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االلتقاء واالفتراق بين مرايا األمراء
وأدبيات السالطين

زهرة ال�سعيدية

ظهرتْ يف القرون الو�سطى يف الرتاث امل�سيحي والإ�سالمي -على خلفية دينية وتقليدية� -أدبيات ُتعنى بالأمراء وال�سالطني ،تغلب عليها النزعة الأخالقية؛ يبحث عز الدين العالم يف
مقاله «مفهوم العدل بني ن�صائح امللوك الإ�سالمية ومرايا الأمراء امل�سيحية» ،نقاط االلتقاء واالنف�صال يف هذه الأدبيات ،وي�ستعر�ض مو�ضوع العدل يف كال الأدبني .ويقول الكاتب :لو
ن�صا من ن�صو�ص مرايا الأمراء امل�سيحية ُن�سب لواحد من �أٌدباء ال�سالطني َ
ل�شق علينا �إدراك ذلك� .أرى �أن هذا �صحيح ن�سب ًّيا �إذا َغ َ�ض�ضنا النظر عن املوا�ضيع ال�شائكة واالجتاهات
�أن ًّ
الدقيقة يف كال الفكرين ال�سيا�سيني ،وركزنا على مو�ضوعاتها الرئي�سية.

ففي درا�سة �أُعدت يف جامعة �ستانفورد تقارن بني الن�صو�ص
امل�سيحية/الغربية وال�شرقية/الإ�سالمية ،باعتماد طرق
ريا�ضية حل�ساب الفروقات بينهما ،ات�ضح �أن االختالفات
فيما قبل ال�ق��رن ال�ث��اين ع�شر هام�شية ومي�ك��ن جتاهلها،
�أما بعد القرن الثاين ع�شر فبد�أت كل واحدة منهما ت�سلك
منعطفا خمتلفا لأ�سباب �س�أذكرها ختاماً.
مل�ع��اجل��ة � �س ��ؤال م�ت��ى وك �ي��ف حت ��دي ��داً ،ان�ف���ص�ل��ت ال�ت�ج��رب��ة
الإ�سالمية ال�سيا�سية عن نظريتها امل�سيحية ،وركدت حتى
ال�ق��رن التا�سع ع�شر بعد �أن كانت متماثلة معها تقريباً،
وم�شاركة �إياها الرتاث امل�ؤ�س�سي ،ال ب ّد من �إلقاء نظرة على
ثيمة ومو�ضوعات املرايا امل�سيحية والآداب ال�سلطانية ،وال
بد من الرتكيز على �أحد موا�ضيعها لنحدد نقاط االلتقاء
واالنف�صال ،وكما فعل الكاتب فقد ركز على مو�ضوع العدل
والرعايا ،والعدل والقانون يف كال الفكرين.
الثيمة العامة لأدبيات امللوك
ت َّت�سم الثيمة العامة لأدب�ي��ات امل���ش��ورة والن�صيحة امللكية
اال�سالمية وامل�سيحية باجلمود؛ فهي ال تقدم �أي حتليل
�سيا�سي �أو �أي حقائق معرفية ع��ن املجتمع وال�سيا�سة يف
تلك الفرتة من الزمن ،و�إمن��ا ين�صب ج� ّل اهتمامها على
ذات امللك والأخالقيات الواجب عليه التحلي بها كي يكون
احلاكم املثايل .اتفق معظم الباحثني يف الأدبيات امل�سيحية
على �أن الإهمال الذي طال هذه الكتابات �سببه خلوها من
�أي ��ش��يء يخ�ص نظرية ال��دول��ة ،وعجزها ع��ن ت�ق��دمي �أي
�إ�سهام يذكر يف الثقافة الدميقراطية.
ورغ��م �أن بع�ض املحققني الإ�سالميني ق��ال��وا بف�ضل �آداب
ال�سالطني يف الت�أ�سي�س لدولة قانون عادلة� ،إال �أن للدكتور
علي �أوم�ل�ي��ل ومفكرين �آخ��ري��ن �آراء خمتلفة ت ��وازي �آراء
الباحثني يف م��راي��ا الأم ��راء امل�سيحية ،فهم ال ي��رون فيها
�أي �أهمية �سيا�سية ُتذكر ،ونقتب�س لعلي �أومليل هنا�« :أن
ال�غ��ائ��ب الأك �ب�ر ع��ن ه ��ذا الأدب ال���س�ي��ا��س��ي الإ� �س�لام��ي هو
املجتمع وال�سيا�سة كما كانا يف الواقع الفعلي».

لكن �سيكون من الإجحاف حقاً �أن نرفع عن هذه الأدبيات
كل فائدة ،فهي و�إن كانت ال تفعل �شيئا �سوى «وعظ و�إر�شاد
الأم��راء» وتكرار نف�سها ،ف�إنها على الأقل تعك�س املعتقدات
واملمار�سات يف تلك احلقبة ،كما �أنها تفتح نافذة على حياة
الق�صور والأمراء للمهتمني بالتاريخ.
العدل يف �أدبيات امللوك
تنزع هذه الأدبيات �إىل تقدمي ر�ؤية حلاكم عادل ال يظلم،
يعامل اجلميع على قدم امل�ساواة من خالل التزامه بعدة
�أخالقيات يف مقدمتها العدل .ويف حني �أن ه��ذه الأدبيات
تعترب امللك فوق القانون �إال �أنها تتو�سله بح�شمة �أن ميتثل
للقانون و�أن ير�أف برعيته ،وال يت�ضح من ذلك �أنها تدعوه
لأ�سباب �أخالقية بحتة ،فهي دائما ت�ؤكد للملك �أن التزامه
بهذه الأخالقيات �إمنا ين�صب يف �صاحله هو ،فمث ً
ال:
 �إذا اح �ت�رم ه ��و وح��ا��ش�ي�ت��ه ح� ��دود ال�ع�ت�ب��ة يف ا��س�ت�ج�ب��اءامل�ستحقات ال�سلطانية ومل يتجاوز حد املعقول يف �إجحاف
الرعايا وامت�صا�ص �أموالهم ،ف�سي�ستمر الرعايا يف العمل
و�سداد ال�ضرائب� ،أما �إذا جاوز احللب ف�سيحلب الدم؛ �أي
�سينهكهم ولن ي�صبحوا قادرين على احتمال جوره.
 �إذا احرتم الرتاتبية االجتماعية واتبع �سيا�سة الرتغيبم��ع الأع �ي ��ان وال �� �ش��رف��اء� ،سيك�سبهم يف ��ص�ف��ه و�سيحفظ
موقعه.
ويف معر�ض احلديث عن الرعية� ،أ�شار الكاتب �إىل ت�صورات
الأدب �ي ��ات امل�سيحية والإ��س�لام�ي��ة ع�ن�ه��ا ،وامل �ف��ارق��ة امل�ث�يرة
للجدل هنا هي �أنها تعترب الرعية �أ�سا�س ال�سلطة وم��ادة
ا�شتغالها من جهة ،ومن جهة �أخرى ت�صوغ ت�صورات دونية
ب�ش�أنهم ناعتة �إياهم ب�صفات حتقريية.
انف�صال التجربتني
ت �ت �غ َّ�ير الأم� � ��ور ت��دري �ج � ًّي��ا يف ب ��داي ��ة ال �ق ��رن ال �ث ��اين ع�شر
بالن�سبة للمرايا امل�سيحية ،وت�سلك م�سلكاً مغايراً للرتاث
ال�سلطاين؛ فهي مل تعد تقت�صر على الن�صح امل�ج��رد بل

جت ��اوزت ذل��ك لتهتم مبتطلبات ال�سلطة يف ذل��ك ال��وق��ت،
وركزت على التقنيات ال�سيا�سية التي �ستنعك�س الحقاً على
التطبيقات العملية؛ مثل �سن القوانني وجم��االت �أخرى.
رغم �أن فكرة «القانون فوق اجلميع» مبن فيهم امللك بد�أت
تلوح ب�شكل حمت�شم يف �أدب�ي��ات الع�صر الكارولنجي 800م
987م� ،إال �أن�ه��ا �أ�صبحت �أك�ثر �صالبة يف ك�ت��اب��ات هلينارالذي بد ًال من �أن ي ّ
ُ�شط يف التغني بف�ضائل العدل ك�سالفيه،
ت�ض ّلع يف �شرح اخلطوات العملية لتحقيقه ،م�ؤكداً �أهمية
القوانني الب�شرية و�إعطاء الأولوية لل�صالح العام .كل هذا
بجانب علمنة احل�ي��اة املدنية� -أدى النخفا�ض تدريجييف الرتكيز على ال��دي��ن يف �أدب �ي��ات امل��راي��ا ،وم��ن ث��م �أخ��ذت
ال�ك�ت��اب��ات الأوروب� �ي ��ة ت��زي��ح ال�ث�ي��وق��راط�ي��ة ع��ن ال���س�ي��ا��س��ة،
و�أخذت تركز �أكرث و�أكرث على املجتمع ومتطلبات الع�صر،
وحاربت من �أج��ل ت�أطري تطورات احلياة املدنية امل�ستمرة
ب�ق��وان�ين ت��ر��س��ي دع��ائ��م امل�ج�ت�م��ع امل ��دين ،يف ال��وق��ت ال��ذي
حاربت فيه كذلك من �أج��ل تقرير احلكم كمهنة مهمتها
احلر�ص على الدولة و�شعبها.
كل الذي حدث يف �أوروبا بعد القرن الثاين ع�شر مل يحدث
ل�ل�أ��س��ف يف ال �ع��امل الإ� �س�لام��ي؛ ح�ي��ث ا��س�ت�م��رت ال�ك�ت��اب��ات
ال�سيا�سية الإ�سالمية على حالها حتى �سنوات مت�أخرة من
القرن التا�سع ع�شر فبقيت احلياة املدنية حبي�سة ال�شرع
وم ��دون ��ات ال�ف�ق�ه��اء ،وظ ��ل ال�ترك �ي��ز ع�ل��ى ال��دي��ن ح��ا��ض��راً
ب�شدة يف ال�سيا�سة ،و�أ�صبح القانون هو ال�شرع وعلى احلكام
االلتزام و�إلزام اجلميع به.
ويرى الكاتب �أن املع�ضلة التي حدثت يف الكتابات ال�سيا�سية
الإ�سالمية هي �أنها رف�ضت �أي تقنني مدين �أو �أي م�شاركة
ب�شرية يف �صناعة قوانني تنا�سب متغريات احلياة املدنية.
و�أرى �شخ�ص ًّيا �أن �سبب ذل��ك هو البالدة والتثاقل؛ فهذه
الكتابات قبلت باالقتبا�سات ال�ضمنية م��ن �أنظمة احلكم
ال�سا�سانية والفار�سية بحجة «ال�سيا�سة الإ�صالحية» ،لكنها
مل تلقِ با ًال للتطورات االجتماعية يف ال�شارع الإ�سالمي ،بل
جتاهلتها وح�شرتها يف ب�ؤرة ال�شرع ال�ضيقة.
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