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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 1ملخص ٤تاضرات الفكر السياسٌي العريب اإلسبلمي

 مقدًٌمة:

ألجل دراسة الفكر السياسي العريب اإلسبلمي؛ ال بدَّ من معرفة أبرز "االٕتاىات"     
الفكرية السياسية, اليت شهدىا التأريخ اإلسبلمي, اليت أعقبت "عصر التنزُّؿ", بدءان "بعصر 
ا ما يتَّصل  , ف كثَتو من اجملاالت, كال ٯتَّ الركاية, فالتدكين", كما شهده من إ٧تاز معرفًٌ

ُي ٢تا.اب  لااىرة السياسية, أك يسسًٌ

كال بدَّ من التأكيد على حقيقةو مهمَّة, تتصل ابلباعث اإلبداعيًٌ للعلم كا١تعرفة, فالقرآف      
الكرًن ىو الدافع إليها, ف إطار معادلًة"الوعي, كالسعي", اليت أتسست على أكَّؿ مفهوـو 

"القراءة", الذم حدَّدت مبل٤تو , ىو مفهـو , كأبعادىه, كمقاصدىه, آايت سورة الىعلىق, معرفٌو
رىأٍ  ٍنسىافى  خىلىقى ( 1) خىلىقى  الًَّذم رىبًٌكى  اًبٍسمً  ف قولو تعاذل: }}اقػٍ  كىرىبُّكى  اقٍػرىأٍ ( 2) عىلىقو  ًمنٍ  اإٍلً

ـي  ٍنسىافى  عىلَّمى ( 4) اًبٍلقىلىمً  عىلَّمى  الًَّذم( 3) اأٍلىٍكرى ٍنسىافى  ًإفَّ  كىبلَّ ( 5) يػىٍعلىمٍ  دلىٍ  مىا اإٍلً  لىيىٍطغىى اإٍلً
هىى الًَّذم أىرىأىٍيتى ( 8) الرٍُّجعىى رىبًٌكى  ًإذلى  ًإفَّ ( 7) اٍستػىٍغٌتى  رىآهي  أىفٍ ( 6)  صىلَّى ًإذىا عىٍبدنا( 9) يػىنػٍ
 كىتػىوىذلَّ  كىذَّبى  ًإفٍ  أىرىأىٍيتى ( 12) اًبلتػٍَّقوىل أىمىرى  أىكٍ ( 11) ا٢ٍتيدىل عىلىى كىافى  ًإفٍ  أىرىأىٍيتى ( 10)
تىوً  دلىٍ  لىًئنٍ  كىبلَّ ( 14) يػىرىل اَللَّى  ِبًىفَّ  يػىٍعلىمٍ  أىدلىٍ ( 13) ًصيىةو ( 15) اًبلنَّاًصيىةً  لىنىٍسفىعنا يػىنػٍ  كىاًذبىةو  َنى

ًديىوي  فػىٍليىدٍعي ( 16) خىاًطئىةو  نًيىةى  سىنىدٍعي ( 17) َنى  كىاقػًٍتىًبٍ  كىاٍسجيدٍ  تيًطٍعوي  الى  كىبلَّ ( 18) الزَّابى

                                                           
؛ تجمٌع وترتٌب األنبار جامعة/السٌاسٌة والعلوم القانون بكلٌة السٌاسٌة العلوم قسم/الثالثة المرحلة   1

 . 8102/8102وتنسٌق الدكتور مصطفى جابر العلوانً للعام الدراسً 
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{؛ فالدافع للقراءة, كىي ابتداءن تعادؿ ا١تعرفةى, ىو أمر إ٢تيٌّ, ٭تدًٌد مهمَّةى الرسوؿ, ({19)
 شخصان كأمَّةن, فبل تكوف األمَّة بغَت قراءة, ك٢تذا أيًخٍذَن بداًء اٞتهل.

ك٢تذا أيضان, عيرفٍت فًتة ما قبل اإلسبلـ "ابٞتاىليًَّة األيكذل", لكوهنا قد خلت من      
وَّىت مقاصد القراءىة, اليت تنبٍت على "التوحيد", بوصًف التوحيد مفهومان لوي القراءًة, كش

 أبعاديهي: العباديَّة, كا١تعرفيًَّة, كا١تقاصديَّة الرحيمة.

معنيُّوف ابلبحث ف "أبرز االٕتاىات الفكريًٌة السياسيَّة", اليت شهدىا  -إذف-فنحن      
كالتدكين, كىو العصر الذم أعقب عصر الرسالة التأريخ اإلسبلمٌي, بدءان بعصر الركايًة 

ا١تعركؼ اصطبلحان "بعصر التنزُّؿ", كصوالن إذل "احملاكالت اإلحيائيَّة", اليت عرفها الًتاث 
؛  , كاليت ستمتدُّ مبلزمةن لوجوًد األمة ا١تسلمًة, كما أ٧تزٍتوي ف اٞتانب اٟتضارمًٌ اإلسبلميُّ

 اجملتمع معان ببل أمًٌ انفصاـ بينهما.كالذم يشملي: ا١تدنيَّةى, كاإلنساف ك 

إفَّ ما يعنينا ف ىذه ا١تادة, دراسة أبرز األفكار كا١تواقف السياسيَّة, ألبرز الشخصيات      
, مع ما ييسجَّلي من صعوبًة  اليت تركت آاثران سياسيَّةن كاضحةن ف الفكر, كمنو الفكر السياسيُّ

, مع التمييز بُت ما ىو"فكر إبداعيٌّ" عن ما ىو ٘تييز ما ىو سياسيٌّ عن ما ىو غَت سياسيٌو 
"فكر أتثُّرٌم" إذا صحَّ الوصف, كنريد بو ما كاف من إبداع كابتداع مفكًٌرم األمم األخرل, 

 كىم يعاٞتوف قضاايىم.

 =كصف الفكر كتسميتو:

 ٯتكن ذكر ثبلث تسميات, أبرزىا: -ىنا-كفيما يتَّصل بوصف الفكر     
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كيركًٌزي على أنَّو فكر لكلًٌ مىن ينتمي لئلسبلـ من الشعوب الفكر اإلسبلمٌي:  .1
 كاأللسن كالبلداف, ف إطارو جامعو ىو"االنتماءي لئلسبلـ كاالعتزازي بو".

الفكر العريٌب: ابلًتكيز على الفكر الذم شهدتو األرض العربٌية كشعوهبا, ف بيئةو  .2
  نشأ هبا ىذا الفكر.عربيَّة, يكوف الًتكيز ف كصف الفكر على "البيئة" اليت

ٯتزج بُت ٝتتُت للفكر, ف كونو إسبلميان ٮتصُّ كلَّ اإلسبلمٌي: ك الفكر العريٌب  .3
 ا١تسلمُت, كعربيان لكونو يعتقد أفَّ العرب ىم ٛتلةي اإلسبلـ, كىم مادَّتو, كلغتهم لغتيوي.

 =تعريف الفكر:

, اليت ينتجها االفكر:       لعقلي اإلنساينُّ,  ف إطار تناكلو ىو اآلراءي كا١تبادئي كالنارايتي
: الكوف, كاٟتياة, كاإلنساف.  قضااي كأشياء كحقائق, ف إطار الرؤية الكونية, اليت ٗتصُّ

أما كصف الفكر بربطو ّتماعة ٔتجتمع ما, أك يرتبط ْتضارة ما, فيكوف الفكر تعبَتان      
ين, كركماين, كىندم, عن مبلمح فكر تلك اٞتماعة كخصوصياهتم, فيكوف ىناؾ: فكر يوَن

 كمصرم, كإسبلمي, كغريب, كشرقي...اخل

, اليت ينتجها العقلي اإلنساينُّ,   كالفكر السياسيُّ ابتداءن:      ىو اآلراءي كا١تبادئي كالنارايتي
ف إطار تناكلو قضااي كأشياء كحقائق, تتَّصلي بتناكؿ القضااي السياسية, داخل اجملتمع 

 الداخلي كالدكرل.

, اليت تنتسب  فالفكر العريٌب اإلسبلميُّ بناءن عليو:      ىو اآلراءي كا١تبادئي كالنارايتي
للمجتمع العريب اإلسبلمي, كىو يعاجل القضااي السياسية, بدءن ٔتا قبل اإلسبلـ, حىت يومنا 

 ىذا.)كفيو نار(
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 مصادر القكر السياسي اإلسبلمي:     

دبيات اليت سجلتها الدراسات, أك أف تكوف إما أف تكوف ا١تصادر ىي الواثئق كاأل     
 ا١تصادر"األصوؿ الفكرية" اليت أسست الفكر كضبطتو ٔتا ٬تعلو متميزان عن سواه.

اليت شكلت مصدران من مصادر الفكر السياسي  :أكالن: فمن الواثئق كاألدبيات السياسية
 العريب اإلسبلمي كدراستو:

 ديق عقب توليو, كعمر.ا٠تطب: كخطب ا٠تلفاء كاألمراء كخطبة الص .1
 الرسائل: بُت ا٠تلفاء كعما٢تم. .2
الكتب ا١توسوعية: اليت تناكلت موضوعات ذات صبة سياسية, ف إطار دراسات  .3

 أخرل: فقهية. اترٮتية, اجتماعية.

 اثنيان: األصوؿ الفكرية الضابطة للفكر العريب اإلسبلمي:

القيم ف الرائسة, ب.العمل العادات كالتقاليد العربية قبل اإلسبلـ. أ. مراعاة  .1
 ابلشورل ف إدارة شسكف اجملتمع.

 مبادئ الوحي: اليت جاءت ف: الكتاب, كالسنة: .2

 أ. األخوَّة. ))إ٪تا ا١تسمنوف إخوة((

 ب. ا١تساكاة..))اي أيها الناس إَن خلقناكم من ذكر كأنثى....سورة النساء((.

 ت. العدؿ: ))أف ٖتكموا ابلعدؿ ...

 ا١تشركطة: ))أطيعوا هللا كأطيعوا الرسوؿ....ث. الطاعة 
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 . الًتاث اليوَنين: 3

 . التقاليد السياسية األجنبية: أ. احتكار السلطة. ب. الًتؼ كالبذخ.4

 = خصائص الفكر السياسي العريب اإلسبلمي:

, كمن مقاصد ا :أكالن: العا١تية إلسبلـ فالفكر اإلسبلميُّ أيخذ عا١تيػَّتىوي, من عا١تيًَّة اإلسبلـً
العا١تية, اليت جاءى هبا منهجي الوحًي رٛتةن للعا١تُت, لكوف دعوتًو ٗتصُّ الناسى كافَّةن, ببل فرزو كال 

, أك سواىم من الشعوب ا١تسلمًة.  استثناء؛ كليُ ىمُّ الفكر اإلسبلمًي العربى

كيم عليم؛ كدل : كاألصالةي أتٌب من أصالًة ا١تنهًج, كمن كونًًو منزالن من لدف حاثنيان: األصالة
, مثلما ٯتكن أف  , ٯتكني أف يدرؾى الصوابى أيت منهجي الفكر كمرجعيػَّتيوي متأثرةن ٔتنهج بشرمٌو
يكوفى على خطأو, كٯتكن أف يكوفى مستقيمان, كأف يكوفى منحرفان, خبلفان للمرجع األصيل 

, الذم ال أيتيو الباطل من بيد يديو, كال من خلفو.  للفكر اإلسبلميًٌ

, ىو الوحي, كما يسسُ  ا١تركنة: اثلثان: فما أيٌب بو ا١تنهج اإلسبلميُّ الذم ينطلقي منو الفكري
تنفتحي على كلًٌ ما ٯتكني أف يشهدهي الواقع السياسيُّ ا١تتعدًٌدي؛ )قواعد دكف تفصيل(, من

فيعاٞتو ا١تنهجي ف إطارو يسمحي لئلنساًف ابلعمل كالفكر كاإلبداع, ف إطار ما 
 اد(.الجتهاب)يعرؼي 

, كال ينفصم الديٍتُّ عن السياسيًٌ فالسياسي ال ينفصم عن االجتماعيًٌ  رابعان: الشمولية:
ـى عنها ٚتيعان, كال , كال القنوينُّ يقبل االنفا , ك٢تذا القضااي األخرل غَت السياسية كاالجتماعيًٌ

السياسي الفلسفي ٧تد الفكر السياسيَّ اإلسبلميَّ منفتحان على قضااي: الفلسفة ف االٕتاه 
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, كينفتحي على علم  , ف إطار االٕتاه السياسيًٌ الفقهيًٌ للفكر, كينفتح على الفقو كاألحكاـً
 .االجتماع كٯتازجيوي ابلسياسيًٌ ف إطار االٕتاه السياسي االجتماعيًٌ 

رؽ يلتـز الفكر السياسيُّ ابالنضباط ٔتناومًة القيًم, كال يفا خامسان: القيمية كاألخبلقيَّة:
ـى األخبلًؽ؛ كهبذا ال ٯتكني على سبيل ا١تثاؿ قبوؿ ما عرؼ من مبدأ "الغاية تربر  الفكري ناا
الوسيلة", بل تنضبطي ف إطار الفكر اإلسبلميًٌ الغاية كالوسيلة كاألدكاتي كا١تقاصد كاآلاثر 

 كالنتائج...ابلقيم, كابألخبلؽ بصفةو دائمةو.

كيتحرَّؾ,  .ؾي : فهو ليُ جامدا بل السياسة فكر ٭ترًٌ مع: الربط بُت الفكر كحركة اجملتسادسان 
كذه اٟتركةن أتٌب متوازنةن, ف رعايتها البحث ف قضااي ٗتصُّ الفردى, كاجملتمعى, كال هتملي من 

 ذلك األنامةى كال ا١تسسسات ذات الصبغة السياسية.

 

 

 

 

 

 

 

 إتاىات الفكر العريب اإلسبلمي



7 
 

:أكالن: االٕتاه الفكرمًٌ   السياسيًٌ الفلسفيًٌ

 

 :كفلسفتو السياسيةرايب األكؿ: الفااأل٪توذج 

 
(ىػ, كلد 339-257,)(ـ950–874)أبو نصر دمحم الفارايب : أكالن: نسبو كحياتو:

ٔتدينة فاراب,"أترار" حاليان, ٓتراساف فارسي األب, أٌمو تركية, تعٌلم الكثَت من 
كالعربية كالبلتينية, كأغلب اللغات العا١تية اللغات, ٬تيد الفارسية كالًتكية كالكردية 

ا١تعركفة, أًبَّ دراستو ببغداد, كالشاـ, كعمل بببلط سيف الدكلة اٟتمداين عا١تان, 
 كعرؼ اب١تعلم الثاين, بعد أرسطو ا١تعلم األكؿ.

 اثنيان: أبرز مسلَّفاتو:

, السياسات ا١تدنية()(,)آراء ا١تدينة الفاضلة,)شركحات أرسطو كأفبلطوف(
 .طريق السعادة(ك ), )ا١تلة(,)رسالة ف العقل(,)ا١توسيقى الكبَت(

 ف فكر الفارايب:اثلثان: الدكلة  

يضمًٌن خبلصة فلسفتو السياسية كنصائحو غَت ا١تباشرة ف مدينتو الفاضلة, كىي مدينة نارية       
 السياسة عند ميكافٌلي. مثالية, ال تتوافق مع السياسة الواقعية, اليت ٕتمع ا١تثل كأضدادىا ,كحاؿ
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يرل البعض أنَّو قرأ التأريخ اإلسبلمي السياسي كاستنبط منو فكره, بدءان ابلنيب عليو الصبلة     
كالسبلـ, )الرئيُ األكؿ(, مركران اب٠تلفاء الراشدين بوصفهم رؤساء من )ا١تثاؿ الثاين(, لينتقد حكم 

     .ا١تماليك, كيعاجل ضعف ا٠تبلفة

 اإلنساف كعرَّؼ, بطبعو اجتماعي اإلنساف ِبفَّ -كأرسطو ألفبلطوف اقتفاءان -فارايبال يقوؿ      
 لبلوغ, الكماليات ٖتصيل ىو اإلنساين االجتماع كىدؼي  «ا١تدين اٟتيواف»أك «اإلنسي ابٟتيواف"

 :فرد لكلًٌ  السعادة

 ابنتااـ, كالتكامل للتعاكف ا١تفضي, لبلجتماع ٟتاجتهم الناس بُت بعقد اإلنساين االجتماع يتحقَّق.1
 .كالرأس كلَّو اٞتسد يضمُّ  كتنسيق

 تتجاكز, سياسيٌ  بعد ذك مفهـو فالسعادة, كأخركية, دنيوية: إذل صٌنفها, أخبلقيَّة عنده كالسعادة.2
 .األفراد لكلًٌ  العامة ا١تصلحة مستول إذل لًتقى( ا١تتعة أم)اجملردة اللذة

 :منهجو: رابعان  

 ::               ف تتلٌخص رئيسة ٔتحاكر عيًٍتى      
 اإلسبلمي االعتقاد ِبصوؿ عنايتو ليسكد, الشهادة عادل كجود سبب فهو: الغيب بعادل عٍت: أٌكالن 

 (إسبلمي بعد ىذا. )اإلسبلمي الثقافٌ  انتماءه يرعى كأنٌو, ابهلل البدىي إٯتانو كأظهر, التوحيدم
 (فلسفي بعد ىذا.)كأفبلطوف كأرسطو كاألقدمُت الفلسفة بقراءة لسبقو, ابلفلسفة أسهم: اثنيان 
 بعد كىذا.)كائن ىو ما على ال يكوف أف ٬تب ما على السياسية فلسفتو جلَّ  ف ركز: اثلثان 

 .(إصبلحي
 :التوحيد منهج هبا يراعي أموره: الفارايب منهج على يبلحظ    
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 .هللا ىو القصول اٟتقائق كمعرفة ، األٝتى العلم مصدر أفَّ  يعتقد فهو.1
 :.                   الكربل للحقائق ا١تعرفة كسائل بُت كميػَّزى .2
 (.كحي فهي, )جربيل ا١تىلىكً  بتوسُّط هللا عند من منزَّلةن  أتتيو الرسوؿ هبا أيٌب اليت فاٟتقائق. أ

 (.عقلية) كطبيعتها الفعَّاؿ، العقل بواسطة يتلٌقاىا, الفيلسوؼي  هبا أيٌب اليت كاٟتقائق. ب
: إذف(....مثالية.)الفاضلة مدينتو النتااـ منطلقان  الرابين الكوين االنتااـ من اٗتذ.3
 ((مثل+عقل+كحي))
  (.السياسي لبلجتماعي) ٯتهًٌد( كبلميٌ  فلسفيٌ ) :إذل مسلفاتو جل الفارايب كيقسم 

 ::              .العوادل من عدد بُت الفارايب ٯتيًٌز: خامسان  
 .ا١تادة كعلى, العقل على السامية, الوجود عٌلة عن السامية, اإل٢تية كاٟتقيقة: الغيب عادل.1
 كحقيقة, الغيب عادل بصفائو فيدرؾ, ا١تادة على يسمو الذم ابلعقل متميًٌز اإلنساف, اإلنُ عادل.2
 .حكيمان  هللا ٔتعرفة فيكوف, هللا

 .الطبيعية بقوانينو احملكـو: ا١تادة عادل.3

 .((الكوف+اإلنساف+هللا: ))فاألبعاد اليت ٖتدًٌدىا العوادل عنده 

 :مسىبلت للرئيُ الفارايب يشًتط: سادسان 

 
 .األعضاء اتـ  -

 .كالتصور الفهم جيد -
 .يفهمو ١تا اٟتفظ جيد -
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 .ذكيٌ  الفطنة جيد -
 .كاإلفهاـ العبارة حسن -
 .كالتعلُّم للتعليم ٤تبٌ  -
 .كا١تشرب ا١تأكل ف شره غَت -
 .كأىلو للكذب مبغض, كأىلو للصدؽ ٤تب -
 .للكرامة ٤تب -
 .كالدنيا ا١تاٌداٌيت عنده هتوف -
 .كأىلو للجور مبغض كأىلو للعدؿ ٤تب -
 .ٞتوج كال منقاد كال ٚتوح ال معتدؿ -
  .يًتدد كال ٮتاؼ ال جسور العـز قوم -

   سابعان: كقد صنف الفارايب ا١تدف إذل أصناؼ:

 السعادة, كيقودىا اٟتكيم, كتعمل ف انتااـ كظيفي.هتدؼ إذل ٖتقيق  ا١تدينة الفاضلة: 

 : ال هتدؼ للسعادة, كال تعرفها, كال تعمل ألجلها.ا١تدينة اٞتاىلة

 : عرؼ أىلها السعادة, كدل يعملوا ٢تا.ا١تدينة الفاسقة

لة  : كانت فاضلةن, كٗتلَّت عن فضائلها, ففسدت دكف ٖتقيق السعادة.ا١تدينة ا١تتبدًٌ

: تعتقد ابهلل كابلعقل الفعاؿ آراءى فاسدة, يٌدعي رئيسها األكؿ الوحي كاٟتكمة, زكران ا١تدينة الضالٌة
  كهبتاَنن, فيفسد الناس, كتنحرؼ ا١تدينة.

 مفهـو األمَّة عند الفارايب:
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ا أفرادي »=األمَّةي ف مفهومها تشكًٌلي  من ٚتاعة »ىىا, فاألمة كحدةن طبيعيَّةن اجتماعيَّةن, ٔتعٌت أفَّ مادَّهتى
 .«الناس

كىم «»ٚتاعة من الناس»اليت اختارهتا« ا١تنهج أك الطريقة»فهي مفهـو مادَّتيوي « ا١تلَّةي »= أٌما 
للعيش ف «, كشريعتهم, كسننهم»عاداهتم كتقاليدىم كمعتقداهتم كطريقتهم ا١تفضَّلة, «,األمة

 اٞتماعة.
ؼ: أ. ا٠تًلقىة الطبيعية. ب.الشيم =أمَّا ما تتميَّز بو األمة عن سواىا من األمم, فيكوف ف اختبل

 الطبيعية. ج. اللغة.
 :أنواع االجتماع اإلنساين الكاملة عند الفارايب

 كتتدرج ف أ٫تيتها:     

 : اجتماع كلًٌ الناس ف األرض.= فاألعلى كماالن 

 و اجتماع الناس ف إطار األمَّة.= كاألدىن من

 ا١تدينة.= كاألدىن منهما كماالن: اجتماع الناس ف 

 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 أ٪توذج لبلٕتاه السياسٌي الفلسفي:
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 (ابن سينا)

من أشهر ىػ, 370ـ/  980 بن سينا, كلد عاـ أبو علٌي اٟتسُت بن عبد هللا      
)الشيخ  بى قًٌ الطب كالفلسفة، لي  فكالسيَّما  ٌي,عو سو ا١تعلمو باألطباء اشتهر 

 كتابو   200 ألَّفى أكثرى من، األطباء, كأبو الطب(الرئيُ(, كلقبو الغربيوف )أمَت 
 .ة كالطبالفلسفف أغلبها ، كرسالةو 

, كإذل طوس كجرجاف, كعمل ,ٓتارل نشأ ف قرية قرب       ف  كانتقل إذل خوارـز
سرعة بعرؼ ك  ؛١تتابعة أعمالو ا١تالية ,ارل عند السلطاف نوح بن منصور الساماينٌ ٓت

: بديهتو كقوة حفاو ؛ كعمل كزيران ف ألدب كالفقو كالطب كالفلفسةا, درسى
ُى الدكلة  . ٫تىىدىاف, بعد أف عاجل أمَتىا مش

أخذ عن الفارايب فلسفتو اإل٢تية,  ,لفكر الفارايب دان,متداافكره الفلسفي ب مثَّل     
 2كالفلسفة الطبيعية, فقد آمن ٔتا قالو الفارايب ف: تصوره للموجودات, كللوجود,

كنفى أف  3بعض العلماء, ادعى أفَّ هللا يعلم الكليات ال اٞتزئيات, فَّرىهي ككقد  
األجساد تبعث مع األركاح يـو القيامة, كف كتابو اإلشارات كالتنبيهات, ذىب 
مذىب أرسطو, الذم ٖتدل بو كأرسطو فكرة العقيدة, كالنبوة, كاألدايف, كأنكر 

أصحاب ا١تنهج ا١تادم الفلسفي  ا١تعاد ٔتا كصفتو األدايف, كردَّ عليو الغزارل كعلى

                                                           
2
 لذاته واجب إما موجود كل ألن الحق هو وهذا.  لغٌره ال له األشٌاء هذه:  والتقدٌر ، الحصر ٌفٌد(  والنهار اللٌل فً سكن ما وله: )  قوله 

 ما وكل ، لذاته الواجب بإٌجاد إال ٌوجد ال والممكن.  ممكن الواحد ذلك سوى وما ، الواحد إال لٌس لذاته فالواجب ، لذاته ممكن وإما ،
 اللٌل فً سكن ما وله)  قال السبب فلهذا ومالكه ملكه فهو لذاته الواجب الموجود ذلك سوى ما أن فثبت ، له ملكا كان وتكوٌنه بإٌجاده حصل

 ( .   والنهار
3
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ف "هتافت الفبلسفة", مقوالتو السابقة, حوؿ )البعث يـو القيامة(, )كعلم هللا(, 
فبلسفة "الباطنية" عبد هللا النائرم معلم ابن سينا, كمن  ابن سينا كقد صاحبى 

أشهر أتباعو "ا٠تواجة نصَت الدين دمحم بن عبد هللا الطوسي" الذم شرح إشاراتو, 
اىا"قرآَنن خاصان", ككتاب هللا قرآَنن عامان", كردَّ على الشهرستاين, ف "مصارعة كأٝت

ابن سينا", بكتاب أٝتاىا نصَت الدين, "مصارعة ا١تصار", كقاؿ ف مرض موتو: 
"إفَّ ا١تدبر الذم ف بدء عجز عن تدبَت بدين, فبل تنفع ا١تعاٞتة", كقيل أنو اغتسل 

 كدفن ف ٫تداف إبيراف.ـ, 1038كاتب, توف ف العاـ 

 فمن ٣تاالت أتيفو:      

 = علـو اآللة: كا١تنطق كاللغة كالشعر.

 = العلـو النارية: ككتب العلم الكلي كاال٢تي كالنفسي.

 = العلـو العملية: كاألخبلؽ, كتدبَت ا١تنزؿ كا١تدينة كالتشريع.

 = العلـو األصلية: كالطب, كا١توسيقى.

, كتعريف"علم العلـوالتعريفات ف بعض من  ان كثَت ع  أكؿ من كضكىو من         
 النفُ".

سبعة ل ىو ا١ترجعي الطيبُّ األكَّؿي " القانوف ف الطب" لو كتب كثَتة,  أشهرىا:     
؛,منها: )ا١تختصر األكسط ف ا١تنطق(,)ا١تبدأ كا١تعاد(,)األرصاد قركف
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ا١تنطق(,)القانوف(, )اإلشارات الكلًٌيَّة(,)الشفاء, ككتاب النجاة ك٫تا ف 
كالتنبيهات( ذىب مذىب أرسطو , كلو كتب ف ا١توسيقى, كاللغة, ك٥تتصرات 

 لكتب يوَننية كثَتة.

 

 األ٪توذج الثاين لبلٕتاه السياسي الفلسفي:

 مبلمح الفكر السياسي عند ابن سينا:

من أشهر  ىػ,370ـ/  980 بن سينا, كلد عاـ أبو علٌي اٟتسُت بن عبد هللا      
)الشيخ  بى قًٌ الطب كالفلسفة، لي  فكالسيَّما  ٌي,عو سو ا١تعلمو باألطباء اشتهر 

 كتابو   200 ألَّفى أكثرى من، الرئيُ(, كلقبو الغربيوف )أمَت األطباء, كأبو الطب(
 .ة كالطبالفلسفف أغلبها ، كرسالةو 

, كإذل طوس  ,ٓتارل نشأ ف قرية قرب       ف  كجرجاف, كعملكانتقل إذل خوارـز
سرعة بعرؼ ك  ؛١تتابعة أعمالو ا١تالية ,ارل عند السلطاف نوح بن منصور الساماينٌ ٓت

: بديهتو كقوة حفاو ؛ كعمل كزيران ف األدب كالفقو كالطب كالفلفسة, درسى
ُى الدكلة  . ٫تىىدىاف, بعد أف عاجل أمَتىا مش
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ذ عن الفارايب فلسفتو اإل٢تية, أخ ,لفكر الفارايب دان,متداافكره الفلسفي ب مثَّل     
 4كالفلسفة الطبيعية, فقد آمن ٔتا قالو الفارايب ف: تصوره للموجودات, كللوجود,

كنفى أف  5فَّرىهي بعض العلماء, ادعى أفَّ هللا يعلم الكليات ال اٞتزئيات,ككقد  
األجساد تبعث مع األركاح يـو القيامة, كف كتابو اإلشارات كالتنبيهات, ذىب 
مذىب أرسطو, الذم ٖتدل بو كأرسطو فكرة العقيدة, كالنبوة, كاألدايف, كأنكر 
ا١تعاد ٔتا كصفتو األدايف, كردَّ عليو الغزارل كعلى أصحاب ا١تنهج ا١تادم الفلسفي 

تو السابقة, حوؿ )البعث يـو القيامة(, )كعلم هللا(, ف "هتافت الفبلسفة", مقوال
فبلسفة "الباطنية" عبد هللا النائرم معلم ابن سينا, كمن  ابن سينا كقد صاحبى 

أشهر أتباعو "ا٠تواجة نصَت الدين دمحم بن عبد هللا الطوسي" الذم شرح إشاراتو, 
الشهرستاين, ف "مصارعة  كأٝتاىا"قرآَنن خاصان", ككتاب هللا قرآَنن عامان", كردَّ على

ابن سينا", بكتاب أٝتاىا نصَت الدين, "مصارعة ا١تصار", كقاؿ ف مرض موتو: 
"إفَّ ا١تدبر الذم ف بدء عجز عن تدبَت بدين, فبل تنفع ا١تعاٞتة", كقيل أنو اغتسل 

 ـ, كدفن ف ٫تداف إبيراف.1038كاتب, توف ف العاـ 

 فمن ٣تاالت أتيفو:      

 لة: كا١تنطق كاللغة كالشعر.= علـو اآل

                                                           
4
 لذاته واجب إما موجود كل ألن الحق هو وهذا.  لغٌره ال له األشٌاء هذه:  والتقدٌر ، الحصر ٌفٌد(  والنهار اللٌل فً سكن ما وله: )  قوله 

 ما وكل ، لذاته الواجب بإٌجاد إال ٌوجد ال والممكن.  ممكن الواحد ذلك سوى وما ، الواحد إال لٌس لذاته فالواجب ، لذاته ممكن وإما ،
 اللٌل فً سكن ما وله)  قال السبب فلهذا ومالكه ملكه فهو لذاته الواجب الموجود ذلك سوى ما أن فثبت ، له ملكا كان وتكوٌنه بإٌجاده حصل

 ( .   والنهار
5
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 = العلـو النارية: ككتب العلم الكلي كاال٢تي كالنفسي.

 = العلـو العملية: كاألخبلؽ, كتدبَت ا١تنزؿ كا١تدينة كالتشريع.

 = العلـو األصلية: كالطب, كا١توسيقى.

, كتعريف"علم العلـوالتعريفات ف بعض من  ان كثَت أكؿ من كضع  كىو من         
 النفُ".

سبعة ل ىو ا١ترجعي الطيبُّ األكَّؿي " القانوف ف الطب" لو كتب كثَتة,  أشهرىا:     
؛,منها: )ا١تختصر األكسط ف ا١تنطق(,)ا١تبدأ كا١تعاد(,)األرصاد قركف

الكلًٌيَّة(,)الشفاء, ككتاب النجاة ك٫تا ف ا١تنطق(,)القانوف(, )اإلشارات 
ا١توسيقى, كاللغة, ك٥تتصرات  كالتنبيهات( ذىب مذىب أرسطو , كلو كتب ف

 لكتب يوَننية كثَتة.

 أكالن: دكاعي االجتماع, كا١تدنية, كعبلقتها ابلنبوة:

اإلنساف عنده غَت قادر على تدبَت أمره, كال يطيب عيشيو, من غَت شريك      
يعينو على ضركرايتو, فكلُّ منهما مكفيَّان ابآلخر, فاجتماعهم ٣تاؿه لتحقيق ذلك؛ 

م, فدكاـ االجتماع اإلنسايٌن متحقًٌقه اب١تشاركة ك٢تذا تنع ـي مديهني قد اجتماعاهتم, كتيقا
بُت الناس, كأف ييراعى فيو "السنَّةي", "كالعدؿ", كىذاف يستوجباف كجود "شارع اك 
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مشرًٌع", كنيٌب يتميَّز عن البشر اب١تعجزات, يسنُّ ٢تم سننان, كيشرًٌع ٢تم أفعاؿ 
 عبادة؛ تنفعهم ف الدارين.

 اثنيان: ا١تدينةي كمكوَنت ٣تتمعها:

يذىب )البعض(, : أفَّ ابن سينا يقصد )اب١تدينة( األمة اإلسبلمية كلَّها, كأفَّ      
االجتماع اإلسبلمي عنده ىو االجتماع ا١تدين. كيرل أفَّ "الشارع كالسافَّ", أقاـ 
ا١تدينة على دعائم ثبلثة: "ا١تدبًٌركف", "الصنَّاع", "كاٟتىفىاىة", يرأس كلَّ نوع منهم 

 ساء, فبل يكوف ف ا١تدينة "عاطل", بل لكلًٌ دكره.رئيُ, ٮتلفو رؤ 

, كىم ٦تن ليست لديهم       ربي على خدمة الناسى كيرل ابن سينا, أفَّ ٙتَّةى من ٬تي
هم عبيد بطبعهم؛ كىو متأثر ابلتقسيم القدرة على "التعلُّم كتلقي الفضيلة", ف

كيشَت ابن سينا إذل أفَّ اٟتدكد الفاصلة بُت الفئات االجتماعية  6الثبلثي ألفبلطوف,
 ليست اثبتة, كال مغلقة.

ة كجود ماؿ عائد للمدينة, من الضرائب كالعقوابت ا١تالية, كر كيدرؾ ضر      
تستخدـ للصاحل العاـ, كإلعالة ا١تتفرغُت للعلم كالتعلم, ٦تن ال يسعهم السعي 

 للكسب.

                                                           
6
 الملوك وطبقة الحراس طبقة والحرفٌٌن، التجار من مكونة اقتصادٌة طبقة طبقات، ثالث من مكونة أفالطون نظر وجهة من المثالٌة الدولة 

لحاكم ٌحكم، الجندي ٌحرس، العامل ٌشتغل. وهكذا تكون فكرة العدالة فً النفس ....أما أستاذه سقراط فٌقول: االفالسفة
عواطف تساعد العقل فً عمله، كالغضب من األعمال السٌئة، والخجل من الكذب. البشرٌة: العقل ٌضبط الشهوات، ال

 (.والعدالة االجتماعٌة هً جزء من العدالة الداخلٌة )عدالة النفس
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ل, كأف ال تسمح ا١تدينة ابلبطالة تكاسبل, كأف تتكفَّل ف كأكَّد أ٫تية العم    
 ٕتمعات غَت القادرين على العمل كالكسب.

كيسكد ابن سينا على الكسب ا١تشركع, بتمييزه بُت العمل ا١تثمر البنَّاء, كالذم      
 ال يثمر, كاألساس ف ذلك ٖتقُّق تبادؿ ا١تنفعة.

 ليفة ككجوب طاعتو:اثلثان: ا٠تبلفة كاالستخبلؼ, كصفات ا٠ت

", كأنَّو أدعى الجتماع الناس ف       يسمن ابن سينا ابتداءان "ابالستخبلؼ ابلنصَّ
مدينتهم, ك٭تمًٌل إٚتاع الناس على غَت الفاضل ا١تستحقًٌ للخبلفة كزرى العمل كفق 

ك٢تذا جعل  -كىذا ٘تييز عمَّا كاف كفق الشرع, ام االستخبلؼ ابلنصًٌ  -األىواء
؛ كيفاضل بُت اختيار الصاحل كبُت من جاء بو النصُّ ِبنَّو فعلهم كفر  ان, أم ابلنصًٌ

األصلح؛ بل كٯتيًٌز بُت"ا١تستحقًٌ للخبلفة", كبُت "ا١تتغلًٌب"كيصفو "ٔتدَّعي 
 ا٠تبلفة".

 رابعان: مواجهة األعداء ك٥تالفي السنَّة:

ا ال تكفي ٟتف      ظ السنة)االنتااـ( ف ٯتيًٌز ابن سينا بُت العقوبة األخركية, كأهنَّ
ا١تدينة, كبُت "عقوبة الدنيا", كىي ركادع ٘تنع الفساد كتكافحو, كالزَن, كالسرقة, 

 كا٠تيانة.

 خامسان: ضبط انتااـ ا١تدينة:
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يرل أفَّ "السايُ", كىو ا٠تليفة, معٍتٌّ بضبط ا١تدينة, بًتتيب اٟتىفىاىًة,      
كاحصاء الدخل, كا٠ترج, كالتسليح, كحفظ اٟتقوؽ, كحفظ حدكد 

 ا١تدينة)الثغور(.

كعدَّ سنَّ األحكاـ اٞتزئية ٤تض فساد, كسنُّ األحكاـ الكليَّة غَت ٦تكن, فبل      
كالرأم ٢تذا الشأف؛ كأف يراعى االجتهاد, ١تواجهة  بدَّ من استشارتو أىل ا١تشورة

 تطوُّر أحواؿ ا١تدينة كمواجهة أحداثها.

 سادسان: تقسيم العادل خارج دار اإلسبلـ:

 ينقسم العادل خارج ا١تدينة"األمة ا١تسلمة" إذل ثبلثة أقساـ:     

, غَت ا١تسلمة, لكنَّها ٛتيدة األفعاؿ ٕتاه ا١تسلمُت, ال ِبس من موادعتها .1
 ما دامت غَت معادية, ٔتا ال ٯتنع دعوهتا مستقببلن.

 دار اٟترب, ال يصحُّ مهادنتها.  .2
 دار كفر, ال تعلن العداء, كأنامتها فاسدة, على ا١تسلمُت قتا٢تا. .3
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: /الفقهيُّ  اثنيان: االٕتاه السياسيُّ

 )))ا١تاكردٌم((( 

/  ىػ364 سنة ابلبصرة كلد ا١تاكردم، حبيب بن دمحم بن علي اٟتسن ىو أبو  حياتيوي: 
 الورد. ماء كبيع بصناعة اشتغلت أسرة من ـ974

تلقى علومو ابلبصرة, على يد أيب القاسم الصيمرم الفقيو الشافعٌي, ٍبَّ ف بغداد على     
 أيب حامد األسفراييٌٍت؛ كأتثَّر ابلصراع الفكرٌم.

استقرَّ ببغدادى, كدرَّس فيها, كفسَّر القرآف الكرًن,  كرل القضاءى ف أكثر من مدينة؛ ٍبَّ      
 كألَّف كتبىو ككرل القضاء فعرؼ ب"أقضى القضاة", كعمل سفَتان للعباسيُت كمقرَّابن إليهم.

 =علمو ككتاابتو:

ر ٤تدًٌث أصورل فقيو فهو موسوعي       البارزة مسلفاتو, كسياسي مفكًٌر, كمربٌو  شاعر مفسًٌ
الدينية:الذم شكَّل  كالوالايت السلطانية األحكاـ: أبرزىا, كتاابن  عشر ا٠تمسة ٕتاكزت

خبلصات ٖتليلو القرآف الكرًن كالسنَّة ا١تطهَّرة, كاتريخ األمة كتراثها, كالواقع الذم تعيشو 
الذم أثَّر ف تقوية مركز ا٠تبلفة  7,األمة, ليكوف من أبرز ا١تراجع السياسية اإلسبلمية

 ق مع البويهيُت, بتجديد كالئم للخليفة العباسي. كللماكردم "نصيحةالعباسية, كالتنسي
 الوزارة "كقوانُت, ا١تلك" كسياسة ا١تلك أخبلؽ ف الافر كتعجيل النار "كتسهيل, ا١تلوؾ"

 سياسة لرسم خربتو فيو كضع الذم كالدين" الدنيا "كأدب, الوزير أدب أك ا١تلك" كسياسية
 االجتماع علماء كمن كتبو ف األدب كاألخبلؽ: "األمثاؿ كاًٟتكىم"؛ كقد سبق, للناس شاملة

                                                           
7
 ( ُعدَّ مرجعاً مهماً, ال ٌلغٌان كتباً كثٌرة لها أهمٌتها فً الموضوع. 852وثمة كتاب"األحكام السلطانٌة" ألبً ٌعلى الحنبلً)ت 
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 السياسي، الفعل أركاف أىم االجتماعي كاألساس, األسُ اجتماعية السلطة رأل حينما
 كتدير, تنٌامو, سلطة ٭تتاج كاجملتمع, كالتعاكف االجتماع ٭تتاج, بطبعو مدين فاإلنساف
 .كتعقيده اجملتمع حجم ْتسب, مسسساتو

عدَّه معاصركف مرجعان ف مسائل تفرَّدى بتناك٢تا, كمشٌرًعان دستوراين كقانونيان للخبلفة      
 ككاجباهتا االقتصادية كالتنايمية.

 النار لوجهات يعرض أْتاثو, ف ا١تاكردٌم أكرب علماء الشافعيَّة ف زمانو, علميٌّ      
 اٟتق كجو فيو يرل لرأم كينتهي بينها، يرجحك  الواحدة، ا١تسألة ف كا١تختلفة ا١تتعارضة

عصره كلو؛ ٥تتصر ا١تذىب"كتاب اإلقناع",  ف الشافعية زعامة إليو انتهت حىت كالصواب،
ف إطار ٛتلة ٕتديد فكرم كعقدم كفقهي, دل ٗتلي من غاايت سياسية كبَتة؛ كمن كتبو 

 كعمق أصالتو على تدؿ اليت االٕتاىات ببعض تفسَته ف تفسَته"النيكىتي كالعيوف" كانفرد
كالسياسة", كلو كتاب"كاٟتاكم الكبَت" ف الفقو  اٟتكم "مبادئ آايت ف خاصة تفكَته،

 الشافعٌي. 

كمن تبلمذتو: ا٠تطيب البغدادم مسلف:اتريخ بغداد", كابن خَتكف, كعبد ا١تلك بن      
 إبراىيم القشَتم, كأبو منصور القشَتم.

 = اإلمامة عند ا١تاكردٌم:

  أكالن: تعريف اإلمامة كحكمها:
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اإلمامة: "موضوعة ٠تبلفة النبوة ف حراسة الدين كسياسة الدنيا", من ىنا أيٌب كجوهبا,      
ُـّ اإلماـ: صيانة الدين كما يتَّصل هبيمنتو كاٟتكم كفقو, كٖتقيق مصاحل الرعٌية الدنيوية  فمها

 كتنايم شسكهنم كتيسَتىا.

اع على كجوب اإلمامة, )فالعقل( كحاؿ ا١تعتزلة: يسكد أ٫تيتها كيسكد ا١تاكردٌم اإلٚت     
إلقامة العدؿ, كتنايم شسكف الناس, )كالنقل( يسكًٌد ضركرة إقامتها, بوصفها أمر أكجبو 
الشرعي, ال ٟتكمة إقامتها كٙتراهتا, بل ٟتيكم إقامتها؛ )كنقوؿ كابهلل التوفيق(: كىو إذف برمء 

جوهبا شرعان, كيدرؾ حكمتها" كدل يكن بُت العقل كالنقل؛ فهو من االعتزاؿ, ألنَّو "يرل ك 
ر أدرؾ ًحكمةى إقامتها كفوائدىا" كال يكوف لسرد النقطتُت  فقيو يلتـز ْتكم الشارع, كمفسًٌ

 مسوًٌغه معرفٌّ. 679)ص

ا٠تبلفة ترادؼ اإلمامة عند ا١تاكردم, كىذا خبلؼ ما يعتقده الفكر السياسي      
 ا١تخالف.

  شركط اإلمامة: اثنيان:

(, األعضاء سبلمة(, )اٟتواس سبلمة(, )العلم(, )العدالة: )حدَّدىا ا١تاكردمُّ ف سبعةو      
     (.                  القرشي النسب(, )كالنجدة الشجاعة(, )الرأم صواب)

  اثلثان: موقفو من ضعف ا٠تبلفة:

لطائفية, لضعف ا٠تبلفة كتسلط عاجل ا١تاكردم الواقع السياسي ا١تضطرب لؤلمة, كا     
البويهيُت، فحرَّض على تدعيم ا٠تبلفة لتعود األمة لسابق عهدىا موحدةن. كعاجل ا١تاكردم 
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تعدُّدى اإلمارات اإلسبلمية ا١تنفصلة عن ا٠تبلفة العباسية, كيسكد كحدة األمة ككحدةى اإلماـ, 
 كإذا تعدَّد األئمة فالوالء لؤلسبق بيعةن كعقدان.

  شركط اإلماـ:رابعان: 

سبلمة (, )سبلمة اٟتواس(, )العلم(, ): ٔتعٌت االستقامة اٞتامعةالعدالة) شركط اإلمامة:      
  .(القرشي النسب(, )كالنجدة الشجاعة(, )صواب الرأم(, )األعضاء

 خامسان:  اختيا اإلماـ, كشركط أىل اٟتلًٌ كالعقد.

 .حدد ا١تاكردم طريقتُت الختيار اإلماـ:1

 .كالعقد العهد من اإلماـ السابق. ب. اختيار أىل اٟتلأ. 

فاٟتديث ىنا عن االختيار, "كال يتضمَّن حكم ا١تتغلًٌب", فاٟتديث عن آليات االختيار      
 ا١تشركع.

 . شركط أىل اٟتل كالعقد: 2

 .أ. العدالة.   ب. العلم.    ت. الرأم كاٟتكمة

 كالعقد, كاالستخبلؼ.سادسان: تنعقد اإلمامة بطريقُت: أىل اٟتل 

 يعرض ا١تاكردمُّ اختبلؼ الفقهاء على نصاب من تنعقد اإلمامة بو من أىل االختيار: 

اعتقدت طائفة أفَّ اإلمامة ال تنعقد إالٌ ّتمهور أىل اٟتلًٌ كالعقد من كلًٌ بلد, لينعقد  .1
 (.اجتماع األمة عليو.)كىذا مدفوع ببيعة أيب بكر ابختيار اٟتاضرين, دكف الغائبُت
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طائفة أخرل ترل انعقادىا ٓتمسة, أك تنعقد ألحدىم برضا األربعة, )استدالالن ببيعة  .2
أيب بكر ا١تنعقدة ٓتمسة: عمر بن ا٠تطاب كأبو عبيدة بن اٞتراح, كأسيد بن حضَت, 
كبشر بن سعد, كسادل موذل أيب حذيفة( كالثاين أفَّ عمر جعل الشورل ف ستة, ليعقد 

 ألحدىم ٓتمسة(.
لثة تنعقد بثبلثة يتوالىا أحدىم برضا االثنُت, ليكوَن حاكمُت كشاىدين, طائفة اث .3

 أسوة بعقد النكاح(.
كطائفة أخرل ٕتيز انعقادىا بفرد كاحد, لقوؿ العباس قاؿ لعلٌي امدد يدؾ أابيعك,  .4

فيقوؿ الناس عمُّ رسوؿ هللا عليو الصبلة كالسبلـ ابيع ابن عمو, فبل ٮتتلف عليك 
 اثناف.

 ثاين: تنعقد اإلمامة فيو من اإلماـ السابق إذل البلحق: كٙتة اتفاؽ عليو, ف حالُت:الطريق ال

 استخبلؼ الصديق للفاركؽ, بعهد األكؿ للثاين ابإلمامة. .1
 عهد الفاركؽ ألىل الشورل, دكف بقية الصحابة. .2

كٮتتار أىل اٟتلًٌ كالعقد, أكفرىم شركطان, كتعرض عليو فإف رضي بويع, كألـز بو    
سلموف, كإف أىب فبل ٬ترب فلو االختيار...كإذا بويع اثنناف, فيكوف التفاضل بينهما ف ا١ت

استحضار الواقع, كما ٭تتاجو من تفضيل األشجع ف حاؿ كجود ٥تاطر, أك األعلم, إذا 
 شهد الواقع بدعان كفرقان, كىكذا.

 سابعان: تغيَت اإلماـ:

   حالُت:, ف ماـأكَّد ا١تاكردم إمكانية تغيَت اإل    
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الرتكابو فسقان, كالفسق نوعاف: "متابعة الشهوة ابرتكاب احملاور  أ.جرح ف عدالتو. 
 . ”كاإلقداـ على ا١تنكر", "أتكيل شبهة ٓتبلؼ اٟتقٌ 

"نقص اٟتواس كذىاب العقل كزكاؿ البصر", "نقص األعضاء, كذىاب  ب.نقص ف بدنو.
داد أحد أعوانو, ٔتا ٮترج عن العدؿ . اٟتجر ابستب1اليدين أك الرجلُت", "نقص التصرؼ:

 . القهر: أسر اإلماـ من عدٌك, ال يرجى خبلصو منو.2كالدين"

 اثمنان: كحدة اإلمامة ف األٌمة:

ال٬توز كجود أكثر من إماـ ف األمة ف كقت كاحد, فيقرُّ للعباسيُت, كينكر خبلفة     
 األمويُت ف األندلُ كالفاطميُت ف مصر, للحفاظ على كحدة األمة.

 كإف بويع اثناف, فالفقهاء ف اختبلؼ:     

 فإف بويع اثناف, فمن كاف ف نفُ مكاف اإلماـ السابق فهو أحقُّ هبا. .1
 ع اثناف فاألكذل تنازؿ أحد٫تا لآلخر, حفاان للسبلمة.كإف بوي .2
 كالثالثة أف يقرع بينهما, فمن يقرع لو فهو هبا أحقُّ. .3

كيرجح ا١تاكردمُّ أفَّ األسبق بيعةن ىو األحقُّ؛ كإف بويعا بوقت كاحد, فسدت بيعتهما,      
 كأعيدت البيعة آلخر من جديد.

 كٯتكن العهد ألكثر من خليفة, مع إمكانية ٥تالفتو ٦تَّن أيٌب بعده, كفق ما يراه.    

 اتسعان: الوزارة كاإلمارة:

 الوزارة:  .1
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=تعريفها: "ىي كالية عامة صادرة عن اإلماـ ف األعماؿ العامة, يتوالىا الوزراء ا١تنابوف 
 ف ٚتيع األمور ف غَت ٗتصيص".

َت شسكف الرعااي, فهو يسوس الرعية من جهة, كينقاد بطاعة = طبيعة منصب الوزير: تدب
السلطاف من جهة أخرل. فالناس سائُ, كمسوس, كما بينهما, كالوزير سائُ 

 كمسوس.

= أسُ الوزارة: ينقاد الناس بتوافر ٜتسة أمور ف الوزارة يرعاىا الوزير, ليضمن الوالء: 
.الدين, العدؿ, تولية األكفاء, الوفاء ابلوعد كا  لوعيد, اٞتدُّ كاٟتقُّ كالصدؽي

 = أنواع الوزارة: 

))تفويض((: يستوزر اإلماـ من يفوض إليو تدبَت األمور برأيو كعلى اجتهاده, لصعوبة -
 مباشرة اإلماـ كل األمور, كىو أىوف من انفراد اإلماـ بتدبَتىا.

الرعااي  ك))تنفيذ((: تعتمد ىذه على رأم اإلماـ كتدبَته, كدكر الوزير كسيط بُت-
كالوالة, كأف يكوف كزير التنفيذ متسماي بسبع صفات: األمانة, صدؽ اللهجة, قلة 
الطمع, يسلم من العداكة كالشحناء, الذكاء كالفطنة, أف ال يكوف من ذكم األىواء, 
كاٟتنكة كالتجربة...دل يشًتط: اٟترية, كاإلسبلـ, كالعلم ابألحكاـ الشرعية كا١تعرفة 

اج؛ فبل ٯتنع أىل الذمة من كزارة التنفيذ...كال يتصرؼ ف األمواؿ, ِبمرم اٟترب كا٠تر 
 كال اٞتيوش.

ىي كالية عامة تصدر عن اإلماـ ف أعماؿ خاصة, ألمراء األقاليم, كاإلمارة  . اإلمارة:2
 على الببلد العامة كا٠تاصة.
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 = اإلمارة العامة: على ضربُت:

فة إمارة بلد لشخص ما, تكوف لو إمارة استكفاء: تعقد عن اختيار, يفوض ا٠تلي-
 السلطة على أبنائها, كلو تصريف أمورىا. 

إمارة إستيبلء:تعقد على اضطرار, بسيطرة أمَت اإلمارة ابلقوة, فيضطر ا٠تليفة توليتو  -
إايىا, ككثَتان ما يستبٌد, لكن ال بد من استمالتو, كحفظ الدين, كاألمة. يتوجب على 

اٟتفاظ على منصب اإلمارة ف خبلفة النبوة, كإظهار الطاعة  األمَت ا١تستورل أمور منها:
الدينية, كاجتماع كلمة ا١تسلمُت على من سواىم, كاستيفاء األمواؿ الشرعية ْتق, 
كتطبيق اٟتقوؽ على مستحقيها...))كا١تاكردم بذلك يتجاكز قضية"كحدة ا٠تبلفة"((. 

ا٠تبلفة, مقابل ما ىو سياسي  فالتماس ا١تستكفي من ا٠تليفة يسبغ الصفة الدينية على
 لؤلمَت, بتصريف شسكف ما سيطر عليو, ككأنو أيخذ من ا٠تليفة شرعيتو.

= اإلمارة ا٠تاصة: تقتصر على ٚتلة أمور: تدبَت اٞتيش, كٛتاية كياف اٞتماعة, كليُ لو 
 التعرض للقضاء كاألحكاـ, كال جباية ا٠تراج كالصدقات.

  سياسية:عاشران: أنواع ا١تلك كا١تمارسة ال

 أكالن: أنواع ا١تلك: ا١تلك يتنوع بتنوع أساس نشأتو, فيقـو على ا١تاؿ أك الدين أك القوة.

ا١تلك القائم على الدين: يعتقد أنو األثبت قاعدة كمدة, كمن أسباب التحوؿ  . أ
للملك القائم على الدين, خركج ا١تلك على الدين كأحكامو, أك إحداث بدعة 

 كتعطلو....ما يستدعي تبديل ا١تبتدعُت.ف الدين, تبدد الدين 
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ا١تلك القائم على القوة: بسبب العجز كالضعف كاٞتور, فيقـو ذكم القوة ّتيش  . ب
يتسم بثبلث صفات: كثرة العدد, كظهور الشجاعة, تفويض أمر اٞتيش ١تقدـ 
عليو لعلو نسب, أك لرأيو لشجاعتو...كىيمنة الكثرة ابلقوة يعرىؼي ا١تيٍلكي 

إذا عدؿ أكلو القوًة مع الرعية, كساركا فيهم بلطف, صار )ابلقهر(, ك 
.) )ميٍلكى تفويضو كطاعةو(, كإذا جاركا كتعسفوا صارى ميٍلكى )تػىغىلُّبو  ا١تيٍلكي

 كتسكؿ ابلالم الببلد للزكاؿ, كاإلابدة بتعرض الرعية إذل ا١تهالك.    

م, كيتقربوف ا١تلك القائم على ا١تاؿ كالثركة: يكثر ا١تاؿ كيعلو الطمع ابٟتك . ت
 للملك, كتكوف قاعدتو أضعف القواعد, فينهار ا١تيٍلكي القاًئمي.

 حادم عشر: نوعية التعامل السياسي مع الرعية, ا١تقًتف ٔتراحل تطور الدكلة:

الدكلة تبدأ ٓتشونة الطباع, كشدة البطش, لتسريع الطاعة, ٍب تتوسط ابللُت      
, أم : )الرفاىية كاالستقرار(, ٍب ٗتتتم كاالستقامة, الستقرار ا١تلك كحصوؿ الدعة

.  ابنتشار اٞتور كشدة الضعف النتقاض األمر كقلة اٟتـز

 ===أركاف السياسة العادلة: )الرغبة, كالرىبة, كاإلنصاؼ, كاالنتصاؼ(. 

اختيار األسلوب كا١تقاؿ حسب ===أسلوب ا١تمارسة السياسية لصاحب السلطة: 
كا١تقصد ا١تراد, ففي الًتغيب اللُت, كف الًتىيب  ا١تقاـ, شدة كلينان, ْتسب ا١توقف

 الغلاة.

أكجب الشورل ف األمور ا١تستعصية, ===صاحب السلطة كضركرة الشورل: 
 فاالستبداد أضرُّ عليو من إذاعة سٌرًه.
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 : قواعد السياسة كما يعُت عليها:اثين عشر

 كتقدير, اٞتند كتدبَت, الرعية كحراسة, البلداف عمارة: "ا١تلك لسياسة قواعد أربع ٭تدد.1 
 ."األمواؿ

 كرايضة, كالعدؿ, اإلصبلح: القواعد تلكم على لتعينهم للملوؾ نصيحة ا١تاكردم كقٌدـ. 2
  ا١تساعدين كٗتٌَت , األمثل السياسة كاختيار, كالقناعة, العلماء ك٣تالسة, هللا كتقول, النفُ

  .رعيتو أحواؿ كتفٌقد, كهتذيبهم

 اجملتمع السياسية كاالجتماعية:سُ أي  اثلث عشرة:

 كضع ستة أسُ للحياة االجتماعية ا١تثلى تصلح هبا الدنيا، كتنتام أمورىا: 

 أمله فسيح..6 .ًخصب دائم.5. عاـ أمن.4 .عدؿ شامل.3 .سلطاف قاىر.2. دينه متَّبع.1

النفوس عن الدين رأسها األقول ف إصبلح اٟتياة كاستقامتها كانتاامها كسبلمتها, فهو يصرؼ .1
                       شهواهتا, كيراقبها, فالدين ضابط فردم ك٣تتمعي، يوحد اجملتمع.

.السلطاف القاىر, تتألف برىبتو األىواء كالقلوب ا١تتفرقة، كيلتقي الناس بطاعتو كاالحتكاـ إليو، 2
                  فهو عامل توحيد كاجتماع.

د, كينمًٌي األمواؿ كيكثر معو النسل, كأيمن بو السلطاف, كالالم .العدؿ الشامل, يػيعىمًٌري الببل3 
 يفسد الضمائر, كتزكؿ بو الدكؿ.

.األمن العاـ: تطمئن بو النفوس, كتنبعث فيو ا٢تمم, كيسكن فيو الربمء, كأينُ بو 4
         الضعيف، كانعداـ األمن يصرؼ ا١تواطنُت عن مصاٟتهم, كيكبًٌل حركتهم كنشاطهم.
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     "اقتصاد قوم"فهو عماد حياة الناس كال يستقيم بدكنو عيش كال دين.:.خصب دائم5
  

  .أمل فسيح يدعم العمل لؤلجياؿ القادمة, كاالدخار ٢تم, على مستول األسرة كاجملتمع.6
             

 االٕتاه السياسي الكبلمياثلثان: 

 األكؿ: القاضي عبد اٞتبار ا١تعتزرل: األ٪توذج

   رع األكؿ: سَتتو:الف

ىػ, ف )أسد آابد(, من اسرة   325ىو: عبد اٞتبار بن أٛتد ا٢تىمىدىاينٌ, كلد      
كادحة, درس الفقو كأصولو, ف عدة مدف أبرزىا البصرة, اعتنق األشعرية 
أصوالن"أم االعتقاد كأركانو", كتبٌت الفركع"أم الفقو كأحكامو" على الفقو 

لة كجداالهتم, كاقتنع ٔتقوالهتم, فصار منهم...ٍب توجو إذل الشافعي؛ اتصل اب١تعتز 
 بغداد "مركز االعتزاؿ", كانضمَّ إذل شيخو عبد هللا البصرم, ففاؽ تبلمذتو.

صار من دعاة االعتزاؿ خارج العراؽ, كاله الوزير البويهي الصاحب بن عباد      
ظفيها كقضاهتا, ىػ, ف عهد "مسيد الدكلة", كأشرؼ على مو 367قضاء الرم سنة 

كامتدَّ نفوذه إذل توابع الرم؛ أكسبو لقب "قاضي القضاة", كدل يطلق ا١تعتزلة ىذا 
 اللقب على غَته.
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"بياف ا١تتشابو ف القرآف", "تنزيو القرآف عن ا١تطاعن", "التفسَت  من مسلفاتو:
 الكبَت: احمليط", ككتابو "ا١تغٍت" بعشرين جزء, كخصَّ اإلمامة ابلبحث ف جزئو
األخَت؛ أاثرت مضامُت اإلمامة, خصومو الفكريُت, فألَّف "دمحم بن الوليد الزيدم"  
كتاب: اٞتواب اٟتاسم ا١تغٍت ًلشيبىًو ا١تغٍت", ككتب "الشريف ا١ترتضى كتاب: 

 الشاف ف اإلمامة".

كصف القاضي بكونو: أعام شيوخ االعتزاؿ ف عصره, كارفعهم فكران كأتليفان,     
 ىػ.415ثر؛ من مدارس معتزلة كسواىا, ٭تملوف منهجيتو, توف ف كلو تبلمذة ك

  الفرع الثاين: أفكاره السياسية:

التربير الشرعي لوجوب السلطة: اإلمامة ضامن لسَت اجملتمع, كمبادئو, كمنع 
ا١تكلفُت من ٕتاكز اٟتدكد, يدعم اإلمامة ما كرد ف إقامة اٟتدكد, كمسسكلية 

رقة, كالزانية كالزاين...(( من كاجب اإلماـ ال غَت, كعليو اٟتاكم, ))كالسارؽ كالسا
دفع الضرر؛ كالوجو اآلخر: "كأطيعوا هللا كالرسوؿ كأكرل األمر منكم", فتقضي 

 بوجوب نصب األئمة بعد كفاة الرسوؿ, كما حصل ف بيعة أيب بكر.

 كجوب اإلمامة الواحدة ف األمة:

يعتقد عدـ جواز كجود إمامُت ف كقت كاحد, كال عقدىا لشخصُت, كإف كاَن      
 ف طرف العادل, كىو عقد ابطل, كتزكيج ا١ترأة من رجلُت ف كقت كاحد.
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 كاجبات اإلماـ كتربيراهتا:

 يرل أف كاجباتو ىي:    

 إقامة اٟتدكد. .1
 تنفيذ األحكاـ الشرعية. .2
 حفظ بيضة البلد. .3
 سٌد الثغور. .4
 إعداد اٞتيوش كالغزك. .5
 تعديل الشهود. .6
 اإلنصاؼ كاالنتصاؼ. .7
 جلب ا١تنافع لؤلمة كدفع الضرر. .8
 أخذ األمواؿ كصرفها. .9

 راجعة ألمرين: اإلماـ كاجباتككل     

 األكؿ: إقامة الدين, كالعمل ِبحكامو.

كىذاف ٫تا جوىر  دارة شسكف الدكلة لصاحل األمة كلها أفرادا كٚتاعات.الثاين: إ
 اإلمامة كفق القاضي كا١تاكردٌم, "حراسة الدين, كسياسة الدنيا".

 مسسكلية اإلماـ ٕتاه األمة, أك رقابة األمة على اإلماـ:
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بعد إٚتاع األمة عليو, كٖتديد كاجباتو, كقاـ هبا بوصفها: حقوقان هلل كلؤلمة",      
سليم الرعية لو كالرضا بو, كطاعتو كجب لو من اٟتقوؽ ما ٯتكًٌنو للقياـ هبا, كىي ت

كنصرتو, فيما يراه, كأيمر بو, كعلى ذكم اٟتل كالعقد نصحو, كيستشَت أىل 
 الرأم, لتنبيهو كتقوٯتو, كىم: األمة كعلماؤىا.

ال تقف مسسكلية األمة عند التنبيو, بل من خبلؿ أىل الرام "تقوٯتو" كإقصائو      
ن شركط العقد, الذم ىو سبب إٚتاع عن مهمتو, إف ٕتاكز, أك أخل بشرط م

 الناس عليو.

كيستند القاضي ف إقالة اإلماـ ١تبدأ اإلٚتاع, فيجب خلعو إذا أحدث فسق,      
 كفق األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر.

كإذا كاف القاضي قد تدرٌج ف التنبيو كاإلصبلح, كآخرىا ا٠تلع, كضع الفسق     
 ن مهاـ ذكم الرأم.شرطان إلقالتو, فإنو جعلها م

 موقف القاضي عبد اٞتبار ا١تعتزرل من كالية ا٠تليفة عثماف بن عفاف:

أنكر القاضي على معتزلة بغداد توقفهم ف ا٠تليفة عثماف, كاعترب كالية عثماف     
اثبتةن, كأف إمامتو صحيحةن, فليُ ما ٬تيزي الرباءة منو, كالتوقف عن طاعتو, كإف 

ال تكفي إلسقاط كاليتو كاغتيالو؛ فهو يرل أفَّ ما أحدثو  ثبتت ا١تآخذ عليو, فهي
ال يقدح بواليتو, -"من تقريب أقاربو كاالستعانة هبم ف خبلفتو"-عثماف بن عفاف

فهو ٤تض اجتهاد, كىنا ٭تتج القاضي ابلقاعدة:"كل ٣تتهد مصيب كإف أخطأ", 
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إمامتو ابإلٚتاع, ال "معتمدا على مقولة تعدُّ قاعدةن ف الطاعة, مفادىا: )من ثبتت 
يبطلها ا٠تبلؼ(, فالقاضي عبد اٞتبار, يدين ا٠تركجى على عثماف, كينكر ا٠تركج 
عليو, كيسكًٌدي عدـ شرعية خلع عثماف بن فاف, لكونو دل ٮترج عن شركط اإلماـ 

 كطاعتو.

 األ٪توذج الثاين: الشريف ا١ترتضى:

 الفرع األكؿ: سَتتو:

ىػ, أثناء 355علي بن اٟتسُت بن موسى, يعود نسبو للنيب, كلد ببغداد سنة     
خبلفة العباسي ا١تطيع هلل بن ا١تقتدر, درس مع أخيو الشريف دمحم الرضٌي العربية 
على يد أيب نصر السعدٌم, كدرس الفقو كعلم الكبلـ, على العكربم"الشيخ 

دمحم بن عمراف "ا١ترزابين", كسواىا؛ ا١تفيد", كالفنوف كاألدب على أيب عبيد هللا 
.  فحاز مكانة متقدمة ف: الفقو, كالكبلـ, كالشعر , كا٠تطابة, كمناظرة ا٠تصـو

كمن تبلمذتو "الشيخ دمحم بن اٟتسن الطوسٌي" مسلف: االستبصار, كهتذيب      
األحكاـ, كالشيخ أبو يعلى الطربستاين, مسلف: ا١تراسم ف الفقو, كالتقريب ف 
األصوؿ, كالقاضي إبن الرباج مسلف: ا١تهذَّب, كا١تنهاج, كا١تعادل, كالشيخ أبو 

نز الفساد, كغاية اإلنصاؼ ف مسائل الفتح دمحم بن عثماف "الكراجكي", مسلف ك
 ا٠تبلؼ..
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للشريف ا١ترتضى كتبه كثَتة, ْتدكد الثمانُت: منها: الشاف ف اإلمامة, كىو       
رد على ا١تغٍت للقاضي عبد اٞتبار ا١تعتزرل, كاالنتصار, كجهل العلم كالعمل, كغرر 

عة إذل أصوؿ الشريعة, الفوائد كدرر القبلئد ا١تعركؼ "أماين السيد ا١ترتضى", كالذري
 كتنزيو األنبياء.

توذل ا١ترتضى, نقابة الطالبيُت, من قبل ا٠تليفة القادر ابهلل العباسي, خلفان      
ىػ, كتقلد إمارة اٟتج كاٟترمُت, ككالية ا١تاادل, 406ألخيو الرضي الذم توف 
 ىػ.436عاما, توف ببغداد,  30كقضاء القضاة ألكثر من  

 فكاره السياسية:الفرع الثاين: أ

 = ضركرة السلطة كعبلقتها ابللطف اإل٢تي:

اإلمامة لطف, كىو كل ما يقرب ا١تكلفُت للطاعة, كيبعدىم عن ا١تعصية,      
فالناس يضطربوف بغَتىم, كتكدرت عيشتهم, كفشى فيهم الالم كالبغي, فبوجود 

 الرؤساء الناس إذل الصبلح أقرب كعن الفساد أبعد.

 فاة على الشرع:=اإلمامة كاحملا

شريعة النيب غَت منسوخة, كفيها مصلحة ا١تكلفُت إذل يـو القيامة, فبل بد من      
كجود حافظ, كىو اإلماـ, الذم يفسر ٣تمل الشرائع, كيبُت أغراضها, كىو ملجأ 
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للناس حاؿ اختبلفهم, كقولو حجة ف الشرع؛ ف حُت يرل آخركف أف "أألمة ىي 
 ع الوحي.اٟتافاة للشرع بعد انقطا 

 = مسىبلت اإلماـ:

أف يكوف عا١تان ّتميع األحكاـ الشرعية, كونو حجة ف الدين حافاان للشرع,     
كأف يكوف ىو األفضل بُت الرعية ف صفاتو, فتقبلو الرعية كال تنفر منو, كأف يكوف 

 منزَّىان عن الكبائر كالصغائر قبل توليتو كبعدىا.

 انعقاد اإلمامة: 

دىا, ىو "النص على اإلماـ", سواء ابلفعل كالقوؿ, أك ابلقوؿ طريق انعقا    
فقط, )لفاان, كمعٌت(, أك )استنتاجان( فيكوف نٌص خفٌي؛ فهو من االٕتاه ا١تعارض 

 ١تبدأ االختيار "طريقان للحكم ف األمة".

 

 

 

 االجتماعي التأرٮتي رابعان: االٕتاه

 خلدكف ابن: األكؿ األ٪توذج
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    كنسبو: حياتو: أكَّالن 

 ،(ىػ732)بتونُ كيًلدى  اٟتضرمي، اليمٍت( خلدكف) بن الرٛتن عبد زيد أبو ىو     
, كاألندلُ كتلمساف، غرَنطة، إذل كرحل علمٌيان، مستشاران  هبا كعمل فاس إذل رحل
 عامان  كعشرين ٜتسة ١تدة ا١تالكية، قضاء ٔتصر كىرلى  ٍبَّ , عديدة مناصب فيها كتوذل
 .(ىػ808) كفاتو حىت

 :كعلمو منهجو: اثنيان 

 خربتو ضٌمن, اإلنساين ابلتأريخ عادل كىو, كالفلسفة كأصولو كالفقو ابللغة عادله      
 كالعجم العرب أايـ ف كا٠ترب ا١تبتدأ ديواف ف العرب" ا١تعركؼ كتابو ف التارٮتية
 ."األكرب السلطاف ذكم من عاصرىم كمن كالرببر

", خلدكف ابن ٔتقدمة" عرفت اليت, الكتاب ذلك مقٌدمة خلدكف ابن اشتهر      
 كاضع يعترب كهبذا, اجملتمع هبا مرَّ  اليت للاواىر ٕتريبية ٖتليليَّةو  دراسةو  أكَّؿ تضمُّ  كىي

, االجتماع لعلم بعد فيما أسُ كالذم, كدرايةو  قصدو  عن العمراف علم منهجٌية
 كما اإلنسانية، للمجتمعات مقارنة تفسَتية كصفية دراسة: "ِبنو يعرؼ كالذم
 اجملتمعات ىذه ٢تا ٗتضع اليت التطوُّر، قوانُت إذل للتوصُّل كا١تكاف؛ الزماف ف تبدك

ا تػىقىدًُّمهىا ف اإلنسانية ًىى  .بعده كونت أككست كأ٘تٌو", كتػىغىَتُّ

 : اجملتمع نشوء: اثلثان 
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 اجتماعيه  اإلنساف أفَّ  من انطبلقان  ، البشرية اجملتمعات نشوء خلدكف ابن بٌت   
 شعب، مع يعيش أف فبلبد ٣تتمع، ف عاش كإذا ٣تتمع، ف إالَّ  يعيش فبل بطبعو؛

 بُت قائمة العبلقة تال كلكي أرض، على يعيش أف البد, شعب مع عاش كإذا
 ينامها أف من البد البشرية اجملموعة ىذه أك الشعب، أك القبائل أك الناس ىسالء
 .حاكم

 من التاـ ابلرضا, اجملتمع ف القاىرة القوة ٯتتلك أف من اٟتاكم ٘تكَّن ما كمىت     
 للمجتمع صورة ىو البشرم كالعمراف, البشرم العمراف صيانة من ٘تٌكنو, الشعب
 .أفراده بكلًٌ  اجملتمع صبلح ٖتقيق على القادر, األمثل

 :االجتماعية ككاجباهتا اإلمامة:رابعان 

 كاجبة فهي", ا٠تبلفة" اإلمامة بوجوب الفقهاء إٚتاع عن خلدكف ابن ٮترج دل      
 بدءان , األمة أمور ف للنار ا٠تليفة بيعة على كالتابعُت الصحابة إلٚتاع: ابلشرع

 صاحبة ىي ألهنا اإلمامة إقامة عن مسسكلة فاألمة االجتماعي؛ كابلواقع, بكر ِبيب
 .كالعقد اٟتل أىل طريق عن, فيها ا١تصلحة

 كاآلخرة؛ الدنيا ف, ٢تم مصلحةن  الشرع يراه ٔتا الناس إلزاـ: عنده كاإلمامة      
 ألنَّو: خليفة كاإلماـ, مدنية كسياسية, دينية, كتنايمية أتسيسية اإلماـ فواجبات

 .مقدًٌمتهم ف, الناس يقود ألنَّو: إماـ كىو, كالسبلـ الصبلة عليو  رسوؿال ٮتلف
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 ٖتقَّق إذا, كاستبدالو خلعو ٯتكنلكن؛ ك , العادؿ اإلماـ على ا٠تركج ٬توز كال   
 .ظلمو

 :كالدكلة السلطة دعائم: خامسان 

 دفعو ما, حكم من أكثر اهنيار, التنقل كثَت كاف كقد, خلدكف ابن رٌكز     
, كاألدـك األصلح األ٪توذج كتقدًن, السياسية االجتماعية الااىرة ىذه لدراسة

 .استنتاجاتو على بناءن , السديدة كالنصائح

 للشيخوخة يتعرض كأنٌو, التطور يقبل اإلنساين االجتماع أف خلدكف ابن يرل       
 شرط ضركرة على ركَّز ك٢تذا, كيثبًٌتو يقٌويو ما إذل ٭تتاج كأنَّو, اإلنساف كحاؿ حالو

, حاجاهتم تلبية على, ابحملكـو اٟتاكم عبلقة من يزيد رابط كىو, اٟتكم ف العصبية
 : ٦تثَّلةن  البشرم العمراف يتهدد ما إذل النار يلفت ما كىو, مصاٟتهم كٖتقيق

 .الداخل من اٟتكم على اب١تنافسة.1

 .ا٠تارج من اجملتمع هتدد اليت كاألخطار .2

 األ٪توذج الثاين: ابن األزرؽ:

دمحم بن علي بن دمحم األصبحي الغرَنطي, ا١تعركؼ اببن األزرؽ,  حياتو كعصره:=
ـ, ف األندلُ ب)مالقة( من اسرة أندلسية قدٯتة, قد 1427ىػ/ 832كلد ف 

 تنتمي ١تدينة )فاس(.
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حفظ القرآف, كالفقو, كالفرائض كاٟتساب, ٍب درس بغرَنطة على أيب إسحاؽ      
لنحو, كأصوؿ الفقو, كأصوؿ الدين إبرىيم بن أٛتد بن فتوح مفيت غرَنطة, ا

كا١تنطق, كدرس على يد أيب ٭تِت القيسي, ك٣تالُ األعبلـ, كأيب عبد هللا 
 السرقسطي, ا١تعركؼ بعادل غرَنطة كمفتيها...كآخرين.

كدرس ف تلمساف, كقرا مقدمة ابن خلدكف, كعٍت هبا؛ ٍب زاكؿ القضاء ف      
اضي غرَنطة؛ ككاف مقراب للسلطاف؛ فصار  غريب مالقة, كقضاء مالقة, كسواىا, ٍب ق

 كاتبان لو ٍب كزيران لو.

حثَّ قادة ا١تسلمُت ف انقاذ األندلُ, ف فاس, كتلمساف, ٍب إتو ١تصر,        
كدل يثمر سعيو للمشاكل ا١تتفشية ف كل ببلد ا١تسلمُت؛ مع ذىابو للحج, 

 كللقدس.

ة من علـو اإلسبلـ, ٖتدث فيو عن = ألَّف ثبلثة كتب: ركضة اإلعبلـ ٔتنزلة العربي
أخبار ا١تسلمُت, كشفاء الغليل ف شرح ٥تتصر خليل, ف الفقو ا١تالكي, ٍب بدائع 
السلك ف طبائع ا١تلك, ف السياسة, ٠تص فيو كبلـ ابن خلدكف كمقدمتو, كزاد 

 عليو, كناَّم نارايت ابن خلدكف, شارحا فصوؿ ا١تقدمة, كٕتاكز ابن خلدكف.

ق, كدفن ف 896عن مصادر ابن خلدكف عن كتاب سبقوه, ٍب توف  ككشف      
 القدس.

  =  الفرع الثاين: أفكاره السياسية:
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 العصبية كقياـ ا١تلك:==

ال بد من العصبية كالشوكة, )اٞتند(, للتعاضد كالتناصر, فبل ٭تمل الناس إال       
 السيف.

ف قضاء اٟتاجات  ضركرة السلطاف الوازع: اجتماع النوع اإلنساين يسهم=
كالضركرات, كىذا يسبب نزاعات, كسفك الدماء, كيهدد االجتماع, فبل بد من 
كازع )السلطاف ا١تانع القاىر(, كمصلحة السلطاف القاىر ال تعارض مفاسد قهره, 

 نفعو أمر مراد؛ فاهلل يزع ابلسلطاف ما ال يزعو ابلقرآف. فما خصَّ ضٌرهي كعمَّ 

ي لنصب اإلماـ, كيسمي النيابة ا٠تبلفة أك اإلمامة, كيسكد الوجوب الشرع     
 ٟتفظ الدين كسياسة الدنيا.

 = التمييز بُت ا٠تبلفة كسواىا من أنواع ا١تلك:

فثمة: ملك طبيعي, كملك سياسي, فا٠تبلفة أتٌب على هنج الدين َنئبان عن         
صاحب الشرع, أما ا١تلك الطبيعي فهو ٛتل الكافة على مقتضى الغرض 

 كالشهوة, بسب جور ا١تلك كعدكانو, كىذا اٟتكم يفضي للهبلؾ العاجل.

ك٭تدد مضموف ا١تلك السياسي: ِبنو ٛتل الناس على مقتضى النار العقلي ف     
جلب مصاحل الدنيا ككدرء مفاسدىا)فحسب(, إل٫تالو )العناية ابلدين(,كعدـ 

 االستعانة هبدم هللا ف اٟتكم.
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 ا٠تبلفة كفقو انقلبت إذل ا١تلك, فالوازع الديٍت ضعف ف ا١تلك العضوض.      

 === شركط اإلمامة: 

 أربعة شركط: -بعد الذكورية, كاٟترية, كالبلوغ, كالعقل-يكفي ف زمنو     

 النجدة, فبل يضعف عن إقامة اٟتدكد كعن اٟتركب. -
 كالكفاية: فبل ٮتفى عليو كجوه الرأم كالسياسة. -
 سبلمة األعضاء كاٟتواس: كما ٢تا من أتثَت ف العمل. -
 القدرة على تنفيذ أكامره كأحكامو. -

فهو يبطل شرط العلم, لوجود العلماء كمراجعتهم, كالعدالة, أل٫تية      
اإلمامة)حسب كاقعو(؛ كأقر أف )القرشية( لرفع التنازع, كما حصل؛ فالعصبية تغٍت 

 عن القرشية.

 === تعدد اإلمامة: 

عدـ لزـك شرط كحدة اإلمامة, لتعذُّره, فعجز اإلماـ عن العصبية يعطي العذر      
 ف إقامة غَته اإلمامة ف مكاف آخر.

كال يصلح عنده البلد الواحد ف ظل إمامُت, فبل يستقيم ا١تلك ابلشركة, ال        
 م ابلتفرد.أيستقيم الر 

 === طاعة السلطة كعدـ ا٠تركج عليها:
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كاجب ديٍت, كمفسدة عصيانو تربو على مفسدة طاعتو, كطاعتهم ف الطاعة     
 ا١تنكر غَت كاجبة.

 === صبلح السلطاف كالرعية:

صبلح السلطاف يصلح الرعية, كف اٟتديث ))صنفاف من أميت إذا صلحا     
صلح الناس األمراء كالعلماء((, كفقا لقوؿ سفياف الثورم إليب جعفر ا١تنصور, إين 

جبلن لو صلح صلحت األمة, كإف فسد فسدت األمة, قاؿ كمن ىو؟ ألعلم أفَّ ر 
 قاؿ: أنت.

الناس على دين ملوكهم, ففي صبلحو يكوف الصبلح ف الدين كالدنيا, كف        
 اآلخرة كذلك.

 === العبلقة بُت عامة الدكلة كحجم أىل العصبية:

 ت أرجاؤه.فا١تلك يتم ابلعصبية, كىم ٛتاتو, ككلما كثر عددىم اتسع      

 :الدكلة كالتوزع القبلي=== 

العصائب كا٠تركج عليها, خلوىا من توزعها ف قبائل كثَتة, يكثر األىواء,     
 الكثَتة, يسهل استحكامها كنفاذ أحكامها, لقلة ا٠تركج عليها.

 == أنواع السياسة:



44 
 

أحكاـ ا١تلك القاىر ٘تيل عن اٟتق غالبا, كيسدم لعسر الطاعة كتوٌقع      
ا١تعصية, كيسبب فساد االجتماع اإلنساين, فبل بد من قوانُت ٮتضع ٢تا اٞتميع؛ 
فإذا كضع العقبلء كالعارفوف القوانُت, لتدبَت شسكف الدكلة, فتعترب سياسة عقلية 

عات الكافرة كا١تسلمة, يدفع ١تراعاة َنفعة ف الدنيا كحسب, كىي سياسة اجملتم
ىذه السياسة العقلية منافعها لتثبيت ملك اٟتاكم كمصاحل الرعية, كرغبتهم 

 ٔتكافأتو, كخشيتهم عقابو, فدكافع الطاعة: الرغبة, كالرىبة.

أما اذا كانت القوانُت عن هللا تعاذل, فهي: سياسة دينية َنفعة ف الدنيا    
لسياسة الشرعية, تراعي احكاـ ا١تلة, كا١تصاحل العامة كاآلخرة", كتعرؼ ايضا اب

 كا٠تاصة؛ "كإ٫تاؿ العمل ٔتراعاة الشرع ٬تعل السياسة العقلية خَتا منها كانفع".

 من أكضاع الدكلة العثمانية, كأثر اإلصبلح ف استهداؼ كياهنا

 

  == السلطاف عبد اٟتميد الثاين:

 السابع ا٠تليفة كىو عمره، من كالثبلثُت الرابعة ف ككاف ـ،1876 ب ا٠تبلفة تورل
 ركسية عثمانية حرب اقًتاب مع العرش توذلَّ  العثمانيُت، ا٠تلفاء ف كالعشركف

 ف خاصة الدكلة، أجزاء بعض ف كاضطراابت معقدة، دكلية كظركؼ جديدة،
 ا١تبعواثف ٣تلُ افتتاح ٍب ،(الدستور) األكذل ا١تشركطية إعبلف مع, البلقاف

 اٟترب طبوؿ دؽ كمع. الرب١تاين النااـ ٨تو اٟتثيثة ا٠تطوات بدأت ،( النواب)
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 العثمانيُت كتركت نبوؿ،است من سفراءىا الكربل الدكؿ سحبت الركسية العثمانية
 هبزٯتة العثمانيوف فيها كمٍت ،93 ْترب كعرفت ،1877 الركس أماـ كحدىم
 ركسيا، ضد األكركبية الدكؿ تكتل لوال استانبوؿ من الركس كاقًتب كبَتة،

 معاىدٌب العثمانيُت على كأيمليت استانبوؿ، ميناء إذل اإل٧تليزم األسطوؿ كحضور
 الدكلة أراضي بعض فيهما اقتطعت كبرلُت، ستافانوس، آاي: ٫تا ىزليتُت صلح

 إذل بلغارم مسلم مليوف كىيٌجر ابىاة، غرامات عليها كفيرضت العثمانية،
 . استانبوؿ

 الدستور: == تعطيل

 مدحت ضغوط بسبب ,اٟترب قرار على أجرب ِبنو اٟتميد عبد السلطاف شعر     
 ٔتااىرات للقياـ العليا الدينية العلـو طلبة حٌرض الذم – األعام الصدر- ابشا
 إذل داعيان  ا١تااىرات ىذه إثر على العاـ الرأمي  دى تصاعى . اٟترب على السلطاف ٕترب

 دفع الذم "اجمللُ" ف ٦تثبلن  العاـ الرأم ف قصورنا ىناؾ أف السلطاف رأل. اٟترب
 قاـ لذلك إليها؛ حاجة أك ٢تا استعداد كبدكف كقتها غَت ف ,اٟترب إذل ابألمة

 الدستور نشر استمر بل الدستور غً لٍ يػي  دل كنصف، عامان  ثبلثُت النيابية اٟتياة بتعطيل
 كلكنهم األعياف، ٣تلُ ٬تتمع كدل, عامان  31 طيلة للدكلة السنوية النشرة ف

 بصورة دكلتو أدار السلطاف؛ فاٟتياة مدل رٝتية بصورة مرتباهتم تقاضي ف استمركا
 كقد. "كالديكتاتور ا١تستبد" بصفة السلطاف مى سً كي  ٢تذا ٣تلُ، دكف شخصية
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 ٣تلُ حل من اٟتميد عبد السلطاف فعلو ما بسمارؾ األ١تاين السياسي استصوب
ا، شعبنا الدكلة قواـ يكن دل إف": بقولو عليو كعلَّق ،(النواب) ا١تبعواثف  فإف كاحدن

 . "نفعو من أكرب يكوف ٣تلسها ضرر

 مسسسات ٚتيع كربط ييلذر، قصر منحكم السلطاف عبد اٟتميد الثاين الدكلة     
 يتدخل دل حيث حكمو، ف القسرية القوة يستعمل دل أنو غَت بشخصو، اإلمرباطورية

 االغتياالت، عن بعيدنا ككاف. األمن ٖترايت اعتمدك  الداخلية، كفالشس  ف اٞتيش
 إال الطويلة سلطتو خبلؿ يصٌدؽ كدل القليل، ف إال السجن عقوبة إذل يلجأ الك 

 فقط. إعداـ عقوابت ٜتُ على

 حوارل الثاين اٟتميد عبد السلطاف تورل عند ا٠تارجية العثمانية الديوف بلغت    
. مليوَنن  146 إبسقاط الدائنة الدكؿ السلطاف فأقنع ،ذىبية قطعة مليوف 252

 الديوف مسسسة تصرؼ ٖتت الدكلة مسسسات بعض كيضعت الباقي ا١تبلغ كلتسديد
 على عهده طواؿ حريصنا ككاف الديوف، تسديد من الوسيلة هبذه ك٘تكن العمومية،

 . اٟتدكد أضيق ف إال ا٠تارج من االستدانة عدـ

 كمشاريعو: = سياستو

 اإلسبلمية القول توحيد على العمل ضركرة الثاين اٟتميد عبد السلطاف يرل     
 شعار" طرح إذل سعى لذلك العثمانية؛ الدكلة ف الطامعة االستعمارية الركح جملاهبة

 أكاصر تدعيم على فعمل ا٠تبلفة، لدكلة عليا سياسة كجعلها ،"اإلسبلمية اٞتامعة
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 ف دكلتو حوؿ الصفوؼ لتوحيد ،"كإفريقيا ,كا٢تند ,الصُت : "مسلمي بُت األخوة
 فأقاـ غرضو، لتحقيق كالوسائل كالدعاة الرجاؿ ٔتختلف فاستعاف كا٠تارج؛ الداخل

 كبٌت كا٢تاتف، الربؽ من كيلومًت ألف 30بػ الدكلة أجزاء كربط كا١تدارس، الكليات
 حديد سكة" اٟتضارية مشركعاتو أعام أف إال. اٞتيش بتسليح كعٍت غواصة
 يستغرؽ الذم القوافل طريق عن بو يستعاض ا١تسلمُت، على اٟتج لتيسَت "اٟتجاز
 خلق كقد. أايـ أربعة إذل اٟتديدم اب٠تط ا١تدة كا٩تفضت يومنا، أربعُت بو السفر

 الثاين اٟتميد عبد السلطاف نشر بعدما ابلغة دينية ٛتاسة العمبلؽ ا١تشركع ىذا
 ا١تسلموف فتهافت كبَت؛ ٔتبلغ القائمة كافتتح للتربع، يدعوىم ا١تسلمُت على بياَنن 
 مشركع ىو ا١تشركع ىذا أف ابعتبار التربع، على العادل كبقية كالصُت ا٢تند من

 أغسطُ=  ىػ1326 رجب) ف ا١تنورة ا١تدينة قطار أكؿ ككصل. أٚتعُت ا١تسلمُت
 .  الدائبُت كالعمل اٟتماسة من أعواـ ٙتانية بعد ،(ـ1908

 ==اصبلحاتو:

 أي٫تل، اٟتميد عبد عهد ف األسطوؿ أف تثبت كثيقة توجد ال :األسطوؿ/اٞتيش.1
 توليو قبل حىت ىاشراؤ  ًب حربية سفن ديوف كسداد تطويره على السلطاف عمل بل

 كىي اٟتميد عبد الغواصة كغواصتاف، كثَتة بوارج عهده ف أضيف كقد السلطنة،
 سبلح ككاف  ا١تاء، سطح ٖتت من حي طوربيد تطلق العادل ف غواصة أكؿ

 تكاليف ا٠تاص مالو من السلطاف دفع فقد ٢تذا إضافة. حديثنا زاؿ ما الغواصات
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 عهد منذ ا١تتبقية اٟتربية السفن عدد كارتفع. استانبوؿ ف الغواصات بناء ٕتارب
 مساعدة، سفينة 79ك رئيسية سفينة 85 إذل سفينة 39 من العزيز عبد السلطاف

 كقد طوربيد، كحامبلت كعوامات كطرادات مدرعة كفرقاطات حربية سفن بُت ما
 السلطاف أمرك . األكذل العا١تية كاٟترب البلقاف حركب ف السفن ىذه استخدمت

 مرة ألكؿ الببلد خارج لئلصبلح اٟتربية السفن من كثَت إبرساؿ الثاين اٟتميد عبد
 ترساَنت ف السفن من آخر جزء تصنيع كًب العزيز، عبد عمو عصر انقضاء بعد

 بسبب الناس؛ ألسنة على أسطورة "حامدية" ا١تسمى الطراد كأصبح الببلد، داخل
 .ـ 1912 عاـ الناجحة ا١تعارؾ

 اٗتاذ ضركرة اٟتكم توذل أف منذ يرل اٟتميد عبد السلطاف كاف الدكلة تعريب. 2 
, ٚتيلة لغة العربية اللغة)):  يقوؿ ىذا كف.  العثمانية للدكلة رٝتية لغة العربية اللغة
- ابشا الدين خَت على اقًتحت لقد ,قبل من للدكلة رٝتية لغة اٗتذَنىا ليتنا

 كلكن,  الرٝتية اللغة ىي العربية اللغة تكوف أف أعام صدرنا كاف عندما -التونسي
 الدكلة عربنا إذا: كقاؿ ، ىذا اقًتاحي على اعًتض القصر أمناء كبَت ابشا سعيد
 ((.ذلك بعد شيئ -الًتكي للعنصر – يبقى فلن

 القصر كأمناء الوزراء أفمن  -حكمو بداية- يشكو اٟتميد عبد السلطاف كاف    
 القومية كابألفكار ,ابلغرب متأثركف كأهنم, التفكَت ف عنو ٮتتلفوف, السلطاين
 عبد السلطاف كالده عهد ف سواء, القصر على ضغطنا يشكلوف ككانوا, كالغربية
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 كدل ؛ىو عهده ف أك األكؿ، العزيز عبد السلطاف عمو عهد كف األكؿ، اجمليد
 ا١تتأثرين الوزراء على العثمانية الدكلة بتعريب واقًتاح معارضة على األمر يقتصر
 .الدين علماء بعض معارضة إذل تعداه بل, فقط ابلغرب

   الكربل: كالدكؿ اٟتميد عبد ==السلطاف

 ٯتسك ألنو األكركبية؛ للدكؿ ابلنسبة فيو مرغوب غَت شخصينا السلطاف كاف      
 ركحيان  كسلطاَنن  نفوذان  لو فإف للمسلمُت خليفة كبصفتو ا١تسيحيُت، مبليُت قبضتو ف

 الكربل الدكؿ من ألم ا١تمكن من يكن دل. ا١تسلمُت األكركبية الدكؿ رعااي على
 اٟتميد عبد كجود ظل ف البلقاف أك أكركاب ف العثمانية الدكلة من أجزاءن  تقتطع أف

 أف كما. كابريُ لندف ف كبَتنا ثقبلن  تكتسب إسقاطو فكرة أخذت لذا الثاين؛
 ك٧تاحو ،"كبغداد اٟتجاز حديد سكة"ك "اإلسبلمية ابٞتامعة" :يتعلق فيما سياساتو

 قائمة إذل أ١تانيا إدخاؿ استطاع كبذلك) أ١تاين برأٝتاؿ بغداد حديد سكة تشييد ف
 اقًتاب عدـ كىضىًمنى  ابلبًتكؿ، الغنية البصرة خليج منطقة ف ا١تتنافسة الدكؿ

 أقلق ذلك كل( امتيازىا صاحبة أ١تانيا ابعتبار اٟتديد السكة كٛتاية بريطانيا،
 ضركرة على األكركيب التصميم ف صبلبة كخلق ركسيا، ارتياح عدـ كأاثر ،بريطانيا

 .األكركبية القول ٖتييد بدىائو استطاع الذم ,ا٠تليفة ىذا من التخلص

 : /الوطٍتٌ االٕتاه الليربارلخامسان: 

 رفاعة الطهطاكٌم:
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 بُتكموقعو  منهجو حقيقة تتبُت الطٍَّهطىاًكمٌ  رًفىاعىة فكر دراسة خبلؿ من     
انًيَّة، كاألفكار اإًلٍسبلميَّة األصوؿ  الذم الفكرم النسق حقيقة بياف بغية العىٍلمى

 مذىبو كفقها كصاغ ارتضاىا، اليت النهائية كا١ترجعية الطٍَّهطىاًكٌم، رًفىاعىةي  إليو ينتمي
 ٔتا كالتزامو الطٍَّهطىاًكٌم، رًفىاعىةي  إليها ينتمي اليت اإًلٍسبلميَّة ا١ترجعية, كىي الفكرم

 ٮتالف دل ما إال يستحسن ال ِبف "الرحلة" كتاب مقدمة ف نفسو على شرطنا هدحد
 .اإًلٍسبلميَّة الشَّرًيٍػعىة

ال  – عنو كيًتبى  أك الطٍَّهطىاًكمٌ  رًفىاعىة كتبو ١تا تأنيةا١ت وضوعيةا١ت قراءاتفال     
 الطٍَّهطىاًكمٌ  رًفىاعىةى  يعترب الذم كاإلعبلمية الثقافية األكساط ف الشائع ا٠تطاب يقبل
 العىاًميَّة، إذل الدٍَّعوىةك  الوىطىنيَّة، كداعية ،مصر ف العىٍلمىانًيَّة بذكر ككاضع التنوير، رائد

 .الدليل إذل تفتقرفهي دعاكل  ،الغريب النموذج كفق ا١ترأة ٖترير كرائد

ابجتزاء  بقراءاهتم الغريب، التنوير دعاة لدل كالتزكير ا٠تلط دتعمُّ فثمة     
 اليت النصوص عن الطرؼ غض أك انتقاءىاك -كفق بعض ا١تتخصصُت -النصوص

 توجهاهتم. توافق ال

 كٯتكن تلخيص مبلحاات حوؿ إسهاماتو الفكرية ٔتا أيٌب من نقاط:    

 ف كالتنوير كاٟتداثة كالليربالية الغربية الفلسفية ا١تذاىب الطٍَّهطىاًكمٌ  ٮتالف: أكال
 موقف العقل من يقف حىٍيثي  للمعرفة، مثلى كسيلة العقل على ا١تطلق اعتمادىا

 أف يقبل فبل للمعرفة، متفردة ميثٍػلىى كسيلة اعتماده كيرفض, السلفي الدًٌيٍت االٕتاه
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ينية اٟتقائق توزف  اإلٯتاف ككجوب النقل، أصالة أكد بل ا١تتباينة، البشر بعقوؿ الدًٌ
 ٔتا ًعٍندىه عربة فبل كافقو، ما العقوؿ قضااي من يسخذ ٍب معناه، يفهم دل كإف بو

 الذم العقل ٤تض على االعتماد إفَّ  بل. التجربة أك العقل قضااي من الشَّرع خالف
 إذل كيفضي االختبلؼ سبب اٟتداثي التنويرم للمشركع أساسينا مقوًٌمنا يػيعىدي 

 .االختبلؿ

 على كركز الغربية، اٟتضارة منها تنطلق اليت ا١تادية الفلسفة الطٍَّهطىاًكمٌ  رفض: اثنيا
 الدًٌين، ف ا١تتمثل ا١تعنوم اٞتانب كأ٫تية كمعنوم، مادم جانبُت على اٟتىضىارىة قياـ
 غَت الدًٌين خالف فما كاٟتضارات، التَّمىدُّف بناء ف أخبلؽ من منو يسخذ كما

 الدًٌين من ينطلق أف بد ال اإًلٍسبلميَّة الببلد ٘تدف كأفَّ  حقيقينا، ٘تدَنن  يعد كال مقبوؿ،
 .اٟتنيف اإًلٍسبلمي

 على االنغبلؽ بُت كسطنا موقفنا الغربية اٟتىضىارىة من الطٍَّهطىاًكمٌ  رًفىاعىة يقف: اثلثا
 للحضارة ا١تادية ا١تعطيات من بلستفادةل دعا حىٍيثي  لآلخر، كالتبعية الذات
 احملافاة مع  عامنا، إنسانينا ترااثن  يعد الذم كا١تعارؼ، العلـو من تتضمنو كما الغربية،

 فبل اإًلٍسبلمي، الدًٌين على ا١ترتكزة اإًلٍسبلميَّة للبلداف الثقافية ا٠تصوصية على
 .اٟتقيقي التَّمىدُّف أساس ىو الذم اإًلٍسبلمي، الشَّرع مع يتعارض شيئنا يقبل

 ا٢توية على للمحافاة شرطنا ابعتباره ابلدًٌين التمسك إذل رًفىاعىة دعا: رابعا
 اكتساب ف اٞتهد كبذؿ العمل ف االجتهاد ذاتو الوقت كف الثقافية، كا٠تصوصية
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 أكد ٍبىَّ  كًمنٍ . الذات على للمحافاة شرطنا ابعتبارىا ا١تادية القوة كٖتقيق الثركات
 ىو ا١تذمـو كأمَّا. كجل عز هللا يرضي فيما استعملت مىت مذمومة غَت ا١تادة أفَّ 

 .فقط للدنيا طلبها

نٍػيىا الدًٌين فشسك  ف النَّيب  عن خبلفة كأهنا اإًلمىامىة، بوجوب رًفىاعىة يسمن: خامسا  كالدُّ
ا معنا،  تفرع كما الشَّرعية، ابألحكاـ اإًلٍسبلميَّة الببلد ف اٟتاكم التزاـ ضركرة مسكدن
 ٬توز بلف الرعية، كمصلحة كا١تساكاة للعدؿ احملققة الشَّرعية، السياسات من عنها

 ا١تستندة ا١تعتربين األئمة اجتهادات أك اإًلٍسبلميَّة، الشَّرًيٍػعىة أحكاـ عن ا٠تركج لو
   .االجتهاد عرب منها كا١تستمدة إليها،

 الوثيقة كالعبلقة اإًلٍسبلـ ف للدكلة الشَّرعية ا١ترجعية على الطٍَّهطىاًكمٌ  أكد: سادسا 
 ّتميع اإًلٍسبلميَّة اجملتمعات ف الدكلة نام أسلمة كضركرة كالدكلة الدًٌين بُت

    الشَّرعية. األحكاـ كفق كسَتىا أركاهنا،

يىاًسيًٌة من النام ا١تشركطة االستفادة إذل دعا:سابعا انتقاء الصاحل منها  الغربية السًٌ
 اإًلٍسبلميَّة الشَّرًيٍػعىة أحكاـ من شيئنا تعارض ال ْتىٍيثي  اإًلٍسبلميَّة، الشَّرًيٍػعىة ضوء ف

  .تفصيبل. أك ٚتلة

ينية، األخوة برابطة الطٍَّهطىاًكمٌ  رًفىاعىةى  ًعٍندى  الوىطىنيَّة ٘تتزج: اثمنا  من قدمها حىٍيثي  الدًٌ
ينية الرَّاًبطىة عن بديبل ٬تعلها ال إسبلمي، مناور ينية الرَّاًبطىة ٝتو أكد بل الدًٌ  الدًٌ
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 إذل يدع فلم.ا١تيٍسًلًمٍُتى  من فيها ١تن كطن اإًلٍسبلـ ببلد أفَّ  مسكدنا عداىا، على ما
 .الدًٌين عن بديبل ٬تعلها الذم الغريب، اب١تعٌت القىٍوًميَّة أك الوىطىنيَّة

 العامة تثقيف ف العىاًميَّة استعماؿ ّتواز الطٍَّهطىاًكمٌ  قوؿ من الرغم على: اتسعا
 يفضل أك الفيٍصحىى، ٤تل العىاًميَّة إحبلؿ إذل يدعي  فلم العمومية، للمصاحل كٖتقيقنا
 لفهم كسيلة العىرىبًيَّة الليغىة تعلم كجوب على رًفىاعىة أكد بل الثانية، على األكذل

 أصو٢تا بدراسة ابالىتماـ كذلك ككتابة، فهمنا إتقاهنا كضركرة كالسنة، الكتاب
 .كاٟتديث منها القدًن كدكاكينها كآداهبا

 ثقافتنا من النابع احملافظ الدًٌيٍت االٕتاه موقف ا١ترأة قضااي من رًفىاعىة يقف: عاشرا
 كهنى ابٟتجاب ا١ترأة التزاـ إذل اٟتنيف الشَّرع نصوص من انطبلقنا فدعا اإًلٍسبلمية،

 ابلٌرًجىاؿ، لبلختبلط كتعرضها طبيعتها مع تتفق ال اليت األعماؿ ف اشًتاكها عن
 األعماؿ من كغَتىا القضاء أك اإلمارة أك اإًلمىامىة ا١ترأة تورل منع على أكد كما

 .ذلك عن الشَّرعي النهي لوركد العامة

ا الطٍَّهطىاًكمٌ  رًفىاعىة حوؿ الباحثُت آراء مناقشة من لنا تبُت: عشر حادم  ف أهنَّ
 ال ٣تتزأة كأخرل انتقائية قراءات تعتمد كًإ٪تَّىا, ا١تىوضيٍوًعيَّة كليدة تكن دل األغلب
 .منهجو كحقيقة الطٍَّهطىاًكمٌ  رًفىاعىة فكر عن َنضج تصور ًنتقد ٯتكنها

أتكد  بعده جاء من كآراء الطهطاكم رفاعة آراء بُت ا١تقارنة خبلؿ من: عشر اثين
 أمُت قاسم رأسها علىك  ,التغريبية ا١تدرسة كبُت بينو"االرتباطية العبلقة ضعف"
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 كبُت بينو الفكرية النسبة بطبلف لنا تبُت فقد السيد، لطفي كأٛتد الرازؽ عبد كعلي
 إليو دعا ٦تا ٘تامنا النقيض على الطهطاكم إليو دعا ما كاف بل الكتاب، أكلئك
 الكتاب أكلئك أفكار على رد من بعض أفَّ  ببياف ذلك أكدَن كقد كأتباعهم، ىسالء

 .الطهطاكم رفاعة كتب ٦تا استفاد قد

 جانبُت على ا١ترتكز )ببناء ا١تواطنة ف مصر(اإلصبلح إذل دعاإذف فالطهطاكمُّ     
 من العاـ اإلنساين الًتاث على االنفتاح ف للشرع ٥تالفة ير كدل كمعنوم، مادم
 لؤلمة الثقافية ا٠تصوصية على ذاتو الوقت ف احملافاة مع كالصنائع، كالعلـو الفنوف

ينية األصالة من نتخذ أف شريطة اإًلٍسبلميَّة،  بشىت لئلصبلح كمنطلقنا ،مبدءان  الدًٌ
 .جوانبو

  

 

 
 


