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من الخالفة إلى ما يشبه الملك :تحوالت الخطاب
في األزمنة اإلسالمية الوسيطة

فاطمة نا�صر

يتناول عز الدين العالم �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة احل�سن الثاين ،يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم» ،وال��ذي حمل عنوان «درا���س��ة يف خطاب الأدب��ي��ات ال�سيا�سية الإ�سالمية
الو�سيطة» ،مو�ضوعاً يف غاية الأهمية؛ �أال وهو :اخلطاب ال�سيا�سي يف الأزمنة الإ�سالمية الو�سيطة ،وهي الفرتة التي حت َّولت فيها اخلالفة �إىل �شكل من �أ�شكال امللك املتوارث .وكيف �أ َّن
هذا الو�ضع اجلديد على امل�سلمني َج َعل امل�شتغلني على اخلطاب ال�سيا�سي يت�أثرون ،وي�ستقون الكثري من خطاب املمالك العريقة من فر�س وعجم .ويقول الكاتب� :إ َّن الثقافة ال�سيا�سية
الفل�سفية والثقافة ال�سيا�سة ال�شرعية املتم ّثلة فيما ي�سمى «كتب الأحكام ال�سلطانية» ،قد ت�أثرت بثالث مرجعيات �أ�سا�سية؛ هي :ال�سيا�سة الفار�سية/ال�سيا�سة ال�سا�سانية ،واحلكم
اليونانية الهلن�ستية ،والتجربة العربية الإ�سالمية.
مظاهر الت�أثر بالقيم الفار�سية واليونانية
لقد حت َّول احلكم الإ�سالمي من اخلالفة �إىل نظام �أ�شبه
بامللك امل��ت��وارث خ�لال ف�ترة لي�ست بالطويلة بعد وف��اة
النبي -عليه ال�سالم -وك��ان لهذا التحول �أث��ر كبري على
اخلطاب الديني-ال�سيا�سي ،فكما نعلم لي�س التحول �إىل
تر�سخت
نظام موروث بالأمر الهني على امل�سلمني الذين َّ
ف��ك��رة �أنَّ �أم��ره��م ���ش��ورى بينهم؛ فنجد م��ن الفقهاء من
ُي�صر على �أن ال�سلطان والإ���س�لام ال يجتمعان ،ومنهم
م��ن َق��بِ��ل اج��ت��م��اع امل��ف��ه��وم�ين ح��د ال�����ش��ط��ط والإ���س��ف��اف.
فهل ه��ن��اك تناق�ض ح��ق��اً بينهما؟ ُي�صر بع�ض املفكرين
الإ�سالميني كالأ�ستاذ ر�ضوان ال�سيد على وجود تناق�ض
�أ�صيل بني الكتابات ال�سلطانية وبني الإ�سالم ..على �سبيل
املثال :يرى �أن مبد أ� «انتهاز الفر�ص» ال يتالءم والفكر
ال�سيا�سي الإ���س�لام��ي ،وي���رى ك��ذل��ك �أن ف��ك��رة الطبقات
االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ف��ار���س��ي��ة ت�����ص��ط��دم يف ك��ث�ير م��ن الأح��ي��ان
بامل�ضامني الإ�سالمية ،ويخالف مبادئ �أ�سا�سية -كمبد�أ
�أن النا�س �سوا�سية ك�أ�سنان امل�شط -غري �أنَّ �أغلب الباحثني
ال�سيا�سي
�����ص
مل ي��ج��دوا ه���ذا ال��ت��ن��اق�����ض؛ ب��دل��ي��ل �أن ال��ن َّ
َّ
ال�سلطوي مل يتغري حتى حني ك��ان ي�ستقى من امل��وروث
َّ
الإ���س�لام��ي ال��ع��رب��ي ،كما فعل مثال اب��ن احل���داد يف كتابه
«اجلوهر النفي�س يف �سيا�سة الرئي�س» ،الذي يعتمد على
�أخ�لاق امل��روءة العربية يف �صياغة خطابه .وجن��د �أنَّ كل
ف��ق��ه��اء الآداب ال�سلطانية مهما اخ��ت��ل��ف م��ورده��م ال��ذي
ي�ستقون منه -ال�تراث الفار�سي ،اليوناين الهلن�ستي� ،أو
املوروث الإ�سالمي العربي -فخطابهم مت�شابه ال تناق�ض
فيه ،وال زعزعة ل�سلطوية ال�سيا�سة .وم�ؤيدو هذا الر�أي
ُكرث؛ �أبرزهم :الباحث �إح�سان عبا�س ،والأ�ستاذ عبداملجيد
ال�صغري ،وكاتب املقال...وغريهم كرث .ومن وجهة نظري
املتوا�ضعة� ،أراين �أت��ف��ق معهم؛ ففي �أث��ن��اء ق��راءت��ي لهذا
املقال ،تذكرت كيف �أن� أش� اخلليفة ُعمر بن اخلطاب «ديوان
العطاء»؛ حيث خالف به ما كان �أبوبكر ال�صديق يقوم به؛
مثل :تق�سيم الأم��وال على النا�س بالت�ساوي ال ف��رق وال
متييز بينهم ،بينما اختلف ُعمر بن اخلطاب عنه ،وقيل
�إن��ه ق��ال :ال �أج��ع��ل م��ن قاتل ر���س��ول اهلل كمن قاتل معه،

و�شرع بح�صر النا�س ابتدا ًء مبنازلهم ،وبد�أ ببني ها�شم.
وم��ن ه��ذا املثال الب�سيط ن َُلحظ �أم��ري��ن :اقتبا�س فكرة
الدواوين الفار�سية ،والأمر الثاين :تق�سيم النا�س بنظام
طبقات لي�س فار�سياً (كما �أراه) و�إمنا عربي �إ�سالمي؛ قام
عمر -ر���ض��ي اهلل ع��ن��ه -ب�صياغته بنف�سه اب��ت��دا ًء بدرجة
ال��ق��راب��ة م���ن ال��ن��ب��ي ���-ص��ل��ى ع��ل��ي��ه و���س��ل��م -و�أ���س��ب��ق��ي��ت��ه��م
يف اجل��ه��اد والإ����س�ل�ام ،ب��ل �إن���ه �أع��ط��ى بع�ضهم �أك�ث�ر من
غريهم على �أ���س��ا���س حمبة النبي ل��ه؛ مثل فر�ضه لعمر
ب��ن �أب��ي �سلمة � 4آالف دره��م .ون��رى �أنَّ ك�لا م��ن �أب��ي بكر
وعمر اختلفا يف هذا ،رغم �أن ًّ
كل منهما ا�ستند �إىل فهمه
للإ�سالم؛ ف�أبوبكر ر�أى �أنَّ النا�س �سوا�سية ك�أ�سنان امل�شط،
وعمر ر�أى غري ذل��ك ،واعتمد الن�سب ودرج��ة القرب من
النبي يف تق�سيم العطايا.
وال ُيكن �أن نُنكر �أن ُك��ت��اب الآداب ال�سلطانية اقتب�سوا
من الثقافة الفار�سية واليونانية ،لكنهم �أي�ضاً لقَّحوها
ب��ال�تراث الإ���س�لام��ي ل��ت��ك��ون �أك�ث�ر جت��ان�����س��اً م��ع واق��ع��ه��م،
وهذه حال الأمم يف كل زمان ومكان؛ فال ُيعقل �إنكار هذا
ال��ت��ب��ادل بينها .ون�لاح��ظ �أن الأح��ك��ام ال�سلطانية زاخ��رة
ب��اال���س��ت�����ش��ه��ادات ال��ق��ر�آن��ي��ة يف م��ق��اب��ل امل��ق��والت الفار�سية
واحلكم اليونانية الهلن�ستية ،دون تفا�ضل بني ما قاله
اهلل ور����س���ول���ه ،وم���ا ق��ال��ه ح��ك��ي��م �أو م��ل��ك ف��ار���س��ي .وم��ن
الأمثلة على ذلك :نرى ابن �أبي الربيع يف كتابه «�سلوك
املمالك يف تدبري املمالك» ي�ستقي من ال�تراث اليوناين،
بينما ابن املقفع واملاوردي ُي� ِّؤ�س�سان ما كتباه على الرتاث
الفار�سي� .أما ابن احلداد و�أبوبكر الطرطو�شي ،فيعتمدان
ع��ل��ى امل�����وروث الإ����س�ل�ام���ي ال��ع��رب��ي؛ ف��اب��ن احل�����داد يبني
ت�صوراته على مكارم الأخالق العربية وقيم املروءة ،بينما
الطرطو�شي يركز على مكارم الأخالق الإ�سالمية.
العالقة الطردية بني ال�شرع وال�سلطان
يتَّ�ضح �أنه كلما زادت مظاهر امللك وال�سلطان يف اخلالفة
الإ���س�لام��ي��ة ،زادت هيمنة ال�����ش��رع وع�ل�ا ���ص��وت��ه .فيقول
ال��ك��ات��ب �إنَّ ال��ع�لاق��ة ال مي��ك��ن �إن���ك���اره���ا؛ ح��ي��ث جن���د �أن
غالبية من كتبوا عن ال�سلطان هم الفقهاء ،وهم �أنف�سهم
من يفتون يف النهار مبا �أم��رت به ال�شريعة .فال�سلطان

وال�شرع يف تراثنا الإ�سالمي وحا�ضره يبدو �أن بقاء كل
منهما م��ره��ون ب���الآخ���ر .ف��ك��م��ا ق���ال ع��ب��داهلل ال��ع��روي يف
مفهوم الدولة «ال�سلطان يخدم ال�شريعة ظاهراً؛ لأنها
بالدين
تخدمه باطناً»� ،أو كما قال �أحد ال�شعراء« :امللك ِّ
يبقى ...والدين بامللك يقوى».
ورغ���م ه��ذا ال��ت��ق��ارب ب�ين ال�سلطان وال�����ش��رعَ ،ي��� َرى كاتب
امل��ق��ال �أن���ه ال ُي��وج��د خلط ب�ين امل��ج��ال ال�سيا�سي وامل��ج��ال
الديني الت�شريعي .ف�أبرز ُكتاب الأدب ال�سلطاين كاملاوردي
ف�صلوا يف كتاباتهم ب�ين �أم��ري��ن� :سيا�سية
واب��ن احل���داد َّ
ال��دي��ن و�سيا�سية الدنيا .ف�سيا�سة ال��دي��ن تتعلق بق�ضاء
ال��ف��رائ�����ض وتطبيق ال�شريعة م��ن ب��ي��وع و�أن��ك��ح��ة وط�لاق
و�إي���ج���ارات وغ�ي�ره���ا� .أم���ا �سيا�سية ال��دن��ي��ا ،ف��ه��ي املعنية
ب�����ش���ؤون �إع���م���ار الأر������ض ك��ت��دب�ير احل����روب و�أم����ن ال�سبل
وحفظ الأموال .ويقول الكاتب �إنَّ ال ُكتاب الفقهاء �أعطوا
�أولوية للمجال ال�سيا�سي؛ لأنه يتعلق بامل�صلحة العامة.
�أما خرق ال�شريعة الدنيوية �ضرره حم�صور على املذنب
�أو يف حميطه ال�ضيق ،على عك�س خرق �أدب ال�سيا�سة الذي
فيه تخريب لعمارة الأر�ض وفيه �ضرر عام.
الأديب ال�سلطاين واخلطط الدينية والدنيوية
ُي َ
�ل�ا َح���ظ �أنَّ م���ؤل��ف الأدب ال�����س��ل��ط��اين رغ���م ِ�صياغته
ل��ل��خ��ط��ط ال���دي���ن���ي���ة وال���دن���ي���وي���ة ي���ت�������ش��� َّدد يف اخل��ط��ط
الدنيوية ،ويت�ساهل يف اخلطط الدينية؛ مثال ذلك:
ال��ت�����ش��دد ال��ك��ب�ير يف و���ص��ف ت��ول��ي��ة �أ���ص��ح��اب ال��وظ��ائ��ف
الدنيوية ،ويف املقابل الت�ساهل يف �أم��ر تف�صيل تولية
وظائف ال�ش�ؤون الدينية لي�صبح �أم َر تعيينهم بيد �أهل
املنطقة نف�سها .غري �أن هذا التف�ضيل ال�ضمني ال َيلغي
�أب��داً مقام املفتي ،فهو يحول ال�سلطان �إىل طالب لها.
كما �أنَّ دور ال�سلطان فيها -كما يقول الكاتب« -كدور
�شرطي املرور» ي�ضمن ال�سري دون ا�ضطرابات .وال يرى
الكاتب وج��ود تعار�ض بني الدين وال�سيا�سة؛ حيث �إن
�ش�ؤون كل منهما ت�سري دون �إعاقة من الأخرى .فاحلياة
ال�سيا�سية ال�سلطانية ق��ائ��م��ة وك��ذل��ك ح��ي��اة الفقهاء
والأئمة.
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