ّ
وحدات اجتماعية أك�� من املدينة، تتمث

األرج ع��  ونظرّ�ا��م  فلسفا��م،  كث�ً�ا من  اغ��فوا  الذين  بتعاليم  اليونان،  رهم 
ّ
تأث إ��  يرجع  ذلك  ولعّل  ح، 

ھ إ�� ح�ومة 
ّ
 .3واحدة الّدين اإلسالمي الذي ��دف إ�� إخضاع العالم �ل

إ�� السياسة"  وننتقل   �� "الّضروري  كتابھ   �� ال�جري  الّسادس  القرن   �� رشد  من  4ابن  حاول  الذي   ،

سينا و"ابن  "الفارا�ي"  من  �ّل  مع  معرفّية  قطيعة  ن 
ّ

يدش أن  رشدخاللھ  ابن  أّن  حيث  شاع    "،  ملا  ا 
ً
وخالف

الفيلسوفان   فعل  كما  الفلسفة   �� الّدين  بدمج  والفلسفة  الّدين  ب�ن  الّتوفيق  ع��  �عمل  لم  وذاع، 

املشرقّيان، بل ع�� العكس من ذلك عمل ع�� الفصل بي��ما، وهنا �ستشهد بقول الّدكتور "محمد عابد  

 خاصة،  ابن رشد يرى أّن للدين مبادّن: "إا�جابري"  
ً

 خاصة، وأّن للفلسفة كذلك مبادئ وأصوال
ً

ئ وأصوال

  �� املشروع  غ��  �ان من  ولذلك  الفلسفّي،  البناء  الّدي�ي، عن  البناء  اختالف  حتًما  ينتج عنھ  الذي  ال��يء 

نظره دمج أجزاء من هذا البناء �� البناء اآلخر، أو قراءة أجزاء من هذا البناء بواسطة أجزاء من ذلك. إّن 

شويش ع�� البنائ�ن النتي
ّ
 .5مًعا جة ست�ون … �شو�ھ تلك األجزاء والت

 
بو -1

ٔ
 . 5م، ص 2007بدايات للطباعة والنشر، سوريا،علي بن سينا: السياسة، تقديم وتعليق على محمد إسبر،  الشيخ الرئيس ا

 . 36-34المصدر نفسه، ص  -2
خوان الصفا، تقديم عز الدين فوده، الهيئة المصرية العامة للكـتاب، القاهرة،   -3

ٔ
محمد فريد حجاب: الفلسفة السياسية عند ا

 م. 1982
 . 12، ص سابقمرجع ، مجلة نقد وفكرمحمد عابد الجابري:  -4
 الصفحة نفسها. المرجع نفسه،  -5
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مھ الفارا�ي �� الّسياسة  ا"ال شّك �� أّن ابن رشد �� كتابھ  ف
ّ
لّضروري" قد قطع مع نوع "الكالم" الذي ت�ل

صر�ح   سيا��ي  بموقف  الّسياسة  يواجھ  املد�ي،  العلم   �� جديًدا  خطاًبا  ن 
ّ

ليدش الفاضلة،"  واملدينة 

�� و�جاع،   ل�حكم  وجر�ًئا  صر�ًحا  نقًدا  رشد  ابن  فيھ  مارس  والذي  أيدينا  ب�ن  الذي  الكتاب  هذا  وهو 

لھ:   أمثلة أخرى معاصرة  ليعطي هو  زمانھ وم�انھ،  �عط��ا أفالطون عن  ال�ي  األمثلة  عصره، مفّضال ترك 

 .1عن زمانھ هو وم�انھ هو"

ر لدو�ذكر ابن رشد  
ّ
يھ، لذلك ي�جأ إ�� ت�خيص كتاب الّسياسة  أّن كتاب "السياسة" ألرسطو غ�� متوف

 .2ألفالطون 

 المرحلة االستنباطّیة:  -4

الوصفّية  املرحلت�ن   �� الفكر  أو  العلم  ور 
ّ
تط حّققھ  الذي  املعر�ّ�  �اكم 

ّ
ال� ف��ا  أف��ى  ال�ي  املرحلة  و�� 

جانب،   من  املن�جّية  العقلّية  الوسائل  مستوى  محّددة:  مستو�ات  ثالثة  ع��  كيفّي  �غّ��  إ��  والّتجر�بّية، 

الث، فهو مستوى نظرّ�ة العلم أو  ومستوى مفاهيم العلم أو الفكر ومبادئھ من جانب آخر. أّما املس 
ّ
توى الث

املرحلة   و��  املرحلة.  هذه   �� الفكر  أو  العلم  عليھ  سي�ون  الذي  �ل 
ّ

الش أو  البنية  تحّدد  ال�ي  الفكر، 

من   االنتقال  من  ا�ختّص�ن  ن 
ّ

تمك ال�ي  ومبادئھ،  العلم  قواعد  من  األد�ى  ا�حّد  صياغة  يتّم  االستنباطّية 

��م من  مبدأ، أو أك�� داخل العلم أ
ّ

و الفكر، إ�� مبدأ جديد، كما هو ا�حال �� املنطق، والّر�ـــاضيات، أو تمك

  
ً

كما هو ا�حال �� العلوم الطبيعّية، أو تؤّهلهم   –بحسب مبدأ عام مستقّر    –الّتنّبؤ بما سيحدث مستقبال

 شأن    أخ�ً�ا الستنباط أح�ام معّينة من قواعد عاّمة �حّل مشكالت اجتماعّية جزئّية معّينة،
ً

وهذا هو مثال

 .3القانون علم 

وابن   الفارا�ي،  ��ا  قام  ال�ي  الّتجر�بّية  باملرحلة  الّصلة  قطع  إ��  �س��  ال�ي  االستنباطّية،  املرحلة  ل 
ّ
تمث

سينا، و�خوان الّصفا، وابن رشد؛ وال�ي ثبت فشلها، �عد أن تبّ�ن أّ��ا غ�� مقنعة وال تر��ي �ل األطراف،  

سقّية. نوًعا من القطيعة املعر 
ّ
 فية، أو املغايرة الن

مسار   عن  عبارة  ولكّ��ا  ا�جدة،  �ّل  جديد  أمر  عنھ  ينتج  الذي  "الّتغ��   �� اإل�ستمولوجية  والقطيعة 

العلم" تار�خ   �� متمّ��ة   
ً
جديدة مرحلة  عنھ  تنتج  األطراف  متشابك  القطيعة  4معّقد  معالم  تتّبع  و�مكن  ؛ 

توى لغة العلم من جانب، ومن�جھ من جانب آخر، ومستوى  املعرفّية ع�� ثالثة مستو�ات كما ذكرنا: مس 

 .5ثالثنظرّ�ة العلم من جانب 

 
فالطون، نقله إلى العربية حسن مجيد العبيدي وفاطمة كاظم الذهبي، دار   -1

ٔ
حمد: تلخيص السياسة ال

ٔ
ابن رشد، محّمد ابن ا

 . 66م، ص1998الطليعة، بيروت، 
 . 68المصدر نفسه، ص  -2
ة العلم الحديث، حسن عبد الحميد: التفسير االب -3

ٔ
 188-ص مرجع سابق، ستمولوجي لنشا

 . 205المرجع نفسه، ص  -4
 205المرجع نفسه، ص  -5
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رعّية" ال�ي �جأت إل��ا �ّل طوائف الفقهاء  
ّ

و�مكن تطبيق هذا املبدأ اإل�ستمولو�� ع�� "الّسياسة الش

�� املرحلة الّتجر�بّية.    والعلماء عوًضا عن الّسياسية املدنّية، والّسياسة الّنفسّية، ال�ي �جأ إل��ا الفالسفة

من   وضع  ع��  أي  أمرها،  ��ا  ينتظم  وجھ  ع��  ا�جماعة  شؤون  تدب��   "�� املدنّية  الّسياسة  �انت  فإذا 

رائع الّسماوّ�ة أو عدم موافق��ا، و�قطع النظر أيضا  
ّ

األوضاع، بقطع النظر عن موافقة هذه األوضاع للش

. و�ذا �ان هدف الّسياسة الّنفسّية هو" ��ذيب  1دم نجا��م"عن �و��ا سبًبا �� نجاة ا�جماعة �� اآلخرة أو ع

ب��ذيب أنفسهم وأخالقهم بدون   الّناس  الّناس واستصالح بواط��م بتطبيق قواعد األخالق وال��ام  نفوس 

سائس، �� ما �عرف "با�جتمع الفاضل"، وامل�ان الذي يقيمون فيھ" باملدينة الفاضلة"، فإّن هذا أمر �عيد  

 .2األزرقالكالم فيھ ع�� سبيل الفرض والّتقدير كما قال ابن الوقوع، و 

الّتجر�بية   املرحلة   �� الفالسفة  إل��ما  �جأ  ت�ن 
ّ
الل الّنفسّية  والّسياسة  املدنّية،  الّسياسة  أّن  ثبت  وملا 

الّسادس، والّسا�ع،    فاشلت�ن القرن  الواقع اإلسالمي خالل  �� تحقيق أغراضهما، وال تواكبان مستجّدات 

ال�جري،وا امن 
ّ
واملفكر   لث العلماء  واآلداب  �فإّن  رعّية، 

ّ
الش الّسياسة  إ��  املرحلة  تلك  خالل  �جؤوا  قد  ن 

ريعة اإلسالمّية، وحاولوا أن يضعوا لها لغة ومن�ًجا ونظرّ�ة  
ّ

الّسلطانّية، ونصائح امللوك املتأثرة بالفقھ والش

ت حيث  الّتجر�بّية،  املرحلة   ��  
ً

متداوال �ان  عّما  الفيلسوف  مختلفة  ا�حاكم  فكرة  املرحلة  تلك   �� الشت 

الواقع نفسھ، ومعا�جة    بالرجوع إ��  تطبيقها ع�� األرض،  وفكرة املدينة الفاضلة، ال�ي يجب أن �س�� إ��

السياسّية تبًعا للعقيدة والشريعة اإلسالمّية، لذلك وجدنا �� تلك املرحلة الكث�� من الفقهاء    مستجّداتھ

� مفردة  كتًبا  للقا��ي  يكتبون  الّسلطانّية  األح�ام  وم��ا  فق�ي،  أساس  ع��  اإلسالمّية،  الّدولة  نظم  عا�ج 

الشاف�� "أ�ي ا�حسن ع�� املاوردي"، وكتاًبا آخر بنفس االسم للقا��ي ا�حنب�� "أ�ي �ع�� محمد بن الفراء"  

(ت:  )هـ458( ت:   تيمية  بن  أحمد  الدين  تقّي  اإلمام  كتاب  �� زمن الحق  ذلك  وأعقب  الّسياّسة    )هـ728.   "

رعّية"، الذي تظاهره كتابات متعّددة أخرى تّتصل مباح��ا بالّدولة وا�حكم وم��ا "ا�حسبة " و"ا�جهاد "  
ّ

الش

 نجد كتاب "تحر�ر األح�ام �� تدب�� أهل اإلسالم"، كذلك كتب اإلمام ابن قيم ا�جوزّ�ة (ت:  
ً

وغ��هما. فمثال

ذمة"، وعرضھ للّسياسة الشرعية �� كتابھ: "إعالم املوقع�ن"،  خاّصة كتابھ املتمّ�� "أح�ام أهل ال  )هـ751

رعّية "الذي اتجھ أساًسا لبحث "ا�حكم" بمعناه األخص وهو  
ّ

الّسياسة الش  �� فھ " الطرق ا�حكمّية 
ّ
ومؤل

 . 3واألقضيةالقضاء وع�ي فيھ بإيضاح البّينات والقرائن �� الّدعاوي 

تطور  وعُ  بتتّبع  كذلك  املؤرخ�ن  �عض  مثل  �ي  الّتار���،  الواقع  أرض  ع��  اإلسالمية  الّدولة  نظم 

(ت:   (ت:    ) هـ330ا�جهشياري  والصا�ي  والكتاب"،  "الوزراء  كتابھ  الوزراء"،    ) هـ448��  "تار�خ  كتابھ   ��

ة" وكتاب "القضاة"، وابن طباطا املعروف بابن الطقطقي (ت:    )هـ350والكندي (ت:  
ّ
  )هـ709�� كتاب "الوال

 
حمد عطوة: المدخل  -1

ٔ
السياسة الشرعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، السعودية،  إلىانظر عبد العال ا

 .19-18م، ص 1993
زرق، بدائع السلك في نظام الملك، ج -2

ٔ
بو عبد هللا ابن اال

ٔ
 .293، ص 1انظر ا

صول الفكر السياسي اإلسالمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، محمد   -3
ٔ
 .35م، ص 1984فتحي عثمان: من ا
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�اجم. وقد جاءت مقدمة ابن خلدون (ت:  �� "الفخري"، ه
ّ
فات متفرقة �� كتب التار�خ وال�

ّ
ذا إ�� جانب مؤل

 .1اإلسالمّية، جامعة ب�ن جان�ي الّتأصيل الفق�ي والّتطور الّتار��� �� عرض نظم الّدولة املعروفة )هـ808

مون ع�� ن�ج �شري�ّ�، ملا ينب��، وما ي
ّ
جب وما يجوز، وما ال يجوز  و�� هذه املرحلة سار الفقهاء واملت�ل

�� نظام ا�خالفة وتدب�� أمر الّدولة. واستوفت أبحا��م نظم امللك، والوزارة، واإلدارة، والقضاء، وا�حسبة،  

ت��ير   جّبارة من أجل  بذلوا جهوًدا  كما  ا�حرب واملهادنة.  ا�جيوش، والعالقات مع داري  واألموال، وتنظيم 

رعية عل
ّ

 .2الّرعّية��ا، و�رشادهم إ�� ما يحفظ عروشهم و�حب��م إ�� تصّرفات امللوك و�ضفاء الش

ھ �� هذه املرحلة
ّ
ل ف��ا القاعدة،  ال�ي بدأت  عالوة ع�� أن

ّ
من حيث �� حكم ك�ّ� ينطبق ع�� جميع    تتش�

أك��ها، أو  الّسياسية  جزئياتھ  القضايا  من  لكث��  الفقهية  القاعدة  ظهرت  م��ا،  أح�امها  ومن  3لتعرف   ،

األمور بمقاصدها"، و"الع��ة �� العقود للمقاصد واملعا�ي ال لأللفاظ واملبا�ي"، و"األصل �� الكالم  أمثل��ا:"  

و  ا�جاز"،  إ��  ُيصار  ا�حقيقة  �عذرت  و"إذا  ��   ا�حقيقة"،  اج��اد  "ال  وأيضا  قول"،  ساكت  إ��  ُينسب  "ال 

ة تجلب الّتيس��"، و"الضرورات  مورد النص"، و"اليق�ن ال يزول بالشك"، و"األصل براءة الذمة"، و"املشق

قدر بقدرها"، و
ُ
"ال ضرر وال ضرار، درء املفاسد أو�� من جلب املصا�ح"،   تبيح ا�حظورات"، و"الضرورات ت

 و"البينة حجة متعدّية واإلقرار حجة قاصر 
ُ
ت بالغنم"، و"ا�حدود  ��ات"، و"إذا اجتمع  ة"، و"الغرم 

ّ
ْدَرأ بالش

و" ا�حرام"،  غلب  وا�حرام  وا�حالل  اإلباحة"،  األشياء   �� واجب"،   األصل  فهو  الواجب  بھ  يتم  ال  "ما 

و"اإلسالم يُجب ما قبلھ، لألك�� حكم ال�ل"،... إ�� غ�� ذلك من القواعد الفقهية ال�ي �ان تأصيلها نتيجة  

 .4استقراءات الفقهاء وا�ج��دين

ة  مّي ال�ي تتضّمن أح�اما شرعّية عامّ والقاعدة الفقهّية كما نالحظ هنا �� "املبادئ العاّمة للفقھ اإلسال 

تنطبق ع�� الوقائع وا�حوادث ال�ي تدخل تحت موضوعها، أّما الّنظر�ات الفقهّية ف�ي املفاهيم الك��ى ال�ي  

يّتصل   ما  �ّل   �� وُمتحكًما  اإلسالمي  الفقھ  من  ينبثق  ا  َمْوُضوِعي� ا  ُحُقوِقي� نظاًما  حدة  ع��  م��ا  �ّل  ف 
ّ
ُيؤل

فرق ب�ن القاعدة الفقهّية والّضابط الفق�ي هو أّن: القاعدة تجمع فروًعا من أبواب شّ�ى،  . وال5بموضوعھ

باب   من  يجمعها  منوط  6واحدوالّضابط  ة 
ّ
الوال "تصرف  رعّية 

ّ
الش الّسياسة   �� الّضوابط  أمثلة  من   .

"  7باملص�حة 
ّ
إال ت�ون  ال  و"العقو�ة  أّم   ،  ثابت  ذنب  الّ��مة"  ع��  مع  في�ون  واالح��از  املنع  و"ضبط  8ا   ،
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الرعية" �� نفس  األئمة  إال �عظمة  العامة واجب وال ينضبط  ��  1املصا�ح  ا�جهاد ما ال يجوز   �� ، و"يجوز 

"ال يجوز   ، و)46(3، و" ا�جهاد مشروع �� ا�جملة و�منع منھ �� مواضع"2غ��ه، يرا�� �� �ل والية الص�ح لها"

 .5 ، و"األصل �� الدماء العصمة" 4اإلفتاء ع�� األئمة وأ�حاب الواليات فيما يخّصهم 

لھ   رعّية علما 
ّ

الش الّسياسة  الّسياسّية، أ�حت  القضايا  لكث�� من  الفقهّية  القاعدة  لت 
ّ
أن �ش� و�عد 

والّنظ األح�ام  عن  فيھ  ُيبحث  "علم  هو  ھ 
ّ
بأن �عّرف  حيث  بھ،  ا�خاص  ومن�جھ  شؤون لغتھ  تدّبر  ال�ي  م 

أو ال�ي من شأ��ا الّتغ�� والّتبّدل، بما يحّقق مص�حة األمة، و�ّتفق    الّدولة اإلسالمية ال�ي لم يرد ف��ا نّص 

ريعة وأصولها  
ّ

، أو "العلم الذي ُيبحث فيھ عن األح�ام والّنظم ال�ي تدار ��ا شؤون  6العاّمة  مع أح�ام الش

ريعة وقواعدها العاّمة. وهذا يقت��ي وجود سائس  األّمة بما يحّقق مص�ح��ا و��ون م
ّ

تفًقا مع أح�ام الش

الّرعية   أفراد  وهم  مسوس،  وجود  و�قت��ي  واليا،  أو  أم�ً�ا،  أو  ا، 
ً
مل� أو  خليفة،  �ان  سواء  ا�حاكم،  وهو 

إطار    �� ا�ح�وم�ن  هؤالء  شؤون  ��ا  تدّبر  ال�ي  واألح�ام  الّنظم  وهو  األّمة،  بھ  �ساس  و��يء  ا�ح�ومون، 

الوزارة، واإلمارة ع�� األقاليم والبلدان،  وال  الّدولة، مثل  يات متمايزة، يختص �ل والية بمرفق من مرافق 

و�مارة ا�جيش ووالية املظالم، ووالية ا�حسبة، ووالية القضاء، وغ��ها من الواليات ال�ي أوصلها املاوردي �� 

 .7كتابھ "األح�ام السلطانية" إ�� ثما�ي عشرة والية"

 ع�� ذلك ت�ون مباحث الّسياسة الشرعية وموضوعا��ا ع�� الّنحو اآل�ي: و�ناء 

وواجباتھ،   -1 حقوقھ  و�يان  ا�حاكم،  سلطة  و�تحديد  با�ح�وم�ن  ا�حاكم�ن  �عالقة  املرتبطة  الوقائع 

وهذه   وغ��ها،  وتنفيذّية،  قضائّية،  من  الّدولة   �� ا�ختلفة  الّسلطات  و�يان  وواجبا��م،  األفراد  وحقوق 

الّدستور�ة  املبا الّسياسة  املعاصر�ن:  �عض  عل��ا  و�طلق  اإلسالم،   �� ا�حكم  نظام  اسم:  عل��ا  طلق 
ُ
أ حث 

رعّية، و�قابلها �� القوان�ن الوضعّية القانون 
ّ

 .8الّدستوري الش

الوقائع املرتبطة �عالقة الّدولة اإلسالمّية �غ��ها من الّدول �� حال�ي الّسلم وا�حرب. وقد أطلق ع��   -2

املباحث اسم: الّنظام الّدو�� �� اإلسالم، ويسّم��ا �عض العلماء املعاصر�ن باسم: الّسياسة ا�خارجّية  هذه  

القوان�ن    �� املباحث  �� اإلسالم، و�قابل هذه  الّدولّية  الّسياسة  باسم:  البعض اآلخر  �� اإلسالم، ويسّم��ا 

 . 9العامالوضعّية القانون الّدو�� 
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بال   -3 قة 
ّ
املتعل املال. وقد أطلق  الوقائع  الّدولة ومصارفها، ونظام بيت  ّضرائب، وجباية األموال وموارد 

اإلسالم،   �� املالّية  الّسياسة  باسم:  البعض  ويسّم��ا  اإلسالم،   �� املا��  الّنظام  اسم:  املباحث  هذه  ع�� 

 .1املالّيةو�قابل هذه املباحث �� القوان�ن الوضعية: القانون املا��، أو علم 

والّنظم  الوقا  -4 واآلراء  ذلك،   �� الدولة  ل 
ّ

وتدخ استثماره،  تنظيم  وكيفّية  املال،  بتداول  قة 
ّ
املتعل ئع 

الّنظام االقتصادي   طلق ع�� هذه املباحث اسم: 
ُ
أ يوعية، والّرأسمالّية، وقد 

ّ
ا�جديدة، �االش��اكية، والش

و�قا اإلسالم،   �� االقتصادّية  الّسياسة  باسم:  البعض  ويسم��ا  اإلسالم،  القوان�ن  ��   �� املباحث  هذه  بل 

 .2االقتصاد الوضعّية: علم 

اسم:    -5 املباحث  هذه  ع��  أطلق  وقد  واإلثبات،  القضاء  وطرق  القضائّية  بالنظم  قة 
ّ
املتعل الوقائع 

القوان�ن    �� املباحث  هذه  و�قابل  القضاء.  علم  باسم:  البعض  ويسم��ا  اإلسالم،   �� القضائّية  الّسياسة 

 .3الّدستوري الوضعّية: قانون املرافعات، وقانون اإلثبات، و�عض مباحث القانون 

 الخاتمة:  -5

وختاما، أوّد أن أ�ساءل: هل نجح الفكر الّسيا��ي اإلسالمي �� العصر الوسيط من خالل تقسيمھ إ��  

ثالث مراحل تطّورّ�ة و��ستمولوجّية �� الوقت ذاتھ، كما تبّ�ن لنا من خالل املرحلة الوصفّية، ثم املرحلة  

�� االستنباطّية،  املرحلة  وأخ��ا  ص  الّتجر�بّية،  يقطع  سو لتھ  أن  عليھ  الّسابق  الّسيا��ي  لدى    اءبالفكر 

 اليونان والفرس أو لدى غ��هما؟ 

�� ا�حياة   الّسيا��ّي دوره  ر 
ّ

بھ املفك الّتغّ�� ا�جذرّي الذي يمارس  أّن اإلجابة ترتبط بمدى  أتصّور بداية 

ينتس  ال�ي  الّسياسّية  �� مجرى ا�حياة  العميق الذي يحدثھ  إل��ا، من  الّسياسّية �� عصره، ومدى األثر  ب 

وابت ا�جامدة
ّ
وزعزعة األف�ار الّسياسّية الّسائدة، وتأسيس نوع من االنقطاع   حيث قدرتھ ع�� خ�خلة الث

ا�جديدة من جانب آخر،   الّسياسية  القديمة من جانب، واملعارف  الّسياسية  املعارف  ب�ن  اإل�ستمولو�ّ� 

ع� بقّوة  املستقبل  سؤال  يطرح  الذي  ا�جذرّي  ا�جديد   
ً
نفًيامس��ال الّسيا��ّي،  العلم  األتباع   �  لتقاليد 

 وتأسيًسا لقيم االبتداع. 

وتتجّسد �� حضور هذا الّنوع من علماء الّسياسة نقاط تحّول حاسمة �� تار�خ الفكر الّسيا��ي، حيث 

 ال توجد استمرار�ة �� املنا�ج املستخدمة �� هذا الفكر بقدر ما توجد قطائع واستحداثات ال تنت�ي.  

النّ  ال�يهذا  ا�جائحة  العاصفة  �شبھ  بما  مجتمعھ  ع��  ��ّب  الّسياسة  علماء  من  �ّل   وع   �� تتغلغل 

شيًئا ع�� حالھ ح�ى �� دائرة القوى والّتيارات املناقضة واملناوئة للّتحّول والّتغّ��. فّحدة    ياألر�ان، فال تبق

 
ّ
اال� عن  تقل  ال  العالم  هذا  رؤ�ة  ��ا  تندفع  ال�ي  الّتجديدّية  العميق  العاصفة  واألثر  يا��ا 

ّ
لتجل املمتّد  ساع 
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ـــــــ ـــــ الفكر الّسياسي إالسالمي في العصر الوسيط والقطيعة إالبستمولوجّية ــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ . د. محمود محمد علي  ـــــ
ٔ
   ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)75( 

والتّ  خصوًصا  ملتواليا��ا  لنوافذها،  الناتج  دافعة  غلغل  ا�جذرّي،  للّتغّ��  مهّيأة  الّتار�خّية  حظة 
ّ

ال� �انت  إذا 

املة للعالم ومـتحّققة ��ا �� الوقت نفسھ.
ّ

 إليھ ومتجّسدة �� الّرؤ�ة الش

ا ��  عندئذ ي�ون األثر الّتجديدّي إلنجاز هذا العا لم الّسيا��ّي شب��ا بالّزلزال، الذي يحدث تأث�ً�ا جذر��

صميم بنية العلم الّسائدة، وت�ون حّدة االستجابات املتعارضة لهذا اإلنجاز الّسيا��ّي الّتجديدّي �� تتا�عھ  

  املّتصل أو تصاعده املستمّر متواز�ة مع عمق األثر الذي ي��كھ �� مجاالت كث��ة، تصل ب�ن دوائر عديدة 

 و�شمل ا�جتمع الّسيا��ي بأسره. 

و�قدر عمق األثر الذي يحدثھ هذا اإلنجاز من حيث جذرّ�تھ ونفاذ تأث��ه إ�� صميم األ�ساق واألنظمة  

باقًيا   العامة،  الذاكرة   �� ا  حي� الّسيا��ّي  العالم  هذا  يظّل  الّسائدة،  الّسيا��ي  العلم  بنية   �� والعالقات 

 لأل 
ً
ا للو��، مث��ا ف سيلهاعنصرا مستفز�

ّ
 عن وضع هذا   سئلة ال�ي ال يتوق

ّ
ع�� امتداد العقود، وال�ي ال تكف

 بھ عن إعادة قراءة إنجازاتھ وتأو�لها، أو تفس��ها بما  
ّ

العالم الّسيا��ّي موضع املساءلة بالقدر الذي ال تكف

 يتيح نوًعا جديًدا من األجو�ة ال�ي لم تخطر ببال أحد.

"مي�افي��"   �ان  ا�حضور    Machiavelliوقد  ذوي  الّسياسي�ن  هؤالء  من  واحًدا  املثال  سبيل  ع�� 

العاصف الذي أقام الّدنيا ولم يقعدها مرات ومرات، وذلك ح�ن طرح كث�ً�ا من تصّوراتھ حول ما يجب أن  

ا، إذا أراد النجاح �� حقلھ هذا، �غّض الّنظر   ا وما ينب�� عليھ ممارستھ عملي� ي�ون عليھ الّسيا��ي �خصي�

النّ  جلَّ  عن  مي�افي��  كّرَس  وقد  الوسيلة".  ت�ّ�ر  "الغاية  حيث  األخالقية،  الفعل  وردود  االجتماعية  تائج 

 عن الّدين واألخالق، إذ �ان ببساطة  
ً
ا منفصال فاتھ إلنتاج مفهوم جديد للّسياسة بصف��ا علًما وضعي�

ّ
مؤل

مست علًما  جعلها  و���  خار�ّ�،  اعتبار  أّي  من  الّسياسة  تخليص  إ��  فاتھ  ين�ع 
ّ
مؤل �عّدد  ورغم  بذاتھ.   

ً
قال

 و"املطارحات".  األم��"  وتنّوعها، إال أّن أبرزها هو كتاباه،" 

أسئلة   نفسها  ع��  املستقبل، وطرحت  بأسئلة  ا�شغلت  مي�افيل��  ��ا  نادى  ال�ي  األطروحات  وألن هذه 

ت 
ّ
ظل فإ��ا  القديم،  السيا��ي  العهد  بأسئلة  استبدل��ا  ال�ي  ا�جديد  الّسيا��ي  ا من    العهد  تأسيسي� عنصًرا 

حقة  عناصر العهد الّسيا��ي اآل�ي الذي هو ص��ورة دائمة من الّتحول، كما ظّل محّل 
ّ
  رعاية من األزمنة الال

آن    ال�ي  �� والّتحذير  والبشارة،  واإلرهاص،  �قب، 
ّ
وال� االستشراف،  ع 

ّ
تطل األطروحات،  هذه  إل��ا  عت 

ّ
تطل

الالحقة إ�� إنجازات "مي�افي��" سواء �� تباي��ا أو �عارضها أو  واحد، وذلك هو الّسر �� �عّدد االستجابات  

 األطروحات أو تث��ها. تصارعها الذي يكشف عن عمق اإلش�الّيات ال�ي تنطوي عل��ا

بأحداث   "مي�افي��"  ير�طون اسم  السيا��ي  العلم والفكر  الذي جعل معظم مؤر��  الّسبب  وهذا هو 

ْدِشينھ لطر�قةا�حديث. إ�� جانب    مهّمة �� تار�خ العلم والفكر السيا��ي
َ
جديدة �� الكتابات السياسّية،    ت

اهتمامھ   ترك��   �� األو��  أساسّيت�ن:  بم��ت�ن  اآلخر�ن  طرائق  عن  معطيات تمتاز  الّسيا��ي    ع��  العالم 

بمقوالت   االك��اث  �� عدم  انّية 
ّ
والث مثالّية.  إمارات  أو  جمهورّ�ات  إقامة  حديث عن  أي  و�همال  الواق�ّ�، 

ا، بما يفعلھ األمراء بصورة خاصة ل�حفاظ ع��   علماء األخالق عّما يجب فعلھ، بل االهتمام بما ُ�عمل حق�

األف�ا اختبار  ع��  اعتماده  ع��  عالوة  تكرار  سلط��م،  ومالحظة  الّتار�خ،  مخت��  ع��  �عرضها  وذلك  ر، 
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الّدولة، ثم استقصاء   أو  بالنسبة ل�حاكم  ب ع��ا 
ّ
ت��ت ال�ي  أو السّيئة  ا�حسنة  النتائج  وقوعها، واستقصاء 

 طبيعة الّسلوك الذي أدى إ�� هذه الّنتيجة أو تلك. 

�ان مفكر  الّسياسيو وقد  األف�ار  و نا وفالسفتنا  متمّردين ع��  الوسيط، مثل "مي�افي��"،  العصر   �� ن 

�انوا    -الّسياسية أّ��م  د 
ّ

تؤك الّسياسية  أّن كتابا��م  بدليل  األتباع،  القديمة وا�جامد، وال�ي تفرض منطق 

ھ    �� الوقتوقضايا سياسّية، أظهرت نتائج خاطئة    �� مشكالتيبحثون  
ّ
الذي تكشف فيھ تلك القضايا أن

 نتائج جديدة صائبة �شأ��ا.  الّتوصل إ��الّسياسية ذا��ا، وتّم  �� املسائلسنوات خلت ُبحث منذ 

الوسيط ع�� العصر   �� السيا��ي اإلسالمي  الفكر  د 
ّ

أك العق��    أهمّية هذا  بل وأك�� من ذلك  النشاط 

آراء يضّم  وأف�ار   الذي  املسلمون،ا  ومبادئ  هم  معّينة  �شرّ�ة  مجتمع    �جموعة  لهم  �شأ  أن  سيا��ي  منذ 

مراحلھ،   لھ  الفكر  هذا  أّن  �ع�ي  بما  ا�حا��،  عصرنا  ح�ى  الّرسول  عهد  منذ  دولة  لإلسالم  وت�ّونت 

و�ضّم   تار�خ ولھ املراحل  هذه  ا�شمل  والّنظر�ات  واملبادئ  األف�ار  حول  وأهداف  كتابات  حياة  تخص  ل�ي 

املسلم�ن و�خص  سيا��ي  عليھ  يطلق  ما  م 
ّ
وتنظ تحكم  ال�ي  والقواعد  الّسياسية  ومجتمع   �أمة املسلم�ن 

ل حقال إ�ستمولوجّيا ينطوي ع�� دالالت إ�ستمولوجية �   سيا��ي،
ّ
ب  وذلك ل�ونھ يمث

ّ
� خالصة مفهوم مرك

و�ّل مفهوم م��ا تختلف   ،واإلسالمي السيا��ي  :وصفتان لھ  الفكر من ثالثة مفاهيم فرعية: املوصوف، وهو

 �عر�فاتھ بقدر ما تتشابھ، وتتنافر بقدر ما تتجاذب. 

الّنظام  أّن  مغايرة عن   عالوة ع��  بصورة  ل 
ّ
يتش� بدأ  الوسيط  العصر   �� اإلسالمّي  املنظومة  الّسيا��ّي 

بينما   الّسيا��ي.  ا�جال   �� الّسلطة  رمز   �� القبلّية،  املنظومة  �انت  حيث  ا�جاهلّية،   �� للعرب  الّسياسية 

جاء اإلسالم بمفهوم أوسع من ا�حّدد القب�ّ� كمدخل للّنظام الّسيا��ي، واتجھ إ�� صهر املنظومة القبلّية  

أّول ظهور للّسلطة الّسياسّية �� ا�جال اإلسالمي �ان �عد  األمة"، حيث أّن  “  ـب�� إطار أوسع وسمھ الّرسول  

ال�جرة إ�� املدينة واالستقرار ��ا، و�ان مستنًدا ع�� وثيقة ال�حيفة أو دستور املدينة، والذي س�� من  

الّسياسّية،   أعرافها  من  للكث��  ية 
ّ
متخط القبيلة  فوق  مدنّية  سياسّية  جماعة  إ�شاء  إ��  الرسول  خاللھ 

شكيل "باألّمة".�عتمد الع
ّ
الت الّسلم، واألمن. وُسّ�ي هذا  ومن هنا، فإن مصط�ح    القات داخلها ع�� حفظ 

 “األمة” رؤ�ة أخرى وصورة أك�� شمولّية لفهم الّنظام الّسيا��ي �� الفكر اإلسالمّي. 

الوسيط،  العصر   �� اإلسالمي  الّسيا��ّي  الفكر   �� الّتجديدّية  ا�جوانب  �عّدد  أن  الضروري  من  وليس 

نا لسنا بحاجة إ�� تأكيد �عّدد أدواره ��
ّ
لألثر ا�جذرّي الذي يصلھ    العلوم األخرى، ف�ّل ذلك تأكيد  كما أن

 بأبناء جيلھ. 

الّسيا��ي    ومع ذلك، فإّن  الفكر   �� فكرة القطيعة اإل�ستمولوجية �عّد فكرة منقوصة قياسا ملا نجده 

ا�حدث�ن   السياسة  كبار فالسفة  مي�افي�� وغ��ه من  إ�� عند  يرجع  ذلك  ولعل  األور�ي�ن،  واملعاصر�ن من 

كر ال ا�حصر:
ّ

 عدة أسباب من أهّمها ع�� سبيل الذ

ھ ليس �� كتابات "الفارا�ي" و"امل
ّ
 جديًدا  و ا الّسبب األول: أن

ً
ا ردي" و"ابن أ�ي الر�يع"، وغ��هم فكًرا سياسي�

من الفكر الّسيا��ي اليونا�ّي والّروما�ي  �ّل ا�ّجدة، بل �انت كتابا��م �عكس أف�اًرا سياسية قديمة مستقاة  

والفار��ي. ومن ثّم �ان حال أغلب املفكر�ن الّسياسي�ن املسلم�ن �� العصر الوسيط هو حال عالم ومفكر  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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سيا��ي يبتكر جديًدا، فكتابا��م الّسياسية �عكس ما �ان قائًما بالفعل عند املفكر�ن الّسابق�ن عل��م من  

 وغ��هما. أمثال "أفالطون" و"أرسطو"  

الّسبب الثا�ي: أّن كتابات الفالسفة املسلم�ن �� الفكر الّسيا��ي، �انت ��تّم ع�� الّدوام ب�افة القضايا  

الّسياسية و�ان شغفهم ��ا يزداد ع�� مر الّزمن، ولقد أّدى ��م ولعهم بقضايا الّسياسة إ�� اال�شغال عن  

فوا وراءهم تحًفا  املهّمة�عض أعمالهم 
ّ
 وأف�اًرا سياسية لم تكتمل �عد.، ف�ان أن خل

ھ ح�ى لو �انت كتابات الفالسفة املسلم�ن �� الفكر السيا��ي �عكس بالفعل أف�اًرا  
ّ
أن الث: 

ّ
السبب الث

 �� تار�خ العلم والفكر ا�حديث  
ً
سياسّية مبتكرة ونظرّ�ات أصيلة، فإّ��ا تظّل �عيدة عن احتالل مرتبة مهمة

 واملعاصر. 

ه تقديرنا،   �� ��  واألهّم،  نفسھ  يفرض  أن  بّد  وال  البداية،   �� نفسھ  فرض  الذي  الّسؤال  مواجهة  و 

إ�� بحوث مي�افي��  بالقياس  بانتقاص تطبيق فكرة القطيعة املعرفّية  يرتبط  الّسؤال الذي  ال��اية، أع�ى 

 . سبيل املثالالسياسّية ع�� 

ا� ورة 
ّ
الث ارتباطها بدرجة  أّن اإلجابة أصبحت اآلن وا�حة من حيث  إل��ا نحسب  لم تصل  ال�ي  جذر�ة 

أعمال كتابات الفالسفة املسلم�ن �� الفكر السيا��ي بالقياس إ�� مي�افي��، ح�ن اكتشف أسس الفلسفة  

الّسياسية ا�حديثة ال�ي �ان لها كب�� األثر �� تار�خ أورّ�ا ا�حديث واملعاصر، و�ان كتابھ "األم��" أّول محاولة  

لنظام حكم جمهوري    ا ة، و�ياًنا إ�سانًيا لنظام سيا��ّي جديد، ووصفلن�ع القدسّية عن الّسلطة الّسياسي

 إ�خ. حيث دعا إ�� ت�و�ن دولة قوّ�ة إلقامة الوحدة ب�ن الشعوب... ديمقراطي،

العصور    �� الّسياسة  مجال   �� املسلم�ن  والفالسفة  ر�ن 
ّ

املفك كتابات  أّن  ننكر  ال  نحن  حال  أّية  وع�� 

ما   اإليجابيات  من  ف��ا  اإل�ستمولوجيا  الوسطى  مجهر  تحت  وضعناها  إذا  ولكّننا  بالقطع،  لها  يذكر 

املعاصرة، وخاصة إ�ستمولوجيا "جاستون باشالر" القائمة ع�� فكرة القطيعة اإل�ستمولوجية، نجد أّ��ا  

ت بحو��م الّسياسية �عيدة  
ّ
ف لنا األثر ا�جذرّي الذي تركتھ أعمال مي�افي��، ولذلك ظل

ّ
ال �ستطيع أن تخل

أّن املفكر�ن والفالسفة  عن خ ال�ي أحد��ا كتابھ "األم��". وخالصة القول  لق قطيعة إ�ستمولوجّية كتلك 

الفاضلة  املدينة  إ��  بالّرجوع  السياسة، واهتموا   �� الّسابق�ن وتجار��م  املسلم�ن قد أخذوا من مالحظات 

وا الفكر  من  الهادئة  املنطقة   �� وا 
ّ
ظل ولكّ��م  خاًصا،  اهتماًما  �عرف  والّدين  ال  ال�ي  املنطقة  تلك  إلبداع، 

وال   العواصف  تث��  ال  ال�ي  للوسطّية  نموذجا  ف�انوا  التجديد،   �� ا�جذر�ة  وال  القديم،  رفض   �� ا�جذرّ�ة 

ما 
ّ
 �� �سر إ�� هدفها الذي يكّمل مهّمة غ��ها.  تم��ي��ّيج ال��اك�ن وال تتحّول إ�� زلزال، و�ن

بحوث الفالسفة    �� دم نجاح فكرة القطيعة اإل�ستمولوجّية  هذا هو تفس��نا اإل�ستمولو�ّ� ألسباب ع

صوا �لّية من فكر الّسابق�ن �� ن�جهم الّسيا��ي، 
ّ
املسلم�ن وكتابا��م �� مجال السياسة، وهو أّ��م لم يتخل

ولم يحّققوا الّتغي�� ا�جذري كما ّحققھ العلماء الالحقون، و�األخص مي�افي��، ولم ت��ح بحو��م وكتابا��م  

الفكر  الّس  ع��  ثورة  أو  قطيعة  لتحدث  واملعاصر،  ا�حديث  سيا��ي 
ّ
ال والفكر  العلم  تار�خ  أرض  ياسية 

ھ.
ّ
 السيا��ي القديم �ل
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