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من ينظر إىل عنوان الكتاب كام وضع يف الرتجمة العربية ،سيتبادر
إىل ذهنه أن الكتاب عبارة عن بحث أكادميي ،يرصد مختلف
األفكار واالتجاهات الفكرية التي عرفتها الفلسفة السياسية .غري أن
االطالع عىل محتويات الكتاب رسعان ما تبدد هذا االنطباع ،ليفا َجأ
ٍ
برصد وإبرا ٍز لالختالف
القارئ بأن األمر يتعلق بدراسة معن ّية
بني النظريات السياسية املنظمة للحياة االجتامعية واالقتصادية
والثقافية عىل مستوى نظام الدولة الواحدة وكذلك عىل مستوى
النظام الدويل عامة يف العامل اإلسالمي مع نظريتها يف العامل الغريب،
ومعن ّية أكرث بتفسري هذا االختالف من خالل رده إىل تباين الرؤى
الفلسفية للوجود بني اإلسالم والغرب.
حتم سيفاجأ
من يطلع عىل الكتاب قد يستهني بحجمه ،لكنه ً
بغناه وعمقه الفلسفي والتحلييل .فهو ال يتجاوز  82صفحة؛
ضمت ثالثة أقسام أساسية :جاء األول متهي ًدا بعنوان "تساؤالت
أولية" ،بينام ورد الثاين بعنوان "املعرفة  -الوجود  -الوحي" ،وكان
عنوان الثالث "النتائج السياسية الختالف الرؤية اإلسالمية للعامل
عن الرؤية الغربية" .لك ّنه مثقل باإلشكاالت الفلسفية العميقة،
واألفكار املركبة ،واملقارنات واإلحاالت الفكرية والفلسفية عىل
مــدارس وشخصيات فكرية مرموقة ،سواء يف الفكر الغريب أو
الفكر اإلسالمي.
ال يتناسب العمق الفلسفي واالطالع الواسع لصاحب الكتاب مع
حجم الكتاب الصغري نو ًعا ما ،إضافة إىل صعوبة لغته الفلسفية التي
توجب إملا ًما فلسفيًا مقبولً حتى يتسنى للقارئ استيعابها وفهمها.
وهذا الكتاب عىل صغر حجمه ،فإنه يكشف إىل جانب االطالع
الواسع للكاتب عن قدرة كبرية عىل رد الفروع إىل األصول وعدم
اإلغراق يف التفاصيل الجزئية الكثرية .ذلك أنه يرجع كث ًريا من
األفكار واملقوالت التي تبدو ظاهريًا متناقضة إىل أصولها الحاكمة،
ليشكّل بذلك منوذ ًجا تفسرييًا يعمل عىل تجميع شتات األفكار
يف قالب فكري واحد ،متا ًما عىل شاكلة ما يصطلح عليه املفكر
املرصي الراحل عبد الوهاب املسريي بالنموذج التفسريي أو
النموذج الكامن.
متاش ًيا مع املالحظات الثالث األخرية املتعلقة مبفارقة صغر الحجم
وثقل املعنى ،يبدو لنا أن الكتاب ميكن أن يكون أفضل وأغنى لو
فصل فيه حيث أوجز ،وتوسع أكرث حيث أجمل؛ ألن
أن صاحبه ّ
األشد مالءمة يف هذا الكتاب أن يكون ثالثة أضعاف حجمه الحايل،
حتى يفي برشح مبسط لعديد من القضايا نظن أن املؤلف مر
مثل عدم توظيفه أمثلة
عليها رسي ًعا إىل حد ما .لذلك نأخذ عليه ً
شارحة لعديد من أفكار الكتاب ،كانت لتوضح بصفة أكرب كث ًريا من
القضايا املهمة.
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ً
أوال :فكرة الكتاب األساسية
يحاول الكتاب باختصار شديد رصد االختالف بني النظرية السياسية
الغربية ونظريتها اإلسالمية ،وما يرتتب عىل ذلك من اختالف يف
التنظيم االجتامعي والسيايس واالقتصادي والثقايف .كام يعمل عىل
تفسري هذا االختالف الحاصل برده إىل أصوله الفلسفية والنظرية
التي تحكمه من خالل التباين يف الرؤى الفلسفية للوجود؛ إذ نجد أن
نظرية املعرفة يف اإلسالم محددة وجوديًا عىل عكس النظرة الغربية
التي يحدد فيها الوجود بنظرية املعرفة .وال يكمن املشكل بحسب
أوغلو يف مظاهر القلب (املعرفة محددة وجوديًا يف اإلسالم والوجود
محدد معرفيًا يف النظرة الغربية) ،بل إن األمر يتعدى ذلك بكثري؛
أساسا
ذلك أن الوجود الذي يحدد نظرية املعرفة يف اإلسالم يقوم ً
عىل مبدأ ثابت هو عقيدة التوحيد "ال إله إال الله"؛ أي أن مثة مطلقًا
واح ًدا هو الله وهو مصدر كل يشء .لذلك فالله من ّزه ومتسام عن
الوجود؛ ومن ث ّم فال يوجد تداخل بني املستويات املعرفية ،بل تتباين
ويرتبط بعضها ببعض عرب مسار تدرجي ،ينطلق من الله ليصل إىل
الطبيعة عرب اإلنسان .وهذا خالفًا للنظرة الغربية التي استندت
يف الفرتة اليونانية عىل أسس وثنية ،تق ّر بتعدد اآللهة ث ّم تغريت
إىل نظريات الحلولية مع املسيحية ،لتنتقل فيام بعد إىل العلامنية
ومركزية الطبيعة أو اإلنسان.
وهكذا فنظرية املعرفة ومبحث القيم وعلم السياسة كلها مجاالت
أساسا من علم الوجود القائم عىل فكرة
معرفية ،تتصل وتنبع ً
األلوهية والتسامي والتنزيه اإللهي .هذا فيام يخص النظرة اإلسالمية
للوجود ،بينام تفتقر النظرة الغربية إىل ما ميكن أن نسميه ،بلغة
الراحل عبد الوهاب املسريي ،املرجعية النهائية املفارقة للعامل؛ أي
مرجعية نهائية مطلقة تتمثّل باملطلق الوحيد الذي هو "الله" عىل
أساس ما جاء به الوحي.

ثان ًيا :مضامين الكتاب
ينقسم الكتاب إىل ثالثة أقسام رئيسة؛ اتخذ القسامن األول والثاين
طاب ًعا نظريًا ،بينام اهتم الثالث بالجانب التطبيقي.

تساؤالت أولية
مل يأخذ هذا القسم ح ّي ًزا كب ًريا من الكتاب ،فهو مل يتجاوز الصفحات
الثالث ،ويبدو أن املؤلف اتخذه مبنزلة متهيد استهل به كتابه؛ إذ وضع
فيه فرضية ميكن أن يبني عليها استدالله طوال الكتاب .هذه الفرضية
مفادها أن مقارنة االختالف بني السياسة الغربية والسياسة اإلسالمية
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يرتكز عىل نقطة أساسية تتمثّل باالرتباط الوثيق بني األنطولوجيا
(مبحث الوجود) ونظرية املعرفة ومبحث القيم والسياسة .ويعرب
املؤلف عن هذا األمر بالقول" :من املمكن أن تكون العالقة الوطيدة
بني األنطولوجيا ونظرية املعرفة ومبحث القيم والسياسة نقطة
ارتكاز مفيدة لفهم التنافر بني األسس النظرية والفلسفية للنظرية
السياسية واألطر الثقافية اإلسالمية من ناحية ،ومثيالتها الغربية من
ناحية أخرى"(((.
ويهتم املؤلف يف هذا القسم برشح طبيعة الرتابط بني األنطولوجيا
(مبحث الوجود) واإلبستيمولوجيا (نظرية املعرفة) واألكسيولوجيا
(مبحث القيم) والسياسة ،يف الثقافة اإلسالمية موض ًحا من خالل
ذلك رس التنافر بني النظرية السياسية االسالمية ومثيالتها الغربية؛
إذ يقول" :إن الفارق األسايس بني النظرة اإلسالمية إىل العامل والنظرة
الغربية يكمن يف التناقض بني 'نظرية املعرفة اإلسالمية املحددة
وجوديًا' و'الوجود املحدد بنظرية املعرفة' يف الرتاث الفلسفي الغريب"
(ص .)15

ويفرس املؤلف هذا الرتابط يف النظرية اإلسالمية بوجود ثابت
تقوم عليه كل التفصيالت األخرى ،سواء تعلقت بنظرية املعرفة أو
مببحث القيم أو بالنظرية واملامرسة السياسيتني .هذا الثابت يتمثّل
بنظرة اإلنسان املسلم إىل الكون ،يقول أوغلو يف هذا الصدد" :إن
نظرية املعرفة املحددة وجوديًا ،والقامئة عىل أساس النظر إىل العامل
منظم بقدرة الله تعاىل( ،كوزمولوجيا) ،تطرح نو ًعا
كل
بحسبانه ً
ً
محد ًدا من التفسري السيايس والرشعية السياسية يف اإلسالم" (ص.)15
هذا الثابت الذي يتلخص يف نظرة املسلم إىل العامل يتأسس عىل
فكرة األلوهية التي تلخصها عبارة "ال إله إال الله" ،والتي تجعل الله
سبحانه منز ًها ومتساميًا عن الوجود ومصدر كل إطالقية يف الكون
قائل" :إن املبدأ األسايس يف
النسبي .ويعرب املؤلف عن هذا األمر ً
الكونية (الكوزمولوجيا) اإلسالمية التي تقوم عىل فكرة األلوهية هو
 1أحمد داود أوغلو ،الفلسفة السياسية ،ترجمة إبراهيم البيومي غانم ،سلسلة "هذا هو
اإلسالم" (القاهرة :مكتبة الرشوق الدولية ،)2006 ،ص .15
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عقيدة التوحيد (ال إله إال الله) ومضمونها اإللهي .وميثّل هذا املبدأ
حلقة الوصل الرئيسية بني النظرية والتطبيق ،أو اإلميان والحياة ،أو
املثال والواقع يف النظرة اإلسالمية الكلية للعامل" (ص  .)16ويضيف:
"ميكن اعتبار هذا املبدأ باإلضافة إىل مبدأ تنزيه الله  -سبحانه
وتعاىل  -قاعدة مشرتكة بني املدارس والطوائف والتقاليد املتصارعة
يف التاريخ اإلسالمي".
ولعل أهم نتيجة أفرزتها فكرة األلوهية وقضية تنزيه الله وتساميه
وجوديًا هي وجود نوع من التدرج الهرمي ينطلق من الله ليصل إىل
الطبيعة مرو ًرا باإلنسان الذي أخذ عىل عاتقه تحمل األمانة وخالفة
الله يف األرض والسيادة عىل الطبيعة سيادة نسبية؛ لذلك فاإلنسان
مسؤول أمام الله أولً وقبل كل مسؤولية أخرى .يقول املؤلف:
"فعندما تلقّى اإلنسان األمانة من الله أصبح لديه قدر من السيادة
النسبية عىل الطبيعة املحدودة باملكان والزمان حسب هذا التدرج
من الله إىل الطبيعة مرو ًرا باإلنسان" (ص .)16
ويرتتب عىل هذا التدرج وجود تباين بني املستويات املعرفية يحول
كل ًّيا دون وجود إمكانية التداخل بني هذه املستويات .ويوضح
أوغلو هذا األمر بالقول" :يتطلب هذا التدرج عىل مستوى الوجود
تباي ًنا عىل املستويات املعرفية .فعلم الله ال ميكن تفسريه عىل نفس
املستوى املعريف لعلم اإلنسان ،ويتسق هذا التباين بني املستويات
املعرفية اتساقًا جوهريًا قويًا مع مبدأي التوحيد والتنزيه كأساسيني
للعقائد" (ص .)16

المعرفة ،الوجود ،الوحي
هذا القسم الذي وصفناه بكونه ذا طابع نظري ،يُع ّد امتدا ًدا وتتمة
للقسم الذي سبقه؛ إذ يستمر املؤلف يف رشح وتوضيح للرتابط بني
نظرية املعرفة ومبحث الوجود والنظرية السياسية يف الثقافة اإلسالمية.
هذا الرتابط الذي يرجع ،كام سبقت اإلشارة يف الفصل األول ،إىل وجود
ثابت وجودي يحدد نظرة املسلم إىل الكون ،يتأسس عىل فكرة األلوهية
والتسامي الوجودي لله سبحانه وتنزيهه عن مخلوقاته .يقول املؤلف
يف هذا الصدد" :إن 'املعرفة' يف طريقة التفكري اإلسالمي قد حددتها
وقررت معاملها ثوابت يف الوجود" (ص .)19
رس االتساق بني املعرفة والوجود
ويضيف املؤلف ً
عامل آخر يفرس به ّ
يف اإلسالم ،ويتمثّل هذا العامل بالوحي الذي يع ّد القرآن كالم الله
املوجه إىل عباده عرب الرسول ،والذي ال ميكن أن يُع ّد بأي حال خارج
رشا يرسي عليه كل ما
صفتني أساسيتني؛ األوىل بوصفه عب ًدا لله أي ب ً
رشا مكلفًا مبهمة
يرسي عىل بقية الناس ،والثانية بوصفه ً
رسول أي ب ً
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بطل
هي تأدية الرسالة وتبليغها إىل الناس .وهكذا فالنبي ليس ً
أسطوريًا وال هو كائن نصف إلهي .والعربة يف فكرة النبوة تكمن
يف أمرين:
•األول أن الوحي هو مصدر الحقيقة املطلقة الوحيد نظ ًرا إىل
مصدره اإللهي.

•الثاين هو أن النبي عىل الرغم من اتصاله غري املبارش بالله ،فإنه
يبقى يف حدود البرش املكلّف بتبليغ الرسالة ال غري.
ويرتتب عىل ذينك األمرين أن نظرة اإلنسان إىل الوجود محددة من
خالل الوحي ،وأن املعرفة التي يبنيها ال ميكن أن تكون علامنية نظ ًرا
الرتباطها باملصدر اإللهي ،كام أن حفاظ النبي عىل برشيته يتناسق
مع تسامي الله سبحانه وتنزيهه عن مخلوقاته .وهكذا تظل نظرية
املعرفة مؤطرة ومحددة وجوديًا بناء عىل فكرة الوحي.
وقد مثّل الوحي األساس الذي جمع الفرق اإلسالمية ،مع اختالفاتها
الجزئية ،عىل فكرة األلوهية والتسامي الوجودي لله سبحانه
واستحالة تداخل املستويات املعرفية .ويوضح املؤلف هذا األمر من
بطل أو
رسول (ص)  -وليس ً
خالل قوله" :إن مفهوم النبي بوصفه ً
كائ ًنا شبه إلهي  -باإلضافة إىل تفسري القرآن عىل أنه كالم الله قد أديا
إىل تأكيد التباين بني املستوى الوجودي واملستوى املعريف" (ص .)19
ويضيف يف موضع آخر" :امتدا ًدا للوحدة الوجودية تكاد املدارس
اإلسالمية تجمع تقريبًا عىل رفض إمكانية التعارض النهايئ بني الوحي
املن ّزل والعقل املحض ،من خالل اعتقاد هذه املدارس يف أن وحدة
الحقيقة تنبع من الوحدة املطلقة لأللوهية .ولذلك تؤكد املدارس
اإلسالمية بإرصار عىل أن العالقة بني التنزيل والعقل املحض عالقة
تكامل وليست عالقة تضارب" (ص .)19
هكذا يتضح أن علم الوجود املسؤول عن نظرية املعرفة واألطر
النظرية للسياسة يف اإلسالم إمنا هو نتيجة حتمية لفكرة الوحي.
قائل" :مشيئة
ويستدل املؤلف عىل هذا األمر مبا نقله عن ابن رشد ً
الله تتحقق من خالل النبوة؛ ألن علم الله الزم بالرضورة الختياره
خليفته الذي يجب أن تتوافر لديه القدرة عىل إصدار األحكام
أساسا
املستقلة يف قضايا الفقه (االجتهاد) ،األمر الذي ميكن اعتباره ً
للرشعية املعرفية  -القيمية للسلطة السياسية" (ص .)21
ويستمر املؤلف يف توضيح فكرة املعرفة املحددة وجوديًا يف النظرة
اإلسالمية من خالل عقد مقارنات مع الفكر الغريب الذي عرف عدة
انتقاالت عىل مستوى نظرية املعرفة املسؤولة عن التحديد الوجودي،
عىل عكس الثقافة اإلسالمية .فالثقافة الغربية عرفت تعد ًدا لآللهة
يف بيئة وثنية يف اليونان القدمية ،ث ّم انتقلت إىل فكرة الحلولية
يف املسيحية ،ث ّم بعد ثورة كوبرنيك يف الفلك أصبح التمركز حول
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الطبيعة ومتت إزاحة اإلله عن املركز لتتشكل معرفة علامنية قادت
يف الفرتة الحديثة إىل التمركز حول اإلنسان .ومع هذه التحوالت
والتقلبات ميكن القول إن الثقافة الغربية كانت تفتقد دامئًا إىل
فكرة "املرجعية النهائية املطلقة" بتعبري املفكر الراحل عبد الوهاب
املسريي؛ لذلك فاألطر الفلسفية لنظرية املعرفة تتغري باستمرار تب ًعا
لتطور املعارف ،وهكذا تتغري النظرة الغربية للوجود بصفة مطردة
وتب ًعا لتغري نظرية املعرفة ،عىل النقيض متا ًما من الفكر اإلسالمي
املتسم بوجود ثابت أسايس هو فكرة األلوهية وتسامي الله وتنزيهه،
أساسا عىل الوحي.
واملبنية ً
هكذا يصل املؤلف يف نهاية هذا القسم إىل نتيجة مفادها أن التباين
القائم بني الفكر اإلسالمي والفكر الغريب راجع باألساس إىل اختالف
أساسا من تصور كل ثقافة للوجود ،وليس نتاج
الرؤية الناتجة ً
الرصاعات التاريخية أو املؤسسية بني الثقافتني.

النتائج السياسية الختالف الرؤية اإلسالمية
للعالم عن الرؤية الغربية
سبقت اإلشارة إىل أن هذا القسم ُع ِني بإبراز النتائج العملية الختالف
الرؤى الوجودية بني الفكر االسالمي ونظريه الغريب ،لذلك فاملؤلف
حاول تحليل بعض النتائج السياسية لهذا التباين ،وذلك انطالقًا من
أربعة مؤرشات:
مشكلة تسويغ النظام السياسي -االجتماعي
على أساس كوني  -وجودي

يحاول من خالل هذا املؤرش املقارنة بني الفكر اإلسالمي والفكر الغريب
انطالقًا من نقطتني؛ ترتبط األوىل بأصل الدولة والثانية بغاية الدولة:
•أصل الدولة يف الفكر الغريب
بالعودة إىل الفكر السيايس اليوناين ،نجد أن أرسطو يستخدم األداة
املنهجية نفسها (االستقراء) ،سواء يف ما يتعلق بالوجود أو ما يتعلق
بالسياسة .األول من خالل استقراء حركة األجسام يف الواقع ،والثاين
من خالل استقراء النظم السياسية والدستورية لتحديد أفضل وضع
للدولة قابل للتطبيق .ويصف أوغلو هذا األمر بالقول" :إن محور هذا
التربير الواقعي املعتمد عىل املعرفة االستقرائية هو موقف طبيعي
راهن وليس إرادة وجودية متسامية" ،بحيث إن هذا االفرتاض يقوم
عىل افرتاض غائية طبيعية.
أصبحت إذًا الغائية الطبيعية ذاتية التكيف إضافة إىل املعرفة
االستقرائية األرسطية ركيزتني مهمتني يف تربير الدولة والنظام
السيايس  -االجتامعي ،بل أصبحت قضية التربير األساس النظري

مراجعات وعروض كتب
في فهم اختالف السياسة الغربية عن نظيرتها اإلسالمية:
قراءة في كتاب "الفلسفة السياسية" ألحمد دَاود أوغلو
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لكثري من النظريات واأليديولوجيات املختلفة بل واملتعارضة يف
فمثل نظرية اليد الخفية آلدم سميث
ً
تاريخ الغرب السيايس،
تعتمد يف تربير الليربالية عىل االفرتاض نفسه املتمركز حول الطبيعة
(الغائية الطبيعية).

للنظرة الوجودية اإلسالمية .لذلك يذهب املؤلف إىل أن مثالية الدولة
تحققت يف التاريخ اإلسالمي يف الحقبة النبوية أو حقبة الخلفاء
الراشدين ،بينام مل يحدث ذلك يف التاريخ الغريب مع مثالية أفالطون
مثل.
أو هيغل أو كانط ً

بل يذهب أوغلو إىل أبعد من ذلك؛ إذ يفرس ظهور االتجاهات
اإلنسانية يف الغرب عىل أساس الغائية الطبيعية ،فقد نشأت تلك
االتجاهات من خالل الجدل بني اإلنسان والطبيعة الذي يعتمد عىل
مبدأ "فهم واخرتاع" وقائع الطبيعة لتسخري الطبيعة ذاتها.

يخلص أوغلو إىل نتيجة يقول فيها" :هناك تكامل ووضــوح
للصورة السياسية والصورة الوجودية يف اإلسالم حتى لدى األميني
من املسلمني .عىل النقيض من ذلك ،نجد أن التعقيدات املبهمة
والالهوتية يف املسيحية  -خاصة فيام يتعلق بتقارب املستويات
الوجودية وبتجسيد األلوهية  -أدت إىل اقتصار التفسري والتأويل
عىل صفوة رجال الدين داخل املؤسسة الكنسية ،وبالتايل عدم انتشار
التربير من خالل عقيدة وجودية منهجية ،مام أدى إىل ضعف الصلة
املعرفية بني الالهوت والفلسفة ،وبالتايل علمنة املعرفة والحياة .أ ّما
يف الحقبة الحديثة فقد خرجت هذه العملية من دائرة الغموض
املوجودة فيام بني املستويني الوجودي والسيايس يف املسيحية،
وكونت قاعدة نظرية مستقلة عن اإلميان لتربير النظام السيايس عىل
أسس علامنية دنيوية" (ص .)37

•أصل الدولة يف الفكر اإلسالمي
ينبع أصل الدولة وتربير وجودها يف اإلسالم من العهد الذي يربط
اإلنسان بالله ،ويتجاوز حدود التاريخ .هذا العهد يقوم عىل فكرة
األمانة التي كلّف بها اإلنسان ليكون خليفة الله يف أرضه كام وردت
يف الوحي املنزل يف القرآن الكريم.
•غاية الدولة يف الفكر الغريب
أساسا
يرى صاحب الكتاب أن التربير الغريب لوجود الدولة املبني ً
عىل فكرة الغائية الطبيعية يجعل اإلنسان الغريب غري آبه باملشكالت
املتعلقة بالحياة األخروية (التخلص من األعباء األخالقية بتعبري عبد
الوهاب املسريي) ،لذلك فالسعادة الدنيوية هي أهم الركائز التي
وضعت الدولة من أجل تحقيقها .ويستدل مبثايل املذهب الرباغاميت
والليربايل منوذجني يندرجان تحت هذا التربير.

•غاية الدولة يف الفكر اإلسالمي
عىل النقيض من الفكر الغريب ،ينظر الفكر االسالمي إىل الدولة
بوصفها وسيلة لتحقيق العهد بني اإلنسان والله القائم عىل األمانة
واالستخالف؛ إذ يع ّد كل فرد يف املجتمع اإلسالمي مسؤولً مسؤولية
كاملة تجاه نفسه واآلخرين والكون كله .لذلك فغاية الدولة األساسية
يف اإلسالم هي تحقيق العدالة .ويرسد أوغلو عدة إحاالت ملفكرين
وفالسفة وفقهاء مسلمني من مشارب فكرية ومدارس مختلفة،
لكنها تتفق جميعها يف تأكيد تلك الغاية ،أمثال ابن تيمية واملاوردي
والفارايب وابن باجه وابن طفيل ونظام امللك والغزايل وابن رشد .فقد
رفض الفارايب والغزايل وابن باجه وابن رشد إمكانية عزل الفرد عن
املجتمع رفضً ا جاز ًما ،نظ ًرا إىل املسلمة التي تربط بني كامل اإلنسان
وكامل الدولة ،بل إن ابن تيمية ذهب إىل أن نرص الله للدولة رهني
فقط بعدلها عىل الرغم من إمكانية كفرها.
وال ميكن فهم إقامة العدالة بصفتها غاية للدولة إال باعتبار فكرة
أساسا
األلوهية والتسامي الوجودي وتنزيه الله ،وهو الذي ميثّل ً

مشكلة شرعية السلطة السياسية

يحاول أوغلو من خالل هذه النقطة إبراز تأثري الرؤية الوجودية يف
قضية الرشعية السياسية ،فهو يقارن بني دور الربملان بصفته مصد ًرا
أساسا لتلك
للرشعية السياسية يف الفكر الغريب ومبدأ الشورى بصفته ً
الرشعية يف الفكر اإلسالمي.
ففي الفرتة الحديثة ،تم عزل عملية الترشيع السيايس عن القيم
املعيارية الساموية من خالل إنكار فكرة "املعايري األبدية" ،لذلك
أصبحت املشاركة السياسية ومهمة الربملان والدستور وغريها من
اإلجراءات املؤسسية يف الرشعية السياسية الغربية تنبع من إطار
فلسفي يعتمد عىل رد املعرفة والقيم إىل مصادر إنسانية (علمنة
املعرفة والنظم السياسية).
بينام عىل خالف ذلك ،يعتمد الترشيع السيايس والرشعية السياسية
اإلسالميني عىل معايري أبدية وثابتة أي إنهام يرتبطان مبرجعية
قيمية نهائية ومطلقة .ويستدل أوغلو هنا بابن رشد ،إذ يقول" :إن
كامل الرشيعة وتفوقها عىل القوانني الوضعية مستمد من طبيعتها
الساموية ،األمر الذي يبني كيف أن فكرته عن الرشعية السياسية
تنطوي عىل بعد معريف محدد وجوديًا" (ص .)41
وهكذا فإن مبدأ الشورى ليس مجرد ضامن ملشاركة الناس يف
السياسة ،بل إنه أداة مهمة ملنع الطغيان ،وهذا أمر ينسجم مع
فكرة التسامي الوجودي حيث الله هو املطلق األوحد.
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يرصد أوغلو يف هذه النقطة التباين يف الرؤى الوجودية الغربية
واإلسالمية ،من خالل تربير القوة السياسية عرب نقطتني؛ تتصل األوىل
مبصادر القوة وترتبط الثانية مبامرسة القوة.
•مصادر القوة ومامرستها يف الثقافة الغربية
تتعدد مصادر القوة يف الفكر الغريب تب ًعا للتطور التاريخي الذي
شهده الغرب؛ فمفهوم القوة أخذ عدة دالالت عىل طول التاريخ
مثل عن
الغريب ،ففي اليونان القدمية كان الحديث مع أفالطون ً
القوة األخالقية ،بينام أخذ الرومان مفهوم القوة عىل داللته
السياسية الرصف "القوة السياسية" .أ ّما يف العصور الوسطى فقد
أخذ املنظرون باملفهوم الروماين عن القوة السياسية كام تحدده
مصادرها ،وأخذوا باملفهوم اليوناين عن القوة كام تحدد غايتها.
لذلك فالفهم املسيحي للقوة جمع دالالت متعددة للمفهوم،
ويعرب أوغلو عن هذا األمر بالقول " :استهدفت النظرية املسيحية
دعم صور القوة املختلفة الكثرية املوجودة جن ًبا إىل جنب ،سواء
عىل مستوى املؤسسات االجتامعية والسياسية أو عىل املستوى
بدل من إعادة
النظري من خالل تحقيق التوازن بني هذه الصورً ،
تنظيمها يف بناء متدرج من خالل تربير وجــودي ،ولهذا أمكن
للفهم الروماين للقوة السياسية  -البعيد متا ًما عن علم الوجود
 أن يظهر ويؤثر يف التفسري الالهويت املسيحي ،فظهر بسهولةكملمح جوهري يف النظريات السياسية الغربية عندما بدأت القوة
االجتامعية /السياسية واالجتامعية /االقتصادية الحقيقية يف زعزعة
السلطة البابوية كرمز لهيكل القوة يف العصور الوسطى" (ص .)45

أ ّما يف الفرتة الحديثة وتب ًعا لذلك ،فقد بني فهم القوة السياسية عىل
الفهم الروماين ،إذ ظهرت الواقعية السياسية مع ميكافيليل ومتت
عقلنة األخالق ،فأصبح اإلنسان هو مركز الوجود .وينبه أوغلو إىل
أن بعض االختالفات التي نشهدها اليوم يف الغرب فيام يخص تفسري
فمثل
أساسا إىل ما هو تقني وليس إىل ما هو فلسفي؛ ً
القوة ترجع ً
يفرس كل من ميلز ودال وفيرب القوة عىل أساس العالقات ،بينام
يذهب هوبز والسويل وكابالن إىل تفسريها بفكرة التملك ،لكن كال
التفسريين يف املحصلة يفتقد إىل أساس نظري وجودي.
ويفرس أوغلو التعددية السياسية املوجودة يف الغرب اليوم بالعودة
إىل التعددية الدينية التي طبعت تاريخه .وال يعني املؤلف
بالتعددية الدينية تعدد األفهام للمطلق الديني ،بل إن التعددية هنا
أساسا ،من خالل الرتاتبية التي طبعت العقيدة
هي تعددية املطلق ً
املسيحية (فكرة التثليث) .فكل الخصائص األساسية الوجودية

ددعلالا
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والقيمية واملنهجية للمذهب التعددي السيايس الفلسفي ميكن
اعتبارها امتدادات حديثة للتعددية الدينية القدمية أو االبيقورية أو
االستقراء األرسطي.
•مصادر القوة ومامرستها يف الثقافة اإلسالمية
عىل النقيض من الفكر الغريب ،يجد الفكر اإلسالمي تسويغًا لفكرة
القوة يتمركز حول الله ،إذ ميثّل الخلفية النظرية للتعددية الدينية
 الثقافية ووحدة املؤسسة يف التاريخ اإلسالمي .ذلك أن الثقافةاإلسالمية تفرتض وجود صلة وثيقة بني التسامي الوجودي والقوة
السياسية إن مامرسة أو تنظ ًريا .لهذا ال توجد  -بحسب أوغلو أي
محاولة عىل اإلطالق تقريبًا  -يف الرتاث السيايس اإلسالمي لتربير
القوة السياسية من دون الرجوع إىل البعد الوجودي.
وبناء عىل كل ذلك ،يذهب املؤلف إىل أن فكرة رجوع القوة
والسلطة بأكملها إىل الله توحي بأن القوة يف صورها املادية
االقتصادية أو وضعيتها السياسية عىل األرض تبقى مؤقتة ونسبية،
وهكذا فإن مامرستها ال تتم إال بعد تربيرها بالرجوع إىل قوة
الله املطلقة.
هكذا نجد أن املامرسة السياسية اإلسالمية (مامرسة القوة) تتم
بناء عىل مبدأ التعاون املبني عىل مفهوم األخوة كام حدده القرآن.
د .المركزية والتعددية في النظام السياسي

يحاول املؤلف يف هذه النقطة أن يفرس طبيعة التعددية السياسية
يف ظل مركزية سياسية بني الواقع الغريب والواقع اإلسالمي انطالقًا
من النقطة ذاتها؛ أي التباين عىل مستوى الرؤى الوجودية .ويلخص
أوغلو هذا األمر بالقول" :يكشف الواقع التاريخي عن استمرار
وتعايش كثري من الثقافات املختلفة واملجتمعات الدينية عىل مدى
قرون تحت حكم الدولة اإلسالمية ،عىل حني نجد أن املجتمعات
املتسامحة يف التاريخ السيايس الغريب نتاج للفرتة الحديثة فقط،
األمر الذي يوضح أن العالقة بني هذين البناءين السياسيني البديلني
ليست عالقة مراحل مختلفة ،ولكنها عالقة نابعة من ثقافات
سياسية وتصورات سياسية مختلفة متثّل امتدا ًدا لرؤيتني بديلتني
للعامل" (ص .)55
•املركزية والتعددية السياسية يف الغرب
يوضح أوغلو أن مركزية الدولة يف الرتاث الغريب مل تتأسس عىل
أسس نظرية تتصل برؤية وجودية مفارقة للعامل ،بل إنها كانت
نتيجة ظروف تاريخية طارئة .ويرضب مثالً بفلسفة "هوبز" التي
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تؤمن بوحدة املؤسسة انطالقًا من الحاجة امللحة (يف عرصه) إىل
النظام والوحدة تفاديًا لالضطراب والفوىض ،وهذه النظرة لها
مربراتها العملية إذا ما فرسناها استقرائ ًيا.
أ ّما فيام يخص التعددية ،فريدها إىل أمرين :األول يرتبط بالثورة
الصناعية ،حيث التعددية السياسية مجرد تعبري عن واقع متغري
يحمل تزاي ًدا للمنظامت والروابط االقتصادية .والثاين هو ارتباط
التعددية السياسية بعدم وجود مطلق ميثّل مرجعية نهائية ،وبناء
عليه فالتعددية السياسية نتاج للتعددية الدينية سواء يف اليونان
القدمية (تعدد اآللهة) أو يف الفرتة املسيحية (تعدد املطلق).

•املركزية والتعددية السياسية يف اإلسالم
تقوم وحدة املؤسسة السياسية اإلسالمية بحسب هذا الكتاب
عىل وجود صلة نظرية بني الوحدة الوجودية املتمثلة بالتوحيد
والوحدة السياسية .لك ّن ذلك ال يلغي وجود تعددية سياسية
وحتى دينية داخل الوحدة السياسية للدولة اإلسالمية؛ إذ هناك
وحدة سياسية مع وجود تعدد الجامعات الدينية الثقافية ،كام أن
التقسيم اإلسالمي للمحكومني كان أفق ًيا وليس هرم ًيا.
وينعكس هذا األمر عىل الواقع والنظرية االقتصاديني يف اإلسالم؛
فالتعددية الدينية  -الثقافية يف التقسيم األفقي تتطلب عقلية
اقتصادية تلغي الفرق بني االقتصاد املعياري واالقتصاد الوضعي،
بحيث يتم توجيه الثاين انطالقًا من األول الذي يكون مبنيًا عىل
العقائد ،ويعطي مثالً بالزكاة التي تعد حقًا للفقري عىل الغني.
هكذا كانت النتيجة كام يقول أوغلو هي" :أن أدت التعددية
اإلسالمية الدينية  -الثقافية القامئة عىل قوة سياسية محددة
وجوديًا إىل تعددية قانونية نظ ًرا لوجود ثقافات أصلية ،كام أدت
إىل توحيد املؤسسة نظ ًرا للدور املهم الذي تقوم به الدولة يف إقامة
العدالة يف كل أنحاء العامل" (ص .)58 ،57
وينهي املؤلف هذا الفصل بسؤال" :هل ستتحول املجتمعات
اإلسالمية إىل بنية التعددية االجتامعية /االقتصادية؟" ويجيب
بالقول" :إن هذا السؤال وجب تقييمه من خالل 'النظرة إىل
العامل' ،ال من خالل اسرتاتيجيات التحول املؤسيس املفروضة عىل
املجتمعات عن طريق الصفوة السياسية املستغربة" (ص .)58
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يدور هذا الفصل حول مفهوم األ ّمة الذي يُع ّد مفهو ًما إسالم ًيا ً
تستحيل ترجمته إىل لغات أخرى ،فاأل ّمة يف التصور اإلسالمي مجتمع
مفتوح أمام أي إنسان بغض النظر عن أصله أو جنسه أو لونه برشط
أن يقبل املسؤولية ،فهي أساس تحديد الهوية وعملية العالقات
االجتامعية السياسية التي يعيشها املسلم داخل بيئة اجتامعية
سياسية .ويؤكد املؤلف أن مفهوم األ ّمة يرتبط نظريًا ومنطقيًا وعمليًّا
باآلية القرآنية "إن هذه أ ّمتكم أ ّمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون".
بينام تتأسس العالقات السياسية واالجتامعية داخل الدولة يف الغرب
عىل املواطنة ،ويرفض الفهم اإلسالمي – بحسب املؤلف  -هذا
املعيار ألنه خارج عن إرادة الناس .وقد جاءت فكرة املواطنة نتيجة
للتطور السياسية يف الغرب؛ أي إنها نتيجة واقعية وليست نتاج بناء
نظري يتصل بنظرية وجودية متناسقة كام هو الحال يف اإلسالم .فقد
انتقل الغرب من مفهوم الدولة  -املدينة إىل مفهوم الدولة  -األ ّمة،
وذلك بظهور القوميات وانهيار النظام التقليدي بأوروبا وظهر نظام
جديد كانت قاعدته القيمية الدينية هي الربوتستانتية ،وقاعدته
العلمية الفكرية هي نظرية غاليليو عن الحركة ،وقاعدته االجتامعية
السياسية هي السيادة القومية املطلقة للملكية داخل حدود إقليمية
مع ّينة ،وقاعدته االجتامعية االقتصادية هي الروح التجارية.
هذا النظام سيتغري هو اآلخر تب ًعا للتطور التاريخي .وهكذا فالنظام
الدويل من وجهة النظر الغربية يقوم عىل التعددية املتغرية باستمرار
بينام يقوم النظام الدويل يف اإلسالم عىل ثنائية دار اإلسالم (األ ّمة)
ودار الكفر .وينبه املؤلف إىل العالقة بني املفهومني ليست كام
حددها بعض املسترشقني ،بل إن ما يجمع الدارين ليس هو الحرب
دامئًا ،بل إن الحالة الطبيعية والدامئة يف العالقات الدولية هي السالم،
حل اضطراريًا أو استثناء.
وتبقى الحرب ً
ويختم أوغلو هذا الفصل مربزًا أن هذا التباين راجع إىل تباين الرؤى
الوجودية الغربية واإلسالمية ،فيقول" :لقد جاءت كل هذه املفاهيم
والتصنيفات للنظام السيايس كنتيجة مبارشة لرؤية النظريات
السياسية اإلسالمية للعامل القامئة عىل عالقة وطيدة بني التصور
الوجودي والتصور السيايس ،أ ّما 'األ ّمة  -الدولة' الغربية فهي  -عىل
النقيض  -نتاج علامين محض نشأ من تصور محدد للعامل ،يؤدي إىل
قطع جسور الصلة بني التناول الوجودي والوعي السيايس" (ص .)63

