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العدد ()50

املستشرقة الربيطانية آن المبتىن واملنظىر الفقهي
للفكر السياسي االسالمي

(*)

أ .م .د .ناصر عبد الرزاق المالجاسم

د .زاىدة محمد عمي الشيخ

كمية اآلداب  /جامعة الموصل

كمية التربية االساسية  /جامعة دىوك
تقديم

ان المتتبععال لشستش ع ار األوربععص بةععورة اامععة والستش ع ار البريطععانص اةععة لععن
يجد اناء كبي ار فص رةعد وااةعة العشةعة بعين األكاديميعة والسياسعة ولعيس معن المبال عة ال عول

بأنععال ل يمكععن الاةععم البتععة بععين النشععاط األكععاديمص فععص ر ععل الد ارسععات العربيععة واإلسععشمية
وبين الهتمام الستعماري ال ربعص بالععالمين العربعص واإلسعشمص فمكأننعا نسعتطيال ان نرةعد
تطععور المنظععور الستش عراةص امععت عععوء اسععتيعابنا لمجمععل العمميععة السياسععية ال ربيععة تجععا

الشر وبالعكس يمكن ان نجد فعص النشعاط الستشعراةص مراع از وموجيعا فعص مناسعبات اديعدة
لماعل السياسص.
ويةد

ذلك أيما ةد

إذا ما تأممنا نشاط المؤسسة الكاديمية البريطانية

الشير والرفال فص ر ل الدراسات الستشراةية مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية

()5

فتأسيس هذ المدرسة جاء إدراكا من ةبل المؤسسة الراكمة البريطانية لتعاظم مةالريا

فص الشر وادم مواكبة معارفيا لذلك التوسال العسكري والسياسص والةتةادي فتعافرت
ج يود كبار رجال السياسة من أماال المورد كرومر والمورد كرزن وسواهما فص تأسيس هذ
المدرسة وذلك فص اام  5351ولما يزل أوار الررب العالمية مستعرا.

(*) البرث مستل من اطرورة الدكتو ار الموسومة :النظرية السياسية السشمية فص دراسات
المستشرةين البريطانيين والتص ةدمت الت كمية الداب جامعة الموةل من ةبل الطالبة
زاهدة مرمد امص وباشراف الدكتور ناةر المشجاسم.
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ومن ععذ الراع ععل الفتتع ععارص لممدرس ععة الع ععذي رعع ععر المم ععك جع ععورج السع ععادس تجسع ععدت
األه ععداف السياس ععية وراء تأسيس ععيا م ععن ععشل إبع عراز م ععد أهمي ععة ر ععل الد ارس ععة -الش ععر -
بالنس ععبة لممةع ععالا البريطاني ععة .ونجع ععد أة ععداء ذلع ععك أيع ععا شا ةع ععة ف ععص الكع ععادر التعميمع ععص

واإلداري الععذي تععم ا تيععار لممدرسععة ف ععد كععان هنععاك رععرص بععالت امععت ا تيععار ش ةععيات
أكاديمية مرموةة ليا تجربة متينة فص الشر وةداةات وطيعدة معال الرمعوز الاكريعة الشعرةية
فنج ععد ان م ععدير المدرس ععة الس ععير دينس ععون روس ك ععان م ععدي ار لكمي ععة كمكت ععا لع ععدة س ععنوات ول ععال
ةشت وطيدة مال الش ةيات الشرةية .ومعن المنطمع ذاتعال وةعال ال تيعار امعت المستشعر

الشيير توماس ارنولد ليتولت كرسص العربيعة فعص المدرسعة ف د كعان ارنولعد يتمتعال بعدور معؤار

فص التوجيات الت ريبية فص اليند من عشل اشةتعال بمدرسعة اميكعرة التعص أسسعيا المسعت رب

الينععدي المسععمم سععيد ارمععد ععان .فعععش اععن إن ارنولععد رظععص بعشةععات متمي عزة مععال اممععاء
الينععد ويعرفععال ال عراء فععص ذلععك العةععر – ولربمععا فععص اة عرنا هععذا أيعععا  -بكتابععال الشععيير
(الععداوة إلععت اإلسععشم) الععذي نجععا فيععال فععص تانيععد الرؤيععة الستش عراةية والكنسععية ال ربيععة التععص
ربطت بين اإلسعشم والسعيف معن عشل تنبييعال العت العدور السعممص العذي اتسعمت بعال العداوة

الت السشم ابر اةورها الم تماة.

ويتجم ععت ال ععدور السياس ععص لممدرس ععة ك ععذلك ف ععص الم ععررات الد ارس ععية الت ععص اع ععطمعت

بتم ينيععا لمطمبععة ويععأتص م ععرر الفكررر السياسرري ايسررالمي فععص ةععدارة تمععك الم ععررات والععذي
تواة ععمت اممي ععة تدريس ععال ب ععدء بتوم ععاس ارنول ععد ال ععذي أس ععس ه ععذا الم ععرر ور ععدد أبع ععاد ف ععص
مراعع عراتال الت ععص نش ععرت لر ععا ف ععص ة ععي ة كتاب ععال الش ععيير (ال شف ععة) وم ععرو ار بالمستش ععر
هاممتون كب الذي طور كاي ار من مااهيمال فعص أبرااعال اعن ابعن معدون والمعاوردي و يرهعا.
ونج ععا ف ععص الي ععام طمبت ععال لممع ععص ف ععص الت ة ععص ف ععص ه ععذا الر ععل م ععن اما ععال آن لمبت ععون
ويوسف ايبش ومالكولم كير ورنا مي ائيل وسواهم.

لك ععن ال ميا ععة الر ي ععص لرنول ععد وك ععب ف ععص ه ععذا الر ععل والمتما ععل تمام ععا أله ععداف

المدرسة هو المستشرةة آن لمبتون التعص تةعدت لتعدريس هعذا الموععوع لنرعو أربععة ا عود
رتع ععت ت ااع ععدها اع ععام  5321وواةع ععمت أيعع ععا التع ععأليف فيع ععال مسع ععتيدية بالاوابع ععت األساسع ععية
لممدرسععة ومتبعععة -كمععا سععنر  -طععت أسععتاذها كععب ممععا يجعععل اسععياماتيا فععص هععذا الر ععل
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جع ععديرة بع ععان توعع ععال ترع ععت دائ ع عرة العع ععوء بوةع ععايا أوج مع ععا وةع ععمال الستش ع ع ار الكع ععاديمص
البريطانص فص تناولال ليذا الموعوع البالت ال طورة.

ودراستنا لمنظعور المستشعرةة آن لمبتعون فعص فيعم اسعيامات الا يعاء المسعممين فعص

الاكر السياسص تستيدف جممة امور  :معن بينيعا الوةعوف امعت طبيععة العشئع التعص ينشعبك
فييععا الععذهن الستش عراةص فععص معالجتععال لععال  -بععين الععولء لمةععدر نشععأتال ال وهععو المتطمبععات
السياس ععية الت ععص ك ان ععت وراء بن ععاء مؤسس ععاتال كم ععا ه ععو الر ععال م ععال مدرس ععة الد ارس ععات الش ععرةية
والفري ية او الولء لت اراعال الستشعراةص وم ولتعال الت ميديعة وايععا دور التعوارث الكعاديمص فعص

ةععيا ة الماععاهيم وبععين المععنيم الكععاديمص العممععص الععذي يمامععال او يمتاععل لععال هععؤلء بوةععايم
جزء من الموسسة الكاديمية البريطانية.
أوال  :السيرة العممية لممستشرقة آن المبتون

ول ع ععدت آن ك ع ععاارين سع ع عوابياورد لمبت ع ععون ف ع ععص ا ع ععام  5351م ع ععن أسع ع عرة رياي ع ععة ف ع ععص

دياينبورت ةرب لندن والتر عت فعص وةعت مبكعر معن رياتيعا بمدرسعة الد ارسعات الشعرةية لنيعل
درجة الشرف فص الاارسية والعربية .وفييا تم ت الم عررات األكاديميعة امعت يعد مجمواعة معن
ابرز الم تةين بالدراسات الشرةية فص ذلعك العةعر معن اماعال السعير دينسعون روس معدير

المدرسة وكذلك األساتذة كب ومينورسكص وترتون وت ص زادة(.)8

وانةبت اهتماماتيا البراية فص اشاة اتجاهعات :األول الرعرص امعت د ارسعة الم عة

الاارسععية الععذي أ ذتععال اععن السععير روس( .)3والثرراني الهتمععام بالمشععكشت المتعم ععة بععالرض
من ز اراعة واستةعشح و عراج وفشرعين أ ذتعال اعن اسعتاذها مينورسعكص( .)1والثالرث العنايعة

بد ارسعة الاكعر السياسععص اإلسعشمص الععذي أ عذتيا اععن كعب  -الععذي كعان يشع ل وةتيعا كرسععص

العربية( .)1وةد دفعتيا تمك الهتمعام إلعت مواةعمة د ارسعتيا ورةعمت فعص اعام  5331امعت
درج ععة الش ععرف ف ععص الاارس ععية والعربي ععة بتمي ععز مم ععا هي ععأ لي ععا أن ترة ععل ام ععت منر ععة د ارس ععية

ل عععاء اععام  5331فععص إي عران .وفععص العععام التععالص اععادت اانيععة إلععت لنععدن لمواةععمة د ارسععتيا
ف ععص مدرس ععة الد ارس ععات الش ععرةية رت ععت نال ععت ف ععص ا ععام  5333ش ععيادة دكت ععو ار ا ععن موع ععوع

(مسع ععا همات فع ععص د ارسع ععة الع ععنظم السع ععمجوةية) ترع ععت أش ع عراف المستشع ععر الشع ععيير فشديميع ععر
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مينورس ععكص مزامم ععة لمم ععؤرخ الع ارة ععص الكبي ععر األس ععتاذ ال ععدكتور اب ععد العزي ععز ال ععدوري( .)1وبع ععد
ت رجي ععا س ععافرت إل ععت إيع عران لشس ععتزادة ف ععص معرف ععة البم ععد ال ععذي ا ت ععارت أن تك ععرس رياتي ععا

لد ارسعتال .وبانععدلع الرععرب العالميعة الاانيععة اينععت لمبتععون ممر عا ةععرايا لمسععاارة البريطانيععة
فص طيران ترت إدارة السير ريدر بولرد .وةد أتاح ليعا منةعبيا الةعراص أن ترةعل امعت
معرفععة واسعععة بمظععاهر الريععاة الاارسععية كافععة وامتمكععت زمععام السععيطرة امععت الم ععة الاارسععية

بدرج ععة ل يع ععاهييا فيي ععا إل ةم ععة م ععن ي ععر اإليع عرانيين( .)1ا ععشوة ام ععت ان راطي ععا بالنش ععاط
السياسص فص فترة تاري ية ررجة سواء بالنسبة لبريطانيا او بالنسبة لممنط ة بمجمميا.

و عشل الرعرب أةعدرت لمبتعون مجمواعة معن األبرعاث والد ارسعات انيعت بالشععأن

السياسععص اإلي ارنععص المعاةععر مععن بينيععا :افععارس المعاةعرة والمسععت بلا الععذي ةععدر فععص اععام

 5318وابعععض جوان ععب الوعععال ف ععص إي عرانا ف ععص العععام التالص ولي ععا براععان آ ع عران بعنع عوان
اإي عرانا األول ةععدر فععص اععام  5313والاععانص اععام  5311فعععش اععن برععث تناولععت فيععال
ااع ععر اإلسع ععشم امع ععت إي ع عران المعنع ععون االتع ععأاير الرورع ععص ل سع ععشم امع ععت إي ع عرانا ةع ععدر اع ععام

 .)2(5313وهععذ األبرععاث يمكععن أن تعععد إس عياماً عععمن النشععاط السياسععص الععذي ييععدف إلععت
تنمية المعرفة السياسية بالشر فص وةعت الرعرب وةعد شعاركيا فيعال مستشعرةون آ عرون ماعل

أسععتاذها مينورسععكص وزمشئيععا برنععارد لععويس وسععارجنت و يععرهم( .)3وبانتيععاء الرععرب اععادت
لمبتععون اانيععة إلععت مدرسععة الد ارسععات الشععرةية لسععتئناف مياميععا التدريسععية بوةععايا مدرسععة

لم ة الاارسية .وفص اام  5313تسنمت منةب كرسص الاارسية فعص المدرسعة

()50

وتركعزت

جيععدها فععص هععذ الات عرة ةععوب تععدريس م عواد ماععل الم ععة الاارسععية والععنظم اإلسععشمية وتععاريخ
إي عران إل أن المععادة التععص لةععت هععو امي ععا فععص ناسععيا ولععم تت ععل يومععا اععن تدريسععيا هععص
مععادة الاكععر السياسععص اإلسععشمص إذ اععدت لمبتععون تععدريس هععذ المععادة بماابععة امتيععاز لمععا
ماال فييا أسعتاذها كعب معن ااعر معن جيعة

أ ر .

()55

ولرتباطيعا برسعالة المدرسعة ناسعيا معن جيعة

كما أةدرت مجمواة معن األبرعاث المتنواعة الجوانعب والتعص انةعب معظميعا فعص
ت ةة ععيا ا ععن ب ععشد إيع عران والرع ععارة الاارس ععية فم ععن جان ععب واة ععمت اهتمامي ععا بالش ععأن
السياسص المعاةر إليران كما فص أبراايا االجمعيات السرية والاعورة اإليرانيعةا العذي ةعدر
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اععام  5313واالجمعيععات السياسععية الاارسععية 5355-5301ا الععذي نش عرتال اععام 5313
واالاورة الدستورية الاارسيةا وةدراام  5318وامعععمة الركومعة فعص إيعران الاارسعيةا فعص

اععام  5321و يرهععا مععن األبرععاث( .)58فع عشً اععن العديععد مععن األبرععاث التععص تناولععت فييععا
مجال ت ةةيا المتمال باألرض ومشكشتيا فص إيعران كمعا فعص أبراايعا ام ارسعيم األ ارععص

الجدي ععدة ف ععص إيع عرانا ا ععام  5318وام ععشك األ ارع ععص والاشر ععين ف ععص إيع عرانا ا ععام 5313
وانظعرات اععن اإلةطععاعا اععام  5311واإيعران فععص مسععألة تطععور الريععف يواةععشح األ ارعععص
فص إيرانا اام  5311فعش ان مجمواة أ ر من األبرعاث تناولعت فييعا جوانعب أ عر

مع ععن تع ععاريخ بع ععشد إي ع عران ورعع ععارتيا منيع ععا االنرع ععو الاارسع ععصا اع ععام  5313واأدب الت ع عراجم

الاارس ععصا ا ععام  5318واالعمم ععاء الا ععرس واإلة ععشح الدس ععتوريا ا ععام  5312وامظ ععاهر
استيطان ال ز السشج ة فص إيرانا اام  5313و يرها من األبراث(.)53

وةععد واةععمت لمبتععون نشععاطيا األكععاديمص تدريسععا وتألياععا وش ع مت أيع عاً مناةععب

إدارية مال منةب مديرة األبراث العممية اام  5313ومنةب رئيس ةسم الشعر األدنعت

لعدد من البمدان العربيعة واإلسعشمية بمعا فييعا العع ار
واألوسط فص المدرسة وت ممت زيارات ً
يواي عران( .)51اععم ت ااععدت فععص اععام  5321لكنيععا لععم تتوةععف اععن نشععاطيا العممععص إذ واةععمت
نش ععر األبر ععاث والد ارس ععات ف ععص التس عععينات ا ععشوة ام ععت مش ععاركتيا ف ععص النش ععطات العممي ععة

والجتمااية وتواةمت امميات تكريميا والاتراف ليا بالنجازات التص ةدمتيا(.)51
ثانياً :المبتون والنظرية السياسية ايسالمية

يواذا كانت لمبتعون ةعد ا تةعت بالد ارسعات الاارسعية وشع مت كرسعييا فعص المدرسعة
ألكاععر مععن اشاععة ا ععود إل أن ذلععك لععم يمنعيععا مععن ايععشء ر ععل الاكععر السياسععص اإلسععشمص

اهتماما كبي ار تدريسا او تألياا ألسباب يمكن إجماليا بما يأتص-:

 -5التراةيععا بسععمك التععدريس فععص مدرسععة الد ارسععات الشععرةية فععص لنععدن بعععد انتيععاء الرععرب
العالمية الاانية وما تمميال اتجاهات المدرسة وأهعدافيا – كمعا أسعمانا – امعت التدريسعيين
من تدريس مادة الاكر السياسص اإلسشمص بما فييم لمبتون(.)51
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 -8ت ععأار ل مبتع ععون الواع ععا بأسع ععتاذها ك ععب الع ععذي ك ععان ةع ععد درس ععيا مع ععادة الاك ععر السياسع ععص
اإلسععشمص فععص المدرسععة ذلععك التععأاير الععذي بععدا واعععرا رععين اسععند إلييععا تععدريس مععادة

الاكععر السياسععص فععص المدرسععة والععذي ادتععال امتيععا از رفيععال الشععأن ليععا لتععدريس هععذ المععادة
من جية

()51

ولجوئيعا إلعت ال عوض فعص مناةشعة أراء أسعتاذها وترميميعا معن جيعة أ عر

كما سن مب ذلك هذا البرث.
 -3يبدو ان لمبتون امدت الت المزاوجة بين ت ةةيا فص الدراسات الاارسعية وتدريسعيا
لم رر الاكر السياسص السعشمص فمجعأت العت الهتمعام بمسعألة المعؤارات الاارسعية امعت

الاكر السياسعص اإلسعشمص يوابعراز دورهعا -كمعا يعر هولعت -فعص تطعور نظريعات الدولعة
فعص اإلسعشم ريعث وجعدت لمبتععون أن هنعاك ا عرات لعم يعتم ممؤهععا فعص هعذا المجعال مععن

ةبل أستاذها كب ومن ةبمال ارنولد

()52

ولسيما أن لمبتون كانت ةد ةعت شعط ار معن

رياتي ععا ف ععص إيع عران مم ععا أا ععان ذل ععك ام ععت تعميع ع بة ععيرتيا بت ععأاير اإلس ععشم ام ععت ب ععشد

إيران(.)53

 -1انةع ارفيا لمعمععل السياسعص أانععاء الرععرب العالميعة الاانيععة وتماسععيا المباشعر مععال التشععكيل
السياسعص اإلسعشمص فععص ذلعك الوةعت اععم لجعوء المؤسسعة السياسععية البريطانيعة الييعا ابععان
اع ع ع ععطراب المة ع ع ععالا البريطاني ع ع ععة ف ع ع ععص ايع ع ع عران ان ع ع ععد ة ع ع عععود مة ع ع ععد ف ع ع ععص مطم ع ع ععال

ال مسينات(.)80

فععاذا كانععت لمبتععون ةععد ماععت اسععتاذها كععب فععص تععدريس هععذا الم ععرر الساسععص فععص

المدرسععة فانيععا بالم ابععل اولععت البرععث فيععال ريع از كبيع ار مععن اهتماميععا إذ إةععدرت العديععد مععن
األبر ععاث الت ععص تناول ععت فيي ععا جوان ععب متنوا ععة م ععن الاك ععر السياس ععص اإلس ععشمص فب ععدأت ا ععام

 5311ببرث بعنوان انظرية الممك فص نةيرة المموك لم ازلعصا ونشعر فعص المجمعة الاةعمية
اإلس ععشمية Islamic Quarterly

()85

وأة ععدرت ف ععص ا ععام  5311برا ععا بعنع عوان ابع ععض

األفكار رول نظريعة الركعم الاارسعيةا فعص مجمعة د ارسعات اسعشمية Studia Islamica

()88

وةدر ليا فص اام  5318براا االاا بعنوان االعدالعة فعص نظريعة الممعك الاارسعيةا فعص مجمعة

()83
عث بعنعوان
دراسات اسشمية أيعاً  .وشاركت فص اام  5310بمعؤتمر ا عد فعص رومعا ببر ً
أدب ام اريع ععا األم ع عراء اإلسع ععشمصا نشع ععر بعع ععدها فع ععص المجمع ععة األكاديميع ععة اليطاليع ععةا( .)81كمع ععا
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أةدرت فص اام  5311براعا آ عر بعنعوان ابععض التجاهعات الردياعة فعص الاكعر السياسعص
اإلس ع ععشمص ف ع ععص أوا ع ععر ة ع ع ع  52وبداي ع ععة ة ع ع ع 53ا ال ع ععذي نشع ع عر أيعع ع عاً ف ع ععص مجم ع ععة الد ارس ع ععات

اإلسعشميةا

()81

فعععش اععن تكميايععا بميمععة كتابععة فةععل بعنعوان االاكععر السياسععص اإلسععشمصا

عمن النس ة الجديدة من كتاب (تراث ايسالم) الذي ررر كل من شا ت وبعوزوورث بمعا
يعكس تةدرها ليذا الت ةص فص االم الستش ار (.)81

وألهمية ما ةدمتال لمبتون من دراسات ان الاكر السياسص اإلسشمص ف د تعم جمعال

ةسعم مععن تمععك األبرععاث والم ععالت فعععش اععن مجمواععة أ ععر مععن إسععياماتيا البرايععة التععص
أةدرتيا ان بشد إيران فص كتاب وارد ترت انوان (النظرية والتطبيق في حكومة فرارس

الوسرريطة) الععذي ةععدر فععص اععام  .)81(5320وةععد اععد هععذا الكتععاب ذا ةيمععة كبي عرة فععص ر ععل
الد ارس ععات اإلس ععشمية ولس ععيما ا ععن الاك ععر السياس ععص اإلس ععشمص

()82

فعع عشً ا ععن إة ععدارها

مجمواععة مععن الم ععالت فععص دائ عرة المعععارف اإلسععشمية التععص انةععبت ا مبيععا نرععو الد ارسععات
اإليرانية فعش اعن م العة فعص معادة الاكعر السياسعص اإلسعشمص وهعص معادة ( مياعة :النظريعة
السياسية)

()83

مما يؤكد رسوخ مرجعيتيا فص هذا الر ل.

ومععن جانععب آ ععر ف ععد تععوج تععدريس لمبتععون لمععادة الاكععر السياسععص اإلسععشمص بععأن

امع ععدت إلع ععت جمع ععال مراع ع عراتيا وأةع ععدرتيا عع ععمن منشع ععورات مدرسع ععة الد ارسع ععات الشع ععرةية
والفري ية فص اام  5325فص كتاب ترت انعوان (الدولرة والحكومرة فري ايسرالم الوسريط:

مقدمة في دراسة النظرية السياسية ايسرالمية عنرد الفقيرا )( .)30وةعد ععم مجمواعة معن
الدراسات المتنواة ان الاكر السياسص اإلسشمص إستعرععت فييعا إلعت جانعب آراء الا يعاء

المسععممين السياسععية المععؤارات الاارسععية والامسععاية فععص تشععكيل النظريععة السياسععية اإلسععشمية.
ولعمال شةعة معا درسعتال طشبيعا ابعر ا عود .وكمعا سعب ال عول فعان لمبتعون اةتاعت طعت

أستاذها كب والمسار الذي ا تطال فص تدريسال لموعوع الاكر السياسص اإلسشمص وهعذا معا
ةررت بال فص م دمة كتابيا ب وليا:
"إن الكترراب اسررتمد إليامررو مررن محاف ررات كررب فرري دراسررتو لموفرروع النظريررة السياسررية

ايسالمية"(.)31
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وسراان ما اةبا الكتاب فص اداد المةادر األساسية فص دراسة الاكعر السياسعص
اإلسععشمص إذ يؤكععد المستشععر ميشععيل مرمععورة أن الكتععاب يماععل د ارسععة ليععا ا ميععا فععص تععاريخ

المااهيم اإلسشمية ان الركومة والدولة منذ ظيعور اإلسعشم إلعت نيايعة الدولعة الةعاوية فعص
ال ععرن الاععامن اشععر وان أهميععة الكتععاب تكمععن -مععن وجيععة نظععر  -فععص ةععدرة لمبتععون امععت
مناةشة األفكار اليدولوجية وترميميا ألبرز الا ياء المسممين(.)38

وأانت كذلك المستشرةان فرانز روزناعال وكعارل بعراون امعت د ارسعة لمبتعون واعداها
مععن بععين الد ارسععات الميمععة فععص ر ععل الاكععر السياسععص اإلسععشمص فاععص رععين يععر األول -

روزناع ععال -انع ععال امع ععت الع ععر م مع ععن أن موعع ععوع الاكع ععر السياسع ععص اإلسع ععشمص كع ععان مع ععن بع ععين
المواعععيال الميمععة فععص ر ععل الد ارسععات اإلسععشمية لكنععال لععم يرععظ بالهتمععام الكععافص مععن ةبععل

المستشعرةين

ععش كتععاب ايععرفن روزناععال (الاكععر السياسعص اإلسععشمص) الععذي لععم يع ععب اميععال

ارد فص أهميتال سعو د ارسعة لمبتعون التعص اعدها د ارسعة جديعدة وميمعة فعص هعذا الر عل وان
أهميتي ععا تكم ععن -م ععن وجي ععة نظ ععر  -ف ععص أن موع ععوايا الع عرئيس ك ععان الاك ععر السياس ععص ل ععد

الا ياء العذين يععدون ب أريعال انةع اًر ميمعاً فعص الريعاة الاكريعة فعص اإلسعشم

()33

يعر الاعانص –

بع عراون -أن الكت ععاب (الدول ععة والركوم ععة) يع ععد أنموذج ععا ةيم ععا ف ععص د ارس ععة األفك ععار السياس ععية
اإلسشمية ل يمكن ألرد من الباراين فص ر ل الاكر السياسص اإلسشمص أن يتجاهمال(.)31

لك ععن الكت ععاب ل ععم يس ععمم م ععن الن ععد أيعع عاً فعم ععت ال ععر م م ععن أن المستش ععرةين ش ععارلس

بتععروورث وبيتععر هولععت ةععد اانيععا امععت د ارسععة لمبتععون دراء الا يععاء بيععد إنيمععا فععص الوةععت

ناسععال انت ععدا طري ععة تناوليععا لموعععوع النظريععة السياسععية اإلسععشمية فاععص رععين يععر األول –
بتعروورث -أن لمبتععون ةععد اسععتندت فعص كتابيععا إلععت سععوء فيعم لمنظريععة السياسععية اإلسععشمية

وفص أن العنوان الجانبص المطول لكتابيعا ل يتماشعت معال الموععوع لععدم ةعدرتيا امعت تمييعز

الاك ععر السياس ععص لما ي ععاء ا ععن الامس ععاة السياس ععية وأدب م اري ععا األمع عراء

()31

يش ععاطر الا ععانص –

هولععت -بتععروورث ال عرأي إذ يععر أن د ارسععة لمبتععون دراء الماك عرين األدبععاء فععص كتابيععا تعععد

اس ععتاناءاً لن م ععن المات ععرض كم ععا يعك ععس انوان ععال أن يك ععرس لد ارس ععة األفك ععار اليدولوجي ععة
لما يععاء فرسععب بيععد أن ذلععك السععتاناء كعان يعععد مععن وجيععة نظععر آمع اًر طبيعيعاً بسععبب تععأاير
هؤلء األدباء فص تطور نظريات الدولة فص اإلسشم .ومما لشك فيعال أن لمبتعون لعم تعتمكن
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ف ععص د ارس ععتيا دراء الا ي ععاء م ععن تج ععاوز اهتماماتي ععا البراي ععة ولس ععيما ف ععص ر ععل الد ارس ععات
الاارسية التص يعر هولعت أنيعا شع مت موةععا مميع از فعص كتابيعا اعشوة امعت ذلعك أن د ارسعتيا
كان ععت تتمر ععور كم ععا ي ععر هول ععت ر ععول اتاس ععير مس ععألة ة عععوبة المواءم ععة ب ععين اليدولوجي ععة

الدينية والر ائ التاري يةا(.)31

واألبراث المندرجة عمن هذا الكتاب هص-:
 الدين والسياسة :ال انونReligion and Politics: The Law . است دام وسوء است دام السمطةThe Use and Abuse of Sovereignty . -الباةشنص والب داديAl-Baqillani and Al-Baghdadi .

 الماوردي وزراء وأمراءAl-Mawardi: Wizara and Imara .-

الجععوينص وال ازلععص :السععمطنة.
Sultanate
ف ععر الععدين ال عرازي الاةععل بععين السععمطتين الدينيععة والدنيويععةFakhr Al-Din .
Razi: The Dissociation of Religious and
temporal power
سع ع وط ال شف ععة :اب ععن جماا ععة واب ععن تيمي ععةThe Extinction of the .
Caliphate: Ibn Jama'a and Ibn taymiyya
النظرية التاري ية :ابن مدونThe Historical Theory: Ibn Khaldun .
Al-Juwayni and Al-Ghazali: The

 فعشً ان ممر ان الاارابص :مدينة اهلل Al-Farabi: The City of Godومن انوانات ابراايا يتععا أن اسعت داميا لممةعطمرات ةعد تبعاين بعين مةعطما
نظريررة الممررك  The Theory of Kingshipفععص برايععا اععن ال ازلععص ومايععوم العدالععة
الاارسععية فععص اإلسععشم ونظريررة الحكومررة  Theory of Governmentفععص برايععا اععن
التأاير الاارسص واست دام مةطما مرايرا األمر ار  Mirrors for Princesفعص براييعا اعن
اا ععر أدب النة ععائا والوة ععايا لحمع عراء والرك ععام فع ععش ا ععن النظريرررة التاري يرررة
 Historical Theoryف ععص براي ععا ا ععن اب ععن م ععدون والفكرررر السياسررري

The

Political

 Thoughtف ع ععص براي ع ععا ا ع ععن الجوان ع ععب المنوا ع ععة والمتدا مع ع عة ف ع ععص تط ع ععور الاك ع ععر السياس ع ععص
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اإلسشمص ولكن كانت جميال هذ األامال تتأطر امعت عرار د ارسعات أسعتاذها كعب ب طعار
دراسة النظرية السياسية اإلسشمية.

وةععد انطم ععت لمبتععون أيععاً فععص برايععا لموعععوع النظريععة السياسععية اإلسععشمية مععن

م ول ععة الت ععص رسع ع يا ارنول ععد واززه ععا أس ععتاذها ك ععب وه ععص ع ععرورة تج ععاوز الماي ععوم ال رب ععص
لمعشةة بين السمطتين الدينية والزمنية فعص تاسعير النظعام السياسعص اإلسعشمص وادتعال مرعور
دراستيا منطم ة من الاكرة التص ماادها أن النظام اإلسشمص ي وم امت مبدأ ارتبعاط الجمااعة
اإلسشمية برابطة الدين الذي يميزهم بدور بوةعايم أفعراد جمااعة مرعددة ي عععون ألركعام

اهلل وطااععة السععمطة الراكمععة

()31

ومععن هنععا فععان د ارسععة لمبتععون لماكععر السياسععص اإلسععشمص

كانععت تيععدف -كمععا يععر مرمععورة -إلععت وعععال مايععوم نظععام الركععم فععص اإلسععشم فععص سععياةال

الطبيعص(.)32

والنظريععة السياسععية فععص د ارسععات لمبتععون ترتكععز امععت مسععألة مركععز الرععاكم الععذي
يتماععل بال مياععة أو اإلمععام فععص مععا يتعم ع ب عععية وليتععال وازلععال

()33

إذ تععر أن هععذ المسععألة

كانت تعد من المسائل الرئيسعة التعص شع مت اهتمعام الماكعرين المسعممين فعص شعؤون السياسعة

والركععم ولس ععيما ف ععص ال ع عرنين األول والا ععانص لميج عرة( .)10وتن ععدفال لمبت ععون لتبن ععص طرور ععات

أسعتاذها كعب فعص أن النظريعة اإلسعشمية كانعت تماععل انعكاسعا لواةعال الجعدل الا يعص بعين أهععل

السع ععنة والشع ععيعة وال ع عوارج( .)15ومتبعع ععة ت سع ععيمال الع ععذي جعميع ععا اع ععشث ةع ععيت رئيسع ععة وهع ععص

الفارسية التص اندرجت دراستيا عمن مةطما (أدب م اريعا األمعراء) والفقييرة فيمعا تتعمع
بانعك ع ععاس الواة ع ععال السياس ع ععص ام ع ععت آراء الا ي ع ععاء الس ع ععنة والفمسررررررفية ف ع ععص ماي ع ععوم الدول ع ععة

الااعععمة( .)18وتععر بععأن تبمورهععا ارتععبط بتوسععال الاتورععات اإلسععشمية ومععا تم ععض انععال مععن
تاااععل األفكععار السياسععية نتيجععة أمتةععاص ا افععات و مايععات اجتماايععة متنواععة واالنظريععات
الييمنسععتية والاارسععية المتعم ععة بالدولععةا منةععبة مععن وجيععة نظرهععا إلبعراز أهميععة السععمطة فععص

الراععاظ امععت اإلسععشم وتطبي ع الش عريعة والععدفاع اععن مععذهب أهععل السععنة( .)13وتظيععر وراء
استنتاجيا هذا بجشء بةمات أستاذها كب فص برايال اتاسعير لمتعاريخ اإلسعشمصا وااألهميعة
الجتمااية لمشعوبيةا إذ ةور العةر العباسعص األول اةعر ةعراع بعين التيعارات الاشاعة

:اإلسع ععشمص والاارسع ععص واليونع ععانص لمييمنع ععة امع ععت مجع ععر الا افع ععة والتوجع ععال الاكع ععري لممجتمع ععال

310

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد ()51

العدد ()50

تشرين األول ()8002

اإلسععشمص( .)11وتن ععل انععال ايعععا اريععال بععأن الا يععاء لععم يمجععأوا إلععت وعععال نظريععة دسععتورية
انع ععدما كانع ععت الدولع ععة العباسع ععية فع ععص أوج ةوتيع ععا امع ععت الع ععر م مع ععن أن المع ععؤارات الاارسع ععية

والييمنستية ةد أد مت امميا فص شؤون الركم وأاارت ةم الا ياء من الناريعة الدينيعة .وانعال
مععال ععععف مؤسسععة ال شفععة العباسععية وتةععدع الدولععة ظيععرت -برأييععا -الراجععة إلععت وعععال
نظريععة إسععشمية مامععت لمركععم يكععون تعيععين الرععاكم امععت أساسععيا لكععص يتيسععر فععص إطارهععا

المرافظة امت ت اليد الجمااة اإلسشمية من األ طار التص تيددها من كل الجوانب(.)11
المبتون والعرض الفقيي لمنظرية السياسية

ومععال ان اهتمععام لمبتععون الطويععل بالتععاريخ والرعععارة اليرانيععة وت ععديميا اسععيامات

مميزة امت ةععيد التعاايرات الاارسعية فعص الاكعر السياسعص السعشمص ال سن ةعر برانعا هعذا
ام ععت تناولي ععا لممنظ ععور الا ي ععص لكون ععال أمع ععت التيع عارات ت ععأاي ار ف ععص مج ععر الاك ععر السياس ععص
اإلسشمص وكذلك رسب ةوليا ألنال اةرب التيارات إلت اإلسشم لكونال يعبر اعن الماعل العميعا
الدينية م ابل الممارسة العمميعة لمةعيت ال عر

وفعص د ارسعتنا لعال يمكعن رةعد جانعب اسعاس

مم ععا نس ععتيدفال ال وه ععو رة ععد مس ععالة التع عوارث الاك ععري وأاره ععا ام ععت الستشع ع ار وم ولت ععال اذ

يمكننععا مععن شلععال أن نرةععد ولشععك طبيعععة العشةععة التععص ربطععت لمبتععون بت عراث المدرسععة
وافكععار اسععتاذها كععب الععذي كانععت لععال إسععياماتال الشا ةععة فيععال وي ععف امامنععا اول تاكيععد كععل
من شارلس بتروورث وميشيل مرمورة بان ارض لمبتون لراء الا يعاء المسعممين السياسعية

جععاء انعكاسععا لمد ارسععات واألبرععاث التععص ةععدميا المستشععرةون اامععة وأسععتاذها كععب امععت وجععال
اص فص هذا الر ل(.)11

ويتجمت أول تعأاير أسعتاذها فعص طبيععة ا تيارهعا لمموععواات التعص االجتيعا ،إذ لعم

تكتف فص أن تنرص منرا فص دراساتال الساب ة ماعل مواةعمة الكتابعة اعن المعاوردي كمعا فعص
برايععا االم عاوردي :وزراء وأم عراءا وابععن مععدون فععص برايععا االنظريععة التاري يععة لبععن مععدونا.
ومن جانب آ ر انطم ت من براال انظراتا لت دم دراسات مسعت مة اعن الا يعاء العذين أععاء
جانبا معن أفكعارهم فيعال ،كمعا فعص أبراايعا االجعوينص وال ازلعص :السعمطنة واسع وط ال شفعة ابعن
جمااة وابن تيميةا ،وراولت كذلك ت ديم د ارسعات منعاظرة لا يعاء لعم يعوليم كعب انايتعال ماعل
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البععاةشنص والب ععدادي كمععا برايععا االبععاةشنص والب ععداديا ،ناهيععك اععن التععأاير الععذي يمتععد إلععت
التاةععيل األمععر الععذي سععنعرج امععت تناولععال بعععد ةميععل .ومععن الواعععا انيععا كرسععت الجانععب

األكبععر فععص كتابيععا (الدولععة والركومععة) لد ارسععة اراء الا يععاء السياسععية رتععت أنععال رمععل ان عوان
ام دمععة فععص د ارسععة النظريععة السياسععية اإلسععشمية انععد الا يععاءا( .)11ويععر المستشععرةان ف ارنععز
روزنتال وبيتر هولت أن المرور الرئيس فص دراسة لمبتون كان ينةب نرو مسعألة ترميعل
العشةة بين آراء الا ياء السياسية من جية وبين الواةال السياسص لمؤسسة ال شفة معن جيعة

أ ر .

تؤيد لمبتون فعص مسعتيل برايعا لموععوع النظريعة الا ييعة م ولعة أسعتاذها كعب فعص

الع عربط ب ععين ت ن ععين النظري ععة السياس ععية ام ععت ي ععد الا ي ععاء وع عععف الدول ععة العباس ععية لكن ي ععف
اماميععا اسععتاناء وريععد هععو كتععاب (ال عراج) ألبععص يوسععف وم دمتععال ف ععد ادتععال مسععاهما فععص

االتط ععور المبك ععر لمنظري ععة الا يي ععةا( .)12ورأت ان تناول ععال لموع ععوع العع عرائب وايع ع الة ععمة

بد ارسععة النظريععة اإلسععشمية لمركومععة مععن ريععث ادالععة الركومععة فععص فععرض الع عرائب(.)13
وتجععدر اإلشععارة أن كتععاب ال عراج كععان مععن بععين المةععادر التععص أولهععا كععب انايتععال وتواةععل

فععص تدريس ععيا لطمبتععال( .)10وت ععر لمبت ععون رأي اسععتاذها ان الم دم ععة ارتج ععاج امععت م ععا ك ععان
يجععري مععن تطويععال المبععادئ اإلسععشمية لممععؤارات الساسععانية ،وداععوة لعععرورة أن ت ععوم الدولععة
اإلسشمية امعت المبعادئ التعص سعنيا ال ماعاء ال ارشعدون( .)15لكنيعا تناعرد بالسعتنتاج بعان ةعول

أبص يوسعف اوان اهلل بمنتو ورحمتو جعل والة األمر مفا في أرفرو"

()52

تةعوير لم مياعة

نائبا هلل امت األرض مما افسا الطري لر ا امعام الا يعاء لنترعال فكعرة ظعل اهلل وتطبي يعا

امت الركام الزمنيين بعد ف دانال سمطاتال السياسية

()13

ال ان تاسير كيعذا يتسعم بعال مو وردا

امت ذلك يمكن تبنص ترميل الستاذ مرمود اكاشة لمنص ناسال فص ان ما اراد ابعو يوسعف
هععو ال ععول بععان الركععام ماععاء اهلل فععص إةامععة شععراال وركمععال فععص كتابععال ،وان كتععاب ال عراج ةععد

جاء فص هذا السيا بايراد األركام الشراية المتعم ة بال راج(.)11
ثالثا  :الفقيا وتطوير النظرية السياسية
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ف ععص ا ععرض لمبت ععون لس ععيامات الا ي ععاء المس ععممين ن اره ععا تنس ععا وراء طرور ععات
أسععتاذها كععب فععص المرتسععم العععام الععذي رسععمال فععص براععال اععن النظريععة اإلسععشمية مععن فيععم ان

النظريععة السياسععية السععنية فععص الواةععال هععص النظريععة الشعععرية وان تبمورهععا جععاء باعععل اععاممين
رئيسين هما الجدل الا يعص والتطعورات السياسعية التعص ااشعتيا مؤسسعة ال شفعة وامعت ععوء
هذين العاممين االجت ما طررال الا ياء المسممون من اراء فص ر ل السياسة
الباقالني والبغدادي

انطم ععت لمبتععون فععص رةععدها دراء الا يععاء السععنة السياسععية مععن منطمع أن المبععدأ

السنص فعص موععوع اإلمامعة أ عذ فعص التبمعور تعدريجياً ليكتسعب طابععا مميع از امعت يعد الا يعاء

الشععاارة( .)11وهععذا يعععد ان يععادا واعععرا لطرورععات كععب فععص اععد النظريععة الشعععرية رةععيمة
تطععور الاكععر السياسععص السععنص .ولجععل ذلععك ف ععد رأت لمبتععون كتععاب (التمييععد فععص الععرد امععت
الممر ععدة المعطم ععة والرافع ععة وال ع عوارج والمعتزل ععة) لمؤلا ععال أب ععو بك ععر الب ععاةشنص (ت 103هع عع/

)5053

()11

انمعوذج ذلعك التطعور بوةعاال ارعد الشعاارة البرارزين ،فععشً اعن انعال ةعدم –

برأييععا  -فععص هععذا الكتععاب نظريععة شععاممة اععن األمععة فععص مايععوم أهععل السععنة فععص معععرض رد

امت الشيعة والمعتزلعة كمعا يعكعس انعوان كتابعالا( .)11وةعد تةعدت لمعالجعة أ ارئعال فعص برايعا

االبعاةشنص والب عداديا العذي تناولعت فيعال آراء هععذين الا ييعين .وامعت العر م معن أن البرراقالني
لم يرظ باهتمام كب فص رةد دراء الا يعاء لكعن لمبتعون اكاعت امعت معالجعة آ ارئعال وفع

األسععس العامععة التععص ةععا يا كععب فععص براععال لمنظريععة الا ييععة مععن ريععث اععدها (أي هععذ ا
دراء) انعكاس ععا لع عواةعص الج ععدل الا ي ععص والوع ععال السياس ععص ال ععائم ف ععص اة ععر  .لك ععن يج ععدر
التذكير بان كب ةد ايد لتمميذ يوسف ايبش بد ارسعة الاكعر السياسعص لعد البعاةشنص ععمن
طتال لتوزيال اهتماماتال امت طمبتال(.)12

وفععص رةععدها لواةععال الجععدل الا يععص تععر لمبتععون انععال يمكععن السععتدلل امععت واةععال

ذلععك الجععدل فععص انايععا طرورععات البععاةشنص بوةععاال ف يي عاً سععنياً تةععد لمطرورععات الاكريععة

الم الاة لمذهبال ،ولسيما الشيعة وال وارج وذلك ابعر جممعة معن النةعوص كمعا فعص ةولعال:
اإذا فسد النص صح اال تيار...ا

()13

وفعص أن اإلمامعة اتنعقرد وترتم برجرل واحرد مرن أىرل
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الحررل والعقررد إذا عقرردىا لرجررل عمررح صررفة مررا يحررب أن يكررون عميررو األ مررةا
اشترط أن البيعة لتتم إل إذا رعرهاا نفر من المسممين "(.)61

()10

ولكععن

فتععر أن الععنص األول يتعععمن الععرد امععت ال ععول بالوةععية أمععا الثررراني فيععو عععد

م اطر تعيين مياة بشكل سري معن ةبعل أي اةعب اسعكري لمسعمطة( .)18أمعا فعص دعروة
البععاةشنص لعععرورة أن يكععون ال مياععة اقرشرررياً مرررن الصرررميما

ال ععوارج

()11

أم فيمععا يتعم ع بمسععألة تجععويز البععاةشنص لع ع االعقرررد لممففرررول وتررررك األففرررل

ل رررروف الفتنررررة والتيررررارجا

الشاارة(.)11

()13

فاييععا تانيععد عععمنص ل ع أر

()11

فأنيع ععا تعع ععد السع ععمة الممي ع عزة لمنظريع ععة السع ععنية لسع ععيما لع ععد

والمعروف أن ادراء السياسية لمباةشنص ارتبطعت فعص جانعب كبيعر منيعا -كمعا يعر

ال ععدكتور نع عزار مرم ععد ةع عادر -بالتة ععدي لشتجاه ععات الاكري ععة المناهع ععة لمؤسس ععة ال شف ععة
العباسية ،ولسيما الاكعر السعماايمص العذي اسعتمدت ال شفعة الااطميعة شعرايتيا منعال ،وذات
ةمة بالواةال ال ائم فص اةر المؤلف بركم تسمط العناةر البوييية امت السعمطة السياسعية

لم ماععاء( .)11وتمععك هععص السععمة الاانيععة لنظري عة البععاةشنص كمععا ش ةععتيا لمبتععون مععن ععشل
الشعروط التععص وعععيا البععاةشنص لا عدان اإلمامععة فعص ةولععال ...:أن حصررل ]ال ميفررة[ مأسررو ار
في يد العدو إلح مدة ي اف معيا الفرر الدا ل عمح األمة ويؤاس معيمرا مرن الصرو،
وجب االستبدال بو ،فإن فك أسره أو تاب عقمو أو برئ من مرفرو وزمانترو ،لرم يعرد إلرح
أمره ،وكان رعية لمروالي بعرده ألنرو عقرد لرو عنرد معرو و روجرو مرن الحرق ،فرال حرق لرو

فيررروا( .)12وفععص هععذ الشععروط ارتيععاط –برأييععا -لم ععاطر وةععوع ال مياععة العباسععص فععص أسععر
الااطميين فعص رالعة سعيطرتيم امعت ب عداد .ولكعن معا أاعار تسعاؤل لمبتعون هعو اعدم مناةشعة
الباةشنص لمشكمة ال مياة الموعوع ترت ةيعود المسعتولين امعت السعمطة ،كمعا فععل فيمعا بععد
الماوردي ،في رر البعاةشنص أن وةعوع امعر كيعذا ينيعص شفتعال فاإلمامعة فعص هعذ الرالعة يعر
منتظمععة وطااتععال يععر ممزمععة رتععت ي تععار أهععل الرععل والع ععد إمامععا يرععل مرمععال تكععون رينئععذ

طااععة األ يععر ممزمععة( .)13أمععا مسععألة اععدم إة عرار البععاةشنص بوجععود إمععامين فععص وةععت وارععد

فك ععان يع ععد –برأيي ععا  -أنك ععا ار ع ععمنيا لدا ععاء الا ععاطميين أول واألم ععويين ف ععص األن ععدلس ااني ععا

بال شفة(.)10
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العدد ()50

أم ععا البغررردادي فع ععدت آن لمبت ععون كتاب ععال (أة ععول ال ععدين) أنموذج ععا يكش ععف وة ععائال
الجدل الا يص فص كتابات الا ياء فص موعوع اإلمامة ،وتناولتال من عشل ارععيا لما عرات

التسال األولت فص األةل الاالث اشر فص مبدأ اإلمامة

()15

وان كانت ةعد سععت فعص برايعا

االاكععر السياسععص اإلسععشمصاإلت إبعراز معععالم الجععدل الا يععص فععص نظريععة المععاوردي مععن ععشل
السعتدلل امييععا فعص كتععاب (أةعول الععدين) فععشً اعن آراء البععاةشنص السياسعية امععت عرار
مععا فعمععال كععب فععص براععال انظريععة المععاوردي فععص ال شفععةا رععين اسععتيد بنةععوص مععن كتععاب

(أةول الدين) لشستدلل امت واةال الجدل الا يص.
الماوردي والنظرية الفقيية
يعععد المععاوردي المرطععة الرئيسععة فععص د ارسععة لمبتععون لمنظريععة السععنية فععص ال شفععة،
لكنيعا ل ت ععرج اععن اإلطعار الععذي رسععمال أسعتاذها فععص براععال انظريعة المععاوردي فععص ال شفععةا.
ورس ععبنا ة ععول المستش ععر ليت ععل ب ععان ام ععل ك ععب ة ععدم اتجاه ععا جدي ععدا لد ارس ععة الاك ععر السياس ععص

اإلسععشمص لععم يععتمكن مععن جععاء بعععد مععن المستشععرةين مععن تجععاوز فععص د ارسععاتيم( .)18وهععص

تكتاععص فععص براييععا االاكععر السياسععصا واالمععاوردي :وزراء وأم عراءا بمراكععاة اممععال مععن ريععث
اروجيا امت تناول الموعواين الرئيسين المذين ةا يما كب فص موعوع اإلمامعة يوامعارة
الستيشء .وبذا وجدت لمبتون فص دراستيا دراء الماوردي أن هدفيا تعدايم طرورعات كعب

مععن ععشل معالجتيععا لسععمات النظريععة السععنية انععد المععاوردي ابععر مةععدرييا المشععار الييمععا

اناا  :الجدل الفقيي والواقع السياسي
فاععص معالجتيععا لحمععر األول (الجرردل الفقيرري) راولععت لمبتععون تنععاول ذلععك الجععدل
امععت مسععتويين :األول (وجرروب ايمامررة) وفيععال امععدت الععت داععم وجيععة نظععر كععب فععص أن
المعاوردي فعص داوتعال إلعت وجععوب اإلمامعة ةعد تبنعت موةععف الشعاارة المنعاهض لممعتزلعة فععص

ال ععول أن اإلمام ععة واجب ععة بالش ععرع دون الع ععل( .)13وم ععن جان ععب آ ععر أع ععافت ال ععت ام ععل
أستاذها اندما ربطت مسألة وجوب اإلمامة بموعوع الو ازرة ،يواعافتيا نبععت معن توظيايعا

لمةععدر جديععد لممععاوردي هععو كتععاب (ةعوانين الععو ازرة) ،وطرريععا فرعوا أن وجععود اإلمععام يماععل
راجععة ماسععة لعععمان وجععود المجتمععال فععامتشك اإلمععام لمتاععويض اإلليععص يمنرععال ورععد الر ع
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والسعمطة لتاعويض اد عرين لم يعام بميععام ومعن بيععنيم العوزير او ازرة التاععويضا( .)11وهنعا تععدام
لمبتون رأييا بم طال من نص ورد فص م دمعة األركعام السعمطانية جعاء فيعال :افرأن اهلل جمرت
قدرتو نردب لممرة زعيمرا مرف برو النبروة وحراط برو الممرة ،وفروض إليرو السياسرة ليصردر
التردبير عررن ديررن مشررروع ،وتجتمررع الكممررة عمرح رأي متبرروع ،فكانررت ايمامررة أصررال عميررو
اسررتقرت قواعررد الممررة ،وانتظمررت بررو مصررالح األمررة حتررح اسررتتبت بيررا األمررور العامررة،
وصدرت عنيا الواليات ال اصة فمزم تقديم حكميا عمح كل حكم سرمطاني ووجرب ذكرر مرا
ا تص بنظرىا عمح كرل نظرر دينري ،لترتيرب أحكرام الواليرات عمرح نسرق األقسرام متشراكل
األحكام(.)11

ومن هذ الاكرة تجد لمبتون أن الماوردي عالف بعذلك معا ةدمعال يعر معن الا يعاء

كالبععاةشنص والب ععدادي ،فع ع (البععاةشنص) اععد اإلمععام وكععيشً لممجتمععال واألمععة مععن و ارئععال( .)11فععص

ةولال :اوىو (ايمام) في جميع ما يتواله وكيل األمة ونا ب عنيا ،وىي و ار رو فري تسرديده
وتقويمررو وأذكرراره وتنبييررو وا ررذ الحررق منررو ،إذا وجررب عميررو ،و معررو واالسررتبدال بررو حتررح
اقتررف مرا يوجرب معرو"

()11

امعا (الب ععدادي) فععد معن واجعب المجتمعال أن يمتعف رعول إمععام

يوجيال رين وةواال فص ال طأ وال التااف رول إمام آ ر( .)12وذلعك بالسعتدلل ب ولعال :اان

األمررة إذا اجتمعررت كممتيررا عمررح الحررق احتاجررت حين ررذ إلررح إمررام وأمررا إذا عصررت وفجرررت
وقتمت ايمام فمم يجب حين ذ عمح أىل الحق منيم إقامة إماما(.)13

أمععا المسععتو الثرراني (الواقررع السياسرري) فيععو أمععر م عرتبط بععدوافال المؤلععف لتععأليف

كتابععال (األركععام السععمطانية) .وهنععا ايعععا تتبععال لمبتععون وجيععة نظععر كععب فععص أن تألياععال كععان
ل ايععة سياسععية هععص داععم مؤسسععة ال شفععة العباسععية فععص ة عراايا مععال البععويييين

()20

وامععت

الععر م مععن أن كععب ةععد رجععا فععص براععال لتععاريخ تععاليف األركععام السععمطانية ان يكععون فععص ركععم

ال مياة ال ادر باهلل اوابنال ال عائم بعاهلل فع ن لمبتعون تستشعيد بعرأي لوسعت العذي رجعا تعاريخ
تأليف الكتاب بين اامص (110-131هع5012-5011/م) (.)25

وتناول لمبتون لمشما الواةال السياسص لد المعاوردي تمرعور رعول مسعالتين هعص
 :تيمة الحذق النابي وفقدان ايمامة.
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فا ععص معالجتي ععا لشم ععر الول تناول ععت تيم ععة الحررررذق النررررابي

 Ingenuityالتص كاليا توماس ارنولد لمماوردي

()28

Misdirected

بتةعوير المعاوردي رجعل افعا اعرض

ةورة براةة لم شفة وربط بينيا وبين كل مااةل السياسة والدين فص زمعن كانعت فيعال بعيعدة
كميا ان الععطشع بعاي معن هعذ المسعؤوليات .فترزبعت لمبتعون لعرأي اسعتاذها كعب العذي

بع أر مععن هععذ التيمععة وفرععو رد كععب ان اععرض المععاوردي لمةععشريات الماترعععة لم مياععة
لع ععيس تنع ععاول ياليع ععا او ذكع ععاء يع ععر منعع ععبط وانمع ععا هع ععو مشع ععروع او برنع ععامم لاع ععادة تاكيع ععد

ةشريات ال مياة من اجل النيوض بال شفة

()23

لكنيا (أي لمبتعون) االجعت المعر معن

منظععور جديععد مععن ععشل تناوليععا لحمععور والواجبععات العشععر المنوطععة إلععت ال مياععة بععالتركيز
امت فكرة تانيد أي تةور فص أن ال شفة مؤسسة دينيعة أو ةععائية فرسعب وفعص ترديعدها

ن طعة ال ععشف بعين ال مياععة واألمعراء البععويييين بسعبب تجععاهميم لر عو ال مياععة وواجباتعال فععص
مباش عرة أمععور اإلدارة والركععم بأنيععا ععارج نطععا مؤسسععة ال شف عة وكااءتيععا( .)84ومععن زاويععة

أ ععر تجععد لمبتععون فععص هععذ ال عععية مبععر اًر يوعععا -برأييععا – مععا أرتععال اععدم إكت عراث مععن
الماوردي فص (األركام السعمطانية) بالتعامشت الشعراية وهعص فعص هعذا الةعدد تستشعيد بعنص

ورد فععص مسععتيل م دمععة األركععام السععمطانية جععاء فيععال :االحمررد هلل الررذي أوفررح لنررا معررالم
الدين ومن عمينا بالكتاب المبين ،وشرع لنرا مرن األحكرام وفصرل لنرا مرن الحرالل والحررام،
ما جعمو عمرح الردين حكمراً تقرررت برو مصرالح ال مرق وثبترت برو قواعرد الحرق ووكرل إلرح
والة األمور ما أحسن منو لتقدير واحكرم برو التردبير"( .)21وت تعبس لمبتعون نةعا آ عر ورد
فع ععص الم دمع ععة ناسع ععيا يوعع ععا د وافع ععال اهتمع ععام المع ععاوردي بع ععاألمور واألفكع ععار المتعم ع ععة بع ععالركم

والسمطة وهو :
اولما كانت األحكام السمطانية بوالة األمور أحق وكران امتزاجيرا بجميرع األحكرام
يقطعيم عن تصفحيا مع تشاغميم بالسياسة والتدبير ،افردت ليا كتابرا امتثمرت فيرو أمرر
من لزمت طاعتو ،ليعمم مذاىب الفقيا فيما لو منيا فيستوفيو ،وما عميرو منيرا فيوفيرو،
تو يا لمعدل في تنفيذه وقفا و وتحريا لمنصفة في أ ذه وعطا وا(.)21

يواذا كان كب ةد وظعف هعذا العنص بطري عة ذكيعة لترديعد دوافعال المعاوردي معن وراء
تأليف الكتاب ،ف نيعا (لمبتعون) تسعت مص منعال نتيجعة جديعدة هعص أن اهتمعام المعاوردي كعان
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موجععال أيعععا لحمععور المتعم ععة بمؤسسععة ال شفععة مععن ععشل تعريععف الا يععاء بر ععو ال مياععة

وواجباتال بيدف إظيار العدالة فص تنايذ أمور ركمال(.)21

لكععن يب ععدو أن السععيا ال ععذي وععععت في ععال لمبتععون وم ععن ةبميععا ك ععب هععذ المس ععألة

يب س امل الماوردي من ريث موازنتعال بعين السياسعة والشعريعة ،فكتعاب األركعام السعمطانية
وان كان المؤلف ةد تناولال من زاوية سياسية لكنال لعم يكعن فعص الوةعت ذاتعال بعيعد الةعمة اعن

الشريعة أو التأمشت الشراية ألن المعاوردي كعان رريةعا -كمعا يعر رنعا مي ائيعل -امعت

ترديد العشةة بين السياسة والشريعة بوةاال أول ف يال ةعام بمسعا اسعتنباطص شعامل لعناةعر

الش عريعة المتعم ععة بععالركم

()22

وفععص إدراك المععاوردي الراجععة لموةععول إلععت أرعععية مشععتركة

بين معايير الشريعة والرالة التاري ية السياسية ال ائمة

()23

 .هذا لو أ ذنا بععين الاتبعار أن

انع عوان كتع ععاب الم ععاوردي (األركع ععام الس ععمطانية والوليع ععات الديني ععة) اكع ععس اهتم ععام المؤلع ععف

باألركام الشراية التص تمرورت روليا ت سيمات كتابال(.)30

امعا موعععوع (فقرردان ال الفررة) فيعععد -كمعا تةععور لمبتععون -المرتكععز األشععد ةععمة
بالواةال السياسص لمؤسسة ال شفة ،لكونال يرتبط بن ض مبدأ البيعة ال ائم امت ععربين همعا:
الحجررر والقيررر .وتعععالم هععذا الموعععوع وف عاً لحسععس التععص سععب لكععب تناوليععا فععص الن طععة
التاسعععة اشععر مععن براععال انظريععة المععاورديا فينشععأ العععرب األول (الحجررر) رععين يسععتولت

امت ال مياة امن أعوانو من يسرتبد بتنفيرذ األمرور مرن غيرر تظراىر بمعصرية وال مجراىرة

بمشرررراقة"( .)35وه ععو يما ععل تة ععو ار لوع ععال ال ميا ععة ال ععذي ك ععان واةع ععا تر ععت تس ععمط األمع عراء
البعويييين .والمععاوردي لععم ي ععر بععدم شععراية اإلمععام بععل انت ععل إلعت تنظععيم العشةععة بععين ال مياععة
والمسععتولص م ععن األمع عراء مش ععترطا أن تكععون أفع ععال ه ععؤلء األمع عراء جاريععة ام ععت وفع ع أرك ععام

الشريعة اإلسشمية وان أجازتال لم مياعة اأن يستنصر من يقبض يده ويزيل تغمبو"
وايدا لمبويييين واألطراف المتنافسة امت ال شفة العباسية(.)33

()38

كعان

أم ععا الع ععرب الا ععانص (القيرررر) فان ععال يش ععتمل ام ععت إش ععارة واع ععرة إل ععت الا ععاطميين
يوامكانيععة امتععداد سععيطرتيم امععت ب ععداد وأسععرهم ال مياععة ،ف ع ن ذلععك ل يعنععص ذهععاب ال شفععة

العباسية يوانما ي مت األمعر بعين أهعل ل تيعار مياعة اباسعص أ عر العدام اسعتم اررية ال شفعة
العباسيةا(.)31
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وةبعل أن ت ععتم لمبتععون ارعععيا دراء المععاوردي السياسعية فععص بععاب اا ععد اإلمامععةا
تع ععود مج ععددا لشنعع عواء م ععف طرور ععات ك ععب لتؤك ععد أن الم ععاوردي ف ععص معالجت ععال لموع ععوع

الطااة ات ذ اموةاا وسطا بين نظرة الشعرية ب نكارهم ر األمة فعص الوةعوف بوجعال اإلمعام
ير الورع وبين رأي ال وارج الدااص إلعت الاعورة ععد اإلمعاما

()31

وهعذا يععد انسعياةا واععرا

وراء طرورععات كععب الععذي كععان يععر أن المععاوردي وةععف موةاععا وسععطا بععين المبععدأ اليجععابص
الععدااص لماععورة عععد اإلمععام والععذي تماععل مععن وجيععة نظععر لمبتععون بموةععف ال عوارج وبععين مععا
ذك ععر ك ععب بالمبع ععدأ الس ععمبص الع ععدااص لمطاا ععة والتس ععميم والع ععذي يتما ععل ب ع عرأي لمبت ععون بنظ ع عرة

الشعرية.

وفص دراسة لمبتعون ل ع (بعاب اإلمعارة امعت العبشد) تواةعل اةتاعاء آاعار أسعتاذها فعص

رةععد طبيعععة تنععاول المععاوردي إلمععارة السععتيشء وربطععال بععين انععدفاع المععاوردي لشععرانة هععذا
النوع من اإلمارة وتدااص النظرية الشعرية .اذ تر لمبتون بعأن المعاوردي ابععد أن اعرض
الش ععروط الواج ععب توفره ععا لي ععذ اإلم ععارة (الس ععتيشء) ا ععاد ف ععأل ت الراج ععة إل ععت م ارا ععاة ه ععذ

الشعروط فعيمن يت معدها ا( .)31اعشوة امعت ذلعك فيعص تت بعل دون ن عد اسعتنتاجات كعب بعان مععا
اورد الماوردي لتسويت امارة الستيشء فص ةولال اأن الفرورة تسرقط مرا أعروز مرن شرروط
ألمكنررةا

()31

واأن مررا يررف انتشرراره مررن المصررالح العامررة ت فررف شررروطو عررن شررروط

المصررالح ال اصررةا

()32

ةععد أد دون إدراك منععال إلععت اجتاععاث أةععول الشععرع كمععال( .)33وهنععا

نر ان انسياةيا وراء ورااة مااهيم استاذها دون أن تمعن النظر فص إمكانيعة إاعادة تارعص

هععذا السععتنتاج م ععن جديععد كم ععا أكععد المستشععرةان بت ععروورث ومرمععورة

()500

ام ععت الععر م م ععن

تدريس ععيا المتواة ععل لمموع ععوع وتع عوافر الا ععرص لم ي ععام بت ععدةي آراء أس ععتاذها وت ويمي ععا لكني ععا
بععذلك تسععجل مشرظععة جوهريععة هععص أن الستش ع ار يب ععت م مةععا لذاتععال أكاععر مععن إ شةععال

لمموعوع الذي يدرسال.

الجويني والجدل الفقيي
ومرة بعد مرة ل تستطيال لمبتون م عادرة دائعرة األفكعار التعص رسعميا أسعتاذها كعب،

ولسيما فص ردياعال اعن تعدااص النظريعة السياسعية الشععرية اعن طريع التنعازلت المتواةعمة
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معن ةبعل الا يعاء لةعالا أةعراب الشعوكة .فسععارت امعت طعا متتبععة المسعار العذي رسععمال
فععص تناولععال دراء ومواةععف الا يععاء الععذين تمععو المععاوردي فيمععا يتعم ع بمسععألة شععرانة السععمطة
السياسية التص كانت ت عال ليا مؤسسة ال شفعة ،لتكعون الر بعة التعص تمعت ان ععاء السعمطة

البوييية يوارشل السعمطة السعمجوةية مرميعا –برأييعا -فتعرة انعدماج منةعب السعمطنة فعص فكعر
الركومع ععة( .)505لكع ععن ةبع ععل مواةع ععمة ارعع ععيا لعشةع ععة السع ععمطنة بال شفع ععة تعمع ععد فع ععص برايع ععا
االجعوينص وال ازلععص :السععمطنةا إلعت ايعراد بعععض آراء امععام الرعرمين الجععوينص السياسععية لكنيععا

تاةل ناسيا ةمعيش اعن كعب فعش تشعاطر ةولعال بعأن الجعدل الا يعص لعم يععد انةع اًر معؤا اًر فعص
ةيا ة األفكار السياسعية بعداو ف عدان ةعمتال بعالواةال السياسعص( .)508وتبعرهن امعت موةايعا

من شل معالجتيا لمسألتين :األولح مسألة ا تيار اإلمام اندما تنبعال العت ان الجعوينص فعص
فةل ااإلمامةا بين أن اإلمامعة تسعتند إلعت مبعدأ اإلجمعاع المبع أر معن ال طعأ وانعال وفع ذلعك

ي ف عد ال ول بالنص (الوةية) وانال انونعال ب ع (أبطعال العنص واابعات ال تيعار)

()103

أمعا

المسألة الثانية فتتعم بالعةمة( .)501ومن الجعدير بالعذكر أن هعذ المسعألة كعان ةعد تناوليعا
الجععوينص ماةععش فععص كتابععال ( يععاث األمععم) الععذي لععم تشععر إليععال لمبتععون ربمععا لعععدم تمكنيععا
كأستاذها كب من الرةول اميال وبالتالص ال وض بشكل ماةل فص أرائال السياسية.

الغزالي ونظام السمطنة
ات ععذت مؤلاععات ال ازلععص فععص د ارسععات لمبتععون طععابعين م ععايرين ،فتععارة تععععال فععص

اععداد كتععاب ام اريععا أألم عراءا كمععا فععص كتابيععال (نةععيرة الممععوك) و(المسععتظيري) وتععارة تعععود
لتعال مؤلااتال بين المؤلاات الا يية كما فعص كتابيعال (الةتةعاد فعص الات عاد) و(إريعاء امعوم

الدين) المذين يععدان معن وجيعة نظعر لمبتعون معن األامعال التعص سععت لتنظعيم العشةعة بعين

ال شفععة والسععمطنة( .)501وفععص مسععتيل معالجتيععا لم ازلععص تايععر لمبتععون ةعععية مركزيععة فععص
دراستيا ،أل وهص م ارنة نظرية ال ازلعص بالمعاوردي إذ تجعد أن المعاوردي سععت فعص نظريتعال
لشعرانة الواةععال السياسععص لمؤسسعة ال شفععة بوةععاال تطعو ار تاري يععا ،وبععذلك أب عت امععت الورععدة

السياسععية لمؤسسععة ال شفععة العباسععية

()501

وبتةععور لمبتععون إن الواةععال السياس عص أممععت امععت

ال زالص أن يكتعب معن زاويعة م تماعة اعن المعاوردي ،لن المعاوردي فرععت اميعال انعد كتابعة
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نظريتععال مشععكمة ا تةععاب البععويييين لمسععمطة السياسععية ،فعععش اععن تيديععد الاععاطميين لسععمطة

ال شفة العباسية

()501

فص رعين تعر أن الاكعر السياسعص لم ازلعص كعان يسعود كما يعر فعون

جرونب ععاوم وان ععال اس ععت ت رأيي ععا ال ععوف م ععن ان ععدلع الر ععرب األهمي ععة (الاتن ععة) الم ععؤدي إل ععت

انعدام األمن وشيوع الاوعت( .)502وتعد هذ ال شةة النتيجة األساسعية التعص ابعرت انيعا
لمبتون فص معالجتيا لمسألة العشةة بين ال شفة والسمطنة سواء فص أبراايا انظرية الركعم
الاارسيةا أو االاكر السياسص اإلسشمصا أواالجوينص وال زالص :السمطنةا.

وكانت معالجة لمبتون دراء ال زالص السياسية فص كتابيال (الةتةاد فص الات عاد)

و(إريعاء امععوم الععدين) تسععتند إلععت د ارسععات المستشعرةين لوسععت فععص براععال االسياسععة والرععرب

لعد ال ازلععصا

()503

وليونعارد بنععدار فعص براععال انظريعة ال ازلععص فعص الركومععة اإلسععشميةا

()550

فكتاب (الةتةاد) برأييا أكار أامال ال زالص اارتباطاً بالنظريعة السياسعيةا وجعوهر اهتماميعا
فعص الكتععاب يتنععاول مسععألة ربععط ال شفععة بالسععمطنة وطبيعععة العشةععة بينيمععا .والموعععوع الععذي
يبععدو أكاععر إاععارة ليععا هععص طري ععة تنععاول ال ازلععص لمبععدأ وجععوب اإلمامععة بالاتمععاد امععت مبععدأ
اإلجمعاع

()555

وهعذا األمعر اوععرال ال ازلعص فعص ةولععال :اوال ينبغري أن نظرن أن وجروب ذلررك

مررأ وذ مررن العقررل ،فإنررا بينررا أن الوجرروب يؤ ررذ مررن الشرررع ،إال أن يفسررر الواجررب العقررل
الذي فيو فأيده ...ولكنا نقيم البرىان القطعي الشرعي عمح وجوبو ولسرنا نكتفري بمرا فيرو
من إجماع األمة ،بل ننبو عمح مستند ايجماع"(.)558

ولما كان ال زالص ةد ربط مبدأ وجوب اإلمامة بالشريعة ،ف نال كعان معن البعدييص أن
ينةععرف اهتمععام لمبتععون نرععو الموازنععة بععين هععذين المرتك عزين ،فيععص تجععد أن الراجععة إلععت
اإلمام ععة ك ععان بي ععدف الرا ععاظ ام ععت الشع عريعة وتناي ععذ متطمباتي ععا ،وه ععذ الراج ععة تول ععد ب ععدورها
مؤسسة سياسية تعمل فص فمكيا يترأسيا إمام أو سمطان ،لكعن واةعال العععف العذي العم بيعذ
المؤسسععة جعميععا يععر ةععادرة امععت تنايععذ متطمبععات الش عريعة ومععن هنععا فععأن لمبتععون تبععرز
أهميععة نظريععة ال ازلععص فععص كونيععا عععمت انة ع ار جديععدا يعمععل إلععت جانععب ال شفععة ،وهععص

السمطنة التص ةادت إلت مبدأ اتراد اإلمام والسمطان(.)553

وت تا ععص لمبت ععون ط ععت بن ععدار ف ععص براي ععا االج ععوينص وال ازل ععصا ف ععص أن نظري ععة ال ازل ععص

تستند إلت اشاة أسس رئيسة هص:
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 -5سمطة مطموبة إلب اء النظام فص الدولة.
 -8إمامععة تماععل ورععدة األمععة اإلسععشمية والتجربععة التاري يععة أي أن تةععبا السععمطنة إرععد
مكونات ال شفة.

 -3السمطة الوظياية والمؤسساتية إلمامة مستندة إلت الشريعة(.)551
وكانععت ةعععية تمايععل أو تشععكيل السععمطة السياسععة أسععاس د ارسععة لمبتععون وارتبطععت
بععدورها بععالطرائ الاشاععة لنع ععاد اإلمامععة التععص نععص امييععا ال ازلععص ب ولععال " :إمررا التنصرريص
من جية النبي  ،وأما التنصيص من جية إمام العصر بأن يعرين لواليرة العيرد ش صرا
معنيا من أوالده أو من سا ر قريش ،وأما التفويض مرن رجرل ذي شروكة يقتفري انقيراده
متابعرررة اآل ررررين ومبرررادرتيم إلرررح المبايعرررةا

()551

والطري ععة الاالاععة كانععت مرععور د ارسععتيا

بوةايا الطري ة المتبعة فص اةر ال زالص( .)551وهص تعالجيا امت وف تةور استشعراةص
يسععتند إلععت ترديععد العشةععة بععين ال مياععة والسععمطان وتععععال فععص سععيا ةععائم امععت أن السععمطة

الدستورية  Constituent Authorityتعود إلت السمطان الذي يعين ال مياة ،لكعن شعراية
رك ععم الس ععمطان ت ععوم بع ععد ذل ععك ام ععت ولئ ععال لم ميا ععة وطاات ععال إي ععا وةي ععام اإلم ععام بتعين ععال ف ععص

منةععبال .ومععن هععذا المنطم ع تاسععر لمبتععون نظريععة ال ازلععص امععت انععال ي ععدم اات ارف عاً ة عريراً
بالس ععمطة الش ععراية ل ميا ععة ة ععائم ف ععص الم ععام األول ام ععت ت ارع ععص جماا ععة أه ععل الس ععنة امي ععال

وبسععمطتال العمميععة التععص ت ععوم أساسععا امععت الش عريعة .وبيععذ الطري ععة يكععون ال ازلععص ةععد عععمن
ااتراف ةارب السمطة بأن أركام الشعريعة تععد ال ااعدة التعص ي عوم امييعا نظعام أهعل السعنة

والجماا ععة ،وأن الس ععمطان بع ع ةرار لحم ععن والنظ ععام يت ععيا مج ععال مناس ععبا لممارس ععة النش ععاطات

اإلسشمية ال ائمة(.)551

لكن لمبتعون تطعرح ةععية جعديرة لفتعة لمنظعر ،وهعص أن نظريعة ال ازلعص وفع هعذ
اإلجراءات ل يمكن ليا أن تكتمل من دون مشاركة انةر االث أل وهو العممعاء والا يعاء،
وةععد ةععورتيم امععت أنيععم يشععكمون رم ععة وةععل بععين اإلمععام والسععمطان ،وتتماععل وظياععتيم فععص

تاسير الشريعة اإلسشمية وتبرير شراية ال مياعة المععين معن ةبعل السعمطان يواةعدار الاتعاو
لتأكيد السمطة الوظياية لمشريعة فص الدولة اإلسشمية(.)552
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أم ععا ف ععص د ارس ععتيا لكت ععاب (إري ععاء ام ععوم ال ععدين) ال ععذي االجت ععال رةع عريا ف ععص براي ععا
االجععوينص وال ازلععصا ،فيبععدو تععأاير كععب واعععراً ،إذ ت ععوض فععص فك عرة بيعععة ال مياععة مععن ةبععل

ة ععارب الش ععوكة (الس ععمطان) وتربطي ععا بمس ععألة ر ععرص ال ازل ععص ام ععت الرا ععاظ ام ععت األم ععن
والسععت رار فععص الدولععة اإلسععشمية شععية انععدلع الرععرب األهميععة (الاتنععة) المؤديععة إلععت انعععدام

النظام والاوعت( .)553وتستدل لمبتون امت ذلك بنص ال ازلعص :االسرمطان الظرالم الجاىرل
ميما ساعدتو الشوكة وعسر معو وكان في االستبدال بو فتنة ثا رة التطراق وجرب تركرو
ووجبت الطاعة لرو كمرا تجرب طاعرة األمر ار إذ قرد ورد فري األمرر بطاعرة األمر ار والمنرع
من سل اليد عن مساعدتيم أوامر وزواجرر ،فالرذي نرراه أن ال الفرة منعقردة لممتكفرل بيرا
من بني العباس  وان الوالية نافذة لمسرالطين فري أقطرار الربالد والمبرايعين لم ميفرة...
والقول الوجيز أن نراعي الصفات والشروط في السالطين تشوفا إلرح مزايرا المصرالح ولرو
قفررينا برربطالن الواليررات أالن لبطمررت المصررالح رأسررا فكيررف يفرروت رأس المررال فرري طمررب
الربح بل الوالية االن ال تتبرع إال الشروكة فمرن بايعرو صراحب الشروكة فيرو ال ميفرة ومرن
اسررتبد بالشرروكة وىررو مطيررع لم ميفررة فرري أصررل ال طبررة والسرركة فيررو سررمطان نافررذ الحكررم
والقفا في أقطار األرض والية نافذة األحكاما(.)580

ومعن المععروف ان المستشعر كععب ةعد اعول كايع اًر امعت هعذا الععنص فعص براعال اععن

النظرية السنية واد ارد ابرز مؤشرات انييار النظرية الشعرية

()585

لكن اهتمعام لمبتعون

انةععب نرععو اتجععا آ ععر تماععل فععص مسععألة ت ععديم التبريععر الععشزم لوجععود نظععام السععمطنة وراععظ
التوازن المطموب بين اإلمعام وةعارب الشعوكة .وهعذا األمعر ارتعبط معن وجيعة نظرهعا بوجعود

سمطة اسكرية (ةارب الشوكة) تعطمال بالوليات (الوظائف) الشعراية ،وتسعتمد شعرايتيا

من طااة ال مياة من مظاهرها ذكر ال مياة فص ال طبة والسكة(.)588
أبن جماعة ومشروعية السمطة القيرية

ومال معص لمبتون فص دراسة تطور النظرية الا يية ،تر انال منذ اةر ال ازلعص

كانععت النظريععة السععائدة فععص الركععم تتمسععك بعععرورة إطااععة السععمطة الراكمععة رتععت لععو كانععت

جائرة لن شرها اةل من شر الاوعت( .)583وهذ النظرية بدت –برأييا -أكار وعورا انعد
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انععد ابععن جمااععة فععص كتابععال (ترريععر األركععام) الععذي تناولتععال فععص براييععا االاكععر السياسععص
اإلسشمصا و اس وط ال شفة :ابن جمااعة وابعن تيميعةا ،فالكتعاب يعيعد –برأييعا -إلعت أذهعان

الميتمين بالاكر السياسص اإلسشمص ذكر كتاب (األركام السمطانية) لمؤلاعال المعاوردي امعت
ال ععر م م ععن ا ععتشف الظ ععروف السياس ععية ف ععص اة ععر الم ععؤلاين ،إذ ت ععر أن اب ععن جماا ععة ل ععم
تةادفال المشكشت التص واجييا ير من الا ياء من ريث إمكانية إطارة الااطميين بركعم

ال مياععة العباسععص فععص ب ععداد أو مشععكمة تعزيععز سععمطات وةععشريات السععمطان امععت رسععاب

السمطة السياسية لم مياة(.)581

لك ععن لمبت ععون وان تتبع ععت ط ععت ك ععب ف ععص معالجتي ععا لب ععن جماا ععة ف ععص منظ ععور

مشععرواية السععمطة ال يريععة ،إل أنيععا وععععت فععص د ارسععتيا دراء ابععن جمااععة السياسععية فععص
موعوع اإلمامة سمتين رئيستين تمامتا بما يأتص:

 -5تواف ع نظريععة ابععن جمااععة مععال المععوروث الاارسععص فععص مسععألة ان كمييمععا يؤكععدان امععت
عععرورة أن يتةععف الرععاكم بالعدالععة

()581

وذلععك بالسععتدلل إلععت ةععول ابععن جمااععة :افيجررب

عمررح مررن حكمررو اهلل تعررالح فرري عبرراده وممكررو شرري ا مررن بررالده ،أن يجعررل العرردل أصررل

اعتماده ،وقاعدة اسرتناده .لمرا فيرو مرن مصرالح العبراد وعمرارة الربالد"( .)581وهعذ العداوة
تنطم من ر بة ابن جمااة فص رماية الشريعة وورعدة األمعة اإلسعشمية معن عشل اعرض

ال وااد الركم اإلسشمية التص كان ةد ابر انيا فص م دمة كتابال.
-8تواف ع نظريععة ابععن جمااععة مععال نظريععة ال ازلععص فععص مسععألتين :األولررح إاطععاء دور كبيععر
لمعممع ععاء مع ععن ع ععشل داع ععوة السع ععشطين إلع ععت السع ععتماع إلع ععت مشع ععورة العممع ععاء فع ععص ال عع ععايا

الديني ععة( .)581وذلع ععك بالسع ععتدلل ب ععول ابع ععن جمااع ععة اينبغرررري لمسررررمطان مشرررراورة العممررررا

والعرررراممين الناصررررحين هلل ورسررررولو ولممسررررممين فيعتمررررد عمررررييم فرررري أحكامررررو ونقفررررو
وابراموا

()582

أما الثانية والتص تعد مرور د ارسعة لمبتعون ،وهعص مشعرواية السعمطة ال يريعة

من ريث أن ابن جمااة أسوة بال زالص ةبل ارتواء ال شفة من ةبل السمطة ال يرية(.)583

وةد لجأت لمبتون إلت معالجة مسألة السمطة ال يريعة وف عاً لنظعرة استشعراةية تتسعم

بكونيا أكار ااتدال معن وجيعة نظعر أسعتاذها كعب العذي كعان يعر أن ابعن جمااعة بشعرانتال

لمسععمطة ال يريععة فةععم مبععدأ اإلمامععة اععن الش عريعة( .)530فيععص تنععتيم منيج عاً موعععواص فععص
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ذلعك رعين تععر أن ابعن جمااععة سععت لشععرانة السعمطة ال يريععة لكونيعا تماععل السعمطة السععائدة
فص اةر لذلك ف ن ابن جمااة ذهب -برأييا -فص معالجتال هذ المسألة ابعد معن معالجعة
ال زالص رين ربط السمطنة بال شفة كعنةر عروري فص رين ابعن جمااعة فعص ةولعال :افرإذا
ال الوقت من إمام فتصدى ليا من ىو مرن أىميرا ،وقيرر النراس بشروكتو وجنروده بغيرر
بيعة أو است الف انعقدت بيعتو ،ولزمت طاعتو لينتظم شمل المسرممين وتجتمرع كممرتيم
وال يقع في ذلك كونو جراىال أو فاسرقا فري األصرح واذا انعقردت ايمامرة بالشروكة والغمبرة
لواحد ثم قام آ ر فقيرر األول بشروكتو وجنروده انعرزل األول وصرار الثراني إمامرا لمرا قرد
مناه من مصمحة المسممين وجمع كممتيما كان ةد توةل – برأييعا-إلعت فكعرة امتةعاص

السمطنة لم شفة ناسيا(.)535

والمعروف أن مسألة وجوب اإلمامة اند ابن جمااة كانت تعد من أوليات

األمور التص برا يا فص كتابال وربط أهميتيا بالرااظ امت الشريعة –كما أسمانا -وةد تبنت
هولت وجية نظر لمبتون وداميا باإلشارة الت العشةة بين افكار ابن جمااة واشةتال

بالسمطة الممموكية.

وم ععن جان ععب آ ععر انس ععاةت لمبت ععون وراء طرور ععات ف ععون جرونيب ععاوم ف ععص أن اب ععن

جمااة بشرانتال لمسمطة ال يرية كعان يسععت لرمايعة ورعدة األمعة وفعص أن أي سعمطة كانعت
ي ععر م ععن الاتع عراض اميي ععا لن الب ععديل اني ععا الاوع ععت( .)538وم ععن ه ععذا المنطمع ع تاس ععر

لمبتون ررص ابن جمااة امت طااعة الرعاكم واعدم ال عروج اميعال فعص رالعة فجعور شعية

النزل وراء م اطر الاوعت التص تنجم ان ذلك مال تةعريرال بععرورة ال عروج اميعال فعص
رال ععة اسع ععتمرار بالمعةع ععية( .)533وكع ععان ابع ععن جمااع ععة ةع ععد بع ععين فع ععص فةع ععل (ر ع ععو ال مياعععة

والسمطان) الر فعص ابذل الطاعة لو ظاى ار أو باطنا ،في كل مرا يرأمر برو أو ينيري عنرو،
اال ان يكون بمعصيةا

(. )531

ابن مدون والنظرية السياسية

يع ععد اب ععن مع ععدون انعطاف ععا آ ععر تةع ععدت لمبت ععون لمعالجت ععال فع ععص كتابي ععا (الدولعععة

والركومة فص اإلسعشم الوسعيط) فعص د ارسعة ماةعمة بعنعوان االنظريعة التاري يعة لبعن معدونا
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تعالم فييا آراء ابن مدون السياسية امعت ععوء معا سعب أن توةعل إليعال أسعتاذها كعب معن
است ةاءات فص براال ااألةول اإلسشمية فص نظرية ابن مدون السياسيةا.
ود ارسععة لمبتععون هععذ اععدها هولععت اسععتاناءاً ً  ،ألن ابععن مععدون ب أريععال لععيس اف ييععا
ممارسععا ومتععدربا امععت الا ععال فرسععب يوانمععا تميععز بكونععال مؤر ععا وفيمسععوف تععاريخا( )531لكععن
هولت ا ال هنا الجانب الرئيس فص ش ةية ابن مدون وهو أن األ يعر كعان ف ييعا مالكيعا

وةاعيا شرايا لال مكانتال(. )531

وة ععد ك ان ععت د ارس ععة لمبت ععون ة ععورة مش ععابية ف ععص أ م ععب جوانبي ععا لد ارس ععة ك ععب ف ععص

معالجتيع ععا لممرع ععاور الاشاع ععة الرئيسع ععة وهع ععص -5 :العمع ععم الجديع ععد-8 ،اإلمامع ععة-3 ،الةتةع ععاد

السياسص.

فاععص معالجتيععا لممرععور األول (العمررم الجديررد)  New Scienceراولععت لمبتععون
تاةععيل طععرح كععب الععذي تنععاول هععذ المسععألة فععص معععرض ن ععد لمتةععورات السععائدة اععن ابععن
معدون التععص رأت ان اةعالتال نابعععة معن ترععرر مععن التاسعير الععدينص لمتعاريخ وهععص التةععورات
التععص جسععدها فععص مطمععال الاشاينععات كععل مععن كامععل ايععاد وايععرفن روزناععال فااععاد كععب ابععن
مدون الت مسار السشمص وبين بان طروراتال وفص م دمتيا فمسعاتال اعن العةعبية ودورهعا

فععص ةيععام الععدول هععص فك عرة اسععشمية نابعععة مععن فك عرة تععداول اليععام التععص ترععدث انيععا ال عران

الكريم وب ععدا ل ععال ان اة ععالة اب ععن م ععدون نابع ععة م ععن ترميم ععال لمعوام ععل السياس ععية والةتة ععادية
والجتماايععة التععص تاعععل فعميععا فععص تكععوين الورععدات السياسععية وفععص تطععور الدولععة وان نتععاج

ذلك الترميل تمال بالعمم الجديد(.)531

وت ععول لمبتععون مععن زاويععة أ ععر أن الرعععارة اإلنسععانية والتنظععيم الجتمععااص كععان
هععو هععدف العمععم الجديععد الععذي اسععما ابععن مععدون امععم الرعععارة (العمعران) وفععص أن األسععئمة
التععص ك ععان يطرريععا اب ععن مععدون ف ععص كتابععال (العب ععر) ليجيععب ان ععال فععص امم ععال الجديععد تتعمع ع

بالةععورة التععص يكععون التععاريخ امييععا وأن ابععن مععدون ايبنععص أجوبتععال امععت هععذ األسععئمة امععت
أساس البيئة المادية رافعا كل النظريات التأمميعةا( .)532لكعن معن المععروف ان ابعن معدون
لععم يبنععت نظريتععال امععت اسععاس مععادي فرسععب وانمععا اعععاف الييععا وفععص ةععميميا البعععد الععدينص

ايعاً استنادا الت كونال ف ييا وةاعيا (.)533
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أما المرور الاانص اايمامرةا فكعان يععد المرتكعز العرئيس ليعذ الد ارسعة ،وهعص تشعير
فص دراستيا إلت اشث ن اط رئيسعة .األولرح :طري عة تنعاول ابعن معدون ألنعواع الممعك الاشاعة
اطبيع ع ععص وسياس ع ععص و شف ع ععةا

الا ياء

()515

()510

الت ع ععص ب ع ععدت برأيي ع ععا اة ع ععرب إل ع ععت الاشس ع ععاة ان ع ععال إل ع ععت

وهو أمر لعم لعم يجعد الجعابري معا يسعو ال ريعث يعر أن ابعن معدون فعص تناولعال

أنعواع الممععك الاشاععة كععان بعيععدا فععص تاسععير اععن الاشسععاة بععالر م مععن معرفتععال بأنظمععة الركععم
اليونانص ،لن أنظمة الركم اند الاشساة كانت دا معة فعص إطعار اممعص (ال طابعة والسياسعة
المدنيعة) ،وان هعذين العممععين –ب أريعال – م الاععان فعص موعععوايما لموععوع امععم ابعن مععدون
الجديد (العمران) ،وابن مدون رةر أنواع الركم التص ارفيا التعاريخ رتعت اةعر بنعواين
رئيسين الممك وال شفة ،وكشهما كان يتطمب وجود الشعوكة والعةعبية( .)518وتعر لمبتعون

أن النوع األول معن الممعك (الطبيععص) يكعون إسعشمياً رينمعا يرةعر ععمن ال شفعة ويةعبا
تابعا لال ،ولكنال يست ل إذا ما انتمت إلت مجتمال آ ر( .)513وير فاععل زكعص كعذلك عشف
رأي لمبتععون ،فيجععد أن ال شفععة ل ت مععو مععن العةععبية لكععن السععيادة كانععت لمشععرع فععص رععين
أن الممك كان ل ي مو من الشرع لكن السيادة كانت فيال لمعةبية(. )511

والثانية :وتتألف من مرتكعزين :األول طعر انع عاد إإلمامعة والثراني اعزل اإلمعام

فيععص تععر أن ااتمععاد ابععن مععدون مبععدأ اإلجمععاع لنع ععاد اإلمامععة كععان درعععا لمنظريععة التععص
تر األسباب الع مية دافعا لمراجة إلت النبوة واإلمامة

()511

أما المرتكز الاعانص فكعان األمعر

األكاعر إاععارة بالنسعبة لشمبتعون وهعص تعععال هععذ ال ععية فععص سعيا اععدم اكتعراث ابععن مععدون
بمعالجتيا امت النرو الذي االجال الماوردي ،ولسيما فص تناولال لمعرب الاعانص العذي أورد
ابععن مععدون فععص منععال التةععرف فععص ةولععال :االحجررر باسررتيال بعررض أعوانررو عميررو مررن غيررر
عصريان وال مشراقة ،فينتقررل النظرر فرري حرال ىررذا المسرتولي ،فررإن جررى عمررح حكرم الرردين
والعرردل وحميررد السياسررة جرراز قرراره ،واال استنصررر المسررممون بمررن يقرربض يررده عررن ذلررك
ويدفع عمتو حتح ينفذ فعل ال ميفة ا

()511

ورجتيا مست اة مما ةدمعال فعالزر العذي كعان يعر

أن ابن مدون لم يول ال شفعة الهتمعام المطمعوب ألنيعا لعم تكعن ةعد ف عدت سعمطتيا فرسعب،

يوانمععا كانععت ةععد ا تاععت نيائيععا( .)511أمععا النقطرررة الثالثرررة :العةععبية فتععر لمبتععون أن ابععن
مععدون باسععت دامال لمعمععم الجديععد بععات يععر فععص العةععبية أساسععا لركععم دنيععوي ب اععادة تاسععير
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تاريخ المجتمال اإلسشمص وت ييمال األمر الذي يرتبط برأييا بمسألة النت ال معن ال شفعة إلعت
الممك

()512

والتص كان ابن مدون ةد ابعر انيعا فعص ب ولعال :ااعمرم أن الممرك غايرة طبيعيرة

لمعصرربية ولرريس وقوعررو عنيررا با تيررار إنمررا ىررو بفرررورة الوجررود وترتيبرروا( .)513وتشععاطر
لمبتعون ربيععال العرأي الععذي كععان ةعد انت ععد د ارسعة كععب فيمععا يتعمع بمسععألة إععااء ابععن مععدون

الطععابال الع م ععص ام ععت منةععب ال شف ععة

()510

إذ ت ععر أن اب ععن مععدون س عععت التاس ععير ا م ععص

لطبيعة الةراع الرععاري دون تعدبير وجيعة نظعر ت ميديعة رعول ال شفعة وتطورهعا التعاري ص
فص ذلك امت العةبية معن ريعث هعص اامعل مايعد يمنعال النعاس معن الناةعال والت معص اعن

بعع ععيم والت ععص كان ععت تع ععد ف ععص الوة ععت ناس ععال مة ععد اًر لتوري ععدهم كم ععا كان ععت أيعع عاً العام ععل
العععامن والكاي ععل لتطبيع ع أركععام الشع عريعة ونواهيي ععا لكععن ه ععذا العام ععل بععدأ ب ععالنرشل ر ععين

أ ذت ال شفة العباسية تعتمد امت اناةر أجنبية رتت انتيعت األمعر أ يع اًر بال ععاء امعت
الدولة اإلسشميةا(. )515

ومن جانب آ ر ت وض لمبتون فص تاةيل طرح كب رول موععوع تاسعير ابعن
مععدون لمترععول التععدريجص الععذي أةععاب ال شفععة وروليععا إلععت ممععك ،إذ تبععين أن ابععن مععدون

شععرح تععاريخ ال شفععة وامميععة انت اليععا إلععت ممععك لكنععال كععان يؤكععد -برأييععا -امععت أن ةععاات
ال شفة ب يت لمةعمرة اإلسعشم ومناهجعال التعص دامعت ومعا ازلعت تعدام معنيم الر ي عة ،وان

الت ير الوريد الذي أةبا واعرا هعو ال عوة (العوازع) العذي كعان موجعودا فعص العدين اعم انت عل
إلت العةبية والسيف كما هو الرال فص ايد األمويين والعباسيين رتت ايعد أبنعاء الرشعيد،
إذ ا تاععت ةععاات ال شفععة وب ععت اسععميا ف ععط ،فعععد الركععم ممكععا برتععا وبسععيطا ،وامععت الععر م
من ان ذلك اب ت اسم ال شفة بسبب ب اء اةبية العرب ،فتزامن وجود ال شفة والممعك فعص
هاتين المررمتين ام ا تات ال شفة با تااء اةبية العرب وب ص الممك ف ط (. )518

ووف ع عاً ل ععذلك ت ععر أن اب ععن م ععدون يري ععل فش ععل الررك ععات اإلس ععشمية ف ععص إة ععشح

الممارسات ال اطئة من شل الفتراض بعدم ةعدرتيا امعت النجعاح دون العةعبية ،وفعص إن

ابن مدون ياسر -برأييعا -امعت ععوء نظريعة العةعبية سعبب إسع اط النسعب ال رشعص كأرعد
شروط ال شفة ،فمعن عشل تأكيعد امعت دور العةعبية فعص العيعود اإلسعشمية بوةعايا ارعد
المرتكزات األساسية لممارسة الركم وارتباطيا ب بيمة ةعريش ،لكعن عععف سعمطة هعذ ال بيمعة
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فععص العيععود التاليععة أد إلععت تششععص اةععبيتيم نتيجععة سععيطرة العناةععر يععر العربيععة امععت
مؤسسععة ال شفععة

()513

وكععان ابععن مععدون ةععد بععين أن اشععتراط الا يععاء لمنسععب ال رشععص ف ععص

ال مياة لن ةريش اأىل العصبية القوية ليكون ابمغ في انتظرام الممرة واتفراق الكممرة ،واذا
انتظمت كممتيم انتظمت بانتظاميا كممة مفر اجمع ،فاذعن ليرم سرا ر العررب ،وانقرادت
األمررم إلررح أحكامررو الممررو ،ووط ررت جنررودىم قاصررية الرربالد كمررا وقررع فرري أيررام الفتوحررات،
واستمر بعدىا في الدولتين إلح أن افمحل أمرر ال الفرة وتالشرت عصربية العررب ،ويعمرم
ما كان لقريش من الكثررة والتغمرب عمرح بطرون مفرر ،مرن مرارس أ برار العررب وسريرىم

وتفطن لذلك في أحواليم"(.)511

ان مايوم العةبية فعص نظريعة ابعن معدون يمكعن أن يوععال -بعرأي العدكتور امعاد

الععدين ميععل -فععص سععيا العشةععة بععين الععدين والعةععبية ،أي الرؤيععة والستبةععار اإليمععانص
واألداة التاري يععة مععن أن العةععبية دون ديععن ل تر ع شععيئا كبي ع ار ،والععدين دون اةععبية ل
يترعرك وةتعا طعويش ،وفعص انععال لبعد مععن افتع ار الجعانبين ،فرؤيععة ابعن مععدون لمعةعبية كانععت
ب أريععال مرععدودة فععص نطععا الععروابط ال بميععة فععص ذلععك الوةععت ،ألنيععا أ ععذت تتجععال فععص الات عرات
الشر ععة إلععت الرركععات اإلسععشمية فععص التنظيمععات البشعرية التععص تعتمععد امععت ال ععوة والعةععبية

الرزبية ،وترل فييا رابطال الولء امت رابطال النسب(. )511

أم ععا الج ععابري فيعم ععل دواف ععال اب ععن م ععدون ف ععص إسع ع اط النس ععب ال رش ععص ا ععن الر ععاكم

إلعععااء نععوع مععن الشععرايال امععت الركععام فععص ايععد الععذين لععم يكونعوا اربععا ول ةرشععيين ،وذلععك
م ععن ععشل ت ري ععر إ ازل ععة اش ععتراط ال رش ععية ،وبالت ععالص اإلفت ععاء بأن ععال يكا ععص ف ععص االقرررا م برررأمر
المسممين أن يكون من قوم أولي عصبية قوية غالبة عمح من معيرا لعصررىاا ،ويعر أن
هذا األمر اةر ةبمال ال زالص اندما ةرر تأييد السمطان يواعااء الشرايال اميال(. )511
أمع ععا فيمع ععا يتعم ع ع بع ععالمرور الاالع ععث المتماع ععل بعشةع ععة السياسع ععة بالةتةع ععاد ،فتطع ععرح
لمبتون رأيا ماعاد أن ابعن معدون كعان معن بعين ةمعة معن الماكعرين ممعن براعوا فعص موععوع
الدول ععة وااترفع عوا بأهمي ععة العشة ععة المتبادل ععة ب ععين السياس ععة والةتة ععاد ورب ععط اوام ععل تط ععور
واع ععمرشل الر ععاء الةتة ععادي بتط ععور الدول ععة واع ععمرشليا ،وهن ععا ايع ععا رج ععال الة ععد
لتشععديد كععب امععت ان اهميععة ابععن لمعوامععل الةتةععادية والجتماايععة واارهععا ام عت ةيععام الععدول
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وس وطيا وربطال -اي ابن مدون –بين تر ي الر اء الةتةعادي لمدولعة اإلسعشمية يواتبعاع
أركع ععام الش ع عريعة التع ععص تعرعع ععت لنتكاسع ععات مع ععن ج ع عراء اداع ععام الاشاع ععة االكبرررررر ،التررررررف،

الجشعا(. )511

ول تكتاع ععص بع ععذلك وانمع ععا ت ع ععتم برايع ععا اع ععن ابع ععن مع ععدون بالستشع ععياد بع ععنص كع ععب:

االةععالال الر ع فععص م دمععة ابععن مععدون لتوجععد فععص ترميمععال المسععيب والموعععواص لمعوامععل
السياسععية والجتماايععة والةتةععادية التععص تاعععل فعميععا فععص تكععوين الورععدات السياسععية وفععص

تطععور المجتمععالا( )512وان ذلععك ل يعنععص انععالا يععر ميععتم فععص كتابععال بالععدين أي اإلسععشم مععن

ريععث هععو يوانمععا الععذي ييمععال منععال فرسععب هععو ذلععك الععدور الععذي يؤديععال فععص السععيا ال ععارجص
لمتاريخ والاانص فص أن الدولة ترتل الموعال المركزي ألنيا موعوع دراستالا

(.)513

و تاما فان الستش ار البريطانص كان امعت منعطعف ميعم انعدما تاسسعت مدرسعة

الد ارس ععات الش ععرةية (والفري ي ععة) ا ععام  5351لن ععال ات ععذ مس ععا ار جدي ععدا ةوام ععال التااا ععل مع عال
المةععالا البريطانيععة المتناميععة فععص الشععر

وارععد مظععاهر هععذا التاااععل هععو متابعععة التجربععة

السياس ع ععية الس ع ععشمية الجدي ع ععدة والمس ع ععاهمة بة ع ععيا تيا بم ع ععا ي ع ععدم اله ع ععداف الس ع ععتعمارية

البريطانية واستنادا الت ذلك ةازت بعض الم ررات الدراسية الت المرتبة الولت معن الهميعة
وفععص م ععدمتيا م عرر الاكععر السياسععص السععشمص الععذي اسسععال المستشععر البريطععانص البععارز
توم ععاس ارنول ععد واام ععن ا ععن اول ععت ام ارت ععال ف ععص كتاب ععال الب ععارز (ال شف ععة) ا ععم تعي ععد بالرااي ععة
والهتمام مياتال فص كرسص العربية فص المدرسة المستشر البريطعانص البعرز هعاممتون كعب

(امي ععد الس ععتعراب النكميع ععزي) وة ععدم في ععال اسع ععيامات شا ة ععة ام تواة ععمت المستشع ععرةة ان
لمبت ععون ف ععص رم ععل رس ععالة المدرس ععة ف ععص العناي ععة بي ععذا الت ة ععص وتبن ععص م ععولت اس ععاتذتيا

وتطويره ععا والمع ععص لع ععاءة الجوان ععب الت ععص ل ععم يولوه ععا ان ععايتيم .وف ععص بران ععا ه ععذا س عععينا
لتش يص مظاهر الهتمام البريطعانص بموععوع النظريعة السياسعية السعشمية ممعاش بععرض
ومناةشععة افكععار المستشععرةة لمبتععون م تة عرين امععت ارععد اهععم اناةععرها ال وهععو النظريععة
الا يية ارة ععدين لطبيع ععة تااا ععل ه ععذ المستش ععرةة م ععال انةع عرين مت ععدا مين هم ععا الم ععوروث
الستشع عراةص وال ععنص الت ععاري ص الس ععشمص ف ععتم اي ععشء طبيع ععة التجاي ععل الك ععاديمص وتع عوارث

الفكار الريز الكبر من انايتنا ودور هذا التعوارث فعص التععاطص معال العنص وتأويمعال فععش
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(.J.R. Bracken, "Preface" p.1 )3
(.Bracken, "Preface…", pp.1-2 )1
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اطرورة دكتو ار
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Convegno Internazionale Quaderno no. 160). Rome: Accadema
.Nazionale die linzei, 1971
"Some New Trends in Islamic Political Thought in the Late 18th and )81(
early 19th Century Persia", Studia Islamica, 1974, Vol. XXXIX, PP.
.95- 128

318

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
)8002( تشرين األول

)50( العدد

)51( المجمد

"Islamic Political Thought", In J. Schacht and C. E. Bosworth(ed): )81(
The Legacy of Islam. Second edition. Oxford, Clarendon press,
.1974, pp. 404- 424
: ينظر.)رول األبراث والم الت المنشورة فص الكتاب81(
Theory and Practice in the Medieval Persian Government. (Collected
.Studies): variorum Reprinte, 1980
C. J. K. "Review of A. K. Lambton, Theory and Practice in the )82(
.Medieval Persian Government", BSOAS, 1981, Vol. XLIV, p. 436
.A.K.S.Lambton, "Khalifa", EI2, Vol. IV,pp. 947-450 )83(
.Writing ,p 6 )30(
.State, p. XI )35(
"Review of A K. S. Lambton, State and Government in Medieval )38(
.Islam",. p. 183 (31)
"Review of A. K. S. Lambton, State and Government in Medieval )33(
.Islam", AHR,(32) 1984, Vol. 89, No. 4, p. 1125

Religion and State: The Muslim Approach to Politics (New York, )31(
.Columbia (33) University press, 2000)., p. 211
"Review of A. K. Lambton, State and Government in Mmedieval )31(
.Islam" Speculum, 1986, Vol. 60, P. 425

"Review of A. K. Lambton, State and Government in Medieval Islam )31(
.."JRAS, 1982, p. 184
) االاكر السياسص السشمص اعمن كتاب تراث السشم تررير شا ت وبوزوورث ترجمة31(
;511 8) ط5322 رسين مؤنس وارسان ةدةص العمد (الكويت سمسمة االم المعرفة

."Some Reflections…".P. 120
."Review…", p. 163 )32(
.Marmura, "Review… , p. 163; Rosenthal," Review…",p. 1126 )33(
.510 ا...) االاكر السياسص10(

313

المستشرةة البريطانية آن لمبتون والمنظور الا يص لماكر السياسص السشمص
أ .م .د .ناةر ابد الر از المشجاسم  /د .زاهدة مرمد امص الشيخ
(.Marmura, "Review…", p. 163 )15
(.Holt, " Review…", P. 184.; Rosenthal," Review…", p. 1125 )18
( )13االاكر السياسص...ا .Lambton, "Khalifa", p. 947; 512

( )11بشأن ذلك ينظر ناةر ابد الر از المشجاسم المستشر هاممتون كب  :دراسة ن دية
(اطرورة دكتو ار

ير منشورة جامعة الموةل كمية الداب .)5333

( )11االاكر السياسص...ا .520-513
(.Marmura, "Review…", p. 183; Butterworth, "Review...", p. 426 )11
(.Marmura, "Review…", p. 183 )11
(.State, p.55 )12
(.State, p.55 )13
( )10مذكرات ةالا ارمد العمص ،م طوط.18 ،يشير المرروم األستاذ الدكتور ةالا ارمد

العمص الت انال ةد تم ت فةش دراسيا ان كتاب ال راج امت يد المستشر كب وكمف

بانجاز برث انال بان سنتال الولت فص اوكساورد اندما امل ترت إشرافال.
( )15االاكر السياسص...ا.State, p.55 ;520 ،

()18يع وب بن ابراهيم ال راج (بيروت دار المعرفة .1 )5313
(.State, p.56 )13

( )11تاريخ الركم .810
(.State ,69-70 )11
( )11هو ال اعص أبو بكر مرمد بن الطيب بن مرمد بن جعار بن ال اسم المعروف بالباةشنص
ولد فص البةرة اام (332هع313 /م) ،ونشأ فييا ام ررل إلت ب داد ودرس امت اممائيا
وةنف ادة تةانيف فص امم الكشم وانتيت إليال الرياسة وفييا رظص بمنزلة رفيعة فص

الدولة العباسية ،توفت فص ب داد ،لممزيد ينظر :ابو العباس شمس الدين ارمد بن مرمد بن
ابص بكر ابن مكان وفيات الايان وانباء ابناء الزمان تر ي  :ارسان اباس (بيروت

دار الا افة  ;810-813/1 .)5312ةشح الدين
بالوفيات ط( 8د/م .511/3 ،.)5315

(.State, pp.70-71 )11

311

ميل بن ايبك الةادي ،الوافص

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد ()51

العدد ()50

تشرين األول ()8002

( )12ينظر.J. Ibish, The Political Doctrine of Al- Bagillani (Beirut, 1966). :
( )13التمييد فص الرد امت الممردة والمعطمة والرافعة وال وارج والمعتزلة ،تر ي  :مرمود مرمد
ال عري ،ومرمد ابد اليادي أبو ريدة( ،ال اهرة ،دار الاكر العربص.511 ،)5311 ،

( )10التمييد.512 ،
( )15التمييد.513 ،
(.State, p.74 )18
( )13التمييد.525 ،
(.State, p.95 )11
( )11التمييد .525
(.State, p.74 )11

( )11االمؤارات السياسية فص مايوم اإلمامة اند الباةشنصا ،مجمة التربية والعمم( ،جامعة
الموةل ،)8005 ،ع.11-13 ،83

( )12التمييد.521 ،
(.State, p.75 )13
(.State ,p.75 )10
( )15لمتااةيل ينظر.State, pp. 77-81 :

(Donald B. Little,"New Lookat Alahkam al-Sultaniyya" MW, Vol. )18
.LXIV,1974 p. 3
(.State, p. 86 )13
(.State, p.95 )11

( )11أبص الرسن امص بن مرمد بن ربيب البةري الب دادي الماوردي األركام السمطانية
والوليات الدينية الركام السمطانية والوليات الدينية تر ي  :سمير مةطات رباب
(بيروت المكتبة المةرية .55 .)8003
(.State, p.85 )11
( )11التمييد.521 ،

(.State, p. 85 )12

311

المستشرةة البريطانية آن لمبتون والمنظور الا يص لماكر السياسص السشمص
أ .م .د .ناةر ابد الر از المشجاسم  /د .زاهدة مرمد امص الشيخ
( )13ابص منةور ابد ال اهر بن طاهر التميمص الب دادي أةول الدين ط( 5اسطنبول
مطبعة الدولة .818-815 ،.)5382

(.State, p. 83 )20

(.Little, "New Look…", p. 3 )25
( )28توماس ارنولد ال شفة ترجمة رسن ريدر المبنانص (ب داد دار العزاوي .15 )5315
( )23هاممتون جب انظرية الماوردي ان ال شفة.ا ،عمن كتاب دراسات فص رعارة السشم

تررير ستاناورد شو وروبرت بولك ترجمة :ارسان اباس وا رون (بيروت دار العمم

لممشيين .805.)5311
(.State, p. 84 )21
( )21األركام السمطانية.55 ،
( )21األركام السمطانية.55 ،
(.State, p.84 )21

( )22رنا مي ائيل ،السياسة والورص ترجمة :شكري رريم ط( 5بيروت دار الطميعة
.10-33 .)5331

( )23السياسة والورص.15-10 ،
( )30جعار ابد الر از

العمماء المسممون بين الا ال السياسص والعمل السياسص مجمة الاكر

ع  58 – 55السنة الرابعة :1-3 .5311

URL/http://www.darislam.com/home/alfker/datafeker1112/10.htm..
( )35األركام السمطانية.30 ،
( )38األركام السمطانية.30 ،
(.State, p.93 )33
(.State, p.94 )31
(.State, p.94 )31
( )31االاكر السياسص...ا.521 ،
( )31األركام السمطانية.11 ،
( )32األركام السمطانية.11 ،

311

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد ()51

العدد ()50

تشرين األول ()8002

( )33جب انظرية ا.851 ،

(.Marmura, "Review…", p. 163; Butterworth, "Review…", p.426 )500
(."Review…", p.184 )505
( )508جب انظرات...ا ص .521
(.State, p. 105 )503
(.State, p105)501

(.State ,p.110 )501
(.State, p.108 )501
(.State, p.108 )501
( )502ينظر :الوردة والتنوع فص الرعارة السشمية ترجمة ةدةص رمدي(ب داد مكتبة المانت
.State, 109 :)5311

( )503ينظر.Laoust, La politique de Gazali, (Paris: 1970). :
(L. Binder, "Al- Ghazali's Theory of Islamic Government", )550
.MW,1955, Vol. 45, p.229
( )555االاكر السياسص...ا.State, p.112. ;522-521 ،
( )558ابو رامد مرمد بن مرمد بن ارمد ال زالص الةتةاد فص الات اد ،ابراهيم آكا
جوبوةجص ورسين اتاي (أن رة .831-831.)5318

( )553االاكر السياسص...ا;522-521 ،

State, p.113 ; "Some Reflections..",

.p.129

(.State, p.113 )551
( )551الةتةاد فص الات اد.832 ،

(.State, p.114 ; "Some Reflections..", p.129 )551
( )551االاكر السياسص...ا."Some Reflections..", p.129. ;522-521 ،
(.State, p.114 )552

(.State, p. 116; "Changing Concepts", pp. 43-44 )553
( )580إرياء اموم الدين.581/8 ،

311

المستشرةة البريطانية آن لمبتون والمنظور الا يص لماكر السياسص السشمص
أ .م .د .ناةر ابد الر از المشجاسم  /د .زاهدة مرمد امص الشيخ
( )585جب انظرات ا .522
(.State, p. 116 )588
( )583االاكر السياسص...ا.523 ،
(.State, p.139 )581
(.State, p.140 )581

( )581بدر الدين بن جمااة

تررير األركام فص تدبير أهل اإلسشم تر ي  :فؤاد ابد المنعم

ارمد ط( 8ةطر .13 ،)5321

(.State, p.139 )581

( )582تررير األركام .18
(.State, p.139 )583
( )530ينظر :انظرات...ا.522 ،
(.State, p.184 )535

( )538ينظر :الوردة والتنوع.883 ،
(.State, p.142 )533

( )531تررير األركام.18-15 ،
(."Review…", p.183 )531

( )531ااألةول اإلسشمية لنظرية ابن

مدون السياسية ا عمن كتاب دراسات فص رعارة

السشم .883-853
Gibb, H. A. R. Gibb, Studies in the Civilization of Islam (Oxford:1962) ,
pp. 170-171.
( )531ينظر :ااألةول اإلسشمية..ا .Studies, p.167. .885
(.State, pp. 155-156 )532
( )533لممزيد ينظر :اماد الدين ميل ابن مدون اسشمياً (بيروت مؤسسة الرسالة )5323
.18-51

( )510ينظر :ابد الررمن بن مرمد الم دمة(بيروت دارالاكر .523 )5322
(.State, p.167 )515

312

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
)8002( تشرين األول

)50( العدد

)51( المجمد

 وةد.301-303 )) مرمد اابد الجابري العةبية والدولة (ب دلد دار الشؤون الا افية518(
.ا امت المستشرةة اعافة الدين كعنةر رئيسص الت جانب الشوكة والعةبية
.State, p.167 )513(

.303 ) االاكر السياسص ا511(
.State, p.167 )511(
.538-535 ) الم دمة511(
."Some Aspects..", p.44 )511(
.State, p.163 )512(
.533 ،) الم دمة513(

M.M.Rabie ,The Political Theory The Political Theory of Ibn )510(
.Khaldun (Liedn E.J.Brill. 1967). , p. 165

.State, p. 173 )515(
.State, p. 173 )518(
.State, pp. 172-171 )513(
.533 ،) الم دمة511(
.10 ،) ابن مدون إسشميا511(
.351 ،) العةبية والدولة511(
.State, p.175 )511(
.State, p.176 )512(
.State, pp. 176-177 )513(

The Abstract
Ann K. S. Lambton occupied a promemant position in the
English orientalism after the 2nd world war. Although her main
contributions lies in the field of the Iranian studies , she had had a
full share in promoting the traditions of studying the Islamic
political thought in the School of the Oriental and African studies
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(SOAS), In fact she was the actual hair of these traditions which
firmly established by Thomas W. Arnold and H.A.R. Gibb. In this
research we try to subbmit an analytical study for her ideas about
one of the brands of the Islamic Political thought that was the
Judical theory.
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