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 المبحث الثالث
 نظرية مكيافيل ِّي 

 الوسيلة" تبرر الغاية"
 مبدأ الغاية تبرر الوسيلة:

 مكيافيل ِّي يكولون اإليطالي المفكر إلى ينسب المكيافيل ِّيةيطلق عليه  مبدأ الوسيلة": تبرر الغاية"
 في أسلوب وهوالوسطى،  القرون  في" أوربا" ملوك ألحد وقدمه األمير" كتابه في سجله والذي

 واألنانية، من هنا فإن أبرز صفات الشخص المكيافيل ِّي والغدر والمراوغة بالخداع يتسم المعامالت
                                         ينظر فهو ال  ،الثمنمهما كان  إلى غاياته ليصل اآلخرين أكتافعلى والتسلق  الوصولية

  مكيافيل ِّي  نيكولو
، وإنما إلى مدى مالئمة هذه الوسيلة لتحقيق هذا لغايةالوسيلة المتبعة لتحقيق ا لمدى أخالقية

والكذب ة مرادفًا للخيانوهكذا بات اسم ميكافيلي في مخيلة العامة  ..فالغاية تبرر الوسيلة  الغاية،
واالفتراء، وحتى علماء النفس باتوا يستخدمون المصطلح لوصف الشخصية التي تتصف بالغرور 

 كناية عن فعل الناس هو مفهوم المكيافيل ِّيةفإن  ا نه من ،1وعدم األمانة واالستخفاف بالدنيا والتالعب
 .بالدهاء والمكر والقوة غاياتهمتحقيق  إلىوالساسة الذين يعمدون 

 
 :شخصياتها وأبرز ،المكيافيل ِّيةنشأة 

 .نيكولو دي برناردو دي مكيافيل ِّي: المنشئ األول للمكيافيلية هو
  "Niccolò die Bernardo die Machiavelli" باإليطالية:

في  اً بسيط اً موظف بدأ حياته ،م1527 -1469 يوعاش ما بين عام ولد في فلورنسا في إيطاليا،
وحين اجتاحت الجيوش  ،الحالم( كان أبوه محامًيا متوسط 1498سنة ) فلورنســا في ةنيحكومة مد

أييد النظام سارع مكيافيل ِّي لت -حكم أسرة مديتشي-الفرنسية مدينة فلورنسا، وأطاحت بالحكم فيها
في عدة بعثات مهمة  وقد أوفد الجديد، في وظائف حكومية كثيرة تحت ظل النظام وتنقل الجديد

مكيافيل ِّي خالل هذه الفترة  واستطاع ،المدن اإليطالية والدول األجنبية نيابة عن الحكومة إلى
أسرة مديتشي  م عادت1512عام ، وفي اإلطالع على خبايا الحياة السياسية وأسرارها عن قرب

الواقعة على أطراف فلورنسـا وسمح له بأن  ونفي إلى مزرعته وتم القبض على مكيافيل ِّيللحكم، 
 2.في الريف قرب فلورنسايحيا حياة التقاعد 
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ها كل كانت تستبيح في حروبمتنابذة أشد التنابذ،  -مسقط رأسه – الجمهوريات اإليطاليةكانت 
اعتقد أن ذلك كله، وقرأ مثله في التاريخ، ف وكان مكيافيل ِّي يرقب ،صنوف الدسيسة والغدر والقسوة

يتان والقوة هما الخصلتان الضرور  وانتهى إلى سياسة قوامها أن الحذرهذه هي الطبيعة اإلنسانية 
يجب للحكم  م ة الحاكنزعفإن لذا  ،الفضيلة والنوايا الطيبة ليست كافية للبقاء والحياة وأن للحاكم،

تاب كوعرض مذهبه في كتب أشهرها  ،تهاممجردة من العاطفة وقاسية مؤلمة في صراأن تكون 
 المسيحية، حيث يرى أن القدماء كانوا يحبون  ، الذي قارن فيه بين األخالق القديمة واألخالقاألمير

الجاه والصحة والقوة البدنية، وكانت دياناتهم تخلع هيبة إلهية على الحكام، أما المسيحية فإنها على 
العكس، ترجئ غاية اإلنسان إلى اآلخرة وتحث على اإلعراض عن الجاه الدنيوي، وتمجد التواضع 

أسلمت الدنيا ألهل الجرأة والعنف، فهي نافعة وضرورية فأوهنت عزيمة اإلنسان، و والنزاهة...
 .3للجمهور المطلوب منه الطاعة فقط

 
 كتاب األمير

، وقد تضمن الكتاب "لورينزو دي مديشي"وقد أهداه إلى  ،م1513مكيافيل ِّي في منفاه عام  ألفه 
كان راجيًا أن ينال رضا وقد  لـ الحاكم  أفكار مكيافيل ِّي وتجاربه السياسية مع مجموعة من النصائح

والجدير بالذكر أن كتاب  ،4ذلك وظل في منفاه الحاكم عن طريق هذا الكتاب ولكنه فشل في
 الكاردينال"هو بعد وفاة مكيافيل ِّي بخمس سنين، وأول من هاجم مكيافيل ِّي إاللم ينشر  "األمير"

في مؤلٍف   "غانتيه" وكذلك انتقداإلطالع على كتاب األمير ونشر أفكاره،  مما أدى لتحريم "بولس
ضمن الكتب الممنوعة وأحرقت كل  م1559 ضخم أفكار مكيافيل ِّي، وقد وضعت روما كتابه عام

ظهر هناك من يدافع عن مكيافيل ِّي  أوروبا في أرجاء النهضة عصر ولكن وعند حلول، نسخة منه
 اآلن إال في القرن الثامن عشر عندما مدحه ولم يصل مكيافيل ِّي وفكره لما وصل إليه ،ويترجم كتبه

التي قام  بالعبقرية، حتى اعتبر مكيافيل ِّي أحد األركان هيجل ، وشهد له"و"فيخته ،"روسو جان جاك"
ألطروحته  اً كتاب "األمير" موضوع 5موسيليني" وقد اختار "بنيتو، أوروبا في التنوير عصر عليها

                                                           

م، الهيئة المصرية 1977، ترجمة: د. محمد فتحي الشنيطي،25برتراندرسل، الكتاب الثالث، الفلسفة الحديثة ص:
 العامة للكتاب.     

 .25انظر: تاريخ الفلسفة الحديثة، ص: -3
 15انظر:األمير، ص:  - 4
، وهي تعني حزمة fascesلكلمة اإليطالية " مصطلح مشتق من اfascismحاكم إيطاليا الفاشي، والفاشية " -5

من الصولجانات كانت ُتحَمل أمام الحكام في روما القديمة دليالً على سلطاتهم، والفاشية: مصطلح يستخدم لإلساءة 
 السياسية للخصوم السياسيين واالتهام لهم بالدكتاتورية ومعاداة  الديمقراطية.

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1559
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%BA%D9%84
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عن من سبقهم  قبل أن ينام كل ليلة، ناهيك كتاب األميريقرأ " هتلر" نللدكتوراة، كما كا التي قدمها
 6.وكل من ينشد السلطة "و"بسمارك" كفريدريك" من الملوك واألباطرة

 

 الفكر السياسي قبل مكيافيل ِّي
أبرز معالم الفكر السياسي الغربي من لدن فالسفة اليونان أفالطون وأرسطو وحتى العصور  إن من

وب بمشكلة الحرية والسلطة، بالرغم من التباين بين أفكار الفالسفة ؤ الوسطى هو االهتمام الد
الغربيين حول هذا الموضوع، فمفهوم الحرية عند بعضهم هو االلتزام بفعل ما يجب على اإلنسان 

له أمثال أرسطو وروسو وهيجل، فهذا أرسطو على سبيل المثال يقوم فكره السياسي على إمكان فع
التمييز بين الحياة الالئقة الجديرة بأن تعاش، وبين الحياة المفتقرة إلى مقومات الجدارة، ذلك من 

خرى وأخالل اعتماد الحكمة العملية بدل النظر الفلسفي المجرد، وهو يرى أن ثمة دواًل صالحة 
فاسدة، فالدولة التي يغويها هدف فاسد هي دولة فاسدة، بل قد تفشل في أن تكون دولة على 
اإلطالق، أما الدولة الصالحة فهي تلك التي ال تكتفي بطلب الخير لنفسها فقط بل تنشده إلى 

 اآلخرين، ويلخص أرسطو الشروط التي يجب  توافرها في من يملك السيادة المطلقة في: 

  .ص لنظام الدولةاإلخال -أ
  .الكفاءة ألداء مهام وظائفهم -ب
  .الفضيلة والعدالة، في المعنى الذي يتفق مع نظام الدولة -ج

وعن أفضل السبل للمحافظة على الدولة يشدد أرسطو على أن الواجب هو تعليم المواطنين 
مع أي قيمة،  مجتعلى روحية الدولة إذ بدونها ال يكون لهذه القوانين المفروضة لحماية الدولة وال

أمثال   في حين يفهم اآلخرون منهم الحرية بأنها: إزالة العوائق من أمام اإلنسان ليفعل ما يشاء
فاإلنسان الشرير يتساوى واإلنسان الصالح في الحرية، بل إن الحرية هي  هوبز ولوك وميل،

أدت إلى إحداث  ، ولما جاء مكيافيل ِّي، جاء بأفكار7شرط أساس للفضيلة وليست منفصلة عنها
انفصام حاسم مع الفكر السياسي الذي كان سائدًا من قبل، فقد كان أول من أصرَّ على إنشاء 
سلطة مركزية قوية وعلمانية من خالل فصلها عن دالالتها األخالقية، الدينية والقيمية وفضل 

ت القوة كان االستيالء عليها والمحافظة عليها بالقوة بغض النظر عن أخالقية الوسيلة، لذا
ر مجموعة قدم مكيافيل ِّي لألميلذلك  بالنسبة له غاية في حد ذاتها وال تحتاج إلى أية تبريرات

الخارجية، وهي كلها قائمة على  تتعلق بالسياسة الداخلية، وأخرى تتعلق بالسياسة من النصائح

                                                           
  .انظر: مقدمة األمير -6
 ،24 -7ة مشاهير العالم/ فرادوارد، الجزء الخامس، أعالم الفكر السياسي ص: انظر: موسوع - 7

 لبنان،.  –بيروت  -م  دار الصداقة العربية2002الطبعة األولى،             
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قواعد  ة عنهي عبار التي ويرى مكيافيل ِّي أن اتباع هذه النصائح  السياسة واألخالق الفصل بين
  .8شأنه أن يديم حكم األمير ويرسخ سلطانه، ويوطد أركان عرشه من السياسي لعملل

 
 :منهجه الفلسفي
 هو منهج اختباري صرف قائمو منهج جديد مختلف عن مناهج من سبقوه،  تباعاحاول مكيافيل ِّي 

ل دراسة النجاحات البشرية في وصو  ، كان ذلك بعدمالحظة الواقعوكذلك على  التاريخ، ةعلى دراس
غاياتهم، ولو كانت هذه النجاحات هي من قبيل نجاحات األشرار وما دامت أمثلة اآلثمين  الناس إلى

الناجحين أكثر عدًدا من أمثلة القديسيين الناجحين، وكانت وسائل اآلثمين وسائل آثمة منافية لفضائل 
ائل المنافية لفضائل األخالق، من أجل تحقيق النجاح األخالق، فإن الغاية في السياسة تبرر الوس

  المطلوب، ومن أجل الوصول إلى الغاية المقصودة، وهي الظفر بالحكم واالستئثار به.
أفعال البشر تؤدي إلى نفس النتائج دومًا، فحاول  أن تتمثل في كانت خالصة فكرته الرئيسةمن هنا 

ان وعلى ذلك ك ومن الواقع، التحليلية المستمدة من التاريخ،والدراسات  الربط بين األسباب والنتائج
 :هو أسلوب مكيافيل ِّي في البحث

 ،بالتاريخ الستقصاء األحداث، ومعرفة نتائجها، وارتباطها، وإمكانية تكرارها االستعانة -1
 .محاولة التنبؤ بالمستقبل أي

 توضع أمام مةعا محاولة وضع تعميمات في حالة تكرار األحداث للوصول إلى قواعد -2
  .الحكام لتسهيل مهمتهم وتساعدهم على تبني مواقفهم

 التدخل في األحداث مسبقًا بعد معرفة أسبابها،ومحاولة تحديد السلوك البحث عن إمكانية -3
  9.لمواجهة األحداث الواجب إتباعه

 
 :في فكر مكيافيل ِّي الظروف التي أثرت

 :ولكن لعل األسباب التالية من أهمها ،مكيافيل ِّيالعديد من األسباب التي أثرت على فكر  هناك
آنذاك، وكثرة المشاكل السياسية في تلك الفترة، ولهذا كان يرى بأنه  ضعف حال الدولة -1

حكم قوي يحكم الدولة، إما نظام ملكي صارم، أو نظام جمهوري.. وكان  البد من نظام
 الجمهوري  كبير للنظام مؤيدا بشكل

السياسة عندما كان ذا شأن  واجهها مكيافيل ِّي في أروقة ودهاليزالخدع والمؤامرات التي  -2
  .فلورنسا في حكومة
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 جميع األحداث ال تخرج عن دورة تأثره الشديد وولعه بالتاريخ، واعتبار أن - 3
 .10منطقية متكررة    
 

 :في نظر مكيافيل ِّي "الحاكم"صفات األمير  أهم
 من ناحية األخالق: أواًل:  

والقيم المسيحية وخاصة التواضع والرضوخ للحكام،  من األخالق والتقاليد والبدععليه التخلص 
أما الذي يريد أن يسير سيرة فاضلة في كل ظرف،   فقط واستعمال الدين كوسيلة لكسب الشعب

 11.فعليه أن يحيا حياة خاصة وال يعرض للحكم، وإال هلك حتمًا وسط كثرة األشرار
 السياسة الداخلية:  من ناحية ثانيًا: 

فًا ايتأكد من كونه مخ أن يجمع بين حب الناس وخوفهم منه، وإن تعسر ذلك فعليه أن ى األميرعل
 كون مهاباً يكون محبوبا أكثر من أن يأن  لألمير عما إذا كان من األفضل سؤاال طرأوهنا ي، ومهاباً 

 هويتلخص الرد على هذا السؤال في أن من الواجب أن يخاف .هيحبو  مماأكثر  الناس هأو أن يخاف
 هخافو من األفضل أن ي هفإن ،الخوف والمحبةولكن لما كان من العسير الجمع بين  هيحبو  الناس وأن

يعبأ بالفضائل بل وأن يلجأ إلي الرذائل إن كان ذلك  أال األمير ، نصح مكيافيل ِّيهيحبو  على أن
ألن الكرم يؤدي إلي الفقر وهو إن افتقر  األمير أن يكون كريماً  علىيحقق مصلحته... فال يجب 

 ،وعليه أن ال يكون طيبا ألن ذلك يثير روح الثورة عليه في نفوس رعاياه ،رعاياه سيخسر هيبته لدى
كما أن  ،القسوة فتقيم النظام وتمنع الفوضى وتحقق الوحدة وتقضي على الفتنة وهي في المهد أما

فهي إن دامت  بل اعتمد على قوتك ،تغير فال تعتمد في استمرار حكمك على رضاهمرضا الرعايا م
 لكن الواقع ين،ليس طيبا لو أن الناس كانوا طيب الكالم سيدوم حكمك. ويضيف ربما يكون هذا

ميالون إلى تجنب األخطار شديدوا الطمع، كذابون منافقون غشاشون  ناكرون للجميل متقلبون  أنهم
كما أنهم ربما يسامحونك إن قتلت أباهم  ،أيديهم ال يتطلعون إال إلى ما ليس في شريرون مراءون 

 .12أموالهم لن يسامحوك إن سلبت لكنهم أبداً 
 : من ناحية السياسة الخارجيةثالثًا: 

األمير بأمراء الدول األخرى فقد بدأ بوصف العالقات  بصدد السياسة الخارجية أي عالقة ما هو أما
المعترف بصحتها، فيما يختص  بصراحة تامة األخالق "مكيافيل ِّي"الدولية وكأنها غابة، وأنكر 

يجمع  دائًما باألخالق الفاضلة، ونصحه بأن بسلوك الحكام، فالحاكم يهلك إذا كان سلوكه متقيًدا
                                                           

 .tafalsouf.t35.comhttp//: موقع تفلسف، نحو قراءة جديدة لفكر مكيافيللي انظر: -10
 25، وتاريخ الفلسفة الحديثة، ص:88 -85انظر: األمير، ص: -11
 .88 -85انظر: األمير، ص:  - 12
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في  ثعلبا وأسداً  ، فإن اختار أسلوب الحيوان فعليه أن يكون بين أسلوب اإلنسان وأسلوب الحيوان
والمراوغة و النفاق والرياء،  أي يتبع أسلوب الثعلب القائم على الحيلة والمكر والخداع ،ذات الوقت

الثعلب وقوة األسد(. فبالنسبة ألسلوب  وأسلوب األسد القائم على القوة والعنف والبطش. )ذكاء
يقطعها على نفسه لألمراء اآلخرين إال إذا كان في  ال يفي بالعهود التي الثعلب على األمير أن

العالم الخارجي بحلل زائفة من الصدق  ماألمير أن يتزين أما وعلى الوفاء بالعهد مصلحة له،
ذئب في جلد شاة(، وأن يظهر أمراء الدول األخرى بأنهم هم الكاذبون  ( والسالم والعدل والوفاء

 إن األمراء الذين أجادوا أساليب الثعالب وأفلحوا فيها فعرفوا كيف يحيكون الغش وخالفوا العهود،

النظامي القوي  كذلك على األمير أن يكون أسدا فيبني جيشه، والخداع كان التوفيق حليفهم الدائم
إال األوغاد الذين ال يدينون بالوالء  الذي يدين بالوالء له، فال يجب أن يعتمد الحاكم على المرتزقة

ل ، وويكمن يركض إلى هالكه "جيشه"يهتم ببناء قوته  للمال، القوة ثم القوة فإن األمير الذي ال
 .لألمراء منزوعي السالح

نفسه  األسد، إذ أن األسد ال يستطيع حماية لذلك يجب أن يكون ماكًرا مكر الثعلب، ضارًيا ضراوة
 لذا يتعين عليه أن يكون ثعلبا ليميز، نفسه من الذئاب من الشراك، والثعلب ال يستطيع حماية

مع الذئاب والغابة الدولية  ألنه إن كان مجرد ثعلب عجز عن التعامل ليرهب الذئاب الفخاخ وأسداً 
له من فخاخ والغابة الدولية مليئة  وإن كان مجرد أسد عجز أن يتبين ما ينصب ،مليئة بالذئاب

 .بالفخاخ
لح أسلوب الثعلب في خطف عنقود العنب فليسمع زئير يف عليك أن تبدأ بأسلوب الثعلب فإن لم

 13"الدبلوماسية فلتدق طبول الحرب أي إن لم تجد" األسد
 ونقدها:آراء وأفكار مكيافيل ِّي 

 .ه وأفكارهؤ آرا :أوالً 
بصرف  ةالغاية تبرر الوسيلإلى رأي في السياسة يتلخص كما سبق وان بينا بعبارة  انتهى مكيافيل ِّي

النظر عن منافاة الوسيلة المستخدمة للدين واألخالق، وقد استند فيما ذهب إليه إلى الواقع المنحرف 
ظة على بالمحافما يتعلق وفيلألكثرية من الناس، ال إلى مبادئ الحق والعدل والخير والفضيلة، 

ئدة فقط. أما إذا كانت بالفا ذكر أنه ينبغي لألمير أن يحافظ على العهد حين يعود ذلك عليه ،العهد
لكنه يرى في ذات ، حينئٍذ أن يكون غداًرا المحافظة على العهد ال تعود عليه بالفائدة فيجب عليه

يكون دعًيا كبيًرا،  وأن .إخفاء هذه الشخصية الوقت أنه من الضروري أن يكون األمير قادًرا على
الذي يجعلهم ينخدعون بمثل هذا  الحديصلون في السذاجة إلى  ومرائًيا عظيًما، والناس كثيرًا ما

                                                           
 .  88 – 85األمير، ص:  - 13
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 14.االدعاء كثيراً 
ألخالق تدور حول السياسة، وأخالق الحكام، وذوي لفي تبرير الوسائل المنافية  "مكيافيل ِّي"فآراء 

 لبائسامعظم أرباب السياسة في الشرق والغرب، بهذا االتجاه  -ولألسف الشديد –أخذ ، ولقد السلطة
لة هو فمبدأ الغاية تبرر الوسي التجاه الكمال اإلنساني، ةالمنحرفة المعاكس ةوفق أقصى صوره الشاذ

طريق كل المنحرفين الظالمين المجرمين المفسدين في األرض، في  -إذا أخذ على إطالقه- إذن
  السياسة، وفي غيرها.

السواد   سلوكدُ ، يسو ، ولألسف الشديد مرة ثانية وثالثة..المستهين بفضائل األخالق-وأخذ هذا االتجاه 
الناس في الشرق والغرب، ويغزو األجيال في كل األمم والشعوب، حتى غدا شمول  األعظم من

االنحراف في األخالق نذير دمار عام شامل لكل الشعوب التي أخذت تنعدم فيها فضائل األخالق 
  .الفردية والجماعية

ها، متحلًيا بفضائل األخالق المتعارف عليمن هذا أنه ال يلزم األمير أن يكون  "مكيافيل ِّي"واستنتج 
 .15ولكن يجب عليه أن يتظاهر بأنه يتصف بها وينبغي له أن يبدو فوق كل شيء متديًنا

 "مكيافيل ِّي" ثانيـًا: نقد آراء وأفكار
 :16الرد على أفكار "مكيافيل ِّي" في الجوانب التالية يتوجه

 :في السياسة، إلى "مكيافيل ِّي"الباطلة التي انتهى إليها  يرجع الخطأ في الفكرة  :الجانب األول
  .هي المقياس الذي يبرر به السلوك يالسلوك اإلنسان اعتبار النسبة الغالبة من -أ

  .عن الشر الذي يشتمل عليه السلوك لطرفوالخير، وغض ا إهمال جانب الحق والعدل -ب

 مع أن   ،ةذات الحيا األشياء غير، كسلوك واألحاسيسالمشاعر  عتبار سلوك الناس ذوي ا  -ج

 .آالمهم ومنها ى حقوق الناس ومشاعرهم اإلنسانيةالواجب يقضي بأن تراع
الوسيلة المفضلة لخرق جبل في أماكن خالية من السكان هي أن نفجر في مكان  إنه إذا كانت

يكون  فهل يصح قياًسا عليه أن ألن ذلك أسرع وأسهل، وأقل تكلفة المطلوب متفجرات قوية، الخرق 
السكنية، وآهلة  مثل هذا التفجير هو الوسيلة المفضلة لفتح طريق داخل مدينة مليئة بالعمارات

بالشر الذي ينجم عن هذا  بالسكان، دون مراعاة للواجب الذي تفرضه حقوق الناس، ودون اكتراث
 .التفجير العمل، ودون اعتبار آلالم الناس الذين يتعرضون لشرور هذا

أقل وأسهل عمل، و  محقًقا للمطلوب بأسرع وقت يعتبر ذلك أمًرا علمًيا وتجريبًيا وهل يصح أن
خبرته  بأنها عملية وتجريبية، مؤسسة على "مكيافيل ِّي"حين أيد آراء  "برتراند رسل"كما زعم  ؛ تكلفة

 ؟الخاصة بالشؤون العامة
                                                           

 91 -89انظر: األمير، ص:  - 14
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أسس سلوك اإلنسان مع الناس ومع األحياء، غير أسس سلوك اإلنسان مع األشياء  إن -د

والمنهج العلمي  التي ليس لها أفكار وال مشاعر وآالم ولذات ومطالب حياة  غير الحية
يطبق على األشياء غير الحية، ال يصح تطبيقه من كل الوجوه على األحياء، وعلى  الذي

بوجه عام لهم حقوق تجب مراعاتها، وألن الناس بوجه بشكل خاص، ألن األحياء  الناس
حقوق زائدة على حقوق األحياء األخرى، فيجب وضع هذه الحقوق في االعتبار  خاص لهم
 .مناهج علمية تطبق على األحياء عموًما، وعلى الناس خصوًصا لدى اتخاذ

 

  :الجانب الثاني
الحكم وفي  بين لرذائلها، في الوصول إلىإن اعتبار تفوق المستهينين بفضائل األخالق، والمرتك

العلمي التخاذ وسائل غير  المبرر تثبيته، على المتلزمين بفضائل األخالق المجتنبين لرذائلها، هو
تماًما العتبار وسائل الغش، والخديعة،  أخالقية من أجل الوصول إلى الحكم وتثبيته، مطابق

الوسائل المفضلة للوصول إلى الثراء الفاحش،  واللصوصية، وأكل أموال الناس بالباطل، هي
 .الرأسمالية المفرطة واالستمتاع بلذات الحياة، وتدعيم

 .واالشتراكيين؟ الشيوعيين هذا مقبول من وجهة نظر اآلخذين بآراء مكيافيل ِّي من فهل
مدمرة، األغنياء، وإقامة الثورات ال وهو مطابق أيضًا العتبار وسائل القتل الجماعي، وسلب أموال

واالشتراكية إلى السلطة، واستئثارها بكل  الشيوعية واستعباد الشعوب، من أجل وصول األحزاب
  الحريات اإلنسانية، والحقوق اإلنسانية األخرى  ذلك شيء، وتسلطها على كل شيء، بما في

 إذا كان؟  والديمقراطيين مكيافيل ِّي من الرأسماليين فهل هذا مقبول من وجهة نظر اآلخذين بآراء
واالشتراكيين، وكان الثاني غير مقبول أخالقًيا لدى  األول غير مقبول أخالقًيا لدى الشيوعيين

أن األول والثاني كليهما يمكن تبريرهما بأن الغاية تبرر الوسيلة،  الرأسماليين والديمقراطيين، مع
 –ياتها مالية وديمقراطالرأس" مكيافيل ِّي المتبع لدى المذهبين المتناقضين في العالم وفق مذهب

 ."وديكتاتوريتها والشيوعية
 المكيافيل ِّيين، الحكم المنطقي يقضي بداهة بأن كال من الرأسماليين المكيافيل ِّيين، والشيوعيين إن

من  وذلك ألن الرذائل الخلقية التي تقتضيها المكيافيل ِّية مقبولة عند كل، أنفسهم متناقضون مع
 .الفريقين ومرفوضة مًعا

غيرهم يمارسها ضدهم. وهذا  إذا كان ها مقبولة إذا كانوا يمارسونها هم ضد غيرهم، ومرفوضةإن
ولكن يكابر فيه من يحاكم األمور  تناقض منطقي بدهي، ال يلتزم به من يحاكم األمور بعقله،

مصلحة، ال تقام عليها حجج  شهوة أو أو بأهوائه وشهواته ومصالحه الخاصة، كلما كان له هوى 
 شهوات أو مصالح خاصة تقف في الطرف المقابل ة ضد اآلخرين الذين لهم أيًضا أهواء أوعلمي
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هو  ،مذهب، أو أية فكرة إذ إن التناقض في أي، ويكفي هذا التناقض مع الذات إلسقاط المكيافيل ِّية
 .ونقضهما من أقوى البراهين إلبطال المذهب أو الفكرة

 

بل كل من لديه مقدار يسير منه، عن التفسير المنطقي  يتساءل كل من له عقل، :الجانب الثالث
 المنحرف الذي يعبر عنه بأن "الغاية تبرر الوسيلة"، والذي ال يستطيع إنسان في الدنيا لهذا الرأي

 .إطالقه، مهما بلغت به الجريمة، ومهما بلغ به الشذوذ الفكري والنفسي أن يقبله على
 وحاجات جسدية، ولكل مجموعة بشرية، مطالب نفسية أن لكل إنسان، من المعروف في الحياة

وسيلة  مطلب من مطالب النفس، وأية حاجة من حاجات الجسد، من اتخاذ وأنه البد لتحقيق أي
 .ذلك إلى

إنسان عاقل اتخاذ أية وسيلة في الدنيا، مهما كان شأنها عظيًما، ألية  فهل يصح في عقل أي
 .شأنها حقيًرا تافًها ؟ حاجة مهما كان

 تقول: وحينما يروج صغار العقول أو المجرمون آراء "مكيافيل ِّي" هذه التي
 المنطق السليم، والحق ، ويدعون هذا الكالم يسير على إطالقه، دون قيود"إن الغاية تبرر الوسيلة" 

يكونوا شياطين  تصرف المجانين، أو الثابت، والفضيلة المثلى، فإنهم البد أن يتصرفوا في حياتهم
ليفعلوا كل  "نظرية"اسم  عليها زوًرا وتزييًفا مجرمين، يخادعون الناس بهذه اآلراء التي يطلقون 

 جريمة، دون أن يسميهم الناس مجرمين.
 "نظرية مكيافيل ِّي"أنفسهم المجرمة بطالء ما أسموه  ستروا لقد

 التطبيق الفلسفيإطالقه، البد أن نضع على سبيل  وفي محاكمة هذا الكالم الفاسد، إذا أخذ على
ثم نضع في مقابل ذلك مجموعة  رض أنها غاياتتالجسد، ونف مجموعة من مطالب النفس، وحاجات

 .الغايات، ونفرض أنها وسائل كون وسائل لهذهت مما يمكن أن
 ما يجري  منها جًدا، أخف إنه من البدهي عند ذلك أن تبدو لنا أمثلة تطبيقية غريبة ومضحكة

  .اض العقليةداخل مستشفيات األمر 
 يكون من المستغرب أن يحرق المكيافيل ِّي مجموعة  إنه يلزم من تعميم الفكرة المكيافيل ِّية، أن ال

والقيمة الكبيرة، ليغلي عليها كأًسا من الشاي، أو فنجاًنا من  من أوراق النقد ذات األرقام العالية،
 تبرر له وسيلة إحراق األوراق النقدية الكبيرة، الشاي أو القهوة فغايته التي هي شرب القهوة،

  .وخسارة األلوف، مقابل شراب ال يساوي بضعة فلوس
  مانًعا من إلقاء مخطوطات علمية عظيمة نادرة،  ويلزم من هذا المذهب أن ال يرى المكيافيل ِّيون

  عليه جيوش الغزاة  مؤقت تعبر في نهر كبير، لتكون بمثابة جسر
 والفكرية الحضارية، التي  ذلك أن تخسر اإلنسانية ذخائر المنجزات العلمية وليس من المهم بعد

تجويع األلوف من البشر،  وأن ال يروا مانًعا من، خلفتها القرون األولى، فالغاية تبرر الوسيلة
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 فالغاية تبرر الوسيلة ليستمتع مجرم واحد بمظاهر الترف والرفاهية، وسرقة خيراتهم،

 لهيب نار عظمى عن بعد،  من أن يحرق إنسان مدينة كاملة ليتمتع بمشاهدةيروا مانًعا  وأن ال
وأن يقذف ، نيرون  إمبراطور روما النكراء، كما فعل ةبهذه الجريمثم يدين بها براء ويعاقبهم 

ليتمتع بمشاهدة ظفر الغالب منهما  إلى حلبة المصارعة وحًشا ضارًيا جائًعا، وإنساًنا بريًئا
 .إمبراطوريتها من ذلك الشيء الكثير وقد مارست روما في أوج سلطانومصرع المغلوب، 

 

أليست هذه األعمال  الغاية تبرر الوسيلة ألن كل هذا ونظائره ينبغي أن يكون مقبوالً لدى المكيافيل ِّيين
الغايات مطلًقا تبرر أية وسيلة دون قيد أو شرط،  الجنونية أو اإلجرامية وسائل لغايات؟ فإذا كانت

الفكرة الفاسدة، أن ينحدر إلى أدنى مرتبة يمكن أن تتصور  أجدر المكيافيل ِّي الذي يأخذ بهذه فما
له الخالق  17في الوجود وُيرد  إلى أسفل سافلين، وينبغي عندئٍذ أن يخلع الثوب اإلنساني الذي فض 

 .أخس  األحياء شراسة ودناءة به ويلبس ثوب

 :ن الوسائل والغاياتمموقف اإلسالم  
لمين وهو يأمر المس اإلسالم يتربع على قمة المجد في مراعاة الحق والعدل والخير والفضيلة والجمال

 بالتزام ما أمر هللا به، ويكلفهـــم أن يراعـــوا ذلك مع الناس جميًعا، دون تفريق بين األفراد، وبين األمم
اإلسالم بين الوسائل والغايات تحدده والشعوب، سواء منهم من دان باإلسالم ومن لم يدن به وموقف 

أروع مبادئ تلتزم بالحق والعدل والخير والفضيلة، وال تقترب من أضدادها وتلتزم بكل ما أمر هللا به 
من خير، ونهى عنه من شر  وتفسح صدرها التخاذ بعض الوسائل التي يوجب المنطق السليم اتخاذها، 

ما، وذلك حينما يتعذر اتخاذ وسيلة أخرى ال ضرر فيها ارتكاًبا ألخف الضررين، ووسيلة لدفع أشده
 .مطلًقا

 وقاعدة اإلسالم في ذلك تحددها البنود التالية:
يجب أوال أن تكون غايات اإلنسان في حياته مقيدة بما أذن هللا به في شريعته لعباده فما البند األول: 

 .تكن غاية مأذوًنا بها شرًعا كل غاية تبدو لإلنسان يجوز له أن يجعلها إحدى غاياته، ما لم
يجب ثانًيا أن يكون سعي اإلنسان إلى غاياته المأذون بها شرًعا، ضمن الوسائل التي  البند الثاني:

ليس فيها إهدار لحق أو عدل أو فضيلة أو واجب، وليس فيها ارتكاب لمحرم من المحرمات الشرعية، 
 .يلة لتحقيق ذي قيمة حقيرةوليس فيها إسراف وال تبذير وبذل ذي قيمة عالية وس

مجال السياسة، ونجد "المكيافيل ِّية" اليهودية  بينما نجد "المكيافيل ِّية" العامة هاوية إلى حضيض الخسة في
اإلنساني هاوية إلى حضيض كل خسة وكذلك "المكيافيل ِّية" الشيوعية ذات  الشاملة لكل جوانب السلوك

                                                           
 392-379ص انظر: كواشف زيوف، -17
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اإلنسان  ويتحقق في ل المجرمين والمفسدين في األرضويسير في هذا الحضيض ك ،اليهودية الجذور
 18 چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  چ  اآلخذ بهذه "المكيافيل ِّية" قول هللا 

واجبان،  –ضمن قواعد الحق والعدل والفضيلة والواجب  –إذا تعارض في حياة اإلنسان البند الثالث: 
أو تعارض محرمان، ولم يمكن بحاٍل ولم يمكن بحاٍل من األحوال أو وجه من الوجوه تحقيقهما مًعا 

من األحوال أو وجه من الوجوه تركهما مًعا فقاعدة اإلسالم عند وجود هذا التعارض الذي لم يمكن 
 .19تفاديه بوسيلة من الوسائل المأذون بها شرًعا بوجه عام

 قانون المتعارضات:
 ان: ضمن قواعد الحق والعدل والفضيلة والواجب، إذا تعارض في حياة اإلنس

مانأو ، ولم يمكن بحاٍل من األحوال أو وجه من الوجوه تحقيقهما معاً  ،واجبان اٍل ولم يمكن بح محر 
، ولم يمكن بحال من األحوال أو وجه من ضررانأو ، من األحوال أو وجه من الوجوه تركهما معاً 

 :20تتلخ ص فيما يلي  في ذلك فقاعدة اإلسالم، الوجوه دفعهما معاً 

 
 ويترك ،وأكثرهما وجوباً  ،لقيام بآكدهما، فيؤثر المسلم االواجبين لتحقيق آكدهما أدنىأواًل: ترك 

تأخ ر حتى أنهى صالته  ولو مفروضة فداهم العدو بالده غازياً الواجب األدنى، كمن كان في صالة 
ينصرف من الصالة لجهاد  ألعطاه فرصة سانحة للظفر بالمسلمين، فالواجب والحالة هذه أن

، ، بالنظر إلى النتائج التي الصالة ألن واجب الجهاد في هذه الحالة أقوى من واجب إتمام العدو 
وواجب صيانة الدين  ،حياة أمة واجب التنمية االقتصادية وكما لو تعارض في، تتحقق بكلٍ  منهما

تحرص األمة على فالواجب والحالة هذه أن  ،الضروري لهذه األصول والخلق والفضيلة، والعلم
ى أن هللا ، علبتحقيق واجب التنمية االقتصادية ولو أفضى ذلك إلى التقصير ،صيانة هذه األمور

 أجل  مكافأًة لها على ما التزمت به من واجب ألمة وسائل هذه التنمية المطلوبةسوف ييسر ل
 .في شريعته لهم

ليدفع  فيؤثر المسلم ارتكاب المحرم األخف، ارتكاب أخف المحرمين لدفع الوقوع بأشدهما، :ثانياً 
كما لو ُهدد  ،معاً  ارتكاب المحرم األشد، إذا لم يجد وسيلة أخرى مباحة، يجتنب بها المحرمين

فالواجب والحالة هذه أن يختار أخف  إنسان بالقتل المحقق إذا لم يرتكب مثاًل جريمة السرقة،

                                                           
  5سورة: التين، اآلية:  - 18
 م1976 -هـ1396، الطبعة الثالثة:86انظر: أصول الدعوة / د. عبد الكريم زيدان، ص: - 19
  154 -150أصول الفقه على منهج أهل الحديث/ زكريا بن غالم قادر الباكستاني، ص:  -انظر: -20

 .389، ص: م، دار الخراز. وكواشف زيوف2002-هـ1423الطبعة األولى، 
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يعتبر التمكين منه أشد حرمة، إذ القتل أشد  لذيالمحرمين وهي السرقة، ليدفع عن نفسه القتل ا
وكما لو تعرضت حياة إنسان بريء للقتل على يد ظالم، ولم يمكن دفع ذلك ، تحريمًا من السرقة

الكذب، فالواجب والحالة هذه دفع أشد المحرمين بأخفهما، وظاهر أن  عنه إال بارتكاب وسيلة
 21 اً م بريء لظالم يريد قتله أو تعذيبه تعذيباً شديدأخف عند هللا من تعريض مسل الكذب على الظالم

من أعضاء  كما لو أصيب عضو ثالثًا: تحم ل أهون الضررين وأخفهما وسيلة لدرء أشدهما،
 ،سرى فقتل صاحبه وإال ،اإلنسان بمرض ال ُيستطاع إيقاف سريانه إلى سائر الجسد إال ببتره

البدهي أن فقد العضو الواحد  ومن لعليل حماية لسائر الجسم فالواجب والحالة هذه بتر العضو ا
سالمة األمة في أخالقها ودينها وأمنها على قطع  ولما توقفت، أهون وأخف من فقد األعضاء كلها

رجمهم وإنزال أشد العقوبات بقط اع الطرق، كان ذلك أمرًا حتمًا في  أيدي السارقين، وجلد الزناة أو
  اإلسالمية تقضي به ضرورة ارتكاب أخف الضررين وسيلة لدرء أعظمهما. أحكام الشريعة

مان المتعارضان، أو الضرران المتعارضان: رابعاً   ،إذا تساوى الواجبان المتعارضان، أو المحر 
بالخيار، له أن يختار أحد المتعارضين ولو كان الذي اختاره أحب  إلى نفسه وتشتبه أمور،  فالمسلم

ومنها اإلكراه  ،وتختلف أمور باختالف الناس فقهاء المجتهدون، كاإلكراه على الزنافيختلف فيها ال
 ،كان هو من آحاد الناس، فله أن يقول كلمة الكفر لينجي نفسه من القتل فمن، على إعالن الكفر

 وله أن يصبر وُيقَتل شهيدًا، ألن ثباته على إعالن الحق قد ،قلبه مطمئنًا باإليمان بشرط أن يكون 

بتأثير  ينفع دعوة اإلسالم، فيجلب به من صفوف المشركين أو الكافرين عمومًا أناسًا يسلمون 
يثبتوا على إعالن الحق، ولو استشهدوا  وقادة الدعوة إلى هللا، المعروفون بها ينبغي لهم أن، صموده

لكفر، اأما الرسل فال رخصة لهم في أن يقولوا كلمة  .في سبيل ذلك، وهو بالنسبة إليهم أفضل
ومن كان من آحاد الناس ورأى أن بقاءه حي ًا ، لينجو أنفسهم من القتل، ألن ذلك ينقض رسالتهم

مع طمأنينة  يكون أكثر نفعًا لإلسالم والمسلمين، وأكثر نكاية بأعداء هللا، فإعالنه كلمة الكفر قد
  نًا.أحيا قلبه باإلسالم قد يكون هو األفضل واألحب هلل، وربما يكون هو الواجب

 
 ميزان تحديد قيم المتعارضات

قَّة، ،وأنواع الضررلغرض تحديد قيم الواجبات والمحرمات   أوجد اإلسالم ميزانًا دقيقًا غاية في الد ِّ

                                                           

يَّة -21 ُد الفِّْقهِّ ، 81 -75محمد صدقي بن أحمد البورنو أبو الحارث الغزي، القواعد: / انظر: مْوُسوَعة الَقواعِّ
 .م2003-هـ1424الطبعة: األولى، ، لبنان –، مؤسسة الرسالة، بيروت268/ 3، 1/229-230
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   :هما على مبدأين أساسيين هذا الميزان يعتمد
 

ية، الدينية واإلنسان والمصالح الفردية واالجتماعية لمنافع واللذاتا صن ف فيه اإلسالم المبدأ األول:
ية ان اإليمان كأركالجوانب الدينية الكبرى،  وجعل لما يمس تصنيفًا عامًَّا، والمعنوية، والدنيوية الماد 

 .عباده على تعالى مثل الحق األول هللت ا، مركز الصدارة، ألنهالستَّة
واإلنسانية، الدينية  واالجتماعية لمضار واآلالم والمفاسد الفردية،ا صن ف فيه اإلسالم المبدأ الثاني:

 نواقض اإليمانك الجوانب الدينية الكبرى، لما يمس وجعل تصنيفاً عامَّاً  والدنيوية، المادية والمعنوية،

بي ن النص حكمه  فما، عباده مركز الصدارة، ألنه يمثل العدوان الشنيع على حق هللا األول على
ألهل االستنباط واالجتهاد، وقد  لم يبينه فقد تركه ، وماحكمهافقد أبان الشرع  من المتعارضات

اإلسالم يتربع على قمة المجد في مراعاة الحق  نجد وهكذا تختلف في بعض ذلك آراء المجتهدين
 22والعدل والفضيلة والخير والواجب

 إلى حضيض الخسة في مجال السياسة من خالل ما عرفناه عنها تهوي بينما نجد المكيافيلية 
  ىولذلك نرى أنَّ قول هللا تعال ،هذا الحضيض كل المجرمين والمفسدين في األرض ويسير في

 .، يتحقق فيها وفيهم]5لتين:ا [ چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ 
 
 

 نظرية مكيافيل ِّي في ميزان اإلسالم
بعد هذه الردود القاصمة لظهور الذين يعتبرون أن مكيافيل ِّي مبدع علم السياسة الحديث، وهو في 

افيل ِّي والذي به مكي"  الذي نادى أنَّ مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة لكذ، به وصف لغير موصوفالحقيقة 
المفسدين في األرض، في  طريق كل المنحرفين الظالمين المجرمينفإنه  -إذا أخذ على إطالقه
طوفان  شخصية أمته في أن تذوب لشخص أبى ، فإننا ندفع لهم بمثال واقعيالسياسة، وفي غيرها

 ..ألخالقلالوسائل المنافية 
ن علي أبو الحسإنه شخص عربي مسلم آمن بنفسه وقدرته على اإلبداع، إنه المفكر اإلسالمي 

ى اإلسالمي عل واحد من أبرز أعالم الفكر السياسي، وهو بن محمد بن حبيب البصري الماوردي
من المفكرين السياسيين إال انه استطاع أن يثبت  رغم من انه كان هناك العديدالور، وبـمر العص

      يـا الحالـعصرن نفسه ويبرز ويوضح أفكاره التي الزالت حية حتى
ن من أطول لخليفتي  عني بفن الحكم والسياسة وكان معاصراً  قد  فال يغيب عن أعيننا أن الماوردي

                                                           
 392انظر: كواشف زيوف، ص:  - 22
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                                                          .23الخلفاء بقاء في الحكم
قاته هذه بسبب عالو ؛ كان الماوردي ذا عالقات مع رجال الدولة العباسية كما كان سفيرًا للعباسيين

بالفقه السياسي، فقد كان فكر الماوردي عظيم الشأن في  يسمىعما  يرجح البعض كثرة كتابته
 اإلبداع الفكري في مجال السياسة.

اهتم الماوردي بالسياسة اهتماما كبيرًا، فقد قدم للحاكم ضمن كم ٍ من مصنفاته مجموعة من قواعد 
لنصائح االسلوك السياسي فنصحه أن يلتزمها إن أراد استمرار حكمه واستقامته، حيث استمد تلك 

من خالل ما عايشه في الواقع من تجربته السياسية الذاتية، وقراءاته المتنوعة لتاريخ أنظمة الحكم 
لدى الحضارات األخرى، وفي الحقيقة أن قواعد الحكم التي قدمها الماوردي كانت مستلهمة من 

فن السياسة نت أنموذجا لحيث كا ،القيم اإلسالمية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة
فن السياسة،  في هالذي يعد من أشهر كتب "تسهيل النظر وتعجيل الظفر"فقد ألف كتاب األخالقي، 

شيخ للعديد من قواعد السلوك السياسي حيث صورها ذلك ال وافياً  ويضم ذلك الكتاب في ثناياه شرحاً 
لحاكم أو الشيخ البصري حديثه لفيوجه  الجليل لتكون خير طريق ُمنار يسلكه الحكام في حكمهم

  للسياسي عموما فيحثه على ضرورة األخذ باألخالق، والتمسك بالفضائل، فيقول:

فحق على ذي األمرة والسلطان أن يهتم بمراعاة أخالقه وإصالح شيمه ألنها آلة سلطانه وأس "... 
إمرته وليس يمكن صالح جميعها بالتسليم إلى الطبيعة والتفويض إلى النحيزة إال أن يرتاض لها 

ق لبالتقويم والتهذيب رياضة تهذيب وتدريج وتأديب فيستقيم له الجميع بعضها خلق مطبوع وبعضها خ
رُ  َقالَ مصنوع ألن الخلق طبع وغريزة والتخلق تطبع وتكلف كما  اعِّ  : الشَّ

يَمتِّ  َغيرَ  الُمَتَحل ِّي َأيَّها يا يَّتِّه ومن                        هِّ ــشِّ  والَمَلقُ  اإلكثارُ  َسجِّ
ُلُه                     َأنتَ  فِّيَما بالَقْصدِّ  َعَلْيكَ   ْلُخُلقُ ا ُدوَنهُ  َيْأتِّي التََّخلُّقَ  إنَّ   َفاعِّ

 
إال ضر وإن كان  أهملَ  وال شيء   وإن كان ضاراً  عَ فَ إال نَ  عولجَ  ليس شيء   :قال بعض الحكماء

االستقامة طريقه قبل أن يأمر رعاياه بها وهو مطالب بلزوم  فعلى السياسي أن يجعل، 24"نافعاً 
فلزم ... "ويخبرنا أن الناس على دين ملوكهم، فيقول:  ،حكومتهمكارم األخالق إن أراد األفضلية ل

ذا اإلمرة والسلطان أن يبدأ بسياسة نفسه ليحوز من األخالق أفضلها ويأتي من األفعال أجملها فيسوس 
                                                           

 هما: القادر باهلل، ومن بعده ابنه القائم بأمر هللا. -23
تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخالق الملك، وسياسة الملك/أبي الحسن علي بن محمد الماوردي،  -24

-م دار النهضة العربية1981تحقيق: محيي هالل السرحان، مراجعة وتقديم: د. حسن الساعاتي،  9، 8ص:
هـ، دار 2001، 155-143رائد الفكر السياسي اإلسالمي/ د. أحمد وهبان، ص:  بيروت، وانظر:الماوردي

 اإلسكندرية.  -الجامعة الجديدة للنشر
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بتقويم نفسه قبل  ئينبغي للملك أن يبتد: قال بعض العلماء، الرعية بعد رياضته ويقومهم بعد استقامته
 ،رعاياه وإال كان بمنزلة من أراد تقويم ظل معوج قبل تقويم عوده الذي هو ظل له بتقويم ئأن يبتد

ه أجدر فبعيد غير  بإهمالفإذا بدأ بسياسة نفسه كان على سياسة غيره أقدر وإذا أهمل مراعاة نفسه كان 
أن يحدث الصالح عمن ليس فيه صالح ألن ضرورة نفسه أمس وهو بتهذيبها أخص فإذا غلب عليه 

: لحكماءقال بعض ا، ا واستصعب عليه قيادها كان عناد المباين له أغلب وقياده عليه أصعبعناده
يره ال ينبغي للعاقل أن يطلب طاعة غ: قال بعض البلغاء، من بدأ بسياسة نفسه أدرك سياسة الناس

 25"إذا عجزت عن أدب نفسك فال تلم من ال يطيعك: وقيل، وطاعة نفسه ممتنعة عليه
ي في نصحه فيحذر الحاكم من الغرور مؤكدا على أن أقدار الملوك تقاس بقدر ويسهب الماورد

الظن  "ولحسن:ما أنجزوا من أعمال وليس بالتكبر والتعالي على المحكومين فيقول بهذا الصدد
ألنه من  ،بالنفس أسباب: فمن أقوى أسبابه الكبر واإلعجاب، وهو بكل أحد قبيح وبالملوك أقبح

دواعي صغر الهمة، وشواهد االستكثار لعلو المنزلة وهذا من ضعف المنة الذي يجل الملوك عنه، 
الن قدراتهم تظهر بالقدرة والسلطان ال بالكبر واإلعجاب، وكفى بالمرء ذما أن تكون رتبته ومنته 

طرا فيكون نفسه خمن الدنيا ل ال ينبغي للعاقل أن يرى شيئاً "قال بعض الحكماءأضعف من قدرته، 
أفضل الناس من تواضع عن رفعة وزهد عن قدرة وأنصف : وقال عبد الملك بن مروان به تائهاً 
ومن أهم القواعد التي قدمها الماوردي  ،26"التواضع في الشرف أشرف من الشرف: وقيل، عن قوة

اب ن، في معنى لزوم الصمت إن أمكن، واجتعلى ضبط اللسانللسياسي أيضا تلك التي تحث 
يشتمل ف فعليه التفكير المسبق قبل التفوه بالكلمة،الكالم إال للضرورة، فإن كان متكلما ال محالة 

تفكيره التدقيق في اختياره أللفاظه وعباراته؛ ألنه محط لألنظار دائمًا، فيقول ناصحًا للسياسي: 
ن سترسال، و يأمن م"ولزوم الصمت إال من ضرورة ال يجد فيها من الكالم بدًا، ليسلم من هذر اال

معرة الطيش، فإن الملك مرموق األلحاظ، محفوظ األلفاظ، تشيع زالته، وتنتشر هفواته، وبحسب 
، ولعل 27ذلك تكون محاسنه أنشر وفضائله أشهر، فهو بالسكوت ممدوح، ومن الكالم على خطر"

ائص والمميزات لخصتلك النصيحة الماوردية تذكرنا بما نقوله اليوم في علم السياسة بخصوص تلك ا
التي يجب أن تتوافر في الدبلوماسي، والتي من بينها اللباقة، والقدرة على اختيار اللفظات والعبارات، 
وعلى الحاكم كتمان السر وضبط أمارات الوجه، فال يظهر في وجهه إمارة سخط، وال رضا وال 

 قأن يلتزم الصد -تقدمفضال عما -وكذلك على الحاكم ، ُيعرف منها هل هو مسرور أم حزين
صادق  فالحاكم المسلم هو، ثم إن مصير الحقيقة االنكشاف ،ألن الكذب يحط من قدرهوينبذ الكذب 

                                                           
 .47، 46تسهيل النظر، ص:  - 25
 .50، 49المصدر السابق، ص:  - 26
 .58تسهيل النظر، ص:  - 27
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لكي يخدع األعداء  ،منها حالة الحرب، دةحدغير كاذب وان كان يجوز له الكذب في مواطن م
يب والترغيب، ي التره، ويضيف أيضا من قواعده انه على الحاكم أن يجمع بين أسلوبويفوز بالنصر

ق ويجب عليه في كال الحالتين أن يحقيتناسب معه من هاذين األسلوبين  فيختار لكل موقف ما
وعده أو وعيده على أكمل وجه، ويحذ ر الماوردي من الغضب وينصح بتجنبه، الن الغضب يبعد 

نها الماوردي، أل عن اإلنسان الصواب، وعلى الحاكم أن يتحلى بالرحمة إذ أن القسوة مرفوضة لدى
ما أ، في شأن أمور المحكومين، وأمور الدولة، وكذلك نب ه بأهمية العدلتخل من ميزان العدالة، 

إذ  الشورى  يفالحكام بإتباعها فتتمثل  القاعدة الذهبية التي ال ينفك الماوردي من تكرارها ناصحاً 
شأنه  نن ذلك مالمصيرية ؛ أليرى ويؤكد انه من الخطر استبداد الحاكم برأيه خاصة في األمور 

أما استشارة العلماء من ذوي األلباب والرأي  ،وقوع بعض األخطاء الجسيمة، وحدوث عواقب وخيمة
لك أن "وال ينبغي للم فيقول الماوردي في ذلك: ،المالئمةالصواب فيساعد في اختيار الخيارات 

ن إفشاء سره، م ببداهة فكره، تحرزاً يمضي األمور المستبهمة بهاجس رأيه، وينفذ عزائمه المحتملة 
وأنفه من االستعانة بغيره، حتى يشاور ذوي األحالم والنهى، ويستطلع برأي ذوي األمانة والتقى، 

فارتضوا بها، وعرفوا موارد األمور وحقائق مصادرها، فإنه ربما استبداده  من حنكتهم للتجاربم
رار مكتومة، وال األسرار المكتومة بمشاورة برأيه أضر عليه من إذاعة سره، وليس كل األمور أس

مفهوم الشورى قوله:  تويدل على إلحاح الماوردي في قاعدته التي تضمن" 28النصحاء معلومة
من  وال تستكنف العلماء، وال تأنف من االسترشاد"ارجع إلى رأي العقالء، وافزع إلى استشارة 

وأيضا يرى الماوردي أن على الحاكم أن " 29االستمداد فألن تسأل وتسلم خير من أن تستبد وتندم
ن، ينأكفاء، أمي يتفقد أحوال رعيته بالسؤال عنهم واستخبارهم، ويخصص لهذا الغرض عماالً 

وأخيرًا فعلى الحاكم إن أراد لدولته البقاء مصاحبة السالم والقوة، فيجب عليه معرفة  ،مخلصين
تقدم من فكر الماوردي المقتبس من اإلسالم أحوال البلدان المجاورة له، ويتضح في ثنايا كل ما 

أنه ال مجال للفصل بين السياسة واألخالق؛ ألنها تسير في طريق مستقيم ينيره القران الكريم والسنة 
النبوية الذي يدعوا ويحث لمكارم األخالق، فالحاكم في اإلسالم هو إنسان فاضل، ذكي، فطن، 

بر ألحوال رعيته، مهتمًا ألحوال الدول المجاورة كريم، غير غضوب، كتوم، ليس متكبرًا، مستخ
 وكل ذلك دون أن يخرج عن القيم السامية. 
قواعد للحكم جاءت كلها مستمدة من القيم اإلسالمية  ،إن الماوردي قدم بحق في ثنايا كتبه العديدة

هة جالرفيعة ؛ وذلك هو سبب كونها مثاال لما يمكن تسميته بـ فن السياسة األخالقي، في موا
الميكافيلية المعروف بها عالم السياسة و الالأخالقية التي اتسم بها أشهر رواد هذا الفن أال وهو 
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