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كأي دين آخر ،عىل املرويات.
يقوم اإلسالمّ ،
ويمكن لألسلوب الذي يتلقى فيه ٌ
جيل هذا
الرتاث املروي أو يفهمه أن يتضمن حتويرات قد حتدد
فحوى ما سيرتكه للجيل التايل ومداه .ويف وقت
يرص فيه كثريون يف الغرب والرشق عىل أنَّ األوان
ّ
قد آن للتوقف عن اعتبار اإلسالم مستعدً ا ملواكبة
يقدم أوفامري أنجوم
التحديات السياسية املعارصةّ ،
قراءة بديلة للرتاث الفكري الذي دفع هؤالء إىل هذا
االستنتاج.
يتولىّ أنجوم كريس اإلمام ّ
خطاب للدراسات

اإلسالمية يف قسم الفلسفة التابع جلامعة توليدو
الرسمية يف والية أوهايو األمريكية .واإلمام ّ
خطاب

( ،)2001–1932املرصي املولد ،كان إمام املركز
اإلسالمي ملدينة توليدو يف الوالية ،واشتهر بفتاويه

املعارصة وآرائه املنفتحة ،وتويف ،للمفارقة ،بعد أربعة

أيام من هجامت  11أيلول/سبتمرب  .2001ويركّ ز
أنجوم يف عمله هذا عىل الرابط بني الرشع وعلوم
الدين والفكر السيايس ،مؤكدً ا عدم مالءمة املقاربات

التي تفصل بني هذه العنارص الثالثة.
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هتز
يأيت الكتاب يف خضم الزالزل السياسية التي ّ

يف العام  ،1648اتفاق ًا بني الدول األوروبية الرئيسة

العريب» التي أسقطت يف العام  2011أنظمة،

أدى إىل نشوء أفكار تتعلق بالسيادة وعدم التدخل

العامل العريب من أقصاه إىل أقصاه؛ فثورات «الربيع

وعدلت أخرى ،وأجربت ثالثة عىل تبني إصالحات
ّ
هتز رابعة ،ليست ثورات إسالمية
فعلية ،وال تزال ّ
عىل الطريقة اإليرانية ،عىل الرغم من إرصار كثريين

عىل أهنا كذلك .لكن ثمة تساؤالت عن دور اإلسالم

عىل احرتام مبدأ الوحدة اجلغرافية ّ
لكل دولة .وقد

وكرس مبدأ السيادة
واملساواة القانونية بني الدولِّ .
حلامية الدولة من الكنيسة ،ولكي ال يستنهض مواطنو

أي دولة قوى خارجية لنرصهتم.

ً
ملحوظا لدى الفقهاء
نال موضوع الدولة اهتام ًما

يف املستقبل السيايس ،سواء يف البلدان التي انترصت

واملؤرخني املسلمني الكالسيكيني ،أمثال األئمة
ّ
أبو يوسف ،والباقالين ،والبغدادي ،واملاوردي،

أم يف البلدان التي تب ّنت أنظمتها إصالحات فعلية،

وتمَ َث ََّل أقدم خطاب عىل هذا الصعيد يف مسألة من

وقع الثورات ،مثل سورية.

وهو اخلطاب الذي قسم املسلمني إىل س ّنة وشيعة ،ثم

ما بعد «الربيع العربي»

مذهبني دينيني ،إىل جانب كوهنام حزبني سياسيني.

فيها الثورات ،أي تونس ومرص وليبيا ،أم يف البلدان
التي ُأجرب فيها النظام عىل تعديل نفسه ،كاليمن،

والغزايل ،والرازي ،وابن تيمية ،وابن خلدون(.)2

هتتز عىل
كاملغرب ،أم يف البلدان التي ال تزال أنظمتها ّ

جيب أن يكون أمري املؤمنني وما هي صفاته املطلوبة،

يقول أنجوم« :عىل الرغم من اتصال موضوع هذه

الدراسة – العالقة بني السياسة والرشع والعقل

يف الفكر اإلسالمي– بعامل القرون الوسطى ،فإنّه

ّ
ناظري كلام التقيت
ينفك يعود إىل احلياة أمام
ال
َّ
مرصيني من خمتلف املشارب وسط احلامسة الثورية

ورأيت انفتاحهم غري املسبوق عىل التعبري عن اآلراء

قسم ك ً
خصوصا بعدما حتوال إىل
ال منهام إىل مذاهب،
ً
فقيها جمتهدً ا يف
وبرز ابن تيمية (1328 – 1263م) ً
مسائل من أبرزها الدولة ،يف وقت كانت اخلالفة فيه

انتهت كمؤسسة سياسية.

التيمية
اللحظة
ّ
ِ
حران
يقول أنجوم« :ولد ابن تيمية ...يف مدينة ّ

السياسية .فالشخصيات اإلسالمية الكالسيكية التي

شامل سورية بعد مخس سنوات عىل تدمري املغول

(ص .)xi

الرازي ،خالل إحدى املراحل األشد اضطرا ًبا يف
التاريخ اإلسالمي ما قبل احلديث .وكان إرهاب

حية ترزَ ق يف خطب
ُي َ
فحص فكرها هنا هي اليوم ّ
والوعاظ واإلسالميني وكتاباهتم»
رجال الدين
ّ

بغداد ،وعاش بعد قرنني من الغزايل وقرن من

من النافل القول إن الدولة احلديثة هي نتاج احلروب

املغول ومنعتهم الظاهرة ،وقتلهم اخلليفة العبايس،

فتاريخ الدولة احلديثة يبدأ بصلح وستفاليا الذي

النصف الرشقي للعامل اإلسالمي بأمجعهّ ،
كل ذلك

الدينية يف أوروبا وانفصال الكنيسة عن الدولة()1؛
أهنى احلروب الدينية يف أوروبا .وكان الصلح ،املوقّع

وضمهم
وتدمريهم بغداد ،مركز العامل اإلسالمي،
ّ

كان صاد ًما وغري مفهوم .وبدا العامل يقرتب من
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هنايته ،وفسرّ كثريون هذه احلوادث بتعابري أخروية»
(ص .)174–173

الميل إلى الفعل
قاد ابن تيمية حركة مقاومة خالل املحنة املغولية بني

مل يكن إقرار ابن تيمية بأنَّ العامل يف أزمة ذلك

خصوصا خالل احتالل
العامني  1299و1303م،
ً

مقاربته للحل؛ فقد أطلق نظرية جديدة للحكم ،ال

تعاونوا معهم ،واهنمك يف جداالت مكثفة ضد

اإلقرار الفريد ،لكن فهمه له كان فريدً ا ،وكذلك

يفرتض فيها عىل نحو مسبق وجود دولة منذ املراحل
األوىل للتاريخ اإلسالمي ،إذ يعترب مرحلة اخللفاء

استمرارا ملرحلة النبي حممد (ﷺ) .وتب ّنى
الراشدين
ً
مبدأ الشوكة (القوة القاهرة) الذي قال به الغزايل،

لكنه اعرتف بالطبيعة التعاقدية للعالقة بني احلاكم
ورعيته ،فهو وكيلهم وواليهم ورشيكهم ،عىل غرار

أبو يوسف والباقالين(.)3

بام أنَّ الفقهاء تعاملوا عمو ًما مع حكام استولوا

دمشق .واستنكر العقيدة املشبوهة لدى الغزاة ومن

شيعة لبنان ،واحلركة الرفاعية الصوفية ،ومذهب

االحتاد املنبثق من تعاليم ابن عريب القائلة بأنّ اخلالق

واملخلوق يصبحان واحدً ا .ويف العام 1306م،
اس ُت ِ
دعي لرشح تعاليمه أمام جملس احلاكم اململوكي.

وعىل الرغم من أنّ املجلس مل ِ
يدنه ،فقد أرسله إىل
القاهرة ،حيث مثل أمام جملس آخر بتهمة التجسيم،
وس ِجن يف قلعة
أي إضفاء صفات برشية عىل اخلالقُ ،
شهرا.
املدينة ً 18

بعد خروجه من السجن ،اع ُت ِقل جمد ًدا ألشهر يف

عىل احلكم بالقوة ،فقد فسرّ وا الرشع وفق الظروف
جتنبا للشقاق بني الناس أحيانًا،
السائدة يف أزمنتهمً ،

خمال ًفا للرشع .ويف العام 1309م وضع يف اإلقامة

وعىل الرغم من كون الغزو املغويل واالضطراب

السلطان حممد بن قالوون وتوليّ بيربس اجلاشنكري

واسرتضاء للحاكم أحيانًا أخرىّ .أما ابن تيمية،
االجتامعي–السيايس يف ذلك الزمان جانبني ال

يمكن إنكارمها من جوانب السياق املطلوب لفهم
كتاباته ،فقد «اعترب الفساد الروحي والفكري لألمة

كثريا من هزائمها العسكرية» ،وفق أنجوم (ص
أسوأ ً

« .)176وعىل الرغم من ميله إىل الفعل ذلك امليل

العام 1308م ،ألنه استنكر تقديس األولياء باعتباره
تنحي
اجلربية يف منزله يف اإلسكندرية ،بعد يوم من ّ

مغتصبا للسلطة .وبعد سبعة
احلكم ،إذ اعترب األخري
ً

أشهر ،وإثر عودة بن قالوون إىل احلكم ،متكن من
العودة إىل القاهرة ،لكنه غادر املدينة يف العام 1313م

برفقة السلطان يف محلة الستعادة دمشق ،حيث أمىض
السنوات الـ  15األخرية من عمره.

ميز حياته وفكره ،فقد أعطى إصالح
القوي الذي ّ

يف دمشق ،راح ابن تيمية يامرس التدريس الديني.

واضحا ،عىل الرغم
كان نزوعه اخلاص إىل األصول
ً

االجتامعية مجيعها .وكان أبرز هؤالء تلميذه الشهري

الفكر والنظرية الدينية األولوية عىل الفقه .هكذا،

من اعتباره الفقه ونقد احلديث العلم اإلسالمي
األكثر أصالة وعضوية» (ص .)178 – 177

ومجع حوله حلقة من املريدين من الطبقات

ابن ّقيم اجلوزية الذي شاركه التعرض لسلسلة
جديدة من االضطهادات .وبعد اهتامه بتب ّني مبدأ
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يعوق تطليق املسلم لزوجتهُ ،س ِجن ألشهر يف

الكالسيكيني،
اإلسالميني
والنظرية السياسية
َّ
َّ
يستعرض التفاؤل املقابل لدى ابن تيمية ،ويبينّ

تقديس األولياء ،عىل الرغم من أمر يمنعه من ذلك.

آراء سابقيه التي اقترصت عىل األحكام والرشع

قلعة دمشق بأوامر من القاهرة .ويف العام 1326م
اع ُت ِقل جمد ًدا يف القلعة بتهمة االستمرار يف استنكار
وقد توفيِّ يف السجن ،حيث ُح ِرم من كتبه وأدوات
الكتابةِ .
ودفن يف دمشق بعد جنازة حاشدة ،وال
يزال قربه إىل اليوم مزار ًا.

كيف أن آراء هذا الفقيه الدمشقي يف الرشع تتجاوز

لتشمل وظائف احلكم ك ّلها واملجتمع اإلسالمي

ك ّله.

بأي من
يقول أنجوم« :مل يكن فكر ابن تيمية
سياسيا ٍّ
ً

كبريا
ترك ابن تيمية ،امللقّب بشيخ اإلسالم ،عد ًدا ً

يكرس قدراته الفكرية الفضىل
املعاين املعتادة .فهو مل ّ

أفكاره وأعامله ،الدينية والسياسية ،وترشح أبعادها

جديد كام فعل ابن خلدون بعد جيل .ال ّ
تشكل

ُطبع بكثرة يف سورية ومرص
من الكتب ،ال تزال ت َ
وشبه اجلزيرة العربية .وتتوسع كتبه يف رشح

كثريا يف
وأسباهبا ،كام تتسم بتوثيق مل يكن معهو ًدا ً
زمنه ،إىل جانب عدد يكاد ال يحُ ىص من الفتاوى.

ومن أهم كتبه «األربعني التي رواها شيخ اإلسالم

بالسند» ،اإلكليل يف املتشابه والتأويل ،التبيان يف

نزول القرآن ،الرسالة األكملية ،الرسالة العرشية،
القاعدة املراكشية ،رسالة إىل أهل البحرين يف

رؤية الكفار رهبم ،رسالة إيضاح الداللة يف عموم

الرسالة ،رسالة يف أمراض القلوب وشفاؤها،
العقيدة الواسطية ،الصارم املسلول لشاتم الرسول،
واقتضاء الرصاط املستقيم.

ضوء جديد

ختيل أنظمة
لكتابة نظريات سياسية رصحية ،أو ّ
سياسية مستدامة ،أو إبداع علم سيايس أو تارخيي
األعامل السياسية الرصحية البن تيمية سوى نزر يسري

من عمله ككل .كذلك مل يكشف يف حياته عن براعة
سياسيني ،بل عاش ،هو الرجل الذي كان
أو طموح
َّ
من غري عائلة أو أي مصالح سياسية واضحة ،حيا ًة

من التبتل مل تكن شائعة ّ
قط بني املسلمني ،وكان بعيدً ا
عن أي فهم شخيص للمصلحة السياسية بمعناها
املعتاد» (ص .)271

يمكن اعتبار هذا الكتاب مدخ ً
مميزا إىل الفلسفة
ال ً

السياسية اإلسالمية يتفوق عىل كثري من املداخل
املتوافرة ،خاص ًة بالنسبة إىل اجلمهور الغريب ،فهو ال
يأخذ بأي فرضية من الفرضيات املتوافرة يف أعامل

مماثلة إال إذا أخضعها ملجهره الدقيق .وهو ييضء،

يف شكل خاص ،واقع أنه كان ثمة مقاربة أخرى

َ
صوغ ما لدى كثري من
يعيد أنجوم ،بتعمق جريء،

ال تعوزها الرباغامتية ،إىل جانب مقاربة التقليد

تيمية يف السياسة واخلالفة .وبعدما يو ّثق ،يف شكل

يمثّلها التقليد الس ّني عىل وجه اخلصوص .وهو إذ

الغربيني والعرب واملسلمني من فهم سائد آلراء ابن

مستفيض ،ذلك التشاؤم الذي ساد الفكر الديني

اإلسالمي القروسطي الرشعية والنخبوية التي
نصوصا
حييي التقليد املنطقي اإلسالمي ،عرب حتليله
ً
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يف العلوم الدينية واألدب والفقه تعود إىل املرحلة

األساسية للفكر والفقه «مل ِ
تأت بنظرية أو منهج

يف شكل دقيق إىل فحوى هذه األعامل وسياقاهتا

بل هي قطار حديدي صلب وقوي هيدر بضجيج

الكالسيكية ،فإنّه يستخدم حتلي ً
ويتنبه
ال نظر ًيا معقدً اّ ،

التارخيية.

يقول أنجوم« :من الواجب قراءة انتقادات ابن
تيمية يف سياق تراجعات كبار الفقهاء األشعريني
خيص العقل والبحث املنطقي.
واعرتافاهتم يف ما
ّ
ويبدو أن االنتقادات ِ
وضعت إلحداث صدمة
يف صفوف الفقهاء الس ّنة اآلخرين وأتباعهم ممن
فاخروا بدفاعهم املنطقي عن العقيدة والتقليد .ومل

يكن األشاعرة الكبار ،عىل غرار الغزايل والرازي،
غافلني عن هذه الصعوبات املتنامية ،وحاولوا

مواجهتها أحيانًا بمسا ٍع إىل تسويات فكرية ،وأحيانًا
أخرى بالتخيل عن املساعي الفكرية لصالح اإليامن»

(ص .)209

أو مدرسة قادرة عىل التطلع للحارض واملستقبل
عال يدمر من وما يقف يف وجه مهمته األوىل

وهي العودة باحلارض إىل املايض وإغراق املستقبل

باملوروث»(.)4

مل يستطع ابن تيمية تقديم نظام سيايس متجدد

أصل ما نقل
أو متطور للحكم يف اإلسالم ،بل ّ
وقيد ما يمكن إبداعه من
عن السلف الصالحّ ،
نظريات مرنة قابلة للتطور والتغري واحلياة.

كذلك مل يقدم «نظا ًما أو نظرية إسالمية لالقتصاد
ذات أبعاد تنموية تطرح احللول ملشكالت
ِ
يستق منه
الندرة وعالقات اإلنتاج والتوزيع ،ومل

اآلخرون أساليب وطر ًقا لتجاوز الفقر والتخلف
والعجز الذي تعانيه البلدان اإلسالمية والعربية،

بل عىل العكس متا ًما ،مل تتبلور بوادر االنتعاش
يف العامل اإلسالمي إال بعد تنحية مناهجه

نواقص
بيد أن الكتاب يتجنب اإلشارة إىل واقع أنَّ ابن

تيمية ،عىل الرغم من ّ
قدمه من مناقشات
كل ما ّ

وطرائقه»(.)5

يقول أنجوم« :فكر ًيا ،إنَّ أفضل طريقة لوصف
مرشوع ابن تيمية هي بالقول إنه استمرار

للمرشوع الذي خ ّلفه األشاعرة العظامء ،خاص ًة
الغزايل والرازي ،أعني التوفيق بني العقل

وجدال ومؤلفات ،مل يعرض للمسلمني أو
غريهم جديدً ا ،بل اهتم بتأكيد مس ّلامت متام

والوحي لوضع أساس ثابت لإليامن والعمل.

آخر هذه األمة إال بام صلح به أوهلا ومل يصلح أوهلا
إال بالكتاب والس ّنة» ،و«ما تركت شيئ ًا يقربكم

متيزه ،بخالف الغزايل
الغاية نقطة افرتاق ّ
والرازي ،اللذين أخذمها نبضهام التوليفي إىل

الدين وكامله؛ فمن مقوالته الشهرية« ،ال يصلح

من اهلل إال دللتكم عليه ،وما تركت شيئ ًا يبعدكم
عنه إال هنيتكم عنه» .هذه املس ّلامت وتلك البنية

غري أنَّ مرشوع ابن تيمية التفكيكي أخذ هذه

هنايات األنظمة الفلسفية املتوافرة يف أيامهام ثم

رجوعا» (ص .)272
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