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Abstract
The current paper aims to identify Islamic political philosophy based
on the new challenges in the philosophy of social sciences. For this
purpose, the method of internal analysis has been used to provide
answers to new questions from Islamic philosophy. The paper claims
that Islamic political philosophy is a kind of philosophy that has dealt
with philosophical research in the field of politics by taking advantage
of the content of Islamic teachings and its civilizational heritage on the
one hand and benefiting from the achievements of civilization in every
era. One of the findings of this paper is to identify the characteristics of
Islamic political philosophy, which has been examined from the
perspective of new challenges in the philosophy of social sciences. The
findings of this paper can be used to study the history of Islamic
political philosophy, Islamic political philosophy, and Islamic civilization.
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الملخص
يهدف المقال إلى تسليط الضوء على الفلسفة الإسلامية في ضوء التحديات الجديدة المطروحة
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في فلسفة العلوم الاجتماعية .لذلك استعان الكاتب بأسلوب تحليلي داخلي لاستنباط إجابات
من أعماق الفلسفة الإسلامية للردّ على الاستفهامات الجديدة .الفرضية التي يطرحها المقال هي
ن الفلسفة السياسية الإسلامية عبارة عن نمط فلسفي يغتذي على مضامين التعاليم الإسلامية
أ ّ
والتراث الحضاري من جهة ،وفي نفس الوقت بحث فلسفي في دائرة السياسة عبر الإفادة من
المكتسبات الحضار ية لكل عصر .ومن بين النتائج التي أفرزها المقال الوقوف على خصائص
الفلسفة السياسية الإسلامية من منظور التحديات الجديدة في فلسفة العلوم الاجتماعية ،و يمكن
لهذه النتائج أن ترفد الدراسات في حقول تاريخ الفلسفة السياسية الإسلامية ،والفلسفة السياسية
الإسلامية والحضارة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية
الفلسفة السیاسیة الإسلامیة ،الحضارة الإسلامية ،تاریخ الفلسفة السیاسیة الإسلامیة.
 .1أستاذ مشارك في قسم الفلسفه السیاسیة فی المعهد العالی للعلوم والثقافة الإسلامية ،قم ،إیران.
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مقدمة
ما هي «الفلسفة السیاسیة الإسلامیة» و بأيّ نحوٍ يتم ّ تعر يف هذا الفرع من

المعرفة الإنسانية في الحضارة الإسلامية؟ تتمث ّل الإجابة التقليدية لهذا السؤال في
أسلوب المناطقة المسلمين في تعر يف المصطلح بالاستناد إلى علل وجود الحقائق،

ن للمناطقة المسلمين أساليب متنوعة في تعر يف الحقائق والتي تشمل
و للتوضيح فإ ّ
حقائق موضوعية (عينية) وأخرى ابتنائية ( .)Constructionوتعر یف هذه

الحقائق نسبة إلى الجنس والفصل أو إلى خصوصياتها هو من أكثر تلك الأنواع

شيوعا ً .و ثم ّة أسلوب آخر في التعر يف يُستخدم بشكل خاص في الحقائق الابتنائية

وعلى نطاق واسع ،و هو تعر يف هذا النوع من الحقائق على أساس علل وجودها

ن التعار يف
ولذلك اصطلح عليه بالتعر يف الأنطولوجي .وفي الحقيقة ،إ ّ

000

الأنطولوجية هي تعار يف الأشياء بواسطة العلل الأربعة التي وضعها أرسطو

ل قسم.
الأنطولوجية أقساما ً مختلفة ،و يتفاوت ميزان التعر ّف على الحقائق في ك ّ

مثلا ً ،تعر يف الحقائق بواسطة العل ّة الغائية والصور ية ينطوي على مقدار أكبر من

المعرفة قياسا ً بالتعر يف الذي يكتفي بإحدى العل ّتين الغائية أو الصور ية .أمّا

أفضل التعار يف فهو الذي يشمل الأنواع الأربعة من العلل الأنطولوجية .وتبعا ً

لأسلوب المناطقة المسلمين هذا يمكن تعر يف الفلسفة السياسية بأنّها سلوك

الأفراد ،المنظمات ،المؤسسات ،ومختلف تشكيلات الحياة السياسية لبلوغ المجتمع

المثالي والحياة السعيدة المنشودة (پزشكی ،6515 ،صص  .)56-21في هذا التعر يف
ختص بالعل ّة الفاعلية،
ن دراسة سلوك الأفراد والمنظمات والمؤسسات ي ّ
نجد أ ّ

والبحث في الخصائص الفردية والتنظيمية والمؤسساتية عبارة عن دراسة للجانب

المادي ،والخوض في مختلف أنماط السلوك الفردي والتنظيمي والمؤسساتي
ينطوي على دراسة صور ية ،بينما بلوغ المجتمع ال كمال المنشود والحياة السعيدة هو
دراسة مبنية على العل ّة الغائية .أمّا لماذا نسم الدراسة السلوكية والتنظيمية
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م التعار يف
وهي :العلل الصور ية ،العلل المادية ،العلل الفاعلية ،العلل الغائية .وتض ّ

ن الفلسفة ،طبقا ً لآراء بعض
والمؤسساتية والغائية بوصف الدين «الإسلامي» ،لأ ّ
المفكرين من أمثال غلام حسين إبراهيمي ديناني ،عندما تأخذ صفة «الإسلام»

باستطاعتها كدين أن تطرح سلسلة من المباحث العقلية في إطار المعتقدات

الإسلامية (ابراهيمی دينانی ،6531 ،ج ،5الفصل األول) .ووفقا ً لهذا التوضيح تت ّصف
الفلسفة السياسية بصفة «الإسلامية» لتعاطيها مع مباحث الفلسفة السياسية من
زاو ية المعتقدات الإسلامية .ول كن من وجهة نظر كاتب المقال لا يوجد تلازم

ن
ذاتي بين قواعد الفلسفة الإسلامية وحقل السياسة .من هنا فهو يعتقد أ ّ

صواب مصطلح «الفلسفة السياسية الإسلامية» يعزى إلى ظهور فلاسفة في بيئة
001

حضارة الدين الإسلامي وظّ فوا القواعد الفلسفية في حقل السياسة فأسّ سوا بذلك

فرعا ً فلسفيا ً في هذه الحضارة (پزشكی ،6515 ،صص  .)12-16ولمناقشة فرضيته
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استعان الكاتب بأسلوب التحليل الداخلي ( )Internal Analysisالذي يعني هاهنا

رؤ ية داخل-حضار ية إلى الفلسفة السياسية الإسلامية في نطاق الحضارة

ن الدين الإسلامي فيما يتعل ّق بالحضارة موضوع
الإسلامية .و طبقا ً لهذه الرؤ ية فإ ّ
البحث قد خلق بيئة حياتية تواطئت فيها مبادئ الوحي مع التجليات التار يخية

على صنع الفلسفة السياسية الإسلامية (پزشكي ،6513 ،صص  .)636-611وسنأتي

ن تعر يف الفلسفة السياسية
على بسط هذه الفكرة خلال هذا المقال .و بناء ً عليه فإ ّ
الإسلامية من منظور داخل–حضاري يلزم أولا ً أن نبحث في الحضارة
الإسلامية بوصفها البيئة الصانعة لحياة البشر ،ومن ثم ّ إماطة اللثام عن القواعد

الصانعة للعلم في الحضارة الإسلامية لإنتاج الفلسفة السياسية الإسلامية في

كنف هذه البيئة.

 .1الحضارة اإلسالمية كبيئة صانعة للفلسفة السياسية اإلسالمية
ن التركيز على الدين الإسلامي بوصفه العنصر الجوهري في صنع الحضارة
إ ّ

الإسلامية يمث ّل الخطوة الأولى في إضاءة الفلسفة السياسية الإسلامية من زاو ية

داخل–حضار ية .يمكن العثور على هذه النظرة إلى الدين الإسلامي في مؤلفات
الفلاسفة المسلمين ولا سيّما المعاصرين منهم .على سبيل المثال ،كثيرا ً ما نقرأ في

كتابات الفيلسوف الإيراني المعاصر السيد محمد حسين الطباطبائي عبارات من
ن الدين من زاو ية القرآن عبارة عن سن ّة اجتماعية يتم ّ تطبيقها في المجتمع
قبيل أ ّ

(الطباطبائي6163 ،هـ ،ج ،61صص )611-611؛ الدين هو منهج خاص في الحياة
الدنيو ية يعمل على ضمان صلاح الدنيا بالإضافة إلى ال كمال في الآخرة( .الطباطبائي،

6163هـ ،ج ،2ص )651؛ الدين سن ّة حياتية تفضي إلى سعادة الإنسانية( .الطباطبائي،

6163هـ ،ج ،61ص )631؛ الدین طر يق اجتماعي يوجب الله على الناس اتّباعه.

(الطباطبائي6163 ،هـ ،ج ،1ص  )622وأخيرا ً فالدين بوصفه مجال الحياة يستلهم من

مبدأ هو كمال محض (الطباطبائي ،6513 ،ج ،2ص  .)665نلاحظ رؤ ية مشتركة في

001

جميع هذه الأقوال إلى الدين تعب ّر عنه بأن ّه العنصر الجوهري في صنع الحضارة

ن العلوم الإسلامية التي يطلق عليها العلوم
السيد حسين نصر إلى القول صراحة ً بأ ّ

التقليدية نشأت في «بيئة» واحدة (نصر ،6531 ،ص )636؛ يطلق عليها «السن ّة»

( .)Traditionوالسن ّة عند نصر عبارة عن حقائق وأصول ذات منشأ إلهي أوحي

بها إلى البشر وإلى جميع المنظومة ال كونية (نصر ،6511 ،ص  .)31لا يتبن ّى كاتب
ن الإتيان
المقال في رؤيته التحليلية المنهج التراثي التقليدي ( )Traditionalismبيد أ ّ
ن النظرة إلى الدين بوصفه
بآراء مفكر تقليدي كلاسيكي مثل نصر هو لتوضيح أ ّ

البيئة الصانعة لحياة البشر وللحضارة الإسلامية المتمحورة حول هذه النظرة هي

السائدة لدى المفكرين المسلمين (پزشكی ،6513 ،صص  .)611-613و بطبيعة الحال،

عندما يُنظر إلى الإسلام كمصدر خلق الفلسفة السياسية تبرز هنا نقطتان

ن الفلسفة السياسية فرع على العلوم العقلية التي
جوهريتان :النقطة الأولى هي أ ّ

تقف في مقابل العلوم النقلية مثل الأدب ،التفسير الحديث ،الفقه (مطهری،6512 ،

ص  .)621فما هي الدلالات التي يمكن أن ينطوي عليها استناد الإسلام إلى علم
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الإسلامية .وهذه القراءات للدين عند الفلاسفة المسلمين دفعت مفكرين مثل

ن الاستدلالات العقلية هي الطر يق
عقلي؟ جوابا ً على هذا السؤال ينبغي القول بأ ّ

المؤدّي إلى الفلسفة السياسية ،ما يعني أن لا دور للاستدلالات الوحيانية

والمكاشفات العرفانية ومعتقدات المشايخ في مباحثها؛ مع ذلك يجب الإشارة إلى

ن عدم جواز استعمال الاستدلالات الثلاثة المذكورة أعلاه
نقطة مهمة وهي أ ّ
يتعل ّق فقط بالمرحلة التي يتم ّ فيها الاستعانة بها لأغراض التحكيم وتحديد صحة

وسقم قضايا الفلسفة السياسية .بمعنى إمكان الاستفادة من الاستدلالات
المذكورة كمصادر لجمع الاستدلالات العقلانية التي تحتاجها الفلسفة السياسية

(عبوديت ،6512 ،ج ،6صص  .)11-12أمّا النقطة الثانية في زعم مصدر ية الإسلام
001

في خلق الفلسفة السياسية فهي أ ّ
ن مبادئ الوحي الإسلامي تشكّل بعدا ً واحدا ً
فقط في الحضارة الإسلامية بوصفها البيئة الصانعة للفلسفة السياسية ،إذ كما بيّن
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نصر بدقة يتمث ّل البعد الآخر في التجليات التار يخية لهذه الحضارة (پزشكي،6513 ،

ن المبادئ الإسلامية والتجربة التار يخية للحضارة الإسلامية
ص  .)636بمعنى ،أ ّ

يصنعان بيئة تفضي في نهاية المطاف إلى خلق فلسفة سياسية إسلامية .بعبارة

ن مجموع آيات الكتاب ال كريم وأقوال وأفعال النبي الأكرم| والآل
أوضح ،إ ّ

ال كرام^ وتجربة تحقّق الوحي الإسلامي على مدى قرون متعاقبة والتي تجل ّت في
قراءات المسلمين وسلوكياتهم هي بمثابة القواعد الصانعة للعلم في الحضارة

الإسلامية والتي تنتهي إلى ظهور الفلسفة السياسية الإسلامية.

مبادئ الوحي وحيانى
الفلسفة السياسية
التجليات التاريخية

بيئة الحضارة الإسلامية طبقا ً ل

(پزشكي ،6513 ،ص )636

 .2القواعد الصانعة للفلسفة السياسية في الحضارة اإلسالمية
الخطوة الثانية التي تلي وصف الحضارة الإسلامية كمصدر صانع للفلسفة السياسية

الإسلامية هي دراسة خصائص هذه الفلسفة بناء ً على قواعد صناعة العلم الكامنة
في الحضارة الإسلامية .وأوّل خصوصية للحضارة الإسلامية ذات صلة بالفلسفة
السياسية هي نزوع هذه الحضارة إلى التماهي مع الدين الإسلامي (فيرحی،6531 ،

ص  .)12وقد دفعت هذه الخصوصية الحضار ية بنصر إلى القول« :من أجل فهم
ماهية العلوم الإسلامية [بما فيها الفلسفة السياسية] ،فإنّنا نحتاج إلى معرفة بعض

ن النزوع الحضاري
المبادئ الإسلامية» (نصر ،6531 ،ص  .)21بحسب رأيه أ ّ
المذكور يتيح لروح الوحي الإسلامي أن تصنع من الإرث الحضاري القديم

و بالاتكاء على نبوغها حضارة هي بالتحديد إسلامية .ومن هذا الطر يق يتسن ّى لنا

001

فهم خصائص العلوم الإسلامية بما فيها الفلسفة السياسية (نصر ،6531 ،ص .)61

آلية العلاقة بين الفلسفة ،ومنها الفلسفة السياسية ،وبين الحضارة الإسلامية،

حيث اضطلع بهذه المهمة فيلسوف إيراني آخر معاصر هو داوري أردكاني وعلى

ن النبع الفي ّاض الذي تنهل منه الفلسفة الإسلامية هو كتاب
النحو التالي :إ ّ

التكوين وكتاب التدوين لله سبحانه ،إذ يُسطر كتاب التدوين بالتناغم والتعالق مع

ن «الفيلسوف يرتقي في مراتب المخلوقات حتى يضاهي
كتاب التكوين وعليه فإ ّ

سطّر في اللوح المحفوظ ،و يصبح
العالم العقلاني العالم العيني ،فيكتنه أسرار ما ُ

قادرا ً حينئذ على تأسيس المدينة وتغييرها» (داوري أردكاني ،6533 ،ص  .)661ووفقا ً
لهذا التوضيح تستلهم مفاهيم الفلسفة السياسية ومضمونها من البنى الأنطولوجية

والأبستمولوجية والميثودولوجية والنظام القيمي – الأخلاقي للدين الإسلامي.

الخصوصية الثانية للحضارة الإسلامية التي تمتح بصورة مباشرة من تعاليم

الوحي الإسلامي وتغذّي الفلسفة السياسية هي موضوعانية ( )Objectivismهذه

الحضارة .يفس ّر كاتب المقال الموضوعانية هنا بأن ّه يمكن الحديث ،في إطار
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يوضح
ن زعم السيد نصر على أهمي ّته لهذا المقال تشوبه نقطة ضعف وهي أن ّه لا ّ
إ ّ

المبادئ على الأقل ،عن الصورة الواقعية للإسلام ومن ثم ّ فهم حقيقة الإسلام

وواقعي ّته التار يخية كما هي بالفعل على أرض الواقع (پزشكي ،6513 ،ص .)611

ن الموضوعانية تعتقد إمكان تمييز الحقائق العينية الموضوعية والحقائق
وعليه ،فإ ّ
الابتنائية (ومنها الحقائق السياسية) للإسلام وحضارته .ولأجل تمث ّل هذا الزعم
ن «الحقائق» في الفلسفة الإسلامية،
يلزم أولا ً أن نفهم نقطة مهمة وهي أ ّ

ن
و بخلاف الفلسفة الحسية الغربية ،لا تقتصر على القضايا الحسية فحسب ،بل إ ّ
مراد هذه الفلسفة من الحقائق بالدرجة الأولى الحقائق الموضوعية العينية

ومراتب العقل والقضايا الابتنائية ،ومن ثم ّ بالدرجة الثانية الحقائق الموضوعية
001

ن الموضوعانية في
والتي تشمل القضايا التجريدية والميتافيز يقية والحسّية .على هذا فإ ّ

الفلسفة والفلسفة السياسية الإسلامية تعني وجود الحقائق الميتافيز يقية والحسّية
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والقضايا الابتنائية (حائري يزدي ،6511 ،ص  .)612وتأسيسا ً على هذه الخصوصية

م الفلسفة السياسة الإسلامية مجموعة من الحقائق الموضوعية والابتنائية التي
تض ّ
تتيحها لها بيئة الحضارة الإسلامية الصانعة للعلم بالاستعانة بالحقائق الوحيانية

الإسلامية من جهة والحقائق المنبثقة عن التجليات التار يخية – الاجتماعية من
جهة ثانية.

و هكذا ،من خلال الخصوصيتين المذكورتين أعني النزوع إلى التماهي مع

الإسلام والموضوعانية تبرز لنا خصوصية ثالثة لصناعة الحضارة الإسلامية للعلم

هي الوحدة الأنطولوجية للعلم والوجود .يقول علم الهدى في شرح هذه

الخصوصية« :من وجهة النظر الإسلامية يتقدّم مفهوم العلم على مفهوم الإنسان

و يتأخر عن مفهوم الوجود ،و يشمل نطاقا ً أوسع بكثير مم ّا للأوعاء 1الإنسانية؛

بينما نجد تأخّر موضوع المعرفة عن موضوع الإنسان في الفلسفات الحديثة» (علم

ن العلم بصورة عامة
الهدی ،6511 ،ص  .)631ونخرج من هذا البيان بنتيجة مفادها أ ّ
 .1جمع وعي.

من وجهة نظر الحضارة الإسلامية ووفقا ً لما تصرّح به آيات القرآن ال كريم ليس

حكرا ً على الإنسان وحده بل خصيصة تنعم بها سائر الخلائق أيضا ً .وللتوضيح

نشير هنا إلى مثالين من تلك الآيات .الآية  44من سورة الإسراء« :و ِإ ْن م ِنْ
ح لله ِ م َا فِي َّ
َات
السم َاو ِ
ح ب ِحَمْدِه ِ» والآية الأولى من سورة الحشر« :س ََّب َ
شَيْءٍ ِإ َّلا يُس َب ِ ُ

ض» .دفعت التعاليم القرآنية المشار إليها مع سائر التعاليم الوحيانية
وم َا فِي الأَ ْر ِ
والروائية والشهودية بالفلسفة الإسلامية إلى الأخذ بعلم «مساوق» للوجود.

والمقصود بمساوقة العلم بالوجود في الفلسفة الإسلامية أن يحملان ،برغم تغايرهما
ن
المعنائي ،جوهرا ً وحقيقة واحدة (علم الهدی ،6511 ،ص  .)631و يت ّضح من ذلك أ ّ
ن القواعد التي تحكم الوجود هي نفسها تسري
بنية العلم متحدة مع بنية الوجود ،وأ ّ

السلسلة التراتبية للوجود .من بين النتائج التي تفرزها هذه الرؤ ية الخاصة هي

التأثير العميق للموقع الوجودي وتحديد ميزان اعتبار العلم البشري (پزشكي،6513 ،

ص .)633

تحمل رؤ ية المساوقة بين العلم والوجود لموضوع هذا المقال مكسبين رئيسيين:

المكسب الأول ،أنّها تقدّم إجابة مغايرة لمسألة العلاقة بين الهو ية والمعنى في
الفلسفة السياسية الإسلامية والتي تدور حول السؤال :هل من الضروري أن
يكون المرء مسلما ً لتتاح له معرفة الفلسفة الإسلامية الإسلامية ،أم بمقدور غير

المسلم وكذلك المسلم غير المؤمن فهم الفلسفة السياسية الإسلامية المستلهمة من
تعاليم الوحي الإسلامي والتجليات التار يخية الخاصة بالحضارة الإسلامية .تزعم
ن نخبو ية الحضارة الإسلامية بإزاء
النخبو ية المتطر ّفة في جوابها عن هذا السؤال أ ّ

الحضارات الأخرى اقتضت عدم تأث ّرها بالتواصل الحضاري مع تلك

الحضارات ،و بذلك لم يُتح لغير المسلمين والمسلمين غير المؤمنين معرفة الفلسفة

مدخل إلی معرفة الفلسفة السیاسیة الإسلامیة

ن كل إنسان ينعم بقسط
على العلم .و بناء ً على هذه النظرة إلى العلم يتبي ّن لنا أ ّ
معيّن من الوجود و بالتبع من العلم بما يتناسب وموقعه الوجودي الخاص ضمن

001

السياسية الإسلامية .و يقف في مقابل هذه الفئة تيار عام يرك ّز على القواسم

ن الفيلسوف
المشتركة و الخصوصيات الإنسانية العامة بما يسمح له الزعم بأ ّ

السياسي يمكن أن يكون مسلما ً أو غير مسلم ،إذ لا يمنع هذا الأمر المفكر والقارئ
ن معرفة الفلسفة السياسية
غير المسلم من فهم الفلسفة السياسية الإسلامية ذلك أ ّ
الإسلامية تتطل ّب بالإضافة إلى التجربة الإدراكية للمحتوى القدرة على توضيح

ن فهم معاني التعاليم
هذه التجربة للآخرين بمن فيهم غير المسلمين .و بناء ً عليه فإ ّ
الإسلامية المنصوصة في الفلسفة السياسية الإسلامية لا يرادف تصو ّر التماهي

السايكولوجي والسوسيولوجي مع الفلاسفة المسلمين والمصادر الصانعة لهذه

001

الحضارة (پزشكي ،6513 ،صص .)661-662

بعد ات ّضاح المقاربتين النخبو ية والعامة إزاء المبادلات الحضار ية ،يلزمنا هنا
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أن نحدّد ردّ الفلسفة الإسلامية على هذا التساؤل .فبالاستناد إلى مبدأ وحدة

ن إمكان فهم المعنى المنصوص في الفلسفة
العلم والوجود المشار إليه يمكن القول أ ّ
السياسية الإسلامية غير مرهون بالعناصر الهو ياتية (أن يكون مسلما ً أو غير مسلم)

وإنّما كما أسلفنا سابقا ً نظرا ً إلى كون العلم في الفلسفة الإسلامية عبارة عن

حقيقة إلى جانب الحقائق الأخرى و يأتي بعد حقيقة الوجود ،ومن جهة ثانية

ن إمكان فهم تعاليم
ن حقيقة العلم وحقيقة الوجود ذات جوهر واحد فإ ّ
فإ ّ
الفلسفة السياسية الإسلامية متاح لجميع الذين ارتقوا بأنفسهم إلى مستوى الأفق

الوجودي للحقائق الموضوعية والحقائق الوحيانية – الإسلامية .ومن هذا الباب

بإمكان أتباع الفلسفة الكلاسيكية في العصر الوسيط (كتّاب الفلسفة السياسية في

العصر الوسيط) ،والدراسات الاستشراقية (المستشرقون والكتّاب المسلمون

المؤمنون بالمبادئ المعرفية والفلسفية الغربية) ،والاتجاه النقدي في الخطاب
العربي – الإسلامي (المبني على التحولات المعرفية الغربية في النصف الثاني من

القرن العشرين) بإمكان هؤلاء فقط فهم الحقائق الموجودة في الفلسفة السياسية

الإسلامية بمقدار موقعهم الوجودي ،بما يعني تبديل مسألة الهو ية والمعنى في

الحضارة الإسلامية إلى مسألة الوجود والمعنى ،و بذلك ينتفي دور الهو ية المسلمة
في فهم الفلسفة السياسية الإسلامية.

من بين القضايا الفرعية على إمكان فهم الفلسفة السياسية في العصر الإسلامي

الوسيط هو منهج الفهم واكتساب المعنى من التعاليم الدينية والإرث الحضاري
الإسلامي في العصر الوسيط .السؤال الرئيسي المطروح في هذا المجال هو :بناء ً على
أيّ المعايير يمكن للمسلم في العصر الراهن أن يفهم تراث عصر صدر الإسلام

والعصر الحضاري الإسلامي الوسيط؟ هل بالاستناد إلى الضوابط والمعايير التي
وضعها م سلمو صدر الإسلام أم مسلمو العصر الحضاري الإسلامي الوسيط يمكن

للمسلم المعاصر أن يفهم التراث السياسي بما في ذلك الفلسفة السياسية؟ أم توجد

معايير أخرى في هذا المجال .للإجابة عن هذا السؤال يرى كتّاب مثل آينه وند

001

ضرورة المعايير الحضار ية المتوارثة عن عصر صدر الإسلام والعصر الإسلامي

طبيعة الفلسفة السياسية الإسلامية ناشئة عن البنى التي عاش عليها الأسلاف

المسلمون في عصر صدر الإسلام والعصر الوسيط وتعاهدوا مفاهيم للحياة السياسية

انبنت على معاني مطروحة من وجهة نظر الإسلام (آينه وند ،6536 ،ص  .)3تأسيسا ً
على هذا الكلام ينبغي فهم التفسير لتاريخ صدر الإسلام والحضارة الإسلامية في

العصر الوسيط ولمعاني وأفعال أسلاف المسلمين على أساس ضوابط ذلك العصر

ن أنصار المدرسة التفسير ية
ومعاييره ومصطلحاته .وعدا رأي السيد آينه وند فإ ّ
ن المناهج التفسير ية هي وحدها القادرة على نقل المعاني الواردة في
يزعمون أ ّ

ن أنصار
المصادر الإسلامية والفلسفة السياسية .و بخلاف الرأي التفسيري ،فإ ّ
الدراسات السياسية الإسلامية وفقا ً لمقاربات باحثين من أمثال باربور يتبن ّون

بالإضافة إلى المناهج التفسير ية المناهج العل ّية والتحليلية أيضا ً لفهم معنى الفلسفة

السياسية في العصر الوسيط والتعاليم السياسية الإسلامية (باربور ،6531 ،صص -251

ن مطالعة الفلسفة السياسية الإسلامية
 .)253واستنادا ً إلى الدراسات العل ّية فإ ّ

مدخل إلی معرفة الفلسفة السیاسیة الإسلامیة

ن
الحضاري الوسيط لفهم الفلسفة السياسية من قبل المسلم المعاصر و يزعم أ ّ

بهذا الأسلوب يزيد من وعي المسلمين المعاصرين بالأبعاد الاجتماعية لهذه

الفلسفة.

كما يمكن لدراسات ال كفاءة أو الدراسات الاختصاصية ( )Competenceأن

تحظى بالأهمية في مجال فهم القدرات لتكون ضامنة لأنواع الأفعال الكلامية

وغير الكلامية لمسلمي السلف في صدر الإسلام والعصر الحضاري الإسلامي

الوسيط (پزشكي ،6513 ،ص .)651

ن كل من الدراسات التفسير ية والعل ّية والاختصاصية تقدّم بنحوٍ
كما تبي ّن لنا فإ ّ

ما معنى وموقعا ً تار يخيا ً – حضار يا ً للفلسفة السياسية الإسلامية ،ول كن يمكن
011

القول من منظور المقاربة الداخلية للفلسفة الإسلامية ومبدأ تساوق العلم والوجود

ن التعاليم الدينية والإرث الحضاري الإسلامي ينقسم بلحاظ بنيوي إلى ثلاثة
بأ ّ
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أقسام العقائد ،الأخلاقيات ،والأحكام .و يتكفّل كل منها تنظيم أبعاد الوعي

والانتماء والفعل عند الفرد المسلم (پزشكي ،6513 ،ص  .)632كما تفضي التجليات
التار يخية والحوادث الحضار ية في العالم الإسلامي إلى خلق ومراكمة التجارب

الحضار ية والتار يخية عند المسلمين.

جدول  :1أركان األبعاد الثالثية لإلسالم (پزشكي ،6513 ،ص )632
األبعاد الثالثية
لإلسالم

العقائد

أبعاد اإلنسان الخصائص ذات صلة بـ

الأوعاء

المعرفية

العقل

العاطفية

القلب

معارف ذات صلة بـ

حقل السياسة

الفلسفة والحكمة

الفكر والكلام

والكلام

السیاسي
الأخلاق

الأخلاق

الميول
والاتجاهات

الأخلاق والعرفان والعرفان السیاسي
العملي

(السیاسة
الأخلاقیة)

الأحكام

الأفعال

السلوكية

الأعضاء
والجوارح

الفقه والأصول

الفقه السیاسي
والسلوك السیاسي

يت ّضح لنا من خلال ملاحظتنا لهذا الجدول الأهمية الجوهر ية التي تحوز عليها

الدراسات التفسير ية لجهة فهم أبعاد المعرفة والميول والأفعال المشتركة بين

ن هذا النوع من الدراسات المبني على مبدأ تساوق العلم
المسلمين .في الحقيقة أ ّ

والوجود كان سائدا ً طيلة تاريخ الحضارة الإسلامية و بصورة متواصلة ،ما أتاح
لمسلمي العصر الراهن إمكانية فهم المعنى ،إذن فمبدأ التساوق يعطي فرصة لفهم

العلاقات العل ّية بين التعاليم الفلسفية – السياسية وظروفها التار يخية والاجتماعية

ن فهم محتوى الفلسفة السياسية الإسلامية ودراسة
والحضار ية .بعبارة أوضح ،إ ّ
مقدمات ظهورها ممكن بالاعتماد على المقاربات التفسير ية والعل ّية.

010

الخصوصية الرابعة للحضارة الإسلامية التي لها دور في صنع الفلسفة السياسية

أنطولوجية .لتوضيح هذه النقطة ووفقا ً لمبدأ اتحاد العاقل والمعقول نقول عندما
يفهم فرد ٌ إحدى الحقائق الموضوعية أو الابتنائية فإنّها تصبح جزءا ً من وجوده

وتتّخذ بعدا ً عاما ً عندما يشاركه في فهمها أفراد آخرون .بعبارة أوضح ،تصبح لهؤلاء
الأفراد هو ية مشتركة جمعية موحدة بالإضافة إلى الهو ية الفردية الشخصية لكل

منهم .من هنا يكتسب الأفراد المذكورون هو ية موحدة معيارها الاتحاد

ن الفلسفة الإسلامية تقدّم
الوجودي لكل فرد من أفرادها في تلك الهو ية .بمعنى أ ّ
تعر يفا ً أنطولوجيا ً للهو ية والتاريخ والحضارة والثقافة مستلهم من الوجود المشترك

للبشر في مجموعة واحدة (خانی ،6513 ،صص .)623-621

ن الفهم الأنطولوجي للهو ية في الحضارة الإسلامية يقدّم إجابة
والحقيقة أ ّ

متباينة لعلاقة المسلم الراهن بالتراث الإسلامي من جهة و بالحضارة الغربية

الحديثة من جهة ثانية .بعبارة أخرى ،لقد قُدّمت إجابتان متباينتان فيما يتعل ّق

مدخل إلی معرفة الفلسفة السیاسیة الإسلامیة

الإسلامية هي كون الهو يات الفردية والاجتماعية في هذه الحضارة هو يات

بالسؤال :هل تضفي الثقافة والمجتمع المعاصر صفة الراهنية على المسلمين كما هم

ن بالظروف
ن هو ية المسلم المعاصر ره ٌ
الآن؟ يعتقد أنصار الموضوعانية المعرفية أ ّ

الثقافية والحضار ية والتار يخية والاجتماعية المعاصرة .فهذا الفر يق الذي يؤمن
ن خصائص المسلمين في العصر الحاضر هي وليدة
بالكليانية الأنطولوجية يرى أ ّ

القوى الاجتماعية – التار يخية والثقافية – الحضار ية للظرف التار يخي الراهن.

ن فهم التراث الإسلامي ومن ذلك الفلسفة السياسية في العصر
وعليه فإ ّ
الإسلامي الوسيط منوط بوضع هذه الفلسفة في سياقها التار يخي .و باعتقاد

ن المسلمين المعاصرين وعلى الرغم من التباينات التي تمايز بعضهم عن
هؤلاء أ ّ

011

بعض ،محصورون جميعا ً في التجليات التار يخية للحضارة المعاصرة ضمن
هو ية مشتركة وموحدة .بينما في المقابل يرفض أنصار الفردانية المعرفية من

السنة الاُولی ،العدد الثاني،صیف وخریف 3441ﮬ2023 /م

ن المسلمين
الأساس هذا التفسير للثقافة والحضارة والتاريخ والمجتمع و يعتقدون أ ّ
المعاصرين يمتل كون هو ية حضار ية مستمرة تسمو على الخصائص الحضار ية

والاجتماعية .إذن ،فالفلسفة السياسية في العصر الوسيط للحضارة الإسلامية
لعبت دورا ً جادا ً في بلورة هو ية وشخصية مسلمي العصر الراهن (پزشكي،6513 ،

صص .)625-626

بالنسبة للسؤال المتعلق بعلاقة المسلم المعاصر بالتراث السياسي الإسلامي

والحضارة الغريبة المعاصرة يقدّم الفهم الأنطولوجي للهو ية إجابتين متباينتين
لرؤيتي الفردانية والكليانية المعرفية .فبالاستناد إلى الفهم الأنطولوجي لهو ية

المسلمين في العصر الراهن فإنّهم قد ضم ّوا إلى وجودهم أجزاء ً من التراث السياسي
لصدر الإسلام وحضارة العصر الوسيط بالإضافة إلى أجزاء من خصائص

ن هذه الأجزاء الحضار ية
الحضارة الغربية الحديثة .وعلى هذا النحو نلاحظ أ ّ

(الإسلامية والغربية) تسج ّل حضورا ً أنطولوجيا ً في أعماق المسلم المعاصر يتعذّر

فصلها عن هويته الأنطولوجية .فالذي يمنح المسلم المعاصر هو يّته وراهني ّته كما هو

عليه الآن ميزان حضور التراث السياسي الإسلامي وتراث الحضارة الغربية

ن بمقدور هذه الفلسفة الإفادة من
الحديثة .والاستنتاج الذي نخرج به هو أ ّ
الجدل الفكري في صدر الإسلام والفلسفة السياسية في عصر الحضارة الإسلامية

الوسيط والتجليات التار يخية لعصر صدر الإسلام والعصر الوسيط لتطوير الفلسفة

السياسية الإسلامية المعاصرة؛ وكذلك الإفادة بنفس المقدار من التجليات
التار يخية للحداثة والتراث الفلسفي الغربي لتحقيق نفس الهدف .بمعنى ،أ ّن
الفلسفة السياسية الإسلامية المعاصرة تربطها علاقة مفتوحة بالحضارة الحديثة

والتراث السياسي (بما فيها الفلسفة السياسية في العصر الوسيط).

يوضح موقف الفلسفة
ّ
ن الفهم الأنطولوجي للهو ية
وبالإضافة إلى ما تقدّم فإ ّ

السياسية الإسلامية المعاصرة من مسألة انقطاع أو ديمومة التراث الحضاري

الإنساني .والسؤال الرئيسي هنا هو حول ما إذا كان العالم الذي عاشه مسلمو
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صدر الإسلام أو العالم الذي دُوّنت فيه الفلسفة السياسية في عصر الحضارة
فوارق بين ذينك العالمين؟ الإجابة عن هذا السؤال نجدها عند بعض

الأبستمولوجيين مثل محمد مجتهد شبستري (مجتهد شبستری ،6531 ،صص )535-511

وعبد ال كریم سروش (سروش ،6512 ،صص  )12-21اللذين يقسّمان تراث صدر

ن
الإسلام وعصر الحضارة الإسلامية الوسيط إلى ذاتيات وعرضيات ثم يبي ّنا أ ّ
العرضيات هي ذلك الجزء من التعاليم الدينية والتراث الحضاري المتمي ّز

بخصائص تار يخية و بالتالي فهي خصوصيات زمكانية .وعليه لا ينطوي هذا الجزء
من التراث الإسلامي على معنى بالنسبة للمسلمين في العصر الراهن .أمّا ذاتيات

الدين والتراث الحضاري الإسلامي فهي تحمل معاني عبر-تار يخية و بالتالي فهي
ن عالم الفلسفة السياسية الإسلامية
ذات معنى للمسلم المعاصر .وهذا يقودنا إلى أ ّ

المعاصرة هو نفسه عالم ذاتيات التعاليم الدينية والتراث الحضاري الإسلامي،

ومثل هذه العلاقة لا نجدها في عرضيات الدين والتراث الحضاري الإسلامي.

الإجابة عن السؤال المطروح أعلاه من وجهة نظر الرؤ ية الأنطولوجية للهو ية

مدخل إلی معرفة الفلسفة السیاسیة الإسلامیة

الإسلامية الوسيط هو نفس العالم الذي يحيا فيه المسلمون المعاصرون اليوم أم ثم ّة

ن ذلك الجزء من الوعي الديني والتراثي لمسلمي عصرنا الذي تجمعه قواسم
هو أ ّ

مشتركة مع الوعي الديني والتراث الحضاري لمسلمي صدر الإسلام والعصر
ن
الحضاري الإسلامي الوسيط يصنع عالما ً مشتركا ً لمسلمي الراهن والسلف ،وأ ّ
الفلسفة السياسية الإسلامية المعاصرة التي تغذي الجزء المتعل ّق بتعاليمها في هذا

العالم المشترك سوف تحظى بديمومة حضار ية .أمّا التفاسير الدينية والتجليات
التار يخية المتمايزة بين تاريخ الصدر الإسلامي والعصر الوسيط والعصر الراهن،

فإنّها ستنعكس في انقطاع الفلسفة السياسية الإسلامية المعاصرة عن تراثها

الحضاري .لذا ،فالإجابة التي تقدّمها الرؤ ية الأنطولوجية للهو ية هي أنّها تمايز بين
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العناصر المشتركة الوجودية والعناصر غير المشتركة بدلا ً من التمايز بين العناصر
الذاتية والعرضية في الحضارة الإسلامية.
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الخصوصية الخامسة للحضارة الإسلامية التي تدخل في صناعة الفلسفة

السياسية الإسلامية هي وحدة العقلانية أو تكث ّرها في هذه الحضارة .وفي

الحقيقة يبرز هنا سؤال جوهري وهو :هل كان العالم الثقافي في عصر صدر

الإسلام والعصر الوسيط عالما ً عقلانياً؟ المقصود بالعقلاني هو :عندما يبحث المسلم
ن سلوك
المعاصر في التعاليم الدينية وفي تراثه الحضاري هل سيتبادر إلى ذهنه أ ّ
مسلمي صدر الإسلام أو عصر الحضارة الإسلامية الوسيط كان مبنيا ً على أسس

عقلانية ومنطقية كما هو الحال مع مسلمي العصر الراهن؟ يجيب المفكر زر ياب
ن عقلانية واحدة قد سادت تاريخ
خوئي بالإ يجاب عن هذا السؤال و يعتقد بأ ّ

ن
الحضارة الإسلامية برمّته (زرياب خوئي ،6531 ،ص  .)62وفقا ً لهذه الرؤ ية فإ ّ

الفلسفة السياسية الإسلامية المعاصرة في مراجعتها للتعاليم الدينية وتراثها
الحضاري في العصر الوسيط يجب أن تتشرّب المعنى المكنون في هذه المصادر

ن مسلمي الصدر
مستضيئة بآمال ومعتقدات العصر الإسلامي الأول والوسيط لأ ّ

والوسيط هم فاعلون لهم أقوال وأفعال هادفة على غرار مسلمي العصر الراهن،
ولهم أسبابهم الخاصة لكل من هذه الأقوال والأفعال (پزشكي ،6513 ،ص .)655

و على هذا النحو يمكن للفلسفة السياسية الإسلامية المعاصرة الإفادة من التعاليم

الدينية وتراثها الحضاري في الموضوعات التي تهمّها .وفي مقابل ما ذُكر هناك

ن المسلمين المعاصرين يحظون بعقلانية متباينة قياسا ً بعقلانية
رؤ ية يعتقد أصحابها أ ّ

مسلمي صدر الإسلام والعصر الحضاري الإسلامي الوسيط .فمثلا ً لا يؤمن المفكر

ن العلم
محمد أركون بوجود علم إسلامي واحد ومنسجم ،بل على العكس ،يعتقد أ ّ
في الحضارة الإسلامية كانت له تجليات متنوعة وقيود تار يخية واجتماعية

وأنثروبولوجية وجغرافية متمايزة (اركون6113 ،م ،ص  .)1لذا فهنالك رؤيتان
متباينتان إزاء وحدة العقلانية أو تعدّدها في الحضارة الإسلامية.

ن المفكرين قدّموا إجابتين متباينتين حول وحدة العقلانية أو
بعد أن عرفنا أ ّ

تعددها في الحضارة الإسلامية ،نحاول الآن أن نتعر ّف على الإجابة من داخل
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الفلسفة الإسلامية ،وذاك يقتضي إحالة القارئ على فكرة «الاعتبار يات العملية»

ن آلية الفعل الإنساني تقوم على
ن كل فعل إنساني إرادي يقترن بابتناء وأ ّ
أ ّ

ابتناءاته .والابتناءات المطروحة للبحث لا تقتصر على الحياة الاجتماعية فحسب
بل تشمل الحياة الفردية للإنسان أيضا ً وتعمل على الدوام كوسيط بينه و بين

ن الطباطبائي يشب ّه الإنسان
متطلباته .وأهمية هذه الابتناءات كبيرة لدرجة أ ّ
بدون ابتناءات بالسمكة بدون ماء (خانی ،6513 ،صص  .)11-13وهذه الابتناءات
على نوعين بحسب رأي الطباطبائي ،ابتناءات ثابتة وابتناءات اجتماعية أو

ن الصنف الثاني،
متغيرة .و يرى الفيلسوف الإيراني المعاصر مرتضى مطهري أ ّ
على عكس الصنف الأول ،عبارة عن قضايا ما فوق زمانية وما فوق مكانية

وتحمل خمس خصائص بارزة :ليس لها صلة موضوعية بالواقع ،ليس لها تطبيقات
ن بالاحتياجات الحياتية
في الاستنتاجات الفلسفية والر ياضية والطبيعية ،ره ٌ

والبيئية للإنسان ،قابلة للتغيير والتطو ّر والاستقرار النسبي والمؤق ّت وغير الضروري

(مطهری ،6533 ،صص  .)235-232وفقا ً لتصنيف الابتناءات إلى ثابتة ومتغي ّرة

مدخل إلی معرفة الفلسفة السیاسیة الإسلامیة

التي ناقشها الفيلسوف المسلم المعاصر السيد محمد حسين الطباطبائي الذي اعتقد

اجتماعية و للخصائص الخمس في القسم الأخير يتسن ّى لنا الإجابة على السؤال عن
وحدة أو تعدّد العقلانية في الحضارة الإسلامية استنادا ً إلى رؤ ية الفلسفة

ن بعض العناصر الحضار ية للعالم الإسلامي عبارة عن
الإسلامية على أساس أ ّ

ابتناءات ثابتة غير قابلة للتغيير وخصوصيتها الرئيسية أنّها فوق زمانية وفوق

مكانية .و من الطبيعي أن ينزع هذا القسم من الابتناءات الحضار ية للفلسفة
الإسلامية نحو وحدة العقلانية الإنسانية ،أمّا بالنسبة للابتناءات المتغي ّرة التي

ن هذه الفلسفة تقول
تشمل الابتناءات الاجتماعية والحضار ية والثقافية أيضا ً فإ ّ

بتعدّد العقلانيات الإنسانية .وعلى هذا النحو يمكن للفلسفة السياسية المعاصرة
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الإفادة من الابتناءات الثابتة والاجتماعية الموجودة في الحضارة الإسلامية
لتجسير الارتباط بتراثها الحضاري من جهة والارتباط بالحضارة الغربية الحديثة،
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وفي نفس الوقت النأي عن بعض عناصرها الحضار ية أو الغربية.

تتفر ّع على تقسيم الابتناءات الإنسانية إلى ثابتة ومتغي ّرة قضية ثبات المعنى

وتحوّله في الفلسفة السياسية الإسلامية .هنا يبرز سؤال جوهري هو :هل يقرأ
المسلم المعاصر في الفلسفة الإسلامية المعاصرة نفس المعنى الذي كان يقرأه المسلم

في العصر الوسيط ،أم هنالك تفاوت في زوايا الفهم عند الاثنين إزاء تراث

ختص
الفلسفة السياسية الإسلامية؟ طبقا ً لمبدأ التساوق بين العلم والوجود ت ّ

الابتناءات الثابتة في الحياة الإنسانية بالجزء المشترك للوجود البشري ،ولذلك نجد

الإدراكات والتجارب المتبلورة في هذا الجزء من الحياة الإنسانية تت ّسم بالثبات
المعنائي عند جميع البشر والمسلمين ،بحيث لن يكون هناك تفاوت في التعاليم

الدينية والحضار ية المتبلورة في هذا الجزء من العلم والوجود عند المسلمين
المعاصرين وعند أسلافهم في صدر الإسلام والعصر الحضاري الإسلامي

الوسيط .أمّا وضع الابتناءات المتغيرة فهو مختلف .فما دامت الابتناءات
الإنسانية موضع النقاش ثابتة لم يطلها أيّ تغيير أو تحو ّل ،يبقى معنى الفلسفة

السياسية في العصر الإسلامي الوسيط ثابتا ً وقابلا ً للفهم بالنسبة للمسلم المعاصر.

ن المسلم المعاصر عند مطالعته ذلك
أمّا في حال تغي ّرت الابتناءات أو تلاشت فإ ّ

الجزء من تعاليم الفلسفة السياسية الإسلامية المعاصرة ذات الصلة بالجزء

المتلاشي أو المتغي ّر فإن ّه لن يفهم معنى النصوص المذكورة.

مسألة الاعتقاد بالتاريخ فرع آخر على تقسيم الابتناءات الإنسانية إلى نوعين

ثابتة ومتغي ّرة .والسؤال الرئيسي المطروح في هذه المسألة :هل فهم الفلسفة
ن طبيعة الحقائق التي
السياسية الإسلامية هو فهم تار يخي يمكن معه الزعم بأ ّ

تعكسها الفلسفة السياسية تكمن في تاريخ تلك الحقائق .للإجابة عن هذا السؤال
يعتقد المسلمون أنصار المعرفة بتار يخانية مضمون الفلسفة السياسية (سروش،6512 ،

ن فهم
صص 21-21؛ مجتهد شبستری ،6531 ،صص  .)535-511وطبقا ً لهذا الرأي فإ ّ
ن بال كشف عن العملية التي
التعاليم الدينية والتراث الحضاري الإسلامي ره ٌ
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يتسن ّى من خلالها شرح علل وكيفية الفلسفة السياسية في شكلها الحالي.

عصر صدر الإسلام أو العصر الحضاري الإسلامي الوسيط بحيث يتعذّر بلورة

فهم واحد لجميع المسلمين على أساس قوانين معرفية معب ّرة عامة ،إذ يعتقد أنصار

ن مسلمي العصر الراهن هم نتاج التطو ّر والثقافة والعصر
هذا الرأي أ ّ

والتشكيلات المعاصرة وهم يختلفون عن مسلمي صدر الإسلام والعصر الحضاري
الإسلامي الوسيط ،وهؤلاء بدورهم كانوا نتاج عصرهم وتشكيلاته( .پزشكي،

ن رأي الفلسفة الإسلامية حول
 ،6513ص  .)653و بخلاف المعرفيين المسلمين ،فإ ّ

ل ثابتة لا تتغي ّر في جميع مراحل
ن الابتناءات الثابتة تظ ّ
الاعتقاد بالتار يخانية هو أ ّ

ن فهم ذلك الجزء من الفلسفة السياسية الإسلامية الذي
تاريخ البشر ية ،ولذلك فإ ّ
دوّن على أساس الابتناءات الثابتة لا يخضع لقواعد الإيمان التار يخاني .أمّا

بالنسبة للابتناءات المتغي ّرة فالوضع مختلف .فطبقا ً لرأي الفلسفة الإسلامية تكون
الفلسفة السياسية المقتبسة من الابتناءات المتغي ّرة قابلة للفهم بالنسبة لمسلمي

العصر الراهن كما كانت بالنسبة لمسلمي العصر الحضاري الإسلامي الوسيط .بينما

مدخل إلی معرفة الفلسفة السیاسیة الإسلامیة

و يفترض هذا الرأي عدم وجود أوجه شبه بين المسلمين المعاصرين وأسلافهم في

يستعصي على المسلم المعاصر فهم ذلك الجزء من محتوى الفلسفة السياسية

الإسلامية المقتبس من ابتناءات متحوّلة ومتغي ّرة و بالتالي فهو خارج نطاق

إدراكه.

الخصوصية السادسة والأخيرة للحضارة الإسلامية المشار إليها في هذا المقال

والتي تلعب دورا ً في صنع الفلسفة السياسية الإسلامية هي قضية صنع أو كشف

المعنى بالنسبة لمحتوى الفلسفة السياسية الإسلامية .والسؤال الجوهري في هذا

المجال هو :هل الفلسفة السياسية نتاج جهود الفيلسوف الذي يمنح معنى ً للحياة

السياسية في الحضارة الإسلامية ،أم ثم ّة بنى سردية في أعماق العالم البشري هي
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التي تخلق هذه المعاني للحقائق السياسية؟ تتضمّن الإجابة عن السؤال رأيين

ن المعنى الذي
متنافسين :طبقا ً لرأي البنائية السردية ( )Narrative Constructionفإ ّ
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يُفهم من الفلسفة السياسية هو نتاج جهود الفيلسوف الملم ّ بالسياسة .يفترض هذا

ن الحياة السياسية مؤلفة من وقائع متتالية يقوم الفيلسوف السياسي بتحميل
الرأي أ ّ

ن
بنى سردية على هذا التتالي التار يخي فتكتسب معناها .بعبارة أوضح ،إ ّ

الفيلسوف المعاصر أو في العصر الحضاري الإسلامي الوسيط هو صانع المعنى

لمحتوى الفلسفة السياسية .وفي مقابل هذا الرأي هناك الواقعية السردية
(Realism

ن الفيلسوف المسلم هو الذي يسرد الحياة
 )Narrativeالتي تزعم أ ّ

ن محتوى
السياسية و يصنعها ومن ثم ّ يعيش المسلمون في داخلها .و بناء ً عليه فإ ّ
الفلسفة يعكس معنى ً كشف عنه الفيلسوف المسلم (پزشكي ،6513 ،ص .)651

بعد ال كشف عن هذين الرأيين وكيفية بناء المعنى لمحتوى الفلسفة السياسية

الإسلامية نبحث الآن في رأي الفلسفة الإسلامية في هذا المجال فنقول أن ّه بناء ً
على نظر ية الاعتبار يات فقد تأسّ ست حياة الإنسان برمّتها على ابتناءات ثابتة

ومتغيرة .ولذلك تنزع الفلسفة الإسلامية نحو نظر ية بناء المعنى للحياة السياسية

ومحتوى الفلسفة السياسية .ول كن في هذه النظر ية إشارة إلى نقطة أخرى إذ
ن الابتناءات موضع البحث مقتبسة من حقائق موضوعية (الطباطبائي،
تزعم أ ّ

ن المعنى المصنوع من قبل
6163هـ ،ج ،6ص  .)26و بناء ً على هذا الزعم فإ ّ
الابتناءات الثابتة والمتغيرة يكون قابلا ً للفهم حين يستلهم من أمور موضوعية

ن محتوى الفلسفة
وحقيقية .إذن ،فرأي الفلسفة الإسلامية هو باختصار :إ ّ

السياسية تصنعه معاني هي من بنات أفكار الفيلسوف ،ول كن ل كي يكون هذا

المعنى المصنوع قابلا ً للفهم في المنظومة المعرفية الإنسانية يجب أن يستلهم من
معاني تنطوي على حقائق موضوعية .وعلى هذا النحو تختار الفلسفة الإسلامية

طر يقا ً وسطا ً بين البنائية السردية والواقعية السردية.
خالصة البحث

ن
توصف «الفلسفة السیاسیة» في العالم الإسلامي بوصف «الإسلامية» لأ ّ
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الحضارة الإسلامية كانت هي البيئة التي خلقت نمطا ً من الفلسفة السياسية متأث ّرا ً
الحضارة مصدرا ً لرفد نمط الحياة السياسية وكان سببا ً في تأسيس علوم يمكن

وصفها بالعلوم الإسلامية .والفلسفة السياسية باعتبارها فرعا ً على العلوم العقلية
هي ثمرة استنتاجات عقلانية بشر ية ،ومن هنا لا يمكن نسبتها إلى دين خاص،

ن الفلسفة الإسلامية في تبلورها تفيد من التعاليم الإسلامية كمواد أولية
غير أ ّ

لطرح استنتاجاتها العقلانية في حقل السياسة .و يستعين الفلاسفة المسلمون بنوعين
من المكتسبات الحضار ية الإسلامية كمصدر لتغذية استنتاجاتهم العقلانية :النوع

الأول مبادئ الوحي وأقوال وأفعال النبي والآل ال كرام

والنوع الثاني

التجليات التار يخية لهذه الحضارة وهي عبارة عن تجارب مكتسبة طيلة قرون

متمادية .وعلى هذا النحو تأسّ س نوع من الفلسفة السياسية في كنف الحضارة
الإسلامية يمكن أن نسمّيه الفلسفة السياسية الإسلامية.

ن الفلسفة السياسية الإسلامية كنتاج للحضارة
بناء ً على ما تقدّم يتبي ّن لنا أ ّ
ن الفلسفة السياسية موضع
الإسلامية تت ّسم بصفات وخصوصيات معينة أهم ّها أ ّ

مدخل إلی معرفة الفلسفة السیاسیة الإسلامیة

بمبادئ الوحي والتجليات التار يخية المتعل ّقة بهذه الحضارة .و يع ّد الإسلام في هذه

النقاش تستلهم من رؤ ية كونية خاصة مصدرها التعاليم الدينية والتجارب
الحضار ية للمسلمين .ومن نافذة الزعم بتمث ّل الواقعية فإنّها توسّ ع نطاق الحقائق

لتشمل القضايا الميتافيز يقية والظواهر المادية والابتناءات الإنسانية .وعليه
فالفلسفة السياسية الإسلامية ليست فلسفة تجريبية بل فلسفة أنطولوجية ،بخلاف

المدارس الفلسفية الغربية ،وذلك لمساوقتها العلم بالوجود ،وتتناول الحقائق
ن انتهال هذه الفلسفة من التعاليم الإسلامية
السياسية من منظار أنطولوجي .بيد أ ّ

ن
ختص بالمسلمين وحدهم بل إ ّ
ن فهم محتواها ي ّ
والنتاجات الحضار ية لا يعني أ ّ

استنتاجاتها العقلانية تلائم الخصوصيات الوجودية الإنسانية .بعبارة أخرى ،لقد
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أوجبت خصوصية تساوق العلم والوجود قابلية فهم هذه الفلسفة لعموم البشر.

كما أتاحت لمسلمي العصر الراهن قابلية فهم الفلسفة السياسية الإسلامية في
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العصر الحضاري الإسلامي الوسيط كما كانت متاحة لمسلمي ذلك العصر .ومبدئيا ً
ن تبن ّي الفلسفة السياسية الإسلامية مقاربة أنطولوجية للحقائق موضع البحث
فإ ّ

ن
تقدّم تعار يف أنطولوجية للمفاهيم والموضوعات التي تطرحها ،ومن هنا فإ ّ

ن مفاهيم من قبيل الثقافة ،المجتمع،
هو ياتها الابتنائية كل ّها هو يات أنطولوجية ،وأ ّ

السياسة وغيره ا كل ّها تدخل في الاستنتاجات العقلانية لهذه الفلسفة تبعا ً
ن هذه الفلسفة تعتبر الحياة البشر ية مبنية
لخصوصياتها الأنطولوجية .و من حيث أ ّ
على ابتناءات ثابتة ومتغيرة فهي تنظر إلى هو ية المسلم المعاصر كنتاج لتواشج

وتلاحم التراث الفلسفي القديم والخصائص الحضار ية .ففي الوقت الذي يحافظ

فيه المسلم المعاصر على الأجزاء الثابتة والمتغيرة في هويته التار يخية فإن ّه يع ّد مخلوقا ً

معاصرا ً بالتناسب مع الخصوصية الراهنية لحياته فهو إذا ً يحمل هو ية معاصرة .مم ّا

ن الفلسفة السياسية الإسلامية المعاصرة تفيد من المكتسبات الحضار ية
يعني أ ّ

ن الفلسفة السياسية
قديمها وحديثها بصورة متواقتة .لذا بإمكاننا أن نزعم أ ّ
الإسلامية المعاصرة تحمل في أجزاء من محتو ياتها المعنى الذي كان موجودا ً في

الفلسفة السياسية للعصر الحضاري الإسلامي الوسيط ،وفي أجزاء أخرى من هذه

الفلسفة نلحظ انقطاعا ً لتتصل في المقابل بالمحتوى الفلسفي المعاصر .من
الخصائص الأخرى التي تمي ّز الفلسفة السياسية الإسلامية أنّها فلسفة عملية،

ن الهدف من مطارحاتها هو التمايز بين المتطلبات الحقيقية
و نقصد بالعملية أ ّ

والمز يفة ،وس ّد المتطلبات الثابتة والمتغي ّرة الحقيقية ،الأمر الذي يفس ّر لجوئها إلى

العقلانية التي تعنى بهذه المتطلبات .ولمّا كانت متطلباتنا الإنسانية تنقسم إلى

ن العقلانية المستخدمة في الفلسفة السياسية الإسلامية هي
أقسام كثيرة فإ ّ

ن الفلسفة السياسية الإسلامية المعاصرة تفيد
عقلانية مركّ بة .أو بعبارة أوضح ،إ ّ

من العقلانية التي تعنى بالابتناءات الثابتة والاجتماعية الكامنة في الحضارة

الإسلامية من جهة ،و من العقلانيات الموجودة في الحضارة المعاصرة للتفلسف
ن الفلسفة السياسية
في حقل السياسة .وفي ضوء هذه الحقيقة يمكن الزعم أ ّ
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الإسلامية لا هي فلسفة راكدة وثابتة تماما ً بحيث لا تبرح الحياة المعاشة في
متحوّلة بشكل كامل ،فقد حافظت هذه الفلسفة على تواصلها مع تراثها الديني

والحضاري في ذلك الجزء من محتواها المتعل ّق بالخصائص الإنسانية الثابتة ،ل كنّها

ن
انقطعت عنه في محتواها المرتبط بالخصائص الإنسانية المتغيرة .يتبي ّن من ذلك أ ّ
الفلسفة السياسية الإسلامية لا تؤمن بفكرة التار يخانية .ذلك أنّها لا ترى في

انقضاء الزمان عنصرا ً رئيسيا ً في ؟؟؟استنتاجاتها العقلانية .فباعتقاد هذه الفلسفة
ن القضايا
ن بعضا ً من محتوى الفلسفة السياسية يتحو ّل و يتغي ّر مع مرور الوقت وأ ّ
أ ّ

القديمة تترك مكانها للقضايا الجديدة ،ول كن في بعض محتو ياتها لا سيّما تلك

المتعلقة بالخصائص الإنسانية الثابتة أو الخصائص الميتافيز يقية فإنّها تقف بوجه

التار يخانية .وفي ختام البحث لا ب ّد من الإشارة إلى هذه الخصوصية للفلسفة

السياسية الإسلامية وهي أ ّن محتوى الفلسفة السياسية الإسلامية تحمل معنى ً لا
يُصنع بشكل تام ولا يُكشف بشكل تام .ولتوضيح هذه النقطة نقول في الوقت
الذي تقوم الفلسفة السياسية بدراسة الابتناءات البشر ية فهي بصدد صناعة

مدخل إلی معرفة الفلسفة السیاسیة الإسلامیة

عصرها الوسيط ،ولا هي فلسفة منقطعة عن تراثها الحضاري بحيث أصبحت

ن الابتناءات البشر ية
المعاني التي تضمن استمرار ية حياتها ،ول كن من حيث أ ّ

تستلهم من القواعد الميتافيز يقية الحقيقية فبالنتيجة يمكنها الاستناد إلى هذه

القواعد؛ قواعد تتضمّن معاني في بواطنها وتدخل في حياة الإنسان من خلال

ن الفلسفة السياسية الإسلامية ته ّم
استنساخ النموذج الإنساني .من هنا نجد أ ّ
ن المعنى المكتشف للحقائق الموضوعية عبر آلية
بكشف المعنى أيضا ً .ولذلك فإ ّ
الاستنساخ تلك يؤدّي إلى صنع معنى للحياة الإنسانية .وفي ضوء الخصائص المشار
ن نمطا ً من الفلسفة السياسية تأسّ س يُعنى بدراسة سلوك الأفراد،
إليها فإ ّ

والمنظمات ،والمؤسسات ،ومختلف تشكيلات الحياة السياسية لبلوغ مجتمع ال كمال
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المثالي والحياة السعيدة المنشودة.
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