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يقول الفارابي: »واسُم امَلِلِك يدلُّ عىل التّسلُّط واالقتدار. واالقتداُر التّامُّ 

قّوة  بعظم  إالّ  ذلك  يمكن  وليس  قّوًة...  االقتدارات  أعظم  يكون  أن  هو 

املعرفة وعظم قّوة الفكرة وعظم قّوة الفضيلة والّصناعة. وإالّ لم يكن ذا 

مقدرة عىل اإلطالق وال ذا تسّلط... فلذلك صار امَلِلُك عىل اإلطالق هو بعينه 

املعرفِة  قّوَة  أّن  عىل  القوُل  هذا  يؤّكد  النّواميس«)1(.  وواضع  الفيلسوف 

تامٍّ.  اقتداٍر  ذا  امللك  تجعل  اّلتي  هي  والفضيلِة  الفكرِة  وقّوَة  والّصناعِة 

النّواميس هو مقولٌة عمليٌّة  الفيلسوف وواضع  اّلذي هو  األّول  فالّرئيس 

)2(. غري  باألساس: أي هو دالٌّ عىل اقتداٍر عميلٍّ هو صناعُة التّدبرِي املدنيِّ

اّلذي هو »تدبري املدن« و»التّعّقل املدنّي« ال يكون  أّن هذا االقتداَر العميلَّ 

إىل  أْي   : نظريٍّ أساٍس  إىل  استند  إذا  إالّ  للكلمة  الحقيقيِّ  باملعنى  سياسًة 

املعرفــِة  قّوَة  أّن 
وقــّوَة  والّصناعِة 
الفكرِة والفضيلِة 
جتعـــل  اّليت  هي 
 . تامٍّ اقتداٍر  ذا  امللك 
األّول  فالّرئيــــــس 
اّلذي هو الفيلسوف 
الّنواميس  وواضـــع 
عملّيٌة  مقولٌة  هو 
باألساس: أي هو دالٌّ 
عمليٍّ  اقتداٍر  على 
الّتدبرِي  صناعُة  هو 

املدنّي

,,

,,

]1[   التّحصيل. ص، 189-188.

كما  النّبّي(  )الفيلسوف-  األّول  الّرئيس  صفات  اعتبار  إىل  الباحثني  من  الكثري  يذهب    ]2[

عرضها الفارابي يف اآلراء مثالً دليالً كافيًا عىل مثاليّة الفارابي. ويكفي أن نشري للرّد عىل هذا 

الّدليل إىل قول الفارابي: »والفيلسوف بالحقيقة هو اّلذي تقّدم ذكره. فإذا لم يُنتَفع به، وقد 

بلغ ذلك املبلغ، فليس عدم النّفع به من ِقبَِل ذاته، ولكن من جهة من ال يُصغي أو من ال يرى 

أن يصغي إليه. فامللك أو اإلمام هو بماهيّته وبصناعته ملك وإمام، سواًء وجد من يقبل منه 

أو لم يجد، أطيع أو لم يَطع، وجد قوًما يعاونوه عىل غرضه أو لم يجد ... كذلك ال يزيل إمامة 

اإلمام، وال فلسفة الفيلسوف، وال ملك امللك، أالّ تكون له آالت يستعملها يف أفعاله، وال ناس 

مقدّمة
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ت  ســـــــا لّسيا ا
هي  هلّيــــــة جلا ا
االســــــم  باشرتاك 
سياســــــــــــــات 
أْو هي جماُز سياسٍة. 
وليس ملــوُك املدن 
هلّيــــــــــــة  جلا ا
ملوًكا بالفعــــل. 
وال تتجلَّى حقيقُة 
الّسياســـــِة إالَّ يف 
الفاضلة:  املدينــة 
أْي يف املدينـــــــة 
فيها  يكـــون  اّليت 
العملــــيُّ  االقتداُر 
مستنًدا إلــــــــــى 
فينال  علٍم نظـــريٍّ 
الّسائـــُس واملسوُس 
الفضائـــَل اّليت هي 
يف  الّسعادة  »سبُب 

احلياة اآلخرة«

,,

,,

الّسياسيّة لم  النّظريّة  املدنيُّ إىل  التّدبريُ  املعرفة والفكرة. فإذا لم يستند 

 .)3( يكن سياسًة إالّ باشرتاك االسم وعىل نحٍو عريضٍّ

مجاُز  هي  أْو  سياسات  االسم  باشرتاك  هي  الجاهليّة  فالّسياسات 

حقيقُة  تتجىلَّ  وال  بالفعل.  ملوًكا  الجاهليّة  املدن  ملوُك  وليس  سياسٍة. 

االقتداُر  فيها  يكون  اّلتي  املدينة  يف  أْي  الفاضلة:  املدينة  يف  إالَّ  الّسياسِة 

اّلتي  الفضائَل  واملسوُس  الّسائُس  فينال  نظريٍّ  علٍم  إىل  مستنًدا  العميلُّ 

هي »سبُب الّسعادة يف الحياة اآلخرة«)4(. فالّسعادة اّلتي هي يف الحقيقة 

هذه  بعد  أخرى  حياة  يف  بل  الحياة،  هذه  يف  تكون  أن  يمكن  »ال  سعادة 

والتّغّلب  والكرامة  واليسار  الّلذة  وأّما  اآلخرة«)5(.  الحياة  وهي  الحياة 

يستخدمهم يف بلوغ غرضه«. التّحصيل. ص، 195-196. ويقول أيًضا: »امللك هو ملك باملهنة 

امللكيّة وبصناعة تدبري املدن وبالقدرة عىل استعمال الّصناعة امللكيّة أيَّ وقٍت صادف رئاسًة 

عىل مدينة، سواًء اشتهر بصناعته أو لم يشتهر بها، وجد آالت يستعملها أو لم يجد، وجد قوًما 

يقبلون منه أو ال، أطيع أو لم يَطع ... وليس يشٌء من هذه )أن يكون مطاًعا أو ذا يسار أو 

متسّلًطا بالقهر والرّتهيب( من رشائط امللك، ولكن هي أسباٌب ربّما تبعت املهنة امللكيّة فيَُظنُّ 

لذلك أنّها هي امللك«. الفصول. فصل 32. ص، 49-50. فإذا لم يحّصل الفيلسوُف هذا االقتدار 

اّلذي تحصل  الباطل هو  الفارابي: »والفيلسوف  باطالً. يقول  الّسيايّس كان فيلسوًفا  العميلّ 

له العلوم النّظريّة من غري أن يكون له ذلك عىل كماله األخري، بأن يوِجد ما قد علمه يف غريه 

بالوجه املمكن فيه«. التّحصيل. ص، 193. بل إّن أهل املدينة الفاضلة قد يوجدون وإْن لم تكن 

لهم مدينٌة تخّصهم. يقول الفارابي: »... ثّم ذكر أصناف األشياء اّلتي ينبغي أن يستعملها أو 

يعمل بها أهل املدينة الفاضلة باالشرتاك وعىل العموم لينالوا بها الّسعادة املذكورة ويتخّلصوا 

بها من الّشقاء املذكور. وذكر العالمات اّلتي يتميّز بها أهل املدينة الفاضلة متى لم تكن لهم 

مدينة تخّصهم وكانوا غرباء يف املدن املضاّدة ملدينتهم«. فصول املبادئ. فصل 5. ص، 85.

 ]3[ يقول الفارابي مستبعًدا أن يكون مفهوم الّسياسة داالًّ من حيث املعنى L’intention عىل 

جنس واحد تندرج يف َماِصْدِقه L’extension جميُع الّسياسات: »ليست الّسياسة عىل اإلطالق 

جنًسا لسائر أصناف الّسياسات، بل هي كاالسم املشرتك ألشياء كثرية تتّفق فيه وتختلف يف 

ذواتها وطبائعها. وال رشكة بني الّسياسة الفاضلة وبني سائر أصناف الّسياسات الجاهليّة«. 

الفصول. فصل 88، ص، 95-96. ويقول: »ليس واحًدا من هؤالء )رؤساء املدن غري الفاضلة( 

ى ملًكا عند القدماء«. ن.م. فصل 31، ص، 49. يُسمَّ

 ]4[ ن.م. فصل 89. ص، 92.

 ]5[ االحصاء. ص، 124.
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والّلهو فهي مظنوٌن أنّها خريات وسعادات، فمتى ُوِضعت أهداًفا للمدينة 

سقط االجتماُع املدنيُّ يف الّسياسات الجاهليّة. 

إذن يف تجاوزها للّشِط  الفاضلة  للّسياسة  الخاصيُّة األساسيُّة  تتمثّل 

الّدنيويِّ لإلنسان حيث تتحّول أهداُف الحياة كلُّها إىل مجّرد أدوات ووسائط 

يف  الهدف  هذا  ويتجىّل  كلِّـيَّتها.  يف  الحياَة  يتجاوز  أسمى  هدٍف  لتحقيق 

بعدين متكاملني هما ; البعُد امليتافيزيقيُّ اّلذي يف أفقه يتجوهر اإلنساُن 

اإلنساُن  يقتني  أرضيّته  عىل  اّلذي  الّسيايسُّ  والبعُد   ; وجوده  فيكتمل 

الهدف يف  يتحّقق هذا  الكمال. وال  ذلك  إىل  تؤّدي  اّلتي  الفضائَل والخريات 

: أْي ما لم يمتلك  بعديْه املتكاملني ما لْم يستند التّدبريُ املدنيُّ إىل علٍم نظريٍّ

مدبُِّر املدينة علَم الّسياسة النّظريّة. وهذا يعني أّن فنَّ التّدبرِي املدنيِّ ينبغي 

كانت  فإذا  آن)6(.  يف  والتّيولوجيا  بامليتافيزيقا  اتّصال  عالقة  يف  يكون  أن 

الفارابي  يؤّكد  الفلسفة إطالًقا كمــا  الجاهليّة مستغنيًة عن  الّرئاسات 
تتمّثل اخلاصّيُة 
األساسّيــــــــــــُة 
للّسياسـة الفاضلة 
إذن فـــــي جتاوزها 
الّدنيويِّ  للشــــّرِط 
ن  نســــــــــــــا لإل
تتحـــــــّول  حيث 
أهداُف احليـــــــاة 
جمّرد  إلــى  ها  كلُّ
أدوات ووسائــــــط 
لتحقيــــــــــــــق 
أمســـــــى  هــدٍف 
احليـــــاَة  يتجاوز 

تها. ـيَّ يف كلِّ

,,

,,

العميلّ  الجزء  يف  وأنّه رضوريٌّ  الفلسفة  يف  النّظرّي  الجزء  منافع  »يف  الفارابي:  يقول    ]6[   

من وجوه: أحدهما أّن العمل إنّما يكون فضيلًة وصوابًا متى كان اإلنسان قد عرف الفضائَل 

بالحقيقة حقَّ معرفِتها وعرف الفضائل اّلتي يَُظنُّ بها أنّها فضائل وليست كذلك حقَّ معرفِتها... 

ال  حاٌل  وهذه  ه...  حقَّ ووّفاه  منزلتَه  يشٍء  كلَّ  وأنزل  واستيهاالتها  املوجودات  مراتب  وعرف 

تحصل وال تكمل إالّ بعد الحنكة وكمال املعرفة بالربهان واستكمال العلوم الّطبيعيّة وما يتبعها 

وما بعدها عىل ترتيب ونظام حتّى يصري أخريًا إىل العلم بالّسعادة اّلتي هي بالحقيقة سعادة 

اّلتي تُطَلب لذاتها وال تُطَلب يف وقت من األوقات لغريها. ويعرف كيف تكون الفضائل  وهي 

النّظريّة والفضائل الفكريّة سببًا ومبدأً لكون الفضائل العمليّة والّصنائع. وهذا أجمع ال يكون 

إالّ بممارسة النّظر واالنتقال من درجة إىل درجة ومن منزلة إىل منزلة ]…[   ويعلم أّن املبادئ 

الّطبيعيّة اّلتي يف اإلنسان ويف العالم غري كافية يف أن يصري اإلنسان إىل الكمال اّلذي ألجل بلوغه 

َن اإلنساُن، وأّن اإلنسان محتاٌج فيه إىل مبادئ عقليّة يسعى اإلنساُن بها نحو ذلك الكمال.  ُكوِّ

فيكون اإلنسان قد قارب البلوغ إىل املنزلة والّدرجة من العلم النّظرّي اّلتي ينال بها الّسعادة 

ويبلغ به النّظر من الجهتني جميًعا إىل أن ينتهي إىل موجود ال يمكن أن يكون له مبدأ أصال 

يف هذه املبادئ، بل يكون هو املوجود األّول واملبدأ األّول لجميع املوجودات... وهذا هو النّظُر 

اإلنساُن وهو  َن  ُكوِّ اّلذي ألجله  الغرض  دائًما يفحص يف  املوجودات. ومع ذلك فهو  اإللهيُّ يف 

اّلتي بها يبلغ اإلنساُن ذلك الكمال.  اّلذي يلزم أن يبلغه اإلنساُن، وعن جميع األشياء  الكمال 

يعمله«.  أن  له  ينبغي  ما  فيعمل  يبتدئ  أن  ويمكنه  العميلِّ  الجزِء  إىل  ينتقل  أن  يقدر  فحينئذ 

الفصول. فصل 94. ص، 97-95.
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اقتداٍر  الفاضَل ال يكون ذا  الّرئيَس  أكثر من موضٍع)7(، فإّن  عىل ذلك يف 

عميلٍّ إالَّ متى صدر يف أحواله وأعماله وتدابريه ال عن الّرأي والظّن ودواعي 

مضمون  هو  فما  وفكرٍة.  معرفٍة  عن  أي  الفلسفِة:  عن  وإنّما  النّفس 

الّرئاسة الفاضلة بني  التّكامل يف  النّظريِّة إذن؟ وما وجه  الّسياسِة  علُم 

الّسياسة النّظريّة والّسياسة العمليّة؟ 

النّظر  تعميق  عىل  البحث  هذا  يف  سنعمل  اّلتي  اإلشكاليّة  هي  هذه 

فيها وذلك من منظور مخصوص هو منظور املنزلة اّلتي تحتّلها املّلُة يف 

عمليّات الَوْصِل بني العقل واملدينة. فقد أنهى الفارابي كتاب املّلة قائالً: 

»وألجل هذا يلزم أيًضا أن يكون الّرئيُس األّوُل للمدينة الفاضلة قد عرف 

يف  ا  ممَّ يشٍء  عىل  يقف  أن  يمكن  ال  ألنّه  التّمام،  عىل  النّظريّة  الفلسفة 

العالم من تدبري الله تعاىل حتّى يأتسَّ به إالّ من هناك. وتبنّي من ذلك أّن 

هذه كلَّها ال يمكن إالّ أن تكون يف املدن مّلًة مشرتكًة تجتمع بها آراؤهم 

واعتقاداتهم وأفعالهم وتأتلف بها أقسامهم وترتبط وتنتظم، وعند ذلك 

الّسعادة  وهو  امللتمس  الغرض  يبلغوا  حتّى  وتتعاون  أفعالهم  تتعاضد 

ًطا رضوريًّا لتحقيق ما توجبه  القصوى«)8(. فبأّي معنى تكون املّلُة تََوسُّ

وهل  واملعمورة؟  واألمم  املدن  واقع  يف  العقِل  وتنزيِل  النّظريُّة  الّسياسُة 

يمكن القوُل حينها بأنَّ املّلَة هي التّدبريُ املدنيُّ ذاتُه؟ وإىل أّي مدى تكون 

الّسياسُة عند الفارابي املحوَر األسايسَّ املعلَِّل لوجود الفلسفِة والّديِن يف 

آٍن، من جهة الّصالحيّة والقيمة عىل الّسواء؟

يلزم أن يكون 
لّرئيـــــــــــــــُس  ا
األّوُل للمدينــــــة 
عرف  قد  الفاضلة 
الّنظرّية  الفلسفـة 
الّتمـــام، ألّنه  على 
ال ميكن أن يقف 
ا  ممَّ شــــــيٍء  على 
يف العامل من تدبري 
تعالـــــــــــى  اهلل 
ى بــــه  حّتى يأتسَّ

إاّل من هناك.

,,

,,

 ]7[  انظر مثال، اإلحصاء. ص، 130. فال غرابة يف أن نرى اليوم العديَد من منّظري الّديمقراطيّة 

بل  الفلسفة.  عىل  الّديمقراطيّة  وأسبقيّة  الحقيقة  عىل  الحّرية  تقّدم  عن  يدافعون  الّليرباليّة 

إلنقاذ  رضوريًّا  ذلك  كان  إذا  الفلسفة  من  التّخّلص  رضورة  إىل  أيًضا  منهم  البعض  يذهب 

ذهب  كما  النّظرّي  التّأسيس  الّديمقراطيّة مستغنيًة عن  يجعل  نحو  وذلك عىل  الّديمقراطيّة 

إىل ذلك رورتي مثالً. ويف سياق هذه اإلشكاليّة ذهب البعُض إىل أّن الّديمقراطيّة قد ال تحتاج 

يف أفضل األحوال إالّ إىل انطولوجيا دنيا هي تلك اّلتي يمثّلها العقل التّواصيلّ وما ينتج عنه من 

اتّفاق Consensus كما اقرتح ذلك هابرماس.

  ]8[  املّلة. ص، 66.
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ال توَجد املدينُة 
الفاضلُة بالّطبيعِة 
وال حبــــــدٍث فوق 
طبيعــــــــــــــيٍّ 

بالّتسّلِط  حّتى  وال 
واملـــــــاِل  واحلرِب 
توَجـــــــــد  وإّنا 
صناعـــــٍة  بفضل 
الفارابـــي  يسّميها 
امللــــــك  »صناعَة 
وفعـــُل  واملدينة«. 
هذه الّصناعـــــــة 
هو الّتعّقل والّتدبري 

وهو الّسياسة

)1-1(

حتّى  وال  طبيعيٍّ  فوق  بحدٍث  وال  بالّطبيعِة  الفاضلُة  املدينُة  توَجد  ال 

بالتّسّلِط والحرِب واملاِل )9( وإنّما توَجد بفضل صناعٍة يسّميها الفارابي 

»صناعَة امللك واملدينة«. وفعُل هذه الّصناعة هو التّعّقل والتّدبري )10( وهو 

ا.  ٍة اجتماعيٍّة تاريخيٍّة مَّ الّسياسة)11(. فاإلنسان يفعل تلك املدينة يف مادَّ

وهذا يعني أنَّ املوضوَع العميلَّ يف الّسياسِة هما الفاعُل )الّسائس( وماّدُة 

)الّرذائل  فاضلة  غري  غايات  لبلوغ  املدينُة  تُجَعل  وقد  )املجتمع(.  الفعِل 

والّشور(. غري أّن اإلنساَن متى اختار املدينَة الفاضلَة وأراد فعَلها يف ماّدٍة 

( فإنّه ال يمكن له  ا )املمكُن العميلُّ: جزئيٌّ تجريبيٌّ اجتماعيٍّة تاريخيٍّة مَّ

 : النّظريُّ )الّضوريُّ  فعلُه  له  ليس  بما  أّوالً  العلُم  له  يكن  لم  ما  فعلُها 

العلُم بالعّلة الصوريِّة للمدينِة )الرّتاتُب  أْي ما لم يكن له  كيّلٌّ معقوٌل(: 

والعلُم  واالستيهال(  االستحقاق  عىل  بناًء  املدنيِّة  الوظائِف  يف  التّفاضيلُّ 

املدنيِّ  االجتماِع  الرّتاتب(. فصورُة  لذلك  املعّللة  )الّسعادة  الغائيّة  بعّلتها 

الفاضِل وعّلتُه الغائيُّة موضوعان نظريّان.

,,

,,

وقوٌم  الّصناعة...  استعمال  والقدرة عىل  باملهنة  ملك  امللك هو  »كذلك  الفارابي:  يقول      ]9[

آخرون يرون أن ال يوِقعوا اسم امللك عىل من له املهنة امللكيّة دون أن يكون مطاًعا يف مدينٍة 

والتّخويف.  والرّتهيب  واإلذالل  بالقهر  التّسّلط  إليها  يضيفوا  أن  يرون  وآخرون  فيها.  مكّرًما 

وليس يشء من هذه رشائط امللك، ولكن هي أسباب ربّما تبعت املهنة امللكيّة فيَُظنُّ لذلك أنّها 

هي امللك«. الفصول. فصل 32، ص، 50-49.

]10[  انظر، الفصول. فصل 4، ص، 25.

]11[  انظر، اإلحصاء. ص، 125. 
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وهكذا فإّن فعَل الّسياسِة باملعنى الحقيقيِّ للكلمة هو أن يوِجد الفاعُل 

تعّقالً  فيها  الترّّصُف  بإمكانه  ماّدٍة  الفاضلِة يف  املدينِة  الّسيايسُّ صورَة 

اإلنسانّي  للوجود  والنهائيّة  القصوى  الغاية  بلوغ  ألجل  وذلك  وتدبريًا، 

املاديُّة  والعّلُة   ) الّسيايسِّ )فعُل  الفاعلِة  العّلِة  ففعُل  الّسعادة.  اّلتي هي 

والغائيّة  الّصوريّة  العّلتان  أّما  عمليّان.  موضوعان  )املجتمع(  للفعل 

فموضوعان نظريّان ليس لإلنسان فعلُهما أصالً )12( . 

إّن فعَل الّسياسِة 
احلقيقــيِّ  باملعنى 
للكلمــــــــــــة 
هو أن يوِجــــــــد 
الّسياســـيُّ  الفاعُل 
املدينــــــِة  صورَة 
ماّدٍة  فــي  الفاضلِة 
الّتصّرُف  بإمكانه 
فيها تعّقاًل وتدبرًيا، 
وذلك ألجـــل بلوغ 
القصــــوى  الغاية 
للوجــود  والنهائّية 
اإلنسانـــــــــــــّي 

اّليت هي الّسعادة.

,,

,,
يُعَلم فقط،  لنا به معرفُة ما  إذن صنفان: صنٌف تحصل  الفارابي: »فالّصنائع  ]12[   يقول 

وصنٌف يحصل لنا به علُم ما يمكن أن يُعَمل والقدرُة عىل عمله ]...[ فقد حصل أّن مقصود 

الّصنائع كّلها إّما جميٌل وإّما نافٌع. فإذن الّصنائع صنفان: صنٌف مقصوده تحصيُل الجميل، 

ى  تُسمَّ اّلتي  الجميل فقط هي  اّلتي مقصودها  والّصناعة  النّافع.  وصنٌف مقصوده تحصيل 

الفلسفَة... والّصناعات اّلتي يُقَصد بها النّافُع فليس يشٌء منها يسّمى الحكمَة عىل اإلطالق... 

ومّلا كان الجميُل صنفني: صنٌف هو علٌم فقط، وصنٌف هو علٌم وعمٌل، صارت صناعُة الفلسفِة 

ى النّظريَّة،  صنفني: صنٌف به تحصل معرفة املوجودات اّلتي ليس لإلنسان فعلها وهذه تُسمَّ

والثّاني به تحصل معرفُة األشياء اّلتي شأنُها أن تُفَعل والقّوة عىل فعل الجميل منها، وهذه 

ى الفلسفة العمليّة والفلسفة املدنيّة ]...[ والفلسفُة املدنيُّة صنفان: أحدهما يحصل به  تُسمَّ

ى الّصناعُة الخلقيُّة. والثّاني يشتمل  علُم األفعال الجميلة... والقدرُة عىل أسبابها... وهذه تُسمَّ

لهم  تحصيلها  عىل  والقدرة  املدن  ألهل  الجميلة  األشياء  تحصل  بها  اّلتي  األمور  معرفة  عىل 

متى  ننالها  إنّما  الّسعادات  كانت  ومّلا  الّسياسيّة...  الفلسفة  ى  تُسمَّ وهذه  عليهم،  وحفظها 

الفلسفة،  ُقنْيًَة بصناعة  إنّما تصري  الجميلُة  األشياُء  ُقنْيًَة، وكانت  الجميلُة  األشياُء  لنا  كانت 

 .257-253 ص،  التّنبيه.  الّسعادَة...«.  ننال  بها  اّلتي  هي  الفلسفة  تكون  أن  رضورًة  فالزٌم 

الّرويُّة، وبها يقتني  اّلتي بها يعقل اإلنساُن، وبها تكون  النّاطقة هي  أيًضا: »والقّوة  ويقول 

 . العلوم والّصناعات وبها يميّز بني الجميل والقبيح من األفعال. وهذه منها عميلٌّ ومنها نظريٌّ

ليس  اّلتي  املوجودات  اإلنساُن  يعلم  به  اّلذي  هو  فالنّظريُّ   . فكريٌّ ومنه  مهنيٌّ  منه  والعميلُّ 

شأنها أن نعملها نحن كما يمكننا ونغرّيها من حال إىل حال، مثل أّن الثاّلثَة عدٌد فرٌد واألربعَة 

عدٌد زوٌج، فإنّا ال يمكننا أن نغرّي الثاّلثة حتّى تصري زوًجا وهي باقية ثالثة، وال األربعة حتّى 

تصري فرًدا وهي أربعة كما يمكننا أن نغرّي الخشبة حتّى تصري مدّورة بعد أن كانت مربّعة وهي 

خشبة يف الحالني جميًعا. والعميلُّ هو اّلذي به تُميَّز األشياُء اّلتي شأنها أن نعملها نحن ونغرّيها 

من حال إىل حال. واملهنّي والّصناعّي هو اّلذي به تُقتَنى املهن مثل النّجارة والفالحة والّطبِّ 

واملالحة. والفكريُّ هو اّلذي به يُروَّى يف الّشء اّلذي نريد أن نعمله حينما نريد أن نعمله، هل 

يمكن عملُه أم ال، وإن كان يمكن فكيف ينبغي أن يُعَمل ذلك العمُل«. الفصول. فصل 7، ص، 

.30-29
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ال يكـــــــون 
املدنـــــيُّ  الّتعاوُن 
ضـــــــــــــــاًل  فا
)الّسياســـــــــــة 
احلقيقـيِّ  باملعنى 
للمفهــــــــــــوم( 
إاّل إذا أتاح لإلنسان 
الّتعالي  إمكانّيَة 
على احليـــــــــاة 
)امليتافيزيقـــــــا 
والّنظر اإلهلـــــّي( 
حنٍو  على  ال  وذلك 
فردانـــــــــــــــيٍّ 
على  وإّنــــــــــا 

حنٍو مشرتٍك.

والرّتاتُب الوظيفيُّ التّفاضيلُّ يف املدينة الفاضلة هو الرّتاتب اّلذي يتوّفر 

فيه رشطان أساسيّان هما ; أّوال، التّعاوُن عىل سبيل املحبّة والعدل ألجل 

االشرتاك يف الفضيلة واملنفعة واللّذة )13(; ثانيًا، التّعاوُن ألجل هدٍف مشرتٍك 

هذا  ويتمثّل  الفرديّة.  حياٍة(  )جمع  للحيوات  الخاّصَة  األهداَف  يتجاوُز 

الهدف اّلذي يسّميه الفارابي »املنتهى«)14( يف أن يستكمل اإلنساُن وجوده 

من حيث هو عقٌل نظريٌّ أْي أن يدرك الّسعادَة بوصفها الغاية القصوى 

لإلنسان. وبعبارة أخرى ال يكون التّعاوُن املدنيُّ فاضالً )الّسياسة باملعنى 

الحياة  عىل  التّعايل  إمكانيَّة  لإلنسان  أتاح  إذا  إالّ  للمفهوم(  الحقيقيِّ 

نحٍو  وإنّما عىل  فردانيٍّ  نحٍو  ال عىل  وذلك  اإللهّي(  والنّظر  )امليتافيزيقا 

مشرتٍك. وإالَّ فما فائدُة اجتماٍع مدنيٍّ يستغرق اإلنساَن يف تدبرِي حيواٍت 

فرديٍّة عرضيٍّة ُمَخالٍَّة لنفسها )مدينة الحّرية أْي االجتماع الّديمقراطّي( 

والتّغالب )مدينة  التّناقض  قانون  الفرديّة بدعوى  الحيوات  تدمري  أو يف 

التّغّلب أْي الّدكتاتوريّة( )15( ؟ 

يستند اجتماع الحّرية إىل رأٍي فاسٍد هو الّرأُي الوضعانيُّ املطلُق. بينما 

يستند اجتماُع التّغّلب إىل رأٍي فاسٍد هو الّرأُي الّطبيعانيُّ املطلُق. ويذهب 

الفارابي يف مقابل هذين الّرأيني الفاسدين إىل أّن ما بني الوضعانيّة املطلقة 

وسٌط  حلٌّ  يوَجد  )الّدكتاتورية(  املطلقة  والّطبيعانيّة  )الّديمقراطيّة( 

 . وضعيٍّ وأساٍس  طبيعيٍّ  أساٍس  بني  التالقي  خالصَة  املدينُة  فيه  تكون 

للمدينِة  النّظريِّ  الوجوِد  بني  الفارابي  اقرتحها  اّلتي  العالقة  هي  وتلك 

ووجوِدها العميلِّ وبني العقِل الفلسفيِّ والتّخييِل امليّلِّ، فماثل ألجل بيان 

 . هذه العالقة بني صناعِة الّسياسِة وصناعِة الّطبِّ

فحيثما عالج الفارابي بنية املدينة كان النّموذُج العضويُّ حارًضا )16(.  ,,

,,

]13[  انظر، ن.م. فصل 61، ص، 71-70.

]14[  انظر، ن.م. ص، 70.

]15[  انظر يف تعريف مدينة الحّرية ومدينة التّغّلب، الّسياسة و اآلراء. وانظر يف الفرق بني الّرأي 

التّغّلبي والّرأي الحّر الفصول األخري من اآلراء.

]16[  انظر عىل سبيل املثال، الفصول. فصل 25. ص، 41-42. اآلراء. ص، 121-118.
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الفارابي  يذهب 
إىل أّن مـــــــــا بني 
الوضعانّية املطلقة 
 ) طّيـــة ا ميقر لّد ا (
والّطبيعانّيــــــــة 
املطلقـــــــــــــــة 
 ) يـة ر تو كتا لّد ا (
يوَجد حلٌّ وســـٌط 
فيه  تكـــــــــون 
خالصـــَة  املدينُة 
التالقي بني أســاٍس 
وأساٍس  طبيعـــــيٍّ 
وتلك   . وضعـــــــيٍّ
هي العالقــــة اّليت 
الفارابـــي  اقرتحها 
بني الوجوِد الّنظريِّ 
للمدينِة ووجوِدها 
العمليِّ وبني العقِل 
الفلسفيِّ والّتخييِل 

. املّليِّ

، كان  وملَّا كان الجسُم السيّايسُّ مماثالً من حيث بناؤه للنّموذج العضويِّ

نظُر الفارابي يف صناعِة الّسياسِة محيالً دائًما إىل النّموذج الطبِّيِّ )17(. 

؟   فكيف ذلك؟ وما هي النّتائج املرتتّبة عن مقارنة الّسياسِة بالّطبِّ

)2-1(

اّلذي  الّصحيَح،  التّامَّ  البدَن  تشبه  الفاضلُة  »واملدينُة  الفارابي:  يقول 

تتعاون أعضاؤه كلُّها عىل تتميم حياة الحيوان وعىل حفظها عليه. وكما 

املدينة،  والقوى... وكذلك  الفطرة  أعضاؤه مختلفة متفاضلة  البدن  أّن 

)18( . ويقول: »... كما  أجزاؤها مختلفة الفطرة متفاضلة الهيئات...« 

أّن صّحَة البدن هو اعتداُل مزاجه، ومرَضه االنحراُف عن االعتدال، كذلك 

التّفاوت  ومرضها  أهلها  أخالق  اعتدال  هي  واستقامتها  املدينة  صّحة 

مزاجه  من  االعتدال  عن  البدن  انحرف  ومتى  أخالقهم.  يف  يوجد  اّلذي 

انحرفت  إذا  كذلك  الّطبيُب.  عليه هو  االعتدال ويحفظه  إىل  يرده  فاّلذي 

املدينة يف أخالق أهلها عن االعتدال فاّلذي يرّدها إىل االستقامة ويحفظها 

يف  ويختلفان  فعليْهما  يف  يشرتكان  والّطبيُب  فاملدنيُّ   . املدنيُّ هو  عليها 

موضوعْي صناعتيْهما. فإّن موضوَع ذلك هو األنفُس وموضوَع هذا هو 

األبداُن«)19(. ويقول أيًضا: »املستخرُج واملستنبُط للمتوّسِط واملعتدِل يف 

األغذية واألدوية، عىل أيِّ نحٍو كان، هو الّطبيُب، والّصناعُة اّلتي يُستخَرج 

. واملستنبُط للمتوّسِط واملعتدِل يف األخالِق واألفعاِل هو  بها ذلك هي الّطبُّ

مدبُِّر املدِن وامَلِلُك، والّصناعُة اّلتي يستخرج بها ذلك هي الّصناعُة املدنيُّة 

واملهنُة امللكيُّة«)20( . 

,,

,,

 . ]17[  يكاد كتاُب الفصول يكون تطبيًقا آليًّا ملقتضيات صناعة الّطبِّ عىل املوضوِع الّسيايسِّ

فال غرابة يف أن يكون الفارابي قد اقتبس عنواَن هذا الكتاب من عنوان الكتاب اّلذي أّلفه أبقراط 

. »ّمّما يدّل عىل أهميّة مقارنة صناعة الّسياسة بصناعة الطبِّ يف تآليف الفارابي«.  يف الطبِّ

انظر يف ذلك، مقّدمة فوزي مرتي نّجار لكتاب الفصول للفارابي، ص،11.

الفاضلة هي بمثابة األمراض  الّسياسات غري  أّن  118. ويقول مؤّكًدا عىل  ]18[  اآلراء. ص، 

اّلتي تطرأ عىل الجسِم الّسيايسِّ التّامِّ الّصحيِح: »ويبنّي أن تلك األفعال والّسري وامللكات )غري 

الفاضلة( هي كّلها كاألمراض للمدن الفاضلة«. اإلحصاء. ص، 128.

]19[  الفصول. الفصالن 1 و 3. ص، 24-23.

]20[  ن.م. فصل 21، ص، 39.
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دًة،  أو متوحِّ املدنيُّ نفًسا فرديًّة معزولًة  اّلتي يعالجها  النّفُس  ليست 

نفَس  كونها  أْي من جهة  مدينٍة  النّفُس من حيث هي جزُء  وإنّما هي 

املدينِة  نفع  يف  تكون  ما  بقدِر  إالَّ  فاضلًة  األخالُق  تكون  وال  »مواطٍن«. 

)سعادُة اإلنساِن من حيث هو جزٌء من مدينٍة( وليس ألجِل خالِص الفرِد 

يف ذاته. فـــ »كما أّن الّطبيَب إنّما يعالج كلَّ عضٍو يعتّل بحسب قياسه 

إىل جملة البدن وإىل األعضاء املجاورة له واملرتبطة به بأن يعالجه عالًجا 

البدن وينفع بها األعضاء املجاورة  يفيده به صّحًة ينتفع بها يف جملة 

له واملرتبطة به. كذلك مدبّر املدينة ينبغي أن يدبّر أمَر كلِّ جزٍء من أجزاء 

املدينة )النّفس(... ويعالجه ويفيده الخري بالقياس إىل جملة املدينة وإىل 

كّل جزء من سائر أجزاء املدينة، بأن يتحّرى أن يجعل ما يفيد ذلك الجزء 

له قدرة  اّلذي  أّن  [...] غري  املدينة بأرسها  به  تنتفع  الخري...  خريًا  من 

عىل استنباط املعتدل لعضو من أعضائه متى لم يتحّفظ فيما يستنبطه 

البدن... كان استنباُطه ذلك بجزٍء من  أن يكون غري ضاّر لسائر أجزاء 

صناعٍة طبيٍّة فاسًدا. كذلك اإلنسان اّلذي له قدرٌة عىل استنباِط املعتدِل 

له خاّصًة من األخالق واألفعال، إن لم يتحّر بما يستنبطه من ذلك نفع 

املدينة... كان استنباطه ذلك بجزء من صناعة مدنيّة فاسًدا« )21( .

ُل الفضيلَة  إّن الجزَء الفاسَد من الّصناعِة املدنيِّة هو الجزء اّلذي يحوِّ

. وتلك هي يف تقديري  إىل شأٍن خاصٍّ ويختزل الّسعادَة يف الخرِي الفرديِّ

وضعيُّة الّصناعِة املدنيِّة كما تتجىّل يف مدينِة الحّريِة )الّديمقراطيّة( حيث 

كلُّ فرٍد »مخىلَّ لنفسه«: ففي هذه املدينِة قد يصيُب الفرُد الخريَ وقد يكون 

فاضالً غري أنَّ هذا اإلمكان ال يتحّول إىل »خرٍي تنتفع به املدينُة بأرسها« 

ما دام التّدبريُ لم يكن قائًما يف األصل »بالقياس إىل جملِة املدينِة« وإنّما 

مدينِة  يف  واألخياُر  األفاضُل  يظهر  وقد  الحّرة.  الفرِد  حياِة  إىل  بالقياِس 

الحّريِة، غري أّن ذلك ال يؤّدي إىل تغيري وضعيِّتها األخالقيِّة والّسياسيِّة ما 

اجلــــــــــزَء  إّن 
ســـــــــــــــَد  لفا ا
من الّصناعـــــــــِة 
اجلزء  هـــو  املدنّيِة 
ُل  اّلذي حيـــــــــــوِّ
شأٍن  إىل  الفضيلَة 
خاصٍّ وخيتــــــزل 
الّسعــــــــــــــادَة 
 . يف اخلرِي الفـــرديِّ
وتلك هــــــــي يف 
وضعّيــُة  تقديري 
املدنّيـــِة  الّصناعِة 
تتجّلـــــــى  كما 
يف مدينِة احلّريِة 
)الّدميقراطّيــــة( 
فرٍد  كــــلُّ  حيث 

»خملَّى لنفسه«.

,,

,,

]21[ الفارابي، ن.م. فصالن 26 و 27. ص، 42-44. نالحظ من خالل هذا الّشاهد أّن األخالَق 

هيئٌة  هي  حيث  من  املدينة  ألجل  تكن  لم  ما  فاسدًة  تكون  فرديٌّة  هيئٌة  هي  حيث  من  ذاتَها 

جماعيٌّة. فاألخالق ذاتها شأٌن سيايسٌّ بما يجعل الحديث عن إتيقا عند الفارابي مجّرَد تأويٍل 

حداثيٍّ أو ما بعد حداثيٍّ ال ينسجم مع املتِن الفارابيِّ يف إشكاليّته الخاّصة وقراراته الّصميمة.
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دام ممتنًعا أْن يتحّول الفاضُل إىل شخٍص عموميٍّ فتتعدَّى فضيلتُه الحيَّز 

ومرّد  أْي فضيلًة عموميًّة.  املدينة«  »نفع  لتكون فضيلًة ألجل   َّ الخاصِّ

هذا االمتناع إىل أّن مدينَة الحّرية ال تقبل أن يكون ألحٍد فضٌل عىل أحٍد. 

ومرده أيًضا إىل فكرِة الجواِز املطلِق )أن يكون كلُّ يشٍء ممكنًا وأالَّ يكون 

يشٌء محاالً( اّلتي تعّطل كلَّ مرجعيٍّة معياريٍّة للتمييز بني فضيلٍة ورذيلٍة 

وبني خرٍي ورشٍّ وبني الّسعادة الحقيقيّة والّسعادات املظنونة الّزائفة. 

)3-1(

الّضوريُّ إلنقاِذ  الّشُط  املعياريِّة هو  املرجعيِّة  االقراَر بضورِة  إنَّ   

للّدفاِع عن  الّضوريُّ  الّشط  النّظريّة(. وهو  )الفلسفة  العلِم واملعرفِة 

املّلِة  الّرأِي بالنّظِر إىل »جملِة املدينِة« وجملِة  فضِل الفالسفِة وأصحاب 

وجملِة اإلنسانيّة )املعمورة(. ومن طبيعِة هذه املرجعيِّة أن تكون نظريًّة 

. وقد بان من خالل الّشاهد الّسابق أّن  أْي أن تكون موضوًعا لعلٍم نظريٍّ

هذا العلَم ال ينظر يف صالح الفرد من جهة ما هو فرٌد، وإنّما ينظر فيه 

من حيث هو عضٌو تنتفع »جملُة املدينِة« بما يحّصله لنفسه من خرٍي 

وفضيلٍة. وذلك عىل مثال الّطبِّ اّلذي ال يعالج عضًوا من أعضاء البدن إالَّ 

ا يفيد العضَو صّحًة تنتفع بها »جملُة البدن«، وإالَّ  وكان ذلك العالُج ممَّ

البدن ككياٍن عضويٍّ محكوٍم  بحقيقة  أْي طبًّا جاهالً  كان طبًّا فاسًدا 

بقوانني طبيعيّة ال يمكن تغيريُها. 

ألجل  هي  الّطبيّة  املعارف  فكلُّ  محالَة:  ال  عمليٌّة  صناعٌة  الطبُّ 

العمل وجزٌء كبريٌ من تلك املعارف يُكتشُف بالتّجربِة وبممارسِة أعمال 

الّصناعة الّطبيّة. ولكّن الّطبَّ ال يكون »صالًحا« إالَّ إذا استند إىل مقّدماٍت 

. ففعُل الّطبِّ يتمثّل يف إعادة  نظريٍّة يتسّلمها الّطبيُب من العلم الّطبيعيِّ

الصّحة إىل جسٍم معلوٍل أو حفظ الصّحة لجسٍم سليٍم. أّما الصّحُة ذاتُها 

إذن  فالّصّحة  نظرّي.  علم  هو  حيث  من  الّطبيعيِّ  العلِم  موضوُع  فهي 

موضوٌع نظريٌّ يعلمه اإلنساُن وليس له فعلُه. ومثال ذلك أّن النِّسَب اّلتي 

تحّدد تركيبة الّدم الصحيّة )الّطبيعيّة( أو إيقاَع نبضات القلب الصحيَّ 

)الّطبيعّي( موضوٌع نظريٌّ يهتّم به العلوم الّطبيعيُّة. أّما الطبُّ من حيث 

هو صناعٌة عمليٌّة فهدُفه إعادُة الصّحة )ِنسب الّدم/ نبضات القلب( إىل 

جسم فقدها. فهو عميلٌّ من جهة املوضوع )هذا الجسم بالّذات وليس 

االقـــــــــراَر  إنَّ   
املرجعّيـِة  بضرورِة 
ّيــــــــــــِة  ر ملعيا ا
هـــــو الشـــــــّرُط 
الّضـــــــــــــروريُّ 
العلــــــِم  إلنقـــاِذ 
)الفلسفة  واملعرفِة 
الّنظريـــــــــــّة(. 
الّشــــــرط  وهــــو 
للّدفاِع  الّضـــروريُّ 
عن فضِل الفالسفِة 
وأصحـــــــــــــاب 
الّرأِي بالّنظـــــــــِر 
إىل »مجلــــــــــِة 
ومجلــِة  املدينِة« 
ومجلــــــــِة  املّلِة 
اإلنسانّيــــــــــــة 

)املعمورة(

,,

,,
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الفعــــــــــَل  إنَّ 
واألوضاَع  الّسياسيَّ 
هما  السّياسّيـــــَة 
موضوُع صناعــــِة 
العملّيِة.  الّسياسِة 
الصورّيُة  العّلُة  ا  أمَّ
املدنــيِّ  لالجتماع 
املتمّثلُة يف الرّتاتب 
، وعّلتـــُه  الوظيفيِّ
الغائّيُة املتمّثلــــُة 
لة  يف الّسعادة املعلِّ
فهما  الرّتاتب،  لذلك 
الّسياســِة  موضوُع 
الّنظرّيِة. فقانـــوُن 
الوجوِد املدنـــــــيِّ 
)الّصورُة والغايــُة( 
هو احملّدد ملـــــــــا 
ميكن أن يكون 
الفعـــــــــُل  عليه 
)الفاعــُل  الّسياسيُّ 
وماّدُة الفعــــــــل( 

وليس العكس

الجسم يف مفهومه العاّم( ومن جهة الغاية )تغيري هذا الجسم من حال 

املرض إىل حال الصّحة(. ولكّن صناعَة الطبِّ العمليَّة محتاجٌة مع ذلك 

رضوريٌّ  قانون  هو  حيث  من  الصّحة  قانون  إىل  أْي   : نظريٍّ أساٍس  إىل 

وكيّلٌّ. فليس اإلنسان هو اّلذي أْوجد أو فَعل تركيبَة الّدِم أو إيقاَع نبض 

. وال  القلِب حتّى يجوز له تغيريُهما دون أن يفقد الجسُم توازنَه الّطبيعيَّ

تختلف تلك الرّتكيبة النّظريّة وال ذلك اإليقاع النّظرّي من فرٍد إىل فرٍد بل 

هما رضوريّان )ال يجوز غريُهما( كّليان )ال يختلفان من فرٍد إىل فرٍد(. 

فيها  املتحّكَم  القانوَن  ألّن  وذلك   . نظريٌّ طبيعيٌّ  موضوٌع  إذن  فالصّحة 

ا »ليس لنا فعله«. والطبيُب يتسّلم املعرفة  والتناسَب املنتَج لها هما ممَّ

النظريّة بماهية الصّحة عن عاِلِم الطبيعيّات ويتّخذ منها مقّدمًة ال ألجل 

املعرفة ذاِتها وإنّما ألجل العمل: أي لكْي يعيد »صناعيًّا« الصّحَة إىل جسم 

فقدها. فإذا كان الطبُّ صناعًة نظريًّة من جهة املقّدمات واملبادئ، وكان 

نظريٌّ  الطبيعيَّ  العلَم  فإّن  والغاية،  املوضوع  جهة  من  عمليًّة  صناعًة 

محض: أي أّن موضوَعه مّما »ليس لنا فعله«، وأّن القصَد فيه مقترٌص 

عىل اكتشاف قانون الصّحة، وأّن كماَل العلِم بهذا القانون يكون بتحصيل 

الفكرِة اليقينيِّة املطابقة ملاهيّة الصّحة )22( . 

واألوضاَع  الّسيايسَّ  الفعَل  إنَّ  القوُل  يمكن  الّطبِّ  مثال  عىل  وقياًسا 

الصوريُّة  العّلُة  ا  أمَّ العمليِّة.  الّسياسِة  صناعِة  موضوُع  هما  السيّاسيَّة 

يف  املتمثّلُة  الغائيُّة  وعّلتُه   ، الوظيفيِّ الرّتاتب  يف  املتمثّلُة  املدنيِّ  لالجتماع 

الّسعادة املعلِّلة لذلك الرّتاتب، فهما موضوُع الّسياسِة النّظريِّة. فقانوُن 

الوجوِد املدنيِّ )الّصورُة والغايُة( هو املحّدد ملا يمكن أن يكون عليه الفعُل 

قانوَن  أّن  مثلما  وذلك  العكس.  وليس  الفعل(  وماّدُة  )الفاعُل  الّسيايسُّ 

الصّحِة هو املحّدُد ملا يمكن أن يفعله الطبيُب ال العكس. فإذا بارش الجاهُل 

ى طبيبًا )23(. والجاهُل بماهيِّة  بماهيّة الصّحة معالجَة النّاِس فإنّه ال يُسمَّ

,,

,,

]22[ عرّب ابن سينا عن هذه الوضعيّة اإلبستمولوجيّة لصناعة الّطبِّ أحسن تعبرٍي يف القانون 

. انظر، املقّدمة، ص، 15-16. وانظر أيًضا، الفصلني األّولني من الكتاب األّول املعنون  يف الّطبِّ

»يف حّد الّطبِّ وموضوعاته من األمور الّطبيعيّة«، ص، 22-19.

]23[ وماهيّة الصّحة تتمثّل صوريًّا يف النّسبة الّطبيعيّة للسّكر يف الّدم مثال. بينما هي تتمثّل 

ا يف حياة الجسم بوصفه كيانًا عضويًّا. فإذا كان  غائيًّا يف طبيعة الوظيفة اّلتي يؤّديها عضٌو مَّ

املعالُج للمريض جاهالً بماهيّة الصّحة لم يكن طبيبًا إالَّ بحسب الظّن وعرضيًّا.
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]24[ اآلراء. ص، 118.

علُم  بها  ويختصُّ  الّطبِّ  علُم  بها  يختّص  اّلتي  الوضعيّة  هذه  عن   ٍ معربِّ نصٍّ  وأفضُل   ]25[

الّسياسِة أيًضا عىل سبيل التّماثل والتّناسب هو هذا النّصُّ للّشيخ الّرئيس من كتابه القانون 

إليها  أشار  الّطبِّ كما  اإلبستمولوجيّة لصناعة  الوضعيّة  الكاشُف عن  النصٌّ  . وهو  الّطبِّ يف 

الرباهني  استعمال  كيفيّة  »يف  امُلَعنَْوِن  الّرابِع  الفصِل  يف  وخاّصًة  الربهان  كتاب  يف  الفارابي 

األنماط  الفارابي  يشح  حيث   .75-65 ص،  خاّصة،  انظر  النّظريّة«  الّصنائع  يف  والحدود 

العلوم  بني  األساسيّة  االختالف  أوجه  عن  ويكشف  بعًضا  بعَضها  العلوم  ملشاركة  املختلفة 

النّظريّة والعلوم العمليّة. يقول الّشيُخ الّرئيس: »إّن الّطبَّ )الّسياسة( علٌم يُتَعرَّف منه أحواُل 

( من جهة ما يصّح ويزول عن الّصّحِة  بدن اإلنسان )أحوال املدينة من حيث هي جسٌم سيايسٌّ

إىل  ينقسم  )الّسياسة(  الّطبَّ  إّن  يقول  أن  ولقائٍل  زائلًة.  الّصّحَة حاصلًة ويسرتّدها  ليحفظ 

إّن  يَُقال  إنّه  ونقول  نجيب  علٌم. وحينئٍذ  إنّه  قلتم  إذْ  نظًرا  كّله  قد جعلتم  وأنتم  نظٍر وعمٍل، 

الّطبِّ  إّن من  من الّصناعات ما هو نظريٌّ وعميلٌّ ومن الحكمة ما هو نظريٌّ وعميلٌّ ويَُقال 

)الّسياسة( ما هو نظريٌّ وعميلٌّ... فإذا قيل إّن من الّطبِّ ما هو نظريٌّ ومنه ما هو عميلٌّ، فال 

يجب أن يَُظنَّ أّن مراَدهم فيه هو أّن أحَد قسمْي الّطبِّ هو تعليم العلم )علم الّسياسة( والقسم 

اآلخر هو مبارشة العمل )ممارسة الّسياسة( كما يذهب إليه وهُم كثرٍي من الباحثني عن هذا 

املوضِع. بل يحقُّ عليك أن تعلم أنَّ املراَد من ذلك يشٌء آخر وهو أنّه ليس واحٌد من قسمْي الّطبِّ 

)الفلسفة الّسياسيّة( إالّ علًما، لكن أحَدهما علُم أصوِل الّطبِّ )الّسياسة النّظريّة( واآلخَر علُم 

كيفيِّة مبارشتِه )الّسياسة العمليّة(. ثّم يُخصُّ األّوُل منهما باسم العلم )الّسياسة النّظريّة( 

ى ملًكا إالَّ مجاًزا أو باشرتاك االسم. وأّما »املدينة  االجتماِع املدنيِّ ال يُسمَّ

الفاضلة )فهي( تشبه البدَن التّامَّ الّصحيَح، اّلذي تتعاون أعضاؤه كلُّها 

هي  املدينِة  فصّحَة  عليه«)24(.  حفظها  وعىل  الحيوان  حياة  تتميم  عىل 

تؤّهل  اّلتي  النّظريِّة  الّسياسِة  موضوُع  وهي  املعياريُّة،  املرجعيُّة  إذن 

الفيلسوَف  أنَّ  غري  املدينة.  عىل  فضٍل  ذا  يكونا  ألن  املتعّقَل  الفيلسوَف 

طبيٌب نظريٌّ أّوالً وبالّذات: فهو اّلذي يكشف عن صّحِة املدينِة يف الفكرِة 

عىل  بناًء  العالج  أعمال  يبارش  اّلذي  الحّق  الّطبيب  مثل  وذلك  واملفهوِم. 

قانون رضوريٌّ  َة من حيث هي  حَّ الصِّ تعّرف  نظريٍّة طبيعيٍّة  مقّدماٍت 

ٌّ. وهذه املقّدمات تتعّلق »بما ليس لنا فعلُه« وهي باستمرار موضوٌع  كيلِّ

لعلٍم نظريٍّ حتّى وإْن اعتمدها الّطبيب مقّدمات لصناعته العمليّة )25(. 

ا ليس لنا فعلُه. ففيَم يتمثّل تحديًدا؟  ثّمة يف الّسياسِة إذن يشٌء مَّ
املدينـــة  تشبه 
البـــــدَن  الفاضلة 
الّصحيــــــَح،  الّتامَّ 
تتعــــــــاون  اّلذي 
هــــــا  أعضاؤه كلُّ
على تتميم حيــاة 
وعلــــــى  احليوان 
حفظها عليـــــه«.

فصّحَة املدينـــــِة 
هي إذن املرجعّيــُة 
املعيارّيُة، وهـــــي 
الّسياســِة  موضوُع 
الّنظرّيِة اّليت تؤّهل 
املتعّقَل  الفيلسوَف 
ألن يكونـــــــا ذا 

فضٍل على املدينة

,,

,,
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 إنَّ العلَم املدنيَّ جزٌء من الفلسفِة العمليِّة )إىل جانب علم األخالق(. غري 

أنَّ صفَة العميلِّ هنا ال تعني مبارشَة العمِل الّسيايسِّ وصناعِة امللك، وإنّما 

تعني أن يكون العمُل الّسيايسُّ موضوَع نظٍر علميِّ وذلك ألجل الكشِف عن 

القوانني الكّليّة لصناعة الّسياسة من جهة الفعل )الّسائس( ومن جهة 

ماّدة الفعل )املجتمع(. فعلُم الّسياسِة العلميُّ يسعى إذن إىل الكشف عن 

الشوِط العاّمِة للعمل الّسيايّس ومقتضياِته الّذاتيِّة ووجه الكمال فيه، 

العمِل  فمبارشُة  العمليِّة.  الّصناعِة  أعماَل  النّاظُر  العالُم  يبارش  أن  دون 

ى النّظُر العلميُّ )الفلسفة(  يشٌء آخر غري النّظِر العلميِّ يف العمل. ويُسمَّ

يف العمِل )الّسياسة( علًما عمليًّا )فلسفة عمليّة(. هذا من جهة معنى 

قولنا »علم الّسياسِة العميلِّ«. أّما النّظريُّ يف الّسياسِة فهو جملة املبادئ 

الّسيايسُّ مقّدماٍت  الّطبيعيِّ ويتسلَّمها  بَْعَد  َما  العلُم  اّلتي يربهن عليها 

ينطلق منها يف بناء املدينة أو إصالحها. فإذا نظر الّسيايسُّ يف املقّدمات ما 

الّطبيعيّة )امليتافيزيقيّة والالّهوتيّة( وجادل فيها أو حاول الربهنَة  بعد 

عليها فهو ال يجادل وال يربهن من جهة ما هو سيايسٌّ بل من جهة ما 

هو ميتافيزيقيٌّ ورجل الهوت )الّسياسة النّظريّة( )26(  . 

الّنظــــــــــــريُّ 
يف الّسياســــِة فهو 
اّليت  املبادئ  مجلة 
العلُم  عليها  يربهن 
الّطبيعيِّ  َبْعَد  َما 
يتسلَّمهـــــــــــا  و
مقّدماٍت  الّسياسيُّ 
منهـــــــــا  ينطلق 
يف بناء املدينـــــة 
أو إصالحهـــــــــا. 
الّسياسـيُّ  نظر  فإذا 
يف املقّدمـــــــــات 
الّطبيعيــّة  بعد  ما 
يقيـــّة  فيز مليتا ا (
والاّلهوتيــــــــّة( 
وجادل فيهــــــــــا 
الربهنـــَة  حاول  أو 
عليها فهو ال جيادل 
وال يربهن من جهة 
بل  سياسيٌّ  هو  ما 
هـــــو  ما  جهة  من 
ميتافيزيقيٌّ ورجل 
الهوت )الّسياســـة 

الّنظرّية(

,,

,,

أو باسم النّظر، ويَُخصُّ اآلخُر باسم العمل )الّسياسة العمليّة(. فنعني بالنّظر منه ما يكون 

التّعليُم فيه مقيَّد االعتقاِد فقط من غري أن يتعّرض لبياِن كيفيِّة عمٍل... ونعني بالعمل منه ال 

العمل بالفعل وال مزاولة الحركات البدنيّة )ممارسة الّسياسة فعليًّا( بل القسم من الّطبِّ اّلذي 

يفيد التّعليُم فيه رأيًا )التّعّقُل الّسيايسُّ حيث يكون املتعّقُل ذا رأٍي كما أشار الفارابي إىل ذلك يف 

معاني العقل(. وذلك الّرأُي متعّلٌق ببياِن كيفيِّة عمٍل... فهذا التّعليم يفيدك رأيًا هو بيان كيفيّة 

العمل. فإذا عملَت هذين القسمني )الّسياسة النّظريّة والّسياسة العمليّة(، فقد حصل لك علٌم 

 . علميٌّ وعلٌم عميلٌّ وإن لم تعمل َقطُّ )وإن لم تمارس الّسياسَة(«. ابن سينا، القانون يف الّطبِّ

ص، 19-20. الكالُم املجعول بني قوسني أضفناه نحن حتّى يتبنّي لنا وجه التّناسب بني الّطبِّ 

والّسياسِة.

 ) ]26[ يقول ابن سينا: »... فبعُض هذه األمور )املوضوعات اّلتي ينظر فيها الّطبيُب/ الّسيايسُّ

إنّما يجب عليه من جهة ما هو طبيٌب أن يتصّوره باملاهيّة فقط تصّوًرا علميًّا ويُصدِّق بهلِّيَّته 

عليه  يجب  )أْي  الّطبيعيِّ  العلِم  صاحِب  من  مقبوٌل  له  وضٌع  أنّه  عىل  تصديًقا  بوجوده(  )أْي 
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التّمييِز  نظر  زاوية  من  الّطبِّ  عىل  الّسياسَة  نقيس  وعندما 

الّسياسيِّة  الكتِب  والعميلِّ تصبح معماريُّة  النّظريِّ  بني  اإلبستمولوجيِّ 

الفارابيِّة مشوعًة: فجميُعها دون استثناء ال يصل إىل املوضوِع الّسيايسِّ 

العميلِّ )االجتماع البشّي وأنواع املدن( إالّ من طريِق امليتافيزيقا والنّظر 

اإللهّي يف وجٍه من وجوِهه اّلذي يشّكل املضموَن املعريفَّ لعلِم الّسياسِة 

اّلتي  هي  والّسياسِة  الّطبِّ  بني  اإلبستمولوجيُّة  واملقايسُة  النّظريِّة. 

تجعلنا نتبنّي الّسبَب يف استعمال الفارابي ملفهوم »الوضع« )ما يوضع 

لهم/ ما ينبغي أن يوضع لهم...( يف تحديد اآلراء اّلتي ينبغي ألهل املدينة 

 Postulats »األوضاع«  وأن يشرتكوا فيها. فهذه  يعتقدوها  أن  الفاضلة 

منها  تنطلق  اّلتي  املقّدمات  هي   Présuppositions »املسّلمات«  أو 

الربهاُن  أّما  النّظريِّة.  الّسياسِة  من  تتسّلمها  أن  بعد  العمليُّة  الّسياسُة 

النّظريِّة بوصفها مبحثًا من مباحِث  الّسياسِة  عليها فيكون من مهامِّ 

امليتافيزيقا والالّهوت أو وجًها من وجوهها. وإالّ ما معنى قول الفارابي 

يف الفصل األّول من فصول املبادئ: »الّشء اّلذي ينبغي أن يوضع إلًها يف 

املّلة الفاضلة... وبأّي صفات ينبغي أن يوصف... وأيُّ أسماٍء ينبغي أن 

ى بها...« )27( ؟ وما معنى قوله يف الفصل الثّاني: »ذكر املوجودات  يُسمُّ

اّلتي ينبغي أن توَضـع روحانينّي ومالئكـة يف املّلـة الفاضلــة...« )28(؟ 

نقيــــس  عندما 
ســـــــــــــَة  لّسيا ا
من  الّطــــــبِّ  على 
الّتمييِز  نظر  زاوية 
اإلبستمولوجــــيِّ 
بني الّنظــــــــــريِّ 
والعمليِّ تصبـــــح 
الكتـِب  معمارّيُة 
الّسياسّيِة الفارابّيِة 
مشروعـــــــــــًة: 
فجميُعهـــــــا دون 
استثناء ال يصــــل 
املوضـــــــــوِع  إىل 
العملــيِّ  الّسياسيِّ 
)االجتماع البشـرّي 
وأنواع املدن( إاّل من 
امليتافيزيقا  طريِق 
والّنظر اإلهلـــّي يف 
وجوِهه  من  وجٍه 
يشّكــــــل  اّلذي 
املعرفـــيَّ  املضموَن 
لعلِم الّسياســـــــِة 

الّنظرّية.

,,

,,

عليه.  للربهنة  مضطرًّا  يكون  أن  دون  املسّلمات  من  أنّه  عىل  الّطبيعيّات  عاِلم  من  يقبله  أن 

فذلك من اختصاص عاِلم الّطبيعيّات(... وإذا رشع بعض املتطبّبني )الّسياسينّي( وأخذ يتكّلم 

الّطبيعّي  العلم  موضوع  من  ذلك  يتلو  وما  والّسعادة...(  )الفضيلة  واملزاج  العنارص  إثبات  يف 

النّظريّة وهي موضوُع علٍم ما بعد طبيعّي( فإنّه يغلط من حيث يورد يف صناعة  )الّسياسة 

الربهان  إقامة  حاول  إذ  وجالينوس   ... الّطبِّ صناعة  من  ليس  ما  العمليّة(  )الّسياسة  الّطبِّ 

عىل القسم األّول )الّطبُّ النّظريُّ اّلذي هو تابع للّطبيعيّات/ الّسياسُة النّظريُّة اّلتي هي تابعة 

( ولكن من جهة أنّه يجب أن  للميتافيزيقا( فال يجب أن يحاول ذلك من جهة أنّه طبيٌب )سيايسٌّ

يكون فيلسوًفا )الفيلسوف الّسيايّس( يتكّلم يف العلم الّطبيعّي )يف امليتافيزيقا(«. ن.م. ص، 21-

22. الكالُم املجعول بني قوسني أضفناه نحن حتّى يتبنّي لنا وجه التّناسب بني الّطبِّ والّسياسِة.

]27[ فصول املبادئ. ص، 79.

]28[ ن.م. ص، 82.
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وما معنى قوله يف الّسياسة: »فاألّول هو اّلذي ينبغي أن يُعتََقد فيه أنّه 

هو اإلله...« )29(. أو قوله يف اآلراء: »األسماء اّلتي ينبغي أن يُسّمى بها 

األّول هي...« )30( ؟ 

لقد أّلف الفارابي كتاَب اآلراِء باحثًا يف مبادئ آراء أهل املدينة الفاضلة 

فاستغرقت املباحُث امليتافيزيقيُّة الجزَء األعظَم من الكتاب )25 فصالً(. 

يف حني أّن الحديَث يف املدينة واآلراء املشرتكة ألهل املدن الحٌق يف الفصول 

األخرية )12 فصالً(. وهذه املبادئ هي األساُس النّظريُّ اّلذي تنبني عليه 

)الله  العقيلِّ  بالالّهوت  تتعّلق  وهي   .) املدنيُّ )العلُم  العمليُّة  الفلسفُة 

بوصفه العقل األّول( والكوسمولوجيا العقليِّة )العالم الّصادر عىل سبيل 

الفيض العقيلِّ( والسيكولوجيا العقليّة )النّفس عاّمًة والنّفس النّاطقة 

خاّصًة( )31( . 

لقد أّلف الفارابي 
كتاَب اآلراِء باحًثا 
أهل  آراء  مبادئ  يف 
الفاضلـــة  املدينة 
املباحُث  فاستغرقت 
امليتافيزيقّيـــــــُة 
األعظـــــــَم  اجلزَء 
من الكتـــــــــاب 
فـــــي  فصاًل(.   25(
حني أّن احلديـــَث 
واآلراء  املدينة  يف 
ألهـــل  املشرتكة 
املدن الحٌق فــــــي 
األخيـــرة  الفصول 
وهـذه  فصاًل(.   12(
األساُس  هي  املبادئ 
تنبين  اّلذي  الّنظريُّ 
الفلسفـــــُة  عليه 
العملّيُة )العلــــــُم 

) املدنيُّ

,,

,,

]29[ الّسياسة. ص، 10.

]30[ اآلراء. ص، 59. فلو أخذنا هذه املقّدمات ونظرنا فيها من جهة ما هي مجّرُد أوضاٍع ورصفنا 

النّظر عن أسسها امليتافيزيقيّة لجاز لنا حينها أن نقول إّن الفارابي فيلسوٌف وضعانيٌّ يف مجال 

الفلسفة الّسياسيّة. وجاز لنا القوُل أيًضا إّن وضعانيّنَه هذه ال تتعّلق بالوجود الّسيايّس فحسب 

بل هي شاملٌة وال يخرج عن دائرتِها حتّى الّسؤال امليتافيزيقّي ذاته. فتكون ميتافيزيقاه حينها 

وعىل نحٍو مفارقيٍّ ميتافيزيقا وضعيّة. وذلك ألّن اّلذي يوجب وضَع تلك املقّدمات امليتافيزيقيّة 

ى...( إنّما هو الّسياسة أي صناعة امللك واملدن.  )ما ينبغي أن يُعتََقد/ ما ينبغي أن يَُسمَّ

إىل ذلك جميل  للميتافيزيقا كما ذهب  نتيجٌة  املدنيّة  الفلسفة  أّن  ]31[ وال يعني ذلك رضورًة 

يطرق  ال  الفارابي  أّن  عىل  مؤّكًدا  العايل  بنعبد  الّسالم  عبد  ذلك  عيل  اعرتض  وقد  مثالً.  صليبا 

امليتافيزيقا  قضايا  يطرق  هو  ذلك  من  العكس  عىل  بل  امليتافيزيقا  إطار  يف  الّسياسة  قضايا 

أنّه »ال يمكن أن تقوم سياسٌة دون معرفة  الّسياسة. ويستنتج بنعبد العايل من ذلك  يف إطار 

امليتافيزيقا ذاتها«. ويستدّل عىل ذلك بقول ألرنالديز  الّسياسة هي هاته  إّن  ميتافيزيقيّة، بل 

جاء فيه أّن »الّسياسَة هنا كما هي لدى أفالطون عمليّة ونظريّة، هي مسألة معرفة، ال معرفة 

انظر يف ذلك،  للحقيقة كّلها«.  تجريبيّة محدودة لغرض خاّص، ولكن معرفة شاملة معانقة 

ويستنتج   .20-15 ص،  املقّدمة،  الفارابي.  عند  الّسياسة  الفلسفة  العايل،  بنعبد  الّسالم  عبد 

بنعبد العايل قائالً: »ليست الّسياسة إذن نتيجة ملا تقوله امليتافيزيقا. وليست اإللهيّات مقّدمة 

للفلسفة املدنيّة وال أساًسا لها. بل إّن الّسياسة املدنيّة هي غاية مبادئ املوجودات. ومشوع 

الفارابي سيايسٌّ يف مرماه«. ص، 20. ونحن نلتقي مع بنعبد العايل يف مجمل ما ذهب إليه. ولكنّنا 
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فاملبادئُ الّسياسيُّة النّظريُّة تتّخذ يف الّسياسِة العمليِّة صورَة األوضاع 

إىل  تحويلها  عىل  ويعمل  املتعّقُل  الّسيايسُّ  يتسّلمها  اّلتي  املقّدمات  أو 

 » للحقِّ و»مثاالٍت  املدينة  أهل  فيها  يشرتك  »آراء«  إىل  أْي  يٍَّة  عامِّ معرفٍة 

يستعملونها استعماالً مشرتًكا. وال يعتني بالربهنة عىل تلك اآلراء حتّى 

. واملّلُة  الّسيايسُّ النّاظُر أْي امليتافيزيقيُّ الالّهوتيُّ تتّخذ صورَة الحقِّ إالّ 

صوٍر  إىل  املعقولة  املبادئ  تلك  تحّول  اّلتي  هي  الفارابي  عند  الفاضلُة 

تخِييليّة توِقع يف أذهان أهل املدينة املثاالِت املحاكيًة للحقِّ فينفعلون به 

من هذه الجهة وتنهض هّمتُهم لفعل الخريات وترك الّشور.

هكذا يمكن القوُل إّن يف امليتافيزيقا والالّهوت مبادئَ للّسياسِة العمليِّة. 

وتلك املبادئ هي املضموُن املعريفُّ للّسياسة النّظريّة بوصفها العلَم اّلذي 

لنا  »ليس  وبما  األخالقيِّ  فعِلنا  يف  فعلُه«  لنا  »ليس  بما  اليقنَي  يعطينا 

. فإذا كان هذا اليقنُي يتّخذ نظريًّا  فعله« يف وجوِدنا االجتماعيِّ الّسيايسِّ

شكَل القياِس الربهانيِّ الخاصِّ بالفيلسوف )أو فئة الخاّصة( فإنّه يتّخذ 

عمليًّا شكَل الّرأِي امليّلِّ اّلذي ينبغي عىل أهِل املدينِة )العاّمة( اعتقاده حتّى 

تكون مدينتُهم مدينًة فاضلًة )32(. فالربهاُن عىل وجود الله مثالً يكون 

الوجود  )واجب  األنطولوجيا  طريق  برهانيّة:  قياسيّة  طرٍق  ثالثِة  من 

النّفس  اّلذي ال يتحّرك( وطريق علم  الفلك )املحّرك  بذاته( وطريق علم 

القـــوُل  ميكن 
امليتافيزيقا  يف  إّن 
والاّلهوت مبــــادَئ 
العملّيِة.  للّسياسِة 
وتلك املبادئ هــــي 
املعرفـــيُّ  املضموُن 
الّنظرّية  للّسياسة 
اّلذي  العلَم  بوصفها 
مبا  اليقنَي  يعطينا 
لنا فعُلــــه«  »ليس 
يف فعِلنا األخالقيِّ 
ومبا »ليس لنـــــــا 
فعله« يف وجوِدنــا 
االجتماعـــــــــيِّ 

الّسياسيِّ

,,

,,

مع ذلك ال نجد تفسريًا العرتاضه الّشديد اّلذي أبداه ضّد اعتبار الفارابي فيلسوًفا نظريًّا. فهو 

يعارض روزنتال ويعترب أّن النّزعة النّظريّة هي نزعة »مزعومة« ال تدلُّ عىل حقيقة الفارابي. 

انظر، ن.م. ص، 18. ونحن نذهب إىل أّن الفارابي ذو نزعة نظريّة بيّنة وشديدة الحضور يف كّل 

مؤّلفاته. وفيما دون ذلك نلتقي مع بنعبد العايل يف موقفه الّداعي إىل اعتبار املشوع الفلسفّي 

وتبعيُّة  العكس.  ال  للّسياسة  تابعة  امليتافيزيقا  اعتبار  وإىل  مرماه  يف  سيايسٌّ  الفارابي  عند 

تابعة  للّسياسِة: فهي  أساًسا  امليتافيزيقا ليست  أّن  بالّضورة  للّسياسِة ال تعني  امليتافيزيقا 

للّسياسة من جهة ما هي األساس املّشع لها. وهي تابعة للّسياسة من حيث أّن الّسياسة هي 

امليدان الوحيد اّلذي يمكن فيه الكشُف عن صلوحيِّة امليتافيزيقا وجدواها وبالتّايل من حيث هي 

امليدان الوحيد املربّر لوجود الفلسفة.

]32[ يقول عبد الّسالم بنعبد العايل: »فاملدينة الفاضلة عنده )الفارابي( فاضلٌة بآرائها. إذ أّن 

هناك قانونًا كونيًّا يمكن معرفته واستخدامه كنموذٍج لحكم املجتمع البشّي«. ن.م. ص، 19.
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اّلتي  املقّدمة  بمثابة  الله  وجوُد  فيكون  الّسياسة  يف  أّما  األّول(.  )العقل 

يُسلَّم بصدِقها يف شكِل »رأٍي« أو »اعتقاٍد« يُوَضُع: أْي يف شكِل ِملٍَّة)33( . 

وهذا الوضُع اإلبستمولوجيُّ الّرابُط بني امليتافيزيقا والّسياسِة يجعل 

ويجعل  واملبادِئ  األسِس  جهة  من  بامليتافيزيقا  مشوطًة  الّسياسَة 

الّصالحيّة والجدوى والنّفع.  امليتافيزيقا مشوطًة بالّسياسِة من جهة 

ألجل  يتشّكال  أن  ينبغي  الفلسفيِّة  املعارِف  ونسُق  العقِل  فمعماريُّة 

إالَّ  فاضلًة  السياسُة  تكون  وال  فيها.  الفضائِل  ونسِق  املدينة  معماريِّة 

بقدر ما تكون سياسَة الحقيقِة وليس مجّرَد تسّلٍط محض)34(. 

فنحن نالحظ يف كتاب التّحصيل مثال أّن الفارابي لم يمرَّ من النّفسانيات 

وعندما   ...« الفارابي:  يقول  اإللهيّات)35(.  بتوّسط  إالّ  الّسياسيّات  إىل 

ينتهي بالنّظر إىل الفحص عن مبادئ وجود الحيوان، يضطّره إىل النّظر 

يف النّفس... فيّطلع حينئذ عىل العقل وعىل األشياِء املعقولِة... فيضطّره 

الفحص إىل أن يّطلع من ذلك عىل مبادئ أَُخٍر ليست بأجسام وال يف أجسام 

وال كانت وال تكون يف أجساٍم...«)36(. ويقول بعد ذلك: »فتحصل معرفُة 

. فإّن املبدأ األّول هو  املوجودات بأقىص أسبابها. وهذا هو النّظـُر اإللهـيُّ

اّلتي ليست هي أجساًما وال يف أجسام، هي  املبادئ  اإلله وما بعده من 

املبادئ اإللهيّة. ثّم بعد ذلك يشع يف العلم اإلنسانّي...«)37(.    كما نالحظ 

يف مؤّلفات الفارابي الّسياسيّة أّن املباحث امليتافيزيقيّة والالّهوتيّة اّلتي 

بـــــــــــــُط  ا لّر ا
بني امليتافيزيقـــــا 
والّسياسِة جيعـــل 
الّسياسَة مشروطًة 
بامليتافيزيقــــــــا 
من جهة األســــِس 
وجيعــــل  واملبادِئ 
امليتافيزيقــــــــــا 
طــــــــــــًة  مشرو
من  بالّسياســـــــِة 
الّصالحّيـــة  جهة 
واجلدوى والّنفـــع. 
فمعمارّيُة العقــِل 
املعـــــــارِف  ونسُق 
الفلسفّيِة ينبغــي 
أن يتشّكال ألجل 
املدينة  معمارّيِة 
ونسِق الفضائـــــِل 

فيها.

,,

,,

178. وانظر يف  53، ص،  ]33[ انظر يف تمييز الفارابي بني الخاّصِة والعاّمِة، التّحصيل. فقرة 

اّلتي  الجمهور  فلسفُة  هي  فاملّلُة   .186-184 ص،   ،56 فقرة  ن.م.  عنده،  املّلة  مفهوم  معنى 

ذائعًة  فلسفًة  بوصفها  وهي  اإلقناعيّة.  بالّطرق  ذلك  ويكون  رأٍي.  شكِل  يف  عندهم  تحصل 

مشهورًة بّرانيًّة تكون محاكيًة للفلسفِة. 

فكر  عىل  تهيمن  الّسياسيّة  »النّظريّة  بأّن  كراوس  بول  مع  القوُل  يمكن  الّسبب  ولهذا   ]34[

والسيكولوجيا  واألخالق  اإللهيّات  أقصد  )وال  الفلسفيّة  الّدراسات  باقي  أّن  لدرجة  الفارابي 

لبول  الّشاهد  هذا  لها«ورد  وتخضع  النّظريّة  تلك  تتبع  واملنطق(  الّطبيعة  أعني  بل  فحسب، 

كراوس يف كتاب عبد الّسالم بنعبد العايل سابق الّذكر. ص، 14.

]35[ انظر مثال، التّحصيل. ص، 141-136.

]36[ ن.م. ص، 137.

]37[ ن.م. ص، ص، 141.
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]38[ الفصول. فصل 5. ص، 26-25.

ينتظم بمقتضاها العقُل هي مباحث ألجل انتظام املدينة. وهكذا مّلا كان 

موضوُع الّسيايسِّ هو األنفُس )مثلما أنَّ موضوَع الّطبيِب هو األبداُن( 

الّسيايسُّ هي  فعلُه  إليها  يستند  أن  ينبغي  اّلتي  النّظريَّة  املقّدماِت  فإنَّ 

مقّدماٌت نظريٌّة َما بَْعَد طبيعيٍّة أْي هي مقّدماٌت ميتافيزيقيٌّة الهوتيّة. 

يقول الفارابي: »كما أّن الّطبيَب اّلذي يعالج األبدان يحتاج إىل أن يعرف 

األنفس  يعالج  اّلذي  وامللُك  املدنيُّ  كذلك  البدن...  وأجزاء  بأرسه  البدن 

يحتاج إىل أن يعرف النّفَس بأرسها وأجزائها« )38( .

)5-1(

فعُل الّسياسِة هو إذن فعٌل يف أنفس النّاس من حيث هم أجزاُء مدينٍة أْي 

من حيث هم مواطنون. ولذلك ال يمكن للّسيايسِّ أن يستغنَي عن معرفِة 

ها« أْي عن امليتافيزيقا. وال تحصل له هذه املعرفة إالَّ وهي  »النّفِس بأرْسِ

امليتافيزيقا  من  الّسيايسُّ  يحتاجه  ما  أّن  غري   . اإللهيِّ بالنّظِر  مرتبطٌة 

ليس هو العلُم املحُض املتشّكُل يف صورِة اليقنِي النّظريِّ الربهانيِّ وإنّما 

هو العلُم املفيُد للعمِل أْي العلم اّلذي يمكنّه من بناء املدينة. وللّسياسِة 

النّظر والعمل، بعُضها فعٌل  الفاضلِة مستوياٌت مختلفٌة ومتداخلٌة من 

يف  نظٌر  وبعُضها  والّرويّة،  والتّعّقل  التّدبري  سبيل  عىل  الواقع  يف  مبارٌش 

ٍل نظريٍّ فيما يجعل  الواقع عىل سبيل الفكر والّرأي، وبعضها محُض تأمُّ

هذا الواقَع املدنيَّ معقواًل ومشوًعا من منظور العلم اإلنسانّي. وهكذا 

الّسياسة  للعالقِة بني فعل  ِد  املحدِّ اإلبستمولوجيِّ  الجدوِل  ترتيُب  يمكن 

وعلم الّسياسة عىل هذا النّحِو البيانيِّ اإلجمايلِّ:

امليتافيزيقا وموضوُعها نظريٌّ بحت  النّظريِّة: هي  الّسياسِة  علُم  أ- 

 ; النّظريُّ  املوضوع  هذا  ويتمثّل   . برهانيٍّ يقينيِّ  علٍم  شكِل  يف  يتشّكل 

الّضوريِّ  الكونيِّ  القانوِن  أْي يف  الّسياسيِّة«:  »الّصّحِة  أّوالً، يف  ماهيِّة 

اّلذي يجعل من املدينة جسًما سياسيًّا سليًما )العّلة الّصوريّة لالجتماع 

ي  . ويسمِّ املدنّي( ; ثانيًا، يف الّسعادِة بوصفها العّلَة الغائيَّة لالجتماِع املدنيِّ

.» الفارابي هذه الفلسفة النّظريّة »العلَم اإلنسانيَّ

فعُل الّسياســــِة 
فعـــــــــٌل  إذن  هو 
يف أنفـس الّنــــاس 
هــــم  حيــث  مــن 
مدينـــــــٍة  أجزاُء 
أْي من حيـــــــــث 
هم مواطنــــــــون. 
ميكن  ال  ولذلــك 
ســــــــــــيِّ  للّسيا
يستغنـــــــــَي  أن 
عن معرفِة »الّنفِس 
 » هـــــــــــــا ْسِر بأ
أْي عن امليتافيزيقا. 
هذه  له  حتصل  وال 
وهي  إالَّ  املعرفــــة 
بالّنظِر  مرتبطــــٌة 

اإلهليِّ

,,

,,
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ب- علُم الّسياسِة العمليِّة: هي النّظُر العلميُّ يف املمارسِة. وموضوُعه 

إىل  العلم  هذا  ويسعى  اإلراديّة«.  »املعقوالت  بــ  الفارابي  يسّميه  ما 

أعراِضه  يف  نظٍر  دون  املدنّي  للوجود  املحّددة  الكّليّة  القوانني  استخراج 

فالفلسفُة  الّزمان.  عرب  املتقلِّبِة  ورشوِطه  مدينة  إىل  مدينة  من  املتغرّيِة 

الّسياسيُّة العمليُّة ال تمارس العمَل وإنّما تمارس النّظَر يف العمِل وذلك 

»جزُء  هو  حيث  من  اإلنسان  لفعل  العاّمِة  القواننِي  عن  الكشِف  ألجِل 

الفلسفة  هذه  الفارابي  ويسّمي  للمدينة.  مدبّر  هو  حيث  ومن  مدينٍة« 

.» العمليّة »العلَم املدنيَّ

ج- ممارسُة الّسياسِة: هي العمُل الّسيايسُّ املتمثُّل يف معالجِة أوضاِع 

املجتمعاِت الفعليِّة واألعراِض الواردِة عىل املدِن واألمِم وعىل املعمورة بناًء 

النّظريِّة. وملَّا كانت هذه األوضاُع واألعراُض المتناهيًة  املعرفِة  تلك  عىل 

ومتغرّيًة فإنَّ ردَّها إىل قوانني كّليٍّة ورضوريٍّة غريُ ممكٍن. وإنّما تحصل 

الخربُة فيها بطوِل مزاولِة املمارسِة. ويسّمي الفارابي هذه الهيئة العمليّة 

« اّلذي عنه تحصل جودُة الّرأي )39(. « و«التّدبريَ املدنيَّ »التّعّقَل املدنيَّ

ِة عىل املدينِة  حَّ فما لنا فعلُه سياسيًّا )املمكُن العميلُّ( هو حفُظ الصِّ

ا صحيًحا(  )الفضيلة اّلتي هي حالُة املدينِة الفاضلِة بوصفها جسًما تامًّ

ل  حتّى ال تزول، أو اسرتداُدها إذا زالت. وال يكون ذلك ممكنًا إالَّ متى حصَّ

العلم بقواننِي االجتماِع  املتمثَّل يف  العميلَّ  الّسياسِة  أّوالً، علَم   ; الّسيايسُّ 

املدنيِّ اّلتي »ليس لنا فعلُها« وإنّما لنا العمُل بمقتضاها أو العمُل بغري 

مقتضاها ; وحّصل ثانيًا، علَم الّسياسِة النّظريَّ املتمثّل يف العلم بالّسعادة 

من حيث هي الغايَة القصوى والنّهائيَّة املعّللَة لتلك القوانني. وهذه الغاية 

الفلسفــــــــــُة 
العملّيُة  الّسياسّيُة 
ال متارس العمـــــَل 
وإّنا متـارس الّنظَر 
يف العمـــــِل وذلك 
الكشِف  ألجــــِل 
عن القواننِي العاّمِة 
اإلنســـــــان  لفعل 
من حيث هو »جزُء 
مدينٍة« ومن حيث 
هو مدّبر للمدينة. 
الفارابي  ويسّمـــي 
الفلسفــــــة  هذه 
العملّيـــــة »العلَم 

.» املدنيَّ

,,

,,

العمليّة  الّسياسة  بني  منزلة  للتّعّقل  الفارابي  يفرد  كيف  القادم  الفصل  يف  سنالحظ   ]39[

وممارسة الّسياسة وذلك بالّرغم من أّن التّعّقَل املدنيَّ أقرب إىل مبارشة الفعل منه إىل النّظر يف 

الفعل. ويبقى مجال الفعل املمكن للمتعّقل الّسيايّس هو الّرأي وليس هو ممارسة الحكم ذاته. 

يقول الفارابي: »الجزء النّاطق النّظرّي والجزء النّاطق الفكرّي لكّل واحد منهما فضيلة عىل 

حياله. ففضيلة الجزء النّظرّي العقل النّظرّي والعلم والحكمة. وفضيلة الجزء الفكرّي العقل 

العميلّ والتّعّقل والّذهن وجودة الّرأي وصواب الظّن«. ن.م. فصل 33، ص، 50.
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القصوى »ليس لنا فعلُها« هي األخرى، وإنّما لنا العمُل ألجلها أو العمُل 

ألجل غريها من الغايات املظنونة )40(. 

اإلنساِن  لوجوِد  املعّللِة  الغائيِّة  العّلِة  يف  النّظَر  بأنَّ  الفارابي  ويقّر 

للعقِل  موضوًعا  الّسعادُة  كانت  سواًء  الّسياسيِّة  الفضيلِة  أساُس  هو 

ِّ. وليست هذه الغاية مبدأً ناظًما  الفلسفيِّ أو كانت موضوًعا للتّخييِل امليلِّ

لوجودنا الّسيايسِّ فحسب )املدينة( بل ولعلومنا النّظريّة أيًضا )العقل(. 

إنّما  إليه،  آلتَه واملدخَل  املنِطُق  يمثّل  اّلذي  الفلسفيِّة  العلوِم  فبناُء نسِق 

وهذا  الوجوِد.  من  الغايِة  عن  بالّسؤال  اإلنساِن  الهتماِم  استجابًة  كان 

هو محتوى الفقرات األوىل من فلسفِة أرسطو اّلتي مّهد فيها الفارابي 

لعرِض مختلِف األجزاء املكّونة لنسق العلوم الفلسفيّة كما استقّر عند 

املعّلم األّول أرسطو )41(.
بني  العالقــــــُة 
املختلفــــِة  املراتِب 
مــــــــن  للّسياسِة 
وفلسفــٍة  ممارسٍة 
عملّيٍة وفلسفــــٍة 
تكون  قد  نظرّيٍة 
مــن  االجّتاهني  يف 
األسفل  إىل  األعلى 
وذلك  العكس  أو 
اّلذي  الفرق  حبسب 
الفارابــــي  يقيمه 
عندنا  األعرِف  بني 
ذاته  يف  واألعرِف 
وبني مبادِئ الوجوِد 
املعرفـــــِة  ومبادِئ 
وبني نظاِم العقـــِل 
الّتخييـــــل  ونظاِم 

. املّليِّ

,,

,,

]40[ والعالقُة بني هذه املراتِب املختلفِة للّسياسِة من ممارسٍة وفلسفٍة عمليٍّة وفلسفٍة نظريٍّة 

قد تكون يف االتّجاهني من األعىل إىل األسفل أو العكس وذلك بحسب الفرق اّلذي يقيمه الفارابي 

بني األعرِف عندنا واألعرِف يف ذاته وبني مبادِئ الوجوِد ومبادِئ املعرفِة وبني نظاِم العقِل ونظاِم 

التّخييل امليّلِّ.

كيف  وال  النّافعَة،  األشياَء  يستنبط  أن  يمكنه  ليس  اإلنساَن  أّن  »وبنّيٌ  الفارابي:  يقول   ]41[

الّسعُي وإىل أيّها يسعى، ما لم تُعرف الغايُة اّلتي ألجلها يسعى وما لم تكن تلك الغايُة محدودًة 

من  بل  األمِر،  أّوِل  من  كماَلها  تُعَط  لم  اّلتي  املوجودات  من  اإلنسان  فإّن   ]...[ عنده  محّصلًة 

إّما بالّطبع وإّما باإلرادة  اّلتي إنّما تُعَطى أنقَص كماالِتها وتُعطى مع ذلك مبادئ يُسعى بها 

واالختيار نحو الكمال ]...[ فلذلك يضطّر اإلنساُن إىل أن يتأّمل ويفحص ما هو جوهر اإلنسان 

وما كماله األخري... وبنّيٌ أّن الفعَل اّلذي هو الفعُل اإلنسانيُّ إنّما يُعَلم إذا ُعِلم الغرُض اّلذي ألجله 

ُرتِّب اإلنساُن يف العالِم عىل أنّه جزٌء منه وعىل أنّه يكمل به جملُة العالِم ]...[ وإذ كان ما يوجد 

ى  ... ويُسمَّ يف اإلنسان شيئنْي، يشٌء بالّطبيعِة ويشٌء باإلرادِة، فينبغي... أن نعرف الكلَّ الّطبيعيَّ

... ويُنظر فيما لإلنسان باإلرادِة ولسائر األشياِء األَخِر، فيُفَرد لألشياِء  الفحُص النّظَر الّطبيعيَّ

ى العلَم اإلنسانيَّ ]...[ ومّلا كان العلُم اّلذي  الكائنِة عن اإلرادِة نظٌر وفحٌص وعلٌم يُفَرد له، فيُسمَّ

ى يف كلِّ  ينبغي أن يعلمه اإلنساُن ويعمل عىل موجبه هو العلُم اليقنُي دون غريِه، لزم أن يُتوخَّ

 .70-63 اليقنُي«. فلسفُة أرسطو. ص،  العلُم  الّطبيعيّة واإلراديّة  ما يُفَحص عنه من األشياء 

ومبارشًة بعد هذه الفقرات يمّر الفارابي إىل علم املنطق من حيث هو العلُم القادر عىل الكشف 

عن رشائط اليقني ومراتبه.
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الفصل الثاني: 

السعادُة والمدينُة الفاضلُة 
أوْ في الفرِق بين العلِم اإلنسانيِّ والعلِم المدنيِّ
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املدينـــــــــــُة 
الّدرجـــــــــُة  هي 
درجــاِت  من  الّدنيا 
البناِء الّسياســــــيِّ 
ت  للمجتمعــــــــا
تكـــــــون  حيُث 
ـًا  »الّدولُة« جسمـــ
ا مكتفًيـــــــا  تامًّ
ـًا  بذاته اجتماعّيـــ
ـا  ا وثقافيًّ واقتصاديًّ
وحــــــدًة  بوصفه 
مؤتِلفــًة  عضوّيًة 
الّرابطِة  ْكِم  حِبُ ال 
ــــــا  وإنَّ الّدموّيِة 
ْكِم الّرابطــــِة  حْبُ

الّسياسّيِة.

يجدر بنا يف بداية هذا الفصل أن نشري أّوالً إىل املدينة الفاضلة ما هي. 

وأن نشري ثانيًا إىل العلم الّسيايّس ما هو. وليكن ذلك ألجِل الكشِف عن 

الفرِق الجوهريِّ بني العلِم املدنيِّ من حيث هو علٌم عميلٌّ ذرائعيٌّ )يتعّلق 

علٌم  هو  ما  جهِة  من  اإلنسانيِّ  والعلِم  والوسائط(  واألدوات  بالوسائل 

نظريٌّ مقاصديٌّ )يتعّلق باألهداف النّهائيّة والغايات القصوى(. 

)1-2(

املدينُة عموًما هي الّدرجُة األوىل من درجاِت االجتماِع اإلنسانيِّ الكامِل: 

أْي أنّها الّدرجُة الّدنيا من درجاِت البناِء الّسيايسِّ للمجتمعات حيُث تكون 

ا مكتفيًا بذاته اجتماعيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا بوصفه  »الّدولُة« جسًما تامًّ

الّرابطِة  بُْحْكِم  وإنَّما  الّدمويِّة  الّرابطِة  ِبُحْكِم  ال  مؤتِلفًة  عضويًّة  وحدًة 

 » الّسياسيِّة. ويف ما دون املدينة يكون االجتماُع ناقًصا أْي »ما دوَن سيايسٍّ

مثل القريِة واملحّلِة والّسكِة. وال ينبغي أن تُحَمل ثنائيُّة الكماِل والنّقصاِن 

، وإنّما هي داّلٌة فقط عىل الّشِط  - يف هذا الّسياق- عىل املعنى املعياريِّ

عىل  املعياريُّ  الحكُم  أّما  اإلنساِن.  مدنيُّة  تتحّقق  لكي  األدنى  الّضوريِّ 

التّمييِز بني جسٍم سيايسٍّ »صحيٍح«  البشيّة فيتّخذ شكَل  االجتماعات 

وجسٍم سيايسٍّ »مريٍض« أي بني الفاضِل وغرِي الفاضِل.

يقول الفارابي:»... فمنها )االجتماعات اإلنسانيّة( الكاملة ومنها غري 

الكاملة. والكاملُة ثالٌث: عظمى ووسطى وصغرى. فالعظمى اجتماعاُت 

الجماعِة كلِّها يف املعمورة، والوسطى اجتماُع أّمٍة يف جزٍء من املعمورة، 

الكاملِة  وغريُ  أّمٍة.  مسكِن  من  جزٍء  يف  مدينٍة  أهِل  اجتماُع  والّصغرى 
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لها  يتمَّ  أن  يمكن  ال  اّلتي  األنواع  من  »واإلنساُن  أيًضا:  ويقول   .118-117 ص،  اآلراء.   ]42[

يف  كثريٍة  منها  جماعاٍت  باجتماِع  إالَّ  أحواِلها  من  األفضَل  تنال  وال  أمورها  من  الّضوريُّ 

مسكٍن واحٍد. واالجتماعاُت اإلنسانيُّة منها عظمى ومنها وسطى ومنها صغرى. والجماعُة 

اّلتي  األّمة، والّصغرى هي  أمٍم كثريٍة تجتمع وتتعاون، والوسطى هي  العظمى هي جماعُة 

تحوزها املدينُة. وهذه الثاّلثة هي الجماعات الكاملة. فاملدينُة هي أّوُل مراتِب الكماالت. وأّما 

املدنيُّة  النّاقصة... والجماعُة  القرى واملحالِّ والّسكِك والبيوت يف االجتماعات  االجتماعات يف 

هي جزٌء ألّمٍة، واألّمُة تنقسم مدنًا. والجماعُة اإلنسانيُّة الكاملُة عىل اإلطالِق تنقسم أمًما«. 

الّسياسة. ص، 55.

اجتماُع أهِل القريِة واجتماُع أهِل املحّلِة ثمَّ اجتماٌع يف سّكٍة ثّم اجتماٌع 

املدينِة،  ألهل  جميًعا  هما  والقريُة  واملحّلُة  املسكُن.  وأصغُرها  منزٍل.  يف 

إالّ أنَّ القريَة للمدينِة عىل أنّها خادمٌة للمدينِة، واملحّلُة للمدينِة عىل أنّها 

جزؤها. والّسكُة جزُء املحّلِة واملنزُل جزُء الّسّكِة واملدينِة جزُء مسكِن أّمٍة 

إنّما  األقىص  والكماُل  األفضُل  فالخريُ  املعمورِة.  أهِل  جملِة  جزُء  واألّمُة 

يُناُل أّوالً باملدينِة ال باالجتماع اّلذي هو أنقُص منها« )42( .

نستنتج من خالل هذا النّصِّ أنَّ البنيَة الّدنيا لالجتماِع الّسيايسِّ هي 

ينال  أن  لإلنساِن  يمكن  وبها  الّضوريُّ  لإلنساِن  يتّم  فباملدينِة  املدينة: 

مّلِة  بأيِّ  وال  كانت،  مدينٍة  بأيِّ  األفضَل  اإلنساُن  ينال  وليس  األفضَل. 

كانت، وال بأيِّ معمورٍة كانت. وإنّما يناله متى كانت املدينُة أو املّلُة أو 

املعمورُة فاضلًة. ومن هذا الباب تدخل الّسعادُة يف تحديد قيمِة الّسياسِة 

أْي يف الحكِم املعياريِّ اّلذي يتمُّ بمقتضاه تمييُز الّسياسات بعِضها عن 

بعٍض. ولذلك يقول الفارابي: 

»املدينة قد تكون رضوريًّة وقد تكون فاضلًة. فأّما املدينُة الّضوريُّة 

فهي اّلتي إنّما يتعاون أجزاُؤها عىل بلوِغ الّضوريِّ فيما يكون به قواُم 

اّلتي  فهي  الفاضلة  املدينة  وأّما  فقط.  حياِته  وحفُظ  وعيُشه  اإلنساِن 

اإلنساِن  وجوُد  يكون  بها  اّلتي  األشياء  أفضل  بلوغ  عىل  أهلُها  يتعاون 

وقواُمه وعيُشه وحفُظ حياِته. فقوٌم رأْوا أّن ذلك األفضل هو التّمتُّع بالّلذاِت 

وآخرون رأْوا أنّه اليساُر... وأّما سقراط وأفالطون وأرسطوطاليس فإنّهم 

يتّم  باملدينـــِة 
الّضروريُّ  لإلنساِن 
ميكــــــن  وبهـــا 
ينال  أن  لإلنســـاِن 
األفضَل. وليــــــس 
اإلنســــــــاُن  ينال 
األفضَل بأيِّ مدينٍة 
وال  كانــــــــــت، 
بأيِّ مّلِة كانــــت، 
وال بأيِّ معمـــــورٍة 
كانت. وإّنــــــــا 
كانت  متى  يناله 
املدينُة أو املّلــــــُة 
املعمورُة فاضلًة.  أو 
ومن هذا البـــــــاب 
تدخل الّسعـــــادُة 
يف حتديد قيمــِة 

الّسياسِة 
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األشياِء  وسائر  باألغذية  قواُمها  إحداهما  حياتان  له  اإلنساَن  أّن  يرْون 

األوىل.  الحياة  قوامنا وهي  يف  اليوم  إليها  نحن مفتقرون  اّلتي  الخارجة 

اإلنساَن  فإّن  األخرية.  الحياة  وهي  بذاتها...  قواُمها  اّلتي  هي  واألخرى 

ولكن  الحياة  هذه  يف  ال  لنا  يحصل  إنّما  فاألخريُ  وأخريٌ،  أّوٌل  كماالن،  له 

الفضائِل كّلها...  أفعاَل  أن يفعل  األّوُل هو  الحياة األخرية... والكماُل  يف 

وبهذا الكمال يحصل لنا الكمال األخري، وذلك هو الّسعادُة القصوى وهو 

الخري عىل اإلطالق... وسائُر ما يُْؤثَر فإنّما يكون مؤثًرا ألجل نفعه يف بلوغ 

الّسعادة، وكلُّ يشٍء فإنّما يكون خريًا متى كان نافًعا يف بلوغ الّسعادِة... 

فاملدينُة الفاضلُة عندهم هي اّلتي يتعاون أهلُها عىل بلوِغ الكماِل األخرِي 

ذوي  خاّصًة  أهلُها  يكون  أن  يلزم  فلذلك  القصوى،  الّسعادُة  هو  اّلذي 

فضائَل دون سائِر املدِن. ألّن املدينة اّلتي َقْصُد أهِلها أن يتعاونوا عىل بلوغ 

اليسار أو عىل التّمتّع بالّلذات ليس يحتاجون يف بلوغ غايتهم إىل جميع 

الفضائل بل عس أْن ال يحتاجوا وال إىل فضيلٍة واحدٍة، وذلك أنَّ االئتالَف 

والعدَل اّلذي ربّما استعملوه فيما بينهم ليس يف الحقيقة فضيلًة، وإنّما 

هو يشٌء يشبه العدَل وليس بعدٍل« )43( .

الكماُل األّوُل )الفضيلة املدنيّة( هو إذن ألجل كماٍل أخرٍي هو الخري عىل 

اإلطالق. واملالحظ يف نصوص الفارابي أّن املدينَة اّلتي تكون فيها الّسياسُة 

ى مدينًة فاضلًة. ومعنى  ى مدينًة سعيدًة وإنّما تُسمَّ ألجل الّسعادِة ال تُسمَّ

 L’humain َّال يمكن أن يستغرق اإلنساني Le politique َّذلك أنَّ الّسيايس

أداتيٍّ  وجوٌد  باستمراٍر  هو  وإنّما  واملصرِي،  القيمِة  جهة  من  ويستنفده 

إنَّ معنى مفهوِم الفضيلِة ذاتَه ذو مستويني متمايزين;  . بل  أو ذرائعيٍّ

مستوى أّول يتعّلق بوجود اإلنسان )الكمال األنطولوجّي( ; ومستوى ثان 

يتعّلق بفعل اإلنسان )الكمال األخالقّي الّسيايّس(. يقول الفارابي مميّزا 

وقّوُة  الجميُل  »فالُخلُُق  اإلنسانيّة:  الفضيلة  من  املستويني  هذين  بني 

الّذهِن هما جميًعا الفضيلُة اإلنسانيُّة، من قبيل أنَّ فضيلَة كلِّ يشٍء هي 

اّلتي تكسبه الجودَة والكماَل يف ذاته )األنطولوجيا( وتُكِسب أفعاَله جودًة 

)األخالق والّسياسة( )44( .

يف  املالحظ 
نصوص الفارابي أّن 
املدينَة اّليت تكون 
الّسياسُة  فيها 
ال  الّسعادِة  ألجل 
مدينًة  ى  ُتسمَّ
وإّنا  سعيدًة 
مدينًة  ى  ُتسمَّ
ومعنى  فاضلًة. 
الّسياسيَّ  أنَّ  ذلك 
أن  ميكن  ال 
اإلنسانيَّ  يستغرق 
من  ويستنفده 
القيمِة  جهة 
هو  وإّنا  واملصرِي، 
وجوٌد  باستمراٍر 

أداتيٍّ أو ذرائعيٍّ

,,

,,

]43[  الفصول. فصل 28. ص، 46-45.

]44[  التّنبيه. فقرة 6، ص، 234.
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من  )الّسعادة  أنطولوجيًّا  األخرِي  كماِله  عىل  اإلنساِن  وجوُد  كان  ومّلا 

التّعاونيِّ  املدنيِّ  القصوى( هو وجوٌد مشوٌط بالفعِل  الغاية  حيث هي 

العادِل )الفضيلة بوصفها الخري النّافع يف بلوغ الّسعادة( كانت الّسياسُة 

أن  أو  يكتمل  أن  لإلنساِن  يمكن  ال  بدونه  اّلذي  الّضوريَّ  الّشَط  إذن 

يتجوهر. واملالحظ يف نصوص الفارابي أيًضا أّن الّسعادَة يف املستوى األّوِل 

عىل  الّداِل  )الّسعادة(  املعرَِّف  املفرِد  صيغِة  يف  دائًما  تكون  األنطولوجيِّ 

غايٍة واحدٍة ومطلقٍة يمكن لإلنسانيِّة أن تنالها وذلك برصف النّظر عن 

االختالف يف املراتب الّسياسيّة والوظائف االجتماعيّة للفئات واألفراد. أّما 

سعادُة املستوى الثّاني األخالقيِّ الّسيايسِّ فهي سعاداٌت تتحّدد بالنّظر إىل 

املراتب والوظائف. فإذا كانت الفضيلُة األنطولوجيُّة تعني »كماَل وجوِد« 

اإلنساِن، وكانت بذلك مطلقًة من حيث هي الخريُ األقىص الواجب للنّوع 

، فإّن الفضيلَة املدنيَّة تدلُّ عىل كماِل الفعِل، وتكون بذلك نسبيًّة  البشيِّ

فال تتحّدد إالَّ باإلضافِة إىل يشٍء آخَر. وهذه الفضيلُة النّسبيُّة تدلُّ دائًما 

عىل »الَوَسِط العادِل« أو »االعتداِل املتوّسِط« بحسب عبارة الفارابي يف 

التّنبيه )45( . 

)2-2(

ومرَضه  مزاِجه  اعتداُل  هو  البدِن  صّحَة  أّن  »كما  الفارابي:  يقول 

االنحراُف عن االعتداِل، كذلك صّحُة املدينِة واستقامتُها هي اعتداُل أخالِق 

اّلتي هي  أهِلها، ومرُضها التّفاوُت اّلذي يوجد يف أخالِقهم ]…[ األفعاُل 

 ، رشٌّ جميًعا  هما  طرفنِي  بني  املتوّسطُة  املعتدلُة  األفعاُل  هي  الخرياُت 

نفسانيّة  هيئات  فإنّها  الفضائل  وكذلك  نقٌص.  واآلخُر  إفراٌط  أحُدهما 

وملكات متوّسطة بني هيئتني وكلتاهما رذيلتان ]…[ املعتدُل واملتوّسُط 

يُقاُل عىل نحوين، أحدهما متوّسٌط يف نفسه واآلخر متوّسٌط باإلضافِة 

يف  يُستعَمل  اّلذي  املتوّسُط  هو  املتوّسط  وهذا   ]…[ غريِه  إىل  والقياِس 

العدِد  يف  يتُها  كمِّ َر  تُقدَّ أن  ينبغي  إنّما  األفعاَل  فإنَّ  األخالق،  األفعال ويف 

واملقداِر وكيفيَّتُها يف الّشّدِة والّضعِف بحسب اإلضافِة إىل الفاعِل واّلذي 

املالحــــــــــظ 
يف نصوص الفارابي 
أيًضا أّن الّسعـــادَة 
املستــــــــــوى  يف 
األنطولوجيِّ  األّوِل 
دائًما  تكـــــــون 
يف صيغــــِة املفرِد 
)الّسعادة(  ِف  املعــرَّ
غايٍة  علـــى  الّداِل 
ومطلقـــٍة  واحدٍة 
لإلنسانّيِة  ميكن 
أن تناهلــــــــــــــا 
الّنظر  وذلك بصرف 
يف  االختـالف  عن 
الّسياسّية  املراتب 
والوظائــــــــــــف 
االجتماعّيــــــــة 
واألفــــراد.  للفئات 
أّما سعادُة املستـوى 
الّثاني األخالقــــيِّ 
الّسياســـــــــــــيِّ 
فهي سعـــــــــاداٌت 
إىل  بالّنظر  تتحّدد 

املراتب والوظائف

,,

,,

]45[  انظر، ن.م. فقرة 9، ص، 238.
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أهِل  أخـــــالُق 
وأفعاهُلـــم  املدينِة 
احملدودُة هلــــــــم 
رَتِبهـــــــم  حبسب 
إذن  هي  ووظائِفهم 
نسبّيـــــٌة.  فضائُل 
حيصــــــــــل  وما 
ألهل املدينــــــــة 
من سعاداٍت هو إذن 
نسبّيــــٌة  سعاداٌت 
ختصُّ كلَّ رتبـــٍة 
منهم  واحٍد  وكلَّ 
أّما الّسعـــــادُة اّليت 
تتعّلق باملشتــــرك 
ألهل املدينــــــــِة 
أو األّمة أو املعمورة 
من علٍم أو من فعٍل 

فهي واحدٌة، 

إليه الفعُل واّلذي ألجِله الفعُل وبحسب الوقِت والّزماِن... فاملتوّسُط يف كّل 

َر باإلضافِة إىل األشياِء املطيفِة بالفعِل« )46( .  فعٍل هو ما ُقدِّ

رتَِبهم ووظائِفهم  بحسب  لهم  املحدودُة  وأفعالُهم  املدينِة  أهِل  أخالُق 

إذن  املدينة من سعاداٍت هو  وما يحصل ألهل  نسبيٌّة.  إذن فضائُل  هي 

سعاداٌت نسبيٌّة تخصُّ كلَّ رتبٍة وكلَّ واحٍد منهم. يقول الفارابي: »وأهُل 

املدينِة الفاضلِة لهم أشياٌء مشرتكٌة يعلمونها ويفعلونها، وأشياٌء أَُخر من 

علٍم وعمٍل يخصُّ كلَّ رتبٍة وكلَّ واحٍد منهم. إنّما يصري )كلُّ واحٍد( يف حدِّ 

الّسعادِة بهذين: أعني باملشرتِك اّلذي له ولغريه، وباّلذي يخصُّ أهَل املرتبِة 

التي هو منها«)47(. ويقول: »وبنّيٌ أّن الّسعادات اّلتي تحصل ألهل املدينة 

استفادها  اّلتي  الكماالت  تفاضل  بحسب  والكيفيّة  بالكّمية  تتفاضل 

ينالها...«)48(.  اّلتي  الّلذات  تتفاضل  ذلك  وبحسب  املدنيّة،  باألفعال 

وذلك  والكيفيّة.  والكّمية  بالنّوع  تتفاضل  »والّسعادات  أيًضا:  ويقول 

شبيه بتفاضل الّصنائع ههنا«)49(.  تلك هي حاُل الّسعادات املدنيّة اّلتي 

تتحّدد باإلضافِة إىل الّرتبِة والوظيفِة )امللكات والّصناعات( وباإلضافِة إىل 

»األشياء املطيفة بالفعل«. وهي يف مجملها فضائل عىل معنى »االعتدال 

ط« سواًء تعّلقت باألخالق أو باألفعال.  املتوسِّ

املعمورة  أو  األّمة  أو  املدينِة  ألهل  باملشرتك  تتعّلق  اّلتي  الّسعادُة  ا  أمَّ

من علٍم أو من فعٍل فهي واحدٌة، ويُفرتَُض فيها أن تدِرك الكماَل األخريَ 

هو  والنّهائيُّ  األقىص  الكماُل  وهذا  تُطَلب.  أخرى  غايٌة  بعده  ليس  اّلذي 

»املقصوُد بوجود اإلنسان«)50( ، وهو »الخري عىل اإلطالق«)51( ، وذلك بأن 

,,

,,

]46[   الفصول. فصل 3، ص، 24، فصل 18، ص، 36، فصل 19، ص، 38-37. 

]47[  اآلراء. ص، 134.

]48[  الّسياسة. ص، 70.

]49[  اآلراء. ص، 139. وهو قوٌل مقتطٌف من الفصل 31 وهو بعنوان: »القول يف الّصناعات 

والّسعادات«. ص، 139-141. انظر أيًضا، التّحصيل. فقرة 49، ص، 170.

]50[  انظر يف ذلك، الّسياسة. ص، 61.

]51[  انظر، ن.م. ص، 59.
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]52[   انظر يف ذلك، الفصول. فصل 81، ص، 86.

]53[  انظر، الّسياسة. ص، 60.

]54[  انظر، الفصول. فصل 94. ص، 98-97.

35

تصري نفُس اإلنسان من الكمال ما يجعلها مستغنيًة عىل املاّدِة مفارقًة 

اّلتي  أو كان قد مات)52(. والنّفُس  البدُن يحيى  للبدن، وذلك سواًء كان 

تدرك الّسعادَة ليست هي كلُّ ما يف النّفس من ملكات، وإنّما هي الجزُء 

من النّفس اّلذي هو العقُل النّظريُّ أو »القّوُة النّاطقُة النّظريُّة« بحسب 

عبارة الفارابي)53(: فبالعلِم النّظريِّ تُناُل الّسعادُة)54(. وليس معنى ذلك 

أنَّ العلَم كاٍف لكي تكون الّسعادُة حاصلًة بالفعِل ُقنيًة لإلنسان، ولكن 

معناه أّن حصوَل العلِم بالّسعادِة من حيث هي الغايُة القصوى لإلنساِن 

أنّها  ومعنى   . نظريٌّ موضوٌع  إذن  فالّسعادُة   : نظريٍّ بعلٍم  إالَّ  يكون  ال 

موضوٌع نظريٌّ هو أنّها كونيٌّة رضوريٌّة »ليس لإلنسان فعلُها«، بل له 

فقط علُمها أّوالً، ثمَّ له بعد ذاك العمُل ألجلها )فيكون فاضالً( أو العمل 

ألجل غريها من الغايات املظنونة أنّها غايات )فيكون غري فاضٍل(. فهو 

 . يف ذلك حرٌّ

النّعيِم  يف  الخلوَد  وأْوَجد  مثالً  اآلِخَرَة  أْوَجد  اّلذي  هو  اإلنساُن  فليس 

والخلوَد يف الّشقاِء بوصفه مصريًا رضوريًّا بعد الحياة. فهذه موضوعاٌت 

نظريٌّة. وما لإلنساِن فعلُه بعد العلِم النّظريِّ بالّسعادِة هو العمُل ألجلها 

أو العمل لغريها. فمجاُل فعل اإلنسان هو املمكن. ومن املمكن أن يخطئ 

بمقتضاها  يعمل  وال  يصيبها  وقد  الضاّلة(  )املدينة  الّسعادَة  اإلنساُن 

)املدينة الجاهليّة(. فكّل هذه  الفاسقة( بل قد ال يعلمها أصالً  )املدينة 

الغايَة  يضع  اّلذي  هو  اإلنساُن  يكون  أن  أّما  وجائزة.  واردة  اإلمكانات 

نظِر  يَتََجْوهر، فذلك يف  به  اّلذي  استكماَله  يحّدد  اّلذي  من وجوده وهو 

الفارابي غريُ ممكٍن إطالًقا. إّن ما به يَتََجْوهر اإلنساُن فيكتمل وجوُده 

)الّسعادة( موضوٌع نظريٌّ ليس لإلنسان فعلُه وإنّما له العمُل ألْجِله بْعد 

العلِم به. 

يكــــــون  أن 
اإلنساُن هــــو اّلذي 
من  الغايـــَة  يضع 
اّلذي  وهــو  وجوده 
استكماَلـه  حيّدد 
َيَتَجْوهر،  به  اّلذي 
نظــــــِر  يف  فذلك 
الفارابـــــــــي غرُي 
ممكــــٍن إطالًقا. 
َيَتَجْوهــر  به  ما  إّن 
فيكتمل  اإلنساُن 
)الّسعادة(  وجــوُده 
موضــــــوٌع نظريٌّ 
فعُله  لإلنسان  ليس 
وإّنا لــــــه العمُل 
العلِم  بْعــد  ألْجِله 

به. 

,,

,,
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الفارابي:  يقول 
اإلنسانّية  »األشياء 
حصلـــــت  إذا  اّليت 
يف األمم وفــي أهل 
املدن حصلـــت هلم 
بها الّسعــادة الّدنيا 
يف احليـــاة األوىل 
الّسياســـّي(  )اخلري 
والّسعادة القصـوى 
احليــــــــــــاة  يف 
)اخلري  األخــــــرى 
األنطولوجـــــــّي( 
أجناس:  أربعـــــة 
الّنظرّيـة  الفضائل 
ئـــــــــــل  لفضا ا و
ّيــــــــــة  لفكر ا
والفضائل اخلُلقّية 
والّصناعــــــــــات 

العملّية

يقول الفارابي: »... وأّما الّسعادُة فليس ينالها اإلنساُن بأحواله اّلتي 

ما  أو  مثالً  والّصدفة  االتّفاق  بمجّرد  )ما يحصل  ذمٌّ  أو  يلحقها حمٌد  ال 

الّسعادَة هي  ينال  بها  اّلتي  لكّن  وباإلكراه(.  اإلنساُن حمالً  يُحَمل عليه 

جملُة أحواِله اّلتي يلحقه بها حمٌد أو ذمٌّ. وأحوالُه اّلتي يلحقه بها حمٌد 

هو  والثّالث  النّفس...  عوارض  والثّاني  األفعاُل...  أحدها  ثالثٌة:  ذمٌّ  أو 

التّمييُز بالّذهن«)55(. ويقول أيًضا: »األشياء اإلنسانيّة اّلتي إذا حصلت يف 

األمم ويف أهل املدن حصلت لهم بها الّسعادة الّدنيا يف الحياة األوىل )الخري 

األنطولوجّي(  )الخري  األخرى  الحياة  يف  القصوى  والّسعادة  الّسيايّس( 

أربعة أجناس: الفضائل النّظريّة والفضائل الفكريّة والفضائل الخلُقيّة 

والّصناعات العمليّة ]…[ فهذا هو الكمال النّظرّي وهو كما تراه يشتمل 

اّلتي  العميلّ(  الخلُقّي/  الفكرّي/  )النّظرّي/  األربعة  األجناس  علم  عىل 

بها تحصل الّسعادة القصوى ألهل املدن واألمم. واّلذي بقي بعد هذه أن 

تحصل هذه األربعة بالفعل موجودة يف األمم واملدن عىل ما أعطتها األمور 

النّظريّة«)56(. 

األوىل  املعقوالت  »وحصول  األخري:  االستكمال  معنى  محّددا  ويقول 

لإلنسان هو استكمالُه األّول. وهذه املعقوالت إنّما ُجِعلت ليستعملها يف 

الّسعادُة. وهي أن تصري نفس  أن يصري إىل استكماله األخري. وذلك هو 

اإلنسان من الكمال يف الوجود إىل حيث ال تحتاج يف قوامها إىل ماّدة )57(... 

من  وقٍت  يف  وال  أصالً  تُطَلب  وليس  لذاته  املطلوب  الخري  هي  والّسعادة 

األوقات ليُنال بها يشٌء آخر... واألفعال اإلراديّة اّلتي تنفع يف بلوغ الّسعادة 

األفعال  عنها هذه  اّلتي تصدر  وامللكات  والهيئات  الجميلة.  األفعال  هي 

,,

,,

]55[   التّنبيه. فقرة 3، ص، 230. انظر أيًضا، فقرة 4، ص، 231.

]56[  التّحصيل. فقرة 1، ص، 119. فقرة 20، ص، 143.

]57[  يقول الفارابي مؤّكًدا عىل معنى املفارقة: »... وتلك حال األفعال اّلتي ينال بها الّسعادة: 

فإنّه كّلما زيدت منها وتكّررت وواظب اإلنسان عليها، صرّيت النّفَس اّلتي شأنها أن تسعد أقوى 

وأفضل وأكمل إىل أن تصري من حّد الكمال إىل أن تستغني عن املاّدة«. اآلراء. ص، 135-134.
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هي الفضائل. وهذه خريات هي ال ألجل ذواتها بل إنّما هي خريات ألجل 

الّسعادة... والنّاطقة منها عمليّة ومنها نظريّة. والعمليُّة ُجعلت لتخدم 

النّظريَّة )تمتلك الوسائل( والنّظريّة ال لتخدم شيئًا آخر )تُعطي الغايات( 

بل ليوصل بها إىل )علم( الّسعادة« )58(.

(. أّما الّصريورُة )أن يصري إىل/ أن  إنَّ املصريَ موضوٌع نظريٌّ )رضوريٌّ

تصري إىل( إىل ذلك املصرِي فموضوٌع عميلٌّ )ممكٌن(. وهو عميلٌّ أّوالً من 

. وهذه  حيث هو موضوُع نظٍر خاصٍّ هو الفلسفُة العمليُّة أو العلُم املدنيُّ

الفلسفُة العمليُّة ليست مستقّلًة بذاتها أو مكتفيًة بمعقوليِّتها الخاّصِة، 

الوسائِل  يف  فلسفٌة  فهي  النّظريِّة:  للفلسفِة  خادمٌة  دائًما  هي  وإنّما 

والّشوِط اّلتي ينبغي تحصيلُها لكي يصري اإلنساُن إىل الغاياِت واملقاصِد. 

( ينبغي أن  والعلُم بالغايات )الّسعادة بوجهيْها الّسيايسِّ واألنطولوجيِّ

العمُل ممارسًة  كان  وإالَّ  له  بالوسائل سابًقا  العلِم  متقّدًما عىل  يكون 

العميلُّ عىل علٍم آخَر هو  املدنيُّ  العلُم  أن يتأّسس  عمياء. وهكذا ينبغي 

 .» ، وهو ما يسّميه الفارابي »العلَم اإلنسانيَّ بمثابِة علٍم مدنيٍّ نظريٍّ

)علم  اإلنسانيَّ  العلَم  أّن  الّسياق هو  هذا  يف  عليه  التّأكيُد  ينبغي  وما 

سيايسٌّ  علٌم  هو  إنّما  األقىص(  اإلنسانيِّ  الكماِل  علَم  بوصفه  الّسعادة 

لذلك  فاضلٍة.  عمليٍّة  سياسٍة  ألجل  نظريٌّ  سيايسٌّ  علٌم  وهو  باألساِس. 

يقول الفارابي: »وبلوُغ الّسعادِة إنّما يكون بزواِل الّشوِر عن املدِن وعن 

؟  األمِم. ليست اإلراديَّة منها فقط بل والّطبيعيَّة« )59( .فما العلُم اإلنسانيُّ

َع للّسياسِة الفاضلِة؟  وبأّي معنى يكون هذا العلُم األساَس املشِّ

37

ينبغـــــــــــي 
العلُم  يتأّســـس  أن 
العملــــــيُّ  املدنيُّ 
على علٍم آخـــــــر 
َ هو  مبثابـــــــــــِة 
 ، نظريٍّ مدنيٍّ  علٍم 
يسّميـــــه  ما  وهو 
الفارابي »العلــــــَم 
ومـــــا   .» اإلنسانيَّ
ينبغــي الّتأكيـُد 
هذا  فــــــي  عليه 
الّسياق هو أّن العلَم 
اإلنسانـــــــيَّ )علم 
الّسعادة بوصفــــه 
الكمـــــــاِل  علَم 
األقصى(  اإلنسانيِّ 
إّنا هو علٌم سياسيٌّ 
علٌم  وهو  باألساِس. 
سياســـــــيٌّ نظريٌّ 
سياســـــــٍة  ألجل 

عملّيٍة فاضلٍة

,,

,,

]58[   اآلراء. ص، 102-101.

]59[  الّسياسة. ص، 73.
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إذا كانــــــــت 
الّصناعــِة  فضيلُة 
املدنّيِة هــي جودُة 
العمِل، وكانــــت 
الفكــــِر  فضيلُة 
هي جـــــودُة الّرأِي 
فيما  الّظنِّ  وصواُب 
وأجود  أصلـــح  هو 
للفرد )األخــــالق( 
واملنزل )االقتصــاد( 
ينـــــــــــــة  واملد
ما  وهـو  )الّسياسة( 
الفارابي  يسّميه 
فإّن  »الّتعّقِل«،  بــ 
هي  الّنظِر  فضيلَة 
اليقنِي  حصوُل 
يف  الربهانيِّ 
الّضروريِّ  الكلِّيِّ 
يسّميه  ما  وهو 
»العلِم  بــ  الفارابي 

واحلكمِة«

)3-2(

يقول الفارابي: »... فاملاهيُّة والقّوة اّلتي بها تُستنبَط وتُميَّز األعراض 

اّلتي شأنها أن تتبّدل عىل املعقوالت اّلتي شأن جزئيّاتها أن توجد باإلرادِة 

عندما يُلتََمس إيجاُدها بالفعل عن اإلرادة يف زماٍن محدوٍد ومكاٍن محدوٍد 

وعند وارٍد محدوٍد، طال الّزمان أو قرص، عظم املكان أو صغر، هي القّوُة 

]...[ مدنيٌّة  فكريٌّة  فضيلٌة  هي  الفكريُّة  الفضيلُة  فهذه   ]...[ الفكريُّة 

فكلُّ ما كان من هذه الفضائِل الفكريِّة أكمَل رياسًة وأعظَم قّوًة كانت 

الفضائُل الخلُقيُّة املقرتنُة بها أشدَّ وأعظَم قّوًة ]...[ فالفضيلُة الفكريُّة 

اّلتي هي أعظُمها قّوًة والفضيلُة الخلقيُّة اّلتي هي أعظُمها قّوًة ال يفارق 

أن  إالَّ  يمكن  ال  ا  جدًّ الّرئيسَة  الفكريَّة  الفضيلَة  أّن  وبنّيٌ  بعًضا.  بعُضها 

والفضيلُة  النّظريُّة  الفضيلُة  فتكون  النّظريِّة...  للفضيلِة  تابعًة  تكون 

غريَ  الّرئيسُة  والّصناعُة  الّرئيسُة  الخلقيُّة  والفضيلُة  الّرئيسُة  الفكريُّة 

مفارٍق بعُضها لبعٍض، وإالَّ اختّلت هذه اآلخرة ولم تكن كاملًة وال الغايُة 

يف الّرياسِة كاملًة« )60( .

فإذا كانت الّصناعُة تحصل بفضِل القّوِة النّاطقِة العمليِّة املهنيِّة من 

حيث هي ممارسٌة فعليٌّة لـ »صناعِة امللِك واملدينِة« )61( )املهنُة امللكيُّة: 

صناعُة الّسياسِة(، وكانت الّرويُّة  يف األعراِض اّلتي تتبّدل عىل املعقوالت 

الّسيايسُّ  )الفكُر  الفكريِّة  العمليِّة  النّاطقِة  بالقّوِة  تحصل  إنّما  اإلراديِّة 

النّاطقِة  بالقّوِة  إالَّ  تكون  ال  النّظريَّة  الفضيلَة  فإنَّ  التّعّقل(   : املدنيُّ أو 

(. وإذا كانت فضيلُة الّصناعِة املدنيِّة هي جودُة  النّظريِّة )العلُم الّسيايسُّ

هو  فيما  الّظنِّ  وصواُب  الّرأِي  جودُة  هي  الفكِر  فضيلُة  وكانت  العمِل، 

)الّسياسة(  واملدينة  )االقتصاد(  واملنزل  )األخالق(  للفرد  وأجود  أصلح 

النّظِر هي حصوُل  وهو ما يسّميه الفارابي بــ »التّعّقِل«، فإّن فضيلَة 

,,

,,

]60[  التّحصيل. فقرات 26-41، ص، 160-149.

أيًضا  25. ويستعمل  4، ص،  ]61[  هذه العبارة يستعملها الفارابي يف الفصول. انظر، فصل 

و«الّصناعة  املدن«  تدبري  وصناعة  امللكيّة  و«املهنة  امللكيّة«  واملهنة  امللكيّة  »الّصناعة  عبارات 

املدنيّة«. انظر، الفصلني 21 و 32، ص، 39 و ص، 49.
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لّسياســـــــــُة  ا
عنـــد  الفاضلــــُة 
الفارابي تفرتض أن 
الفكـريُّ  يكون 
واألخالقــــــــــيُّ 
والّصناعــــيُّ تابًعا 
نظــــــــــريٍّ  لعلٍم 
فال تفاِرق الّسياسُة 
العملّيُة الّسياســَة 
وإّنــــــا  الّنظرّيَة 
تكون حتتهـــــــا 
هلــــــــــا.  وتابعًة 
فالّسياسُة العملّيُة 
ناتهــا  بكلِّ مكوِّ
)الفكــر/اخلُلق/ 
ال  الّصناعـــــــــة( 
تكون فاضلًة إذن 
إذا كانت حتت  إالَّ 
الّسياســـــيِّ  العلِم 

الّنظرّي

,,

,,

ِّ الّضوريِّ وهو ما يسّميه الفارابي بــ »العلِم  اليقنِي الربهانيِّ يف الكيلِّ

والحكمِة« )62( . 

واملالحظ يف النّصِّ الّسابِق أّن الفارابي يذهب إىل أّن الّرياسة الكاملة 

الّصناعيُّة  املستويات  هذه  كانت  متى  تتعّطل  الفاضلة(  )الّسياسة 

فالّسياسُة  بعٍض.  عن  بعضها  معزولًة  والنّظريُّة  والفكريُّة  والخلقيُّة 

لعلٍم  تابًعا  والّصناعيُّ  واألخالقيُّ  الفكريُّ  يكون  أن  تفرتض  الفاضلُة 

نظريٍّ فال تفاِرق الّسياسُة العمليُّة الّسياسَة النّظريَّة وإنّما تكون تحتها 

وتابعًة لها. فالّسياسُة العمليُّة بكلِّ مكوِّناتها )الفكر/ الخلُق/ الّصناعة( 

)63(. وعىل  ال تكون فاضلًة إذن إالَّ إذا كانت تحت العلِم الّسيايسِّ النّظريِّ

هذا النّحو يتشّكل يف الّسياسِة املوضوُع النّظريُّ اّلذي ال يجعله الفارابي 

]62[   انظر يف ذلك، الفصول. فصل 7، ص، 29-30. فصول 33-35. ص، 50-52. فصل 39، 

ص، 55-56. فصل 42، ص، 57-58. فصل 85، ص، 89. فصل 95، ص، 99.

]63[  يقول الفارابي يف الربهان: »والصناعُة تكون جزَء صناعٍة أخرى متى كان موضوُعها نوًعا 

يف الحقيقِة ملوضوع صناعٍة أخرى... وتكون الصناعُة تحت صناعٍة أخرى متى كان موضوُعها 

أنّه مأخوذٌ بحاٍل تجعله أخصَّ من غري أن يصري بتلك الحال نوًعا  أخصَّ من موضوِع تلك. إالّ 

ملوضوِع الصناعِة التي هي أعّم«. الربهان. ص، 64. انظر ملزيد التّفصيل، ص، 64-72.ويميّز 

الفارابي يف املّلة بني مفهومْي »جزء« و« تحت« ويميل إىل اعتبار عالقة »الجزء« محّددًة للعلوم 

التي تكون أسباُب جزئيّاِتها معطاة يف كلِّيات العلم األعىل، وإىل اعتبار عالقة »تحت« محّددًة 

للعلوم التي تكون مقّدماتُها مربهنًة يف العلم األعىل. فاملّلة مثال »تحت« الفلسفة وليست جزًء 

منها وذلك بمعنى أّن الرباهنَي عىل ما تحتوي عليه املّلُة إنّما تعطيها الفلسفُة. انظر، املّلة. ص، 

47-52. فالطبُّ مثالً »تحت« العلِم الطبيعيِّ وليس »جزًء« منه، بمعنى أّن املقدِّمات الّطبيعيَّة 

النّظريَّة اّلتي ينطلق منها الّطبُّ ال تتربهن يف الّطبِّ وإنّما تتربهن يف العلوم الّطبيعيِّة. فأسباُب 

جزئيّات صناعة الّطبِّ )وهذه الجزئيّات هي صّحة هذا الجسم أو مرضه: ملاذا اختّل نبُض القلب 

مثالً؟( ليست معطاة يف كّليّات العلم الّطبيعيِّ )مفهوم الّصّحة: اإليقاع الّطبيعّي لنبض القلب 

مثالً( وإنّما هي موضوٌع عميلٌّ يُكتََشف بالتّجربة. فأسباُب اختالل نبض القلب مثالً مختلفٌة 

فهو  للّصّحِة  الّكيلُّ  املفهوُم  أّما  عمليًّا.  عنها  يبحث  أن  الّطبيب  وعىل  شخٍص  إىل  شخٍص  من 

الّصناعة  الّطبيعيّات ويعتمده مقّدمًة من مقّدمات  عاِلم  الّطبيُب من  يتسّلمه  مفهوٌم نظريٌّ 

 . الّطبيّة. ووضعيُّة الّسياسة مماثلٌة لوضعيِّة الّطبِّ
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حلكمــــــــُة  ا
توِقـــــــف  اّليت  هي 
الّسعــــــــادِة  على 
يف احلقيقـــــــــِة. 
اّلــذي  هو  والّتعّقُل 
مـــــا  على  يوِقف 
فعُلــــــه  ينبغـــي 
حتصل  حّتــــــــى 
فهذان  الّسعــــــادُة. 
الفارابــــــي  حسب 
هما املتعاضـدان يف 
اإلنســـان  تكميل 
تكــــــــون  حّتى 
هي  احلكمـــــــُة 
اّليت تعطي الغايـــَة 
القصوى، والّتعّقــُل 
به  ُتَنال  ما  يعطي 

تلك الغاية

العلم  هو  آخر  لعلم  مبحثًا  يجعله  وإنّما  املدنيِّ  النّظر  مهامِّ  من  مهّمًة 

اإلنسانّي. فالعلُم املدنيُّ )الفلسفُة العمليُّة( ينبغي أن يكون تحت العلِم 

اإلنسانيِّ )الفلسفُة النّظريُّة( حتّى تكون الّسياسُة فاضلًة. فكيف ذلك؟

يقول الفارابي: »الحكمُة إذ كان يخّصها أنّها تعلم األسباب القصوى 

ن اإلنساُن  ٍر، وكانت الغايُة القصوى اّلتي ألجلها كوِّ اّلتي لكلِّ موجوٍد متأخِّ

اّلتي توِقف عىل  إذن هي  الّسعادُة، والغايُة أحُد األسباِب، فالحكمُة  هي 

إذ كانت هي  الحكمَة  الحقيقِة. وأيًضا فإنَّ  الّسعادُة يف  اّلذي هو  الّشِء 

الفضيلَة  املوجوداِت  سائُر  استفاد  عنه  اّلذي  األّول  الواحد  تعلم  وحدها 

والّسعادَة... فهي إذن تعلم أعظم الكمال اّلذي استفاده اإلنساُن عن األّوِل 

وذلك هو الّسعادة. والحكمُة إذن هي اّلتي توِقف عىل الّسعادِة يف الحقيقِة. 

والتّعّقُل هو اّلذي يوِقف عىل ما ينبغي فعلُه حتّى تحصل الّسعادُة. فهذان 

اّلتي  هي  الحكمُة  تكون  حتّى  اإلنسان  تكميل  يف  املتعاضدان  هما  إذن 

تعطي الغايَة القصوى، والتّعّقُل يعطي ما تُنَال به تلك الغاية ]...[ أجزاُء 

املدينِة ومراتُب أجزاِئها يأتلف بعضها مع بعض وترتبط باملحبّة وتتماسك 

وتبقى محفوظًة بالعدِل وأفاعيِل العدِل... ويلتئم ذلك باالشرتاك يف اآلراء 

واألفعال. واآلراء اّلتي ينبغي أن يشرتكوا فيها هي ثالثة أشياء: يف املبدأ 

ويف املنتهى وفيما بينهما« )64(. 

والنّظُر  اإللهيُّ  )النّظُر  النّظريِّة  الحكمِة  موضوعاُت  واملنتهى  فاملبدأ 

وأدوات  ووسائل  رشوط  من  بينهما  يقع  ما  أّما   .) الّطبيعيِّ بعد  ما 

موضوٍع  من  املعرفِة  يف  التّدّرج  قاد  وقد   . املدنيِّ العلم  موضوعاُت  فهي 

إىل   – التّحصيل  يف  الفارابي  وضعه  اّلذي  الرّتتيب  بحسب   – موضوٍع  إىل 

نسق  استنباط  سياق  يف  الفارابي  ويقّر   . اإلنسانيِّ املوضوع  اكتشاف 

,,

,,

التّعّقِل  بني  مميًّزا  الفارابي  يقول   .70 61، ص،  و فصل   62 53، ص،  الفصول. فصل    ]64[

ألفضِل  علٍم  أفضل  هي  والحكمة  حكماء.  املتعّقلني  يسّمون  النّاِس  من  »قوٌم  والحكمِة: 

املوجودات. والتّعّقل إذْ كان إنّما يدرك به األشياء اإلنسانيّة، فليس ينبغي أن يكون حكمًة الّلهّم 

إالّ أن يكون اإلنساُن أفضَل ما يف العالِم وأفضل املوجودات. فإذا لم يكن اإلنسان كذلك فالتّعّقل 

ليس بحكمٍة إالَّ باالستعارِة والتّشبيه«. ن.م. فصل 52. ص، 62-61.
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ا إذا  املعارف الفلسفيّة أمريْن أساسينّي هما ; أّوالً، أنَّ لإلنسان كماالً مَّ

ق وتعنيَّ يف أكمِل ما ينبغي له من وجوٍد ; ثانيًا، أّن  أدركه تجْوهَر أْي تحقَّ

اإلنساَن ال يدرك هذا الكماَل منفِرًدا وإنّما يدركه بمعاونِة ناٍس كثريين. 

َي اإلنساُن حيوانًا إنسيًّا وحيوانًا مدنيًّا )65( . فاكتماُل الفعِل  ولذلك ُسمِّ

املدنيِّ )الّسياسة( رشٌط رضوريٌّ الكتماِل وجوِد اإلنساِن )األنطولوجيا(. 

املوضوعات  منظومِة  عرض  يف  التّدّرج  هذا  من  الفارابي  ويستنتج 

ا إذْ يقول: »فيحصل ههنا علٌم آخر ونظٌر آخر يفحص  الفلسفيّة أمًرا هامًّ

عن هذه املبادئ العقليّة وعن األفعال وامللكات اّلتي بها يسعى اإلنساُن 

 . )66(  » نحو هذا الكمال. فيحصل من ذلك العلُم اإلنسانيُّ والعلُم املدنيُّ

فهل العلُم اإلنسانيُّ والعلُم املدنيُّ علٌم واحٌد؟

العلُم اإلنسانيُّ يفحص عن »هذه املبادئ العقليّة« )الكمال اإلنسانّي 

من حيث املبدأ ومن حيث املنتهى( يف حني يفحص العلُم املدنيُّ عن »األفعاِل 

وامللكاِت اّلتي يسعى اإلنساُن بها نحو هذا الكمال« )الوسائل والّشوط 

الواقعة بني املبدأ واملنتهى(. يقول الفارابي بعد التّأكيد عىل رضورة النّظِر 

»...ثّم  للّسياسة:  أساسيًّا  نظريًّا  مدخالً  بوصفه  وامليتافيزيقيِّ  اإللهيِّ 

ن  بعد ذلك يشع يف العلِم اإلنسانيِّ ويفحص عن الغرِض اّلذي ألجِله ُكوِّ

ثّم  ماذا وكيف هو.  اإلنساُن،  يبلغه  أن  يلزم  اّلذي  الكماُل  اإلنساُن وهو 

يفحص عن جميع األشياء اّلتي بها يبلغ اإلنساُن ذلك الكمال إذْ ينتفع يف 

بلوغها، وهي الخريات والفضائل والحسنات، ويميّزها عن األشياء اّلتي 

تعوقه عن بلوغ ذلك الكمال وهي الّشور والنّقائص والّسيّئات، ويعرف 

ماذا وكيف كّل واحٍد منها وعن ماذا وملاذا وألجل ماذا هو، إىل أن تحصل 

 . كّلها معلومًة ومعقولًة متميّزًة بعضها عن بعض وهذا هو العلُم املدنيُّ

اإلنسانيُّ  العلُم 
عن  يفحـــــــــص 
»املبادئ العقلّيــة« 
اإلنسانّي  )الكمال 
من حيث املبدأ ومن 
يف  املنتهــى(  حيث 
حني يفحص العلُم 
املدنيُّ عن »األفعاِل 
وامللكــــــــــــاِت 
اّليت يسعـــــــــــى 
حنو  بــــها  اإلنساُن 
الكمــــــال«  هذا 
والّشروط  )الوسائل 
املبدأ  بني  الواقعة 

واملنتهى(

,,

,,

]65[  انظر، التّحصيل. ص، 139.

]66[  ن.م. فقرة 16، ص، 140.
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العلــــــــــَم  إّن 
اإلنسانـــــــــــــّي 
ليس جمـــــــــــّرد 
على  قائـــٍم  مبحٍث 
الّنظرّية  الفلسفـة 
كأساٍس، وإّنا هو 
أيًضا جزٌء من هذه 
الّنظرّية.  الفلسفة 
الّناظم  اجلزء  وهو 
الّنظرّية  للفلسفة 
ملراتب  واحملــــــّدد 
الّنظر فيهــا. والعلُم 
اإلنسانيُّ ال ينظـــر 
يف أفعاِل اإلنســـاِن 
وإّنا  وملكاِتــــه 
ينظر فــــي املبادئ 
املشّرعة  العقلّيــة 
لتلك األفعـــــــــال 
لتلك  والّناظمـــــة 

امللكات.

وهو علُم األشياء اّلتي بها أهل املدن باالجتماع املدنّي ينال الّسعادة كلُّ 

واحٍد بمقداِر ما له أُِعدَّ بالفطرِة« )67(. 

,,

,,

]67[  التّحصيل. فقرة 19، ص، 141-142. أّكد محّمد قشيقش يف أكثر من موضٍع من كتابه 

يف  معروضًة  ليست  اإلنسان  يف  الفارابي  فلسفة  أّن  عىل  الفارابي  فلسفة  يف  اإلنسان  نظريّة 

الفلسفة الّسياسية فقط بل هي معروضة أيًضا يف الفلسفة األخالقيّة ويف الفلسفة النّظريّة أي 

يف اإللهيّات والسيكولوجيا والكوسمولوجيا والبيولوجيا. فالعلم النّظرّي هو املؤّسس لنظريّته 

يف اإلنسان. وهذا القوُل سليٌم ووجيٌه. غري أنّنا نذهب إىل أبعد من ذلك ونعترب أّن العلَم اإلنسانّي 

ليس مجّرد مبحٍث قائٍم عىل الفلسفة النّظريّة كأساٍس، وإنّما هو أيًضا جزٌء من هذه الفلسفة 

النّظريّة. بل نذهب أيًضا إىل أّن العلَم اإلنسانيَّ هو الجزء النّاظم للفلسفة النّظريّة واملحّدد ملراتب 

النّظر فيها. ولذلك أخطأ عيل بوملحم حني عّلق عىل الّشاهد الّسابق قائالً: »العلُم اإلنسانيُّ أو 

العلُم املدنيُّ بنظِر الفارابي يفحص املبادئ العقليَّة واألفعال وامللكات اّلتي تقوم عليها الّروابط 

بني النّاس«. هامش الصفحة 44 من تحقيقه لكتاب التّحصيل. صادر عن دار ومكتبة الهالل، 

بريوت، ط 1، 1995. كما أخطأ عبد الّسالم بنعبد العايل حني قال: » يستعمل الفارابي عبارات 

الّسعادة(  سبيل  عىل  )التّنبيه  كتاب  يف  فهي  الّسياسة.  الفلسفة  معنى  عىل  للّداللة  مختلفة 

ى العلم املدنّي أو  فلسفة مدنيّة وهي أيًضا فلسفة عمليّة. ويف كتاب )تحصيل الّسعادة( تَُسمَّ

العلم اإلنسانّي. أّما يف كتاب )اإلحصاء( وكتاب )املّلة( فهي فلسفة مدنيّة وعلم مدنّي«. هامش 

أفعاِل  يف  ينظر  ال  اإلنسانيُّ  الفارابي.فالعلُم  عند  الّسياسيّة  الفلسفة  كتابه  من   15 الصفحة 

العقليّة املّشعة لتلك األفعال والنّاظمة لتلك امللكات.  اإلنساِن وملكاِته وإنّما ينظر يف املبادئ 

الّسياسيِّة وإنّما يدّل  املدنيَّ والعلَم اإلنسانيَّ ال يدالّن عىل معنى واحٍد للفلسفِة  العلَم  أّن  كما 

العلُم األّول عىل الفلسفة الّسياسيّة العمليّة بينما يدّل الثّاني عىل الفلسفة الّسياسيّة النّظريّة. 

اّلتي يستعملها  الّسواء إىل استبدال »الواو«  العايل عىل  والخطأ راجٌع عند بوملحم وعند بنعبد 

الفارابي )العلم اإلنسانّي والعلم املدنّي( بــ »أْو« )العلم اإلنسانّي أو العلم املدنّي( فارتفع يف 

الفرق  إىل  محجوب  محّمد  انتبه  وقد  »الواو«.  تفرتضه  اّلذي  والتّمييز  الفصل  معنى  نظرهما 

بني العلمنْي إذ يقول: »فكأّن العلَم املدنيَّ )كما تّم تعريفه يف اإلحصاء( يضطلع اضطالًعا بما 

يعطيه العلُم اإلنسانيُّ )كما تّم تعريفه يف تحصيل الّسعادة: الفقرات 15-19( من مفهوٍم كيّلٍّ 

ن اإلنساُن، ثّم يرّصف ذلك بحسب موضوعه املخصوص  للّسعادِة بما هي الغرض اّلذي ألجله ُكوِّ

فال يكون إالّ علم األشياء اّلتي بها أهل املدن باالجتماِع املدنيِّ ينال الّسعادة كّل واحٍد بمقدار ما 

أُِعدَّ له بالفطرة«. الفيلسوف. الّشاعر والّسيايّس. ص، 32. فهذه املالحظة أصابت داللَة الفصِل 

بني العلمنْي والتّمييِز بينهما عىل أساِس االختالِف يف املوضوِع ويف جهِة النّظر. ويمكن اسقاط 

عبارة التّحّفظ اّلتي افتتح بها محجوب قوَله )فكأّن( إذ بهذا االسقاط نكون أكثَر وفاًء للنّصِّ 

 . الفارابيِّ



(7)

43 اإلصالح 07
2015

كتاب

)4-2(

هي  العمليُّة  العلوُم  بينما  رئيسٌة،  علوٌم  دائًما  هي  النّظريّة  العلوم 

باستمراٍر علوٌم خادمٌة وتابعٌة. وهكذا ال يمكن لعلِم الّسعادِة )الّسياسة 

به علُم وسائل  اّلذي  ذاته  باملعنى  املدنيِّ  للعلِم  أن يكون جزًء  النّظريّة( 

الّسعادِة )الّسياسة العمليّة( جزًء له أيًضا، وال أن يكون يف الّرتبة ذاتها 

اّلتي يحتّلها هذا العلم: فالجزُء النّظريُّ من العلِم املدنيِّ )علم الّسعادِة( 

العميلّ  للجزء  س  املؤسِّ الجزء  إنّما هو   )68( كما يعرضه كتاب اإلحصاء 

منه )علُم وسائِل الّسعادة(. وهذا الجزء هو اّلذي اتّخذ يف كتاب التّحصيل 

ذلك  يعني  «. وال  اإلنسانيُّ »العلُم  بانفراٍد هو  داالًّ عليه  به  ا  اسًما خاصًّ

. وإنّما هما من العلوم  إطالًقا أّن هذا العلَم اإلنسانيَّ مفارٌق للعلِم املدنيِّ

اّلتي »ال يفارق بعُضها بعًضا«. لذلك ال تلتئم املهنة امللكيّة الفاضلة إالَّ 

عن  الحاصلة  القّوة  إليها  ينضاف  وأن  والعمليّة.  النّظريّة  »العلوم  بــ 

التّجربة الكائنة بطول مزاولة األفعال يف املدن واألمم. وهي القدرة عىل 

جودة استنباط الّشائط اّلتي تُقدَّر بها األفعال والّسري وامللكات بحسب 

وعارٍض  حاٍل  حاٍل  وبحسب  أّمٍة  أّمٍة  أو  مدينٍة  مدينٍة  أو  جمٍع  جمٍع 

43

الّنظرّية  العلوم 
ـًا علوٌم  هي دائمـــــ
رئيســـــــٌة، بينما 
العملّيـــــُة  العلوُم 
هي باستمــــــــراٍر 
علوٌم خادمــــــــٌة 
وتابعٌة. وهكـــذا 
لعلِم  ال ميكـــــن 
الّسعـادِة )الّسياسة 
الّنظرّيـــــــــة( أن 
يكون جزًء للعلِم 
ذاته  باملعنى  املدنيِّ 
اّلذي به علُم وسائل 
)الّسياسة  الّسعادِة 
جزًء  العملّيــــــة( 
أيًضـــــــــــــا،  له 
يف  يكون  أن  وال 
اّليت  ذاتها  الّرتبة 

حيتّلها هذا العلم

,,

,,

]68[  يقول الفارابي: »أّما العلُم املدنيُّ فإنّه يفحص )1( عن أصناف األفعال والّسنن اإلراديّة 

)2( وعن امللكات واألخالق والّسجايا والّشيم اّلتي عنها تكون تلك األفعال والّسنن )3( وعن 

الغايات اّلتي ألجلها تفعل... ويبنّي أّن منها ما هو يف الحقيقة سعادة وأن منها ما هو مظنون 

أنّها سعادة من غري أن تكون كذلك، وأّن اّلتي هي يف الحقيقة سعادة ال يمكن أن تكون يف هذه 

الحياة بل يف حياة أخرى بعد هذه الحياة وهي الحياة اآلخرة... ويبنّي أّن اّلتي يُنال بها ما هو يف 

الحقيقة سعادة هو الخريات واألفعال الجميلة والفضائل... وأّن وجه وجودها يف اإلنسان أن 

تكون األفعاُل والّسنُن الفاضلُة موّزعًة يف املدن واألمم عىل ترتيٍب وتُستعَمل استعماالً مشرتًكا 

]...[ وهذا العلم جزآن: جزٌء يشتمل عىل تعريف الّسعادة وتمييز ما بني الحقيقة منها واملظنون 

ع يف املدن  به، وعىل إحصاء األفعال والّسري واألخالق والّشيم اإلراديّة الكّلية اّلتي شأنها أن تُوزَّ

الّشيم والّسري  واألمم وتمييز الفاضل منها من غري الفاضل. وجزٌء يشتمل عىل وجه ترتيب 

الفاضلة يف املدن واألمم وعىل تعريف األفعال امللكيّة اّلتي بها تَمكَّن الّسري واألفعال الفاضلة... 

ثّم يحيص أصناف املهن امللكيّة غري الفاضلة... ويبنّي أّن تلك األفعال والّسري وامللكات هي كّلها 

كاألمراض للمدن الفاضلة«.اإلحصاء. ص، 128-124.
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اإلنسانــيُّ  العلُم 
هو القــــــــــــدرُة 
على معرفِة املبادِئ 
علُم  وهو  الّنظرّيِة 
سعادِة اإلنســــــاِن 
من حيث هو إنساٌن 
)الّنوع( أّما  العلــــُم 
القدرُة  فهو  املدنيُّ 
معرفـــــــــِة  على 
اِت اإلرادّية  ـيَّ الكلِّ
وموضوعه عملــيٌّ 
ممارسة  مبعنى  ال 
العمل وإّنا مبعنى 
الّنظر يف العمــــل 
)املوضوع( والّنظـــر 
ألجل العمـــــــــل 

)الغاية(.

والعميلِّ  النّظريِّ  بني  العالقَة  ترتيُب  اآلن  لنا  يمكن  وهكذا  عارٍض«)69(. 

عىل هذا النّحِو البيانيِّ اإلجمايلِّ: 

أ- العلُم اإلنسانيُّ أو الّسياسُة النّظريُّة: وهو العلُم النّاظُم للميتافيزيقا 

بما يجعل امليتافيزيقا عند الفارابي سياسيًّة باألساِس. والعلُم اإلنسانيُّ 

هو علُم سعادِة اإلنساِن من حيث هو إنساٌن )النّوع(. فالّسعادُة القصوى 

 . من حيث هي الكماُل األخريُ اّلذي به يتجوهر اإلنساُن هي موضوٌع نظريٌّ

العلُم اإلنسانيُّ هو إذن القدرُة عىل معرفِة املبادِئ النّظريِّة.

اإلنساِن  سعادُة  وموضوُعه  العمليُّة:  الفلسفُة  أو  املدنيُّ  العلُم  ب- 

الّسيايسُّ  الخريُ  املدنيُّة هي  الّسعادُة  من حيث هو »جزُء مدينٍة«. وهذه 

)سعادات نسبيّة بحسب الّرتب والوظائف( من حيث هو الّشُط الّضوريُّ 

لتحصيِل الخرِي األنطولوجيِّ )الّسعادة املطلقة بحسب الجوهر(. والعلُم 

املدنيُّ هو اّلذي يُعطي القوانني الكّليّة ملا يسّميه الفارابي بــ »املعقوالت 

اإلراديّة«)70(. فموضوُع هذا العلِم عميلٌّ ال بمعنى ممارسة العمل وإنّما 

بمعنى النّظر يف العمل )املوضوع( والنّظر ألجل العمل )الغاية(. وتُعطي 

الفلسفُة املدنيُّة »فيما تفحص عنه من األفعال والّسنن وامللكات اإلراديّة 

القواننَي الكّليَّة. وتُعطي الّرسوم يف تقديرها بحسب حاٍل حاٍل ثّم ترتكها 

أن  وسبيلها  العلم  هذه  غري  أخرى  لقّوة  يكون  التّقدير  ألّن  مقّدرة  غري 

يكون  بحسبها  اّلتي  والعوارض  األحوال  فإّن  ذلك  ومع  إليه.  تنضاف 

التّقدير غري محدودة وال يُحاط بها«)71(. العلُم املدنيُّ هو إذن القدرُة عىل 

معرفِة الكلِّـيَّاِت اإلراديِّة.

ج- التّعّقُل املدنيُّ أو القّوُة الفكريُّة املدنيُّة: يقول الفارابي: »وكذلك حاُل 

أّوالً عىل أشياء كلِّـيَّة. وليس يجتزئ  امللكيّة األوىل. فإنّها تشتمل  املهنة 

الكلِّـيَّة  األشياء  استوعب معرفة  قد  بأن يكون  تلك  أفعالها  يفعل  أن  يف  ,,

,,

]69[  ن.م. ص، 129.

]70[   انظر مثالً، التّحصيل. فقرة 22، ص، 145. فقرة 57، ص، 186.

]71[   اآلراء. ص، 127.
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وبقدرته عليها دون أن يكون معه قّوٌة أخرى استفادها عن طول التّجربة 

ـيَِّتها وكيفيَِّتها وأزمانها  األفعال يف كمِّ واملشاهدة يقدر بها عىل تقدير 

وسائر ما يمكن أن تُقدَّر به األفعاُل ويشرتط فيها رشائط إّما بحسب 

مدينٍة مدينٍة أو أّمٍة أّمٍة أو واحٍد واحٍد... إذ كانت أفعاُل املهنة امللكيّة إنّما 

هي يف املدن الجزئيّة أعني هذه املدينة وتلك املدينة أو هذه األّمة وتلك األّمة 

أو هذا اإلنسان وذلك اإلنسان. والقّوة عىل استنباط الّشائط... يسّميها 

الّصناعة  كلِّـيَّاِت  بمعرفة  تحصل  ليست  القّوة  وهذه  التّعّقَل.  القدماُء 

عىل  والقّوُة  األشخاص«)72(.  يف  التّجربة  بطول  لكن  كّلها،  واستيفائها 

التّعّقُل  الّرأي.  القّوُة عىل جودِة  هي  األفعاِل  وتقديِر  الّشائِط  استنباِط 

 . املدنيُّ هو إذن القدرُة عىل الّرأِي الّسيايسِّ

املهنِة  هذه  بأفعاِل  والقائم  امللكيّة:  املهنة  أو  الّسياسِة  ممارسُة  د- 

وصناعُة  امُلْلِك  فنُّ  يعود  إليه  اّلذي  وهو  الّسائَس)73(.  الفارابي  يسّميه 

تدبرِي املدِن. الّسياسُة هي إذن القدرُة عىل الّصناعِة املدنيّــِة. فإذا تعّلق 

األمُر باملهنة امللكيّة الفاضلــة كان العلُم اإلنسانيُّ )امليتافيزيقا( والعلُم 

ا  املدنيُّ )الفلسفة الّسياسيّــة( والتّعّقُل املدنيُّ واملمارسة الّسياسِة ممَّ

»ال يفارق بعُضه بعًضــا«. وهكذا يمكن القول إّن صفَة الّرئيسة وصفة 

األوىل املحمولتني عىل املهنِة امللكيِّة الفاضلــِة إنّما هما صفتان ملا يمكن 

أن نسّميه بــ »املفهوم الحــّد« Le concept limite للّسياســة. ففي 

الّسياسة(  الّسياسيّــُة )مبادئ  النّظريّـــُة  هذا املفهوم الحــّد تكون 

)الّرأي  الّسياســيُّ  والتّعّقُل  الّسياسيّـــة(  )القوانني  الّسيايسُّ  والعلُم 

ا »ال يفـــارق  الّسيايّس( والفعُل الّسيايسُّ )املمارسة الّسياسيّـــة( ممَّ

ـًا«. وإمكاُن املحايثـــِة هذا ال يتحّقـــق بالفـعـــل  بعُضه بعضـــ

« للّسيايسِّ الكامـــل،  إالَّ يف شخٍص هو اآلخر بمثابـــة »مفهوٍم حــدٍّ

45

لّسياســـــــــُة  ا
هي القــــدرُة على 
املدنّيـــِة  الّصناعِة 
بأفعــاِل  والقائــــم 
يسّميه  املهنِة  هذه 
»الّسائَس«  الفارابي 
وهو اّلذي إليه يعود 
وصناعـُة  امُلْلِك  فنُّ 
املـــــــــدِن.  تدبرِي 
األمُر  تعّلـــــق  فإذا 
باملهنة امللكّيــــة 
كان  الفاضلـــــة 
اإلنسانــــــيُّ  العلُم 
)امليتافيزيقـــــــا( 
املدنــــــــيُّ  والعلُم 
)الفلسفــــــــــــة 
 ) سّيـــــــــة لّسيا ا
املدنـــــيُّ  والّتعّقُل 
واملمارسة الّسياسِة 
ا »ال يفـــــــارق  ممَّ

بعُضه بعًضــا«

,,

,,

]72[  املّلة. ص، 59-58.

]73[  انظر، اآلراء. ص، 125. وانظر أيًضا، الفصول. فصل 89، ص، 92.
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إمكـــانيُة  إّن 
حمايثــــــــــــــِة 
ّيــــــــــــــُة  لّنظر
والعلُم  الّسياسّيــُة 
والّتعّقـُل  الّسياسيُّ 
الّسياســـــــــــــيُّ 
والفعُل الّسياســـيُّ 
تتحّقـــــــــــق  ال 
لفـعــــــــــــــل  با
هو  شخٍص  يف  إالَّ 
»مفهــوٍم  مبثابـــة 
للّسياســـيِّ   » حــدٍّ
الكامــــــــــــل، 
الّرئيــُس  وهو  أال 
الفيلســـوُف-  األّوُل 
الّنيّب كما يسميه 

عليه الفارابي.

)74( أال وهو الّرئيــُس األّوُل الفيلسوُف- النّبيُّ

أّما يف ما دون هذين املفهومني الحّدين ملهنٍة ملكيٍّة أوىل ولرئيٍس أّول، 

فإنّنا نجد هذه املستويات املختلفة للّسياسة )الفلسفة النّظريّة والفلسفة 

عىل  الفارابي  عند  متفّرقًة  الّسيايّس(  والفعل  املدنّي  والتّعّقل  العمليّة 

ل أحُدهم اآلخَر ; ودياكرونيًّا يف  نَْحَويِْن ; سنكرونيًّا يف جماعِة أشخاٍص يكمِّ

جماعِة أشخاٍص يُكِمل الالّحُق منهم مهامَّ الّسابِق وذلك سواًء يف اآلراء أو 

يف الّسياسِة أو يف املّلة أو يف التّحصيل)75(. وتفّرُق هذه املستويات املختلفة 

نَِّة« هو اّلذي  للّسياسِة الفاضلِة يف »سياسٍة جماعيٍّة« أو يف »سياسِة السُّ

يمكن  وال  الفارابي.  عند  الفاضلة  للمدينة  الّسياسيّة  الوضعيّة  سيحّدد 

الكشُف عن هذه الوضعيّة دون النّظر يف منزلة املّلة بالنّظر إىل مشوع 

البناء النّظريِّ والعميلِّ للمدينِة الفاضلِة. فكيف ذلك؟ وبأيِّ معنى تكون 

؟  املّلُة املضموَن الّسيايسَّ للتّدبرِي املدنيِّ

,,

,,

]74[  يقول الفارابي معّرًفا هذا الّسيايسِّ الكامل: »... فيكون بما يفيض منه )من الله بتوّسط 

العقل الفّعال( إىل عقله املنفعل حكيًما فيلسوًفا ومتعّقالً عىل التّمام، وبما يفيض منه إىل قّوته 

املتخيِّلة نبيًّا منذًرا بما سيكون ومخربًا بما هو اآلن من الجزئيّات، بوجوٍد يعقل فيه اإلالهّي. 

الّسعادة. وتكون نفسه كاملًة  وهذا اإلنسان هو يف أكمل مراتب اإلنسانيّة ويف أعىل درجات 

متّحدًة بالعقل الفّعال عىل الوجه اّلذي قلنا«. اآلراء. ص، 126-125.

]75[  انظر يف ذلك مثالً، الفصول. فصل 58، ص، 66-67. حيث يسّمي الفارابي الّرئيَس األّول 

بــ »الّدستور« ويسّمي الّرئاسَة الجماعيّة بـ »رئاسة األفاضل« )سنكرونيًّا(. ويسّمي امللك 

األّول بــ »ملك الّسنّة« وامللوك املتعاقبني من بعد بـ »رؤساء الّسنّة« )دياكرونيًّا(.
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الفصل الثالث: 
ُل المدنيُّ أو في »صناعةِ تدبيِر المدنِ« )76( ُة والتعقُّ الملَّ

]76[  تِرد هذه التّسمية اّلتي يستعملها الفارابي للّداللة عىل الّصناعة املدنيّة يف الفصل 32 من الفصول. انظر، ص، 49.
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الفارابي  فلسفَة  إّن 
سياسّيـــٌة  فلسفٌة 
رأًسا. ومعنــى ذلك 
امليتافيزيقــــــا  أنَّ 
نسُق  هي  حيث  من 
العقِلّيـــــِة  العلوِم 
املشّرعــــــــُة  هي 
من  للّسياســـــــِة 
نسُق  هـي  ما  جهة 
وأنَّ   ، املدنيِّ الوجوِد 
– يف  الّسياسَة هي 
مقابل ذلك - امليداُن 
ُد  احملــــــدِّ الفعليُّ 
صالحّيـــــِة  ملدى 
امليتافيزيقــــــــا. 
تدبرِي  »صناعُة  فــ 
املدِن« هــــي احملكُّ 
لكــــــلِّ  العمليُّ 

معرفٍة وفكرة

انتهينا يف الفصول الّسابقة من هذا البحث إىل أّن علَم الّسياسِة النّظريِّة 

« كما حّدده كتاُب التّحصيل)77(. وهذا العلُم اّلذي يعرِّف  هو »العلُم اإلنسانيُّ

ُس للّسياسِة العمليِّة  الّسعادَة بوصفها الغايَة القصوى للوجود هو املؤسِّ

بقدر ما هو النّاظُم ملباحث امليتافيزيقا. وهكذا فإّن فلسفَة املعلِّم الثّاني 

نسُق  هي  حيث  من  امليتافيزيقا  أنَّ  ذلك  ومعنى  رأًسا.  سياسيٌّة  فلسفٌة 

 ، العلوِم العقِليِّة هي املّشعُة للّسياسِة من جهة ما هي نسُق الوجوِد املدنيِّ

ُد ملدى صالحيِّة  املحدِّ الفعيلُّ  امليداُن   - الّسياسَة هي – يف مقابل ذلك  وأنَّ 

العميلُّ لكلِّ معرفٍة  املدِن«)78( هي املحكُّ  امليتافيزيقا. فــ »صناعُة تدبرِي 

وفكرٍة. فبأيِّ معنى تكون املعرفُة والفكرُة إشكاالً سياسيًّا إذن؟ وضمن 

أيّة رشوط يمكن للفلسفِة أن تتحّول إىل آراء مشرتكة ألهِل مدينٍة؟ أليست 

اآلراُء املشرتكُة آراًء ملِّـيًَّة بالّضورِة؟ أال يمكن القوُل حينها بأنَّ التّدبريَ 

؟  املدنيَّ تدبريٌ ملِّـيٌّ حتّى وإْن كان عىل سبيل التّعّقِل الفلسفيِّ

إّن اإلشكاليّة اّلتي نعالجها يف هذا الفصل الثّالث عىل غاية من األهميّة 

والخطورة يف آن. وذلك ألنّها تَِصُل عىل نحٍو إحراجيٍّ صارٍخ بني مجاالٍت 

متنافسٍة حول املشوعيّة هي مجاالت الّسياسِة والفلسفِة والّدين. فكيف 

أمكن للفارابي الوصُل بني البعِد الالّهوتيِّ للمّلة والبعِد الّسيايسِّ لصناعة  ,,

,,

]77[  انظر، التّحصيل. الفقرات 17-18-19، ص، 142-140.

]78[  تِرد هذه التّسمية اّلتي يستعملها الفارابي للّداللة عىل الّصناعة املدنيّة يف الفصل 32 من 

الفصول. انظر، ص، 49.
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]79[  التّحصيل. ص، 189-188.

]80[  املّلة. ص، 66.

التّدبري املدنّي؟ وهل من تعارٍض عند الفارابي بني األساِس النّظريِّ لوجود 

ِّ )الالّهوت(؟ وهل أّن املعنى الالّهوتيَّ  املدينة )امليتافيزيقا( وأساِسها امليلِّ

يستنفد داللَة مفهوِم امللَِّة أم أنَّ لهذا املفهوم عند الفارابي دالالٍت أخرى 

تنفتح عىل الفكر والثّقافة والفنّون؟

كنّا قد أوردنا يف مقّدمة هذا البحث هذا الّشاهد من كتاب التّحصيل. 

التّامُّ  التّسلُّط واالقتدار. واالقتداُر  امَلِلِك يدلُّ عىل  الفارابي: »واسُم  يقول 

قّوة  بعظم  إالّ  ذلك  يمكن  وليس  قّوًة...  االقتدارات  أعظم  يكون  أن  هو 

املعرفة وعظم قّوة الفكرة وعظم قّوة الفضيلة والّصناعة. وإالّ لم يكن ذا 

مقدرة عىل اإلطالق وال ذا تسّلط... فلذلك صار امَلِلُك عىل اإلطالق هو بعينه 

الفيلسوف وواضع النّواميس«)79(. وقد حّللنا هذا القول واستنتجنا من 

وأّن  نظريٍّ  علٍم  إىل  مستنٌد  عميلٌّ  اقتداٌر  الفارابي  عند  الفلسفَة  أّن  ذلك 

إىل  يؤّدي  والعمل(  )النظر  هذيْن  الفلسفِة  وجهْي  بني  العالقة  اختالل 

اختالل املدينة. فاالقتداُر العميلُّ يف غياب العلم النّظرّي يتحّول إىل ممارسٍة 

عمياء ال تتجاوز مستوى الخربة التّجريبيّة وتكون يف أغلب الحاالت دهاًء 

ال تعّقالً. ويف مقابل ذلك ال يكون العلُم النّظريُّ املنقطُع عن املمارسِة إالَّ 

فكًرا باطالً. فعىل الفلسفة الحضوُر يف واقع املدينة واالشتغاُل عىل اآلراء 

ا مشرتًكا بني أهل املدينِة؟  العاّمة. ولكن كيف تصريُ الفلسفُة رأيًا عامًّ

أن  أيًضا  يلزم  هذا  »وألجل  الّسؤال:  هذا  عن  إجابًة  الفارابي  يقول 

عىل  النّظريّة  الفلسفة  عرف  قد  الفاضلة  للمدينة  األّوُل  الّرئيُس  يكون 

ا يف العالم من تدبري الله تعاىل  التّمام، ألنّه ال يمكن أن يقف عىل يشٍء ممَّ

)الفلسفة  كلَّها  هذه  أّن  ذلك  من  وتبنّي  هناك.  من  إالّ  به  يأتسَّ  حتّى 

النّظريّة( ال يمكن إالّ أن تكون يف املدن مّلًة مشرتكًة تجتمع بها آراؤهم 

واعتقاداتهم وأفعالهم وتأتلف بها أقسامهم وترتبط وتنتظم، وعند ذلك 

الّسعادة  امللتمـس وهو  الغرض  أفعالهم وتتعاون حتّى يبلغوا  تتعاضد 

القصوى«)80(. فما معنى وجوُد الفلسفِة ملًَّة مشرتكًة ألهل املدينة؟

49

اختـــــــالل  أّن 
العالقة بني وجهْي 
)النظر  الفلسفــــِة 
إىل  يؤّدي  والعمل( 
اختــــالل املدينة. 
فاالقتـــداُر العمليُّ 
العلم  غيـــــاب  يف 
الّنظرّي يتحـــــّول 
إىل ممارسٍة عمياء 
مستوى  تتجاوز  ال 
الّتجريبّية  اخلربة 
ن  تكـــــــــــــو و
أغلب احلــاالت  يف 
تعّقــــــاًل.  ال  دهاًء 
ويف مقابـــــل ذلك 
العلُم  يكــــون  ال 
الّنظريُّ املنقطُع عن 
فكًرا  إالَّ  املمارسِة 

باطاًل.

,,

,,
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الّتشابُه  يكمن 
املّلة الفاضلــة  بني 
لفلسفـــــــــــة  ا و
يف أمرين أساسّيني 
همــا املضمــــــوُن 
والغايُة  املعرفــــيُّ 
فاملّلة  األخالقّيــُة. 
الفاضلـــة تشتمل 
كما الفلسفـــــة 
على ما ميكـــــن 
يتيّقن  أن  لإلنسان 
به يقيًنــــا مباشًرا 
)البداهـة العقلّية( 
ا  أو يقيًنـــــا قياسيًّ
)الربهان العقلـــّي( 
كما  تسعى  وهي 
لفلسفـــــــــــــة  ا
إىل أن ينال اإلنساُن 
»الّسعادة القصوى.

)1-3(

يرسمها  وأفعاٌل مقيّدٌة بشائط  آراٌء  »املّلُة  قائالً:  املّلَة  الفارابي  يعرِّف 

رئاسته  وكانت  فاضالً  كان  إن  األّول  والّرئيس  األّوُل...  رئيُسهم  للجميع 

فاضلة يف الحقيقة فإنّه إنّما يلتمس بما يرسم من ذلك أن ينال هو وكلُّ 

من تحت رئاسته الّسعادة القصوى اّلتي هي يف الحقيقة سعادًة، وتكون 

وإّما  حقٌّ  إّما  الفاضلة  املّلة  يف  املقّدرُة  فاآلراُء   ]...[ فاضلًة  مّلًة  املّلُة  تلك 

اّلتي فيها )اآلراء  اآلراء  األّول من  الّضب  ... وكلُّ مّلة لم يكن  الحقِّ مثاُل 

النّظريّة( يشمل عىل ما يمكن أن يتيّقن به اإلنساُن ال من ذاته وال بربهان، 

وال كان فيه مثاٌل لشٍء يمكن أن يتيّقن به بأحد هذين الوجهني، فتلك مّلُة 

ضاللٍة. فاملّلُة الفاضلُة شبيهٌة بالفلسفة«)81(. فما وجه التّشابه بني املّلة 

والفلسفة؟

هذا  ذلك  إىل  يشري  كما   - والفلسفة  الفاضلة  املّلة  بني  التّشابُه  يكمن 

األخالقيُّة.  والغايُة  املعريفُّ  املضموُن   ; هما  أساسينّي  أمرين  يف   - الّشاهد 

فاملّلة الفاضلة تشتمل كما الفلسفة عىل ما يمكن لإلنسان أن يتيّقن به 

يقينًا مبارًشا )البداهة العقليّة( أو يقينًا قياسيًّا )الربهان العقيلّ(. وهي 

تسعى كما الفلسفة أيًضا إىل أن ينال اإلنساُن »الّسعادة القصوى اّلتي هي 

. ولكن ال ينبغي أن يُرَفع  يف الحقيقة سعادة«: فهي إذن ذاُت قْصٍد أخالقيٍّ

التّطابق بما قد يؤّدي إىل سوء الفهم:  أو  التّماهي  التّشابه إىل مرتبة  هذا 

فليس باإلمكان عند الفارابي قياُم فلسفٍة دينيٍّة أو ديٍن فلسفيٍّ وإن كانت 

املّلُة جزًءا من الفلسفة وتحتها. وعلينا أن ندرك - من خالل هذا الّشاهد 

ذاته - الفرَق الجوهريَّ اّلذي يفصل الفلسفة عن املّلة رغم التّشابه بينهما. 

ويكمن هذا الفرق يف أمريْن أساسينّي هما ; 

املّلُة فتقصد  الخاّصَة وأّما  القصِد: فالفلسفة تقصد  الفرُق يف جهِة   *

مقيّدة  آراء  شكل  يف   ُّ امليلِّ املعريفُّ  العنرُص  يتشّكل  ولذلك  النّاِس.  عموَم 

ألهل  مشرتكة«  »أشياء  فهي  األّول.  رئيُسهم  للجميع  يرسمها  ومقّدرة 

,,

,,

]81[  املّلة. فقرة 1، ص، 43. فقرة 4-5، ص، 46.
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املدينة من حيث هم مدنيّون)82(: اآلراُء إذن رضٌب من املعرفة مطلوٌب 

عىل  واألمم  املدن  يف  »موّزعًة  تكون  أن  ألجل  أْي  الّدولة  بناء  ألجل  رأًسا 

يف  والفئات  األفراد  فاختالُف  مشرتًكا«)83(.  استعماالً  وتُستعَمل  ترتيب 

املراتب االجتماعيّة والوظائف املدنيّة اّلتي هي قائمٌة تفاضليًّا عىل ثنائيِّة 

مدنيٍّ  اجتماٍع  شكل  يف  سياسيًّا  يتشّكل  أن  يمكن  ال  والّرئاسِة  الخدمة 

ما لم تُرَسم هذه »األشياء املشرتكة« مقدَّرًة مقيَّدًة محّددًة حتّى تأتلف 

أقساُم املدينِة وترتبط وتنتظم.  

العقليّة  املفاهيم  يف  تتشّكل  فالفلسفة  القصِد:  شكِل  يف  الفرق   *

والقياسات الربهانيّة بينما تتشّكل املّلُة يف الّصوِر املجازيّة ويف القياس 

. وال يؤمُّ أهُل املدينة الّسعادَة إالّ من الّطريق اّلذي رسمه  التّمثييلِّ اإلقناعيِّ

لهم رئيُسهم األّول وهو طريق »مثاالت الحّق«. وهكذا فإّن الّسعادَة وكلَّ 

- الالّهوتيِّ املّشِع لها يكونان يف امللَِّة عىل هيئِة نظاٍم  البناء امليتافيزيقيِّ

من املثاالت التخِييليّة االنفعاليّة: أْي عىل هيئِة الوجداِن الجمعيِّ الّسيايسِّ 

. لذلك يقول الفارابي:  اّلذي يتشّكل يف اإلنسان من حيث هو كائٌن مدنيٌّ

»وينبغي أن تكون الّصفات اّلتي توَصف بها األشياء اّلتي تشتمل عليها 

آراُء املّلِة صفات تُخيِّل إىل املدنينّي جميَع ما يف املدينة من امللوك والّرؤساء 

لبعض  بعضهم  وانقياد  ببعض  بعضهم  وارتباط  ومراتبَهم  والخدم 

وجميع ما يُرَسم لهم ليكون ما يوَصف لهم من تلك مثاالت يقتفونها يف 

مراتبهم وأفعالهم. فهذه هي اآلراء اّلتي يف املّلة« )84( . 

ومّلا كانت املعمورُة منقسمًة إىل أمٍم وإىل مدٍن لم يكن باإلمكان أن تكون 

املحاكيُة  املثاالُت  تكون  أن  وال  قاطبًة  لإلنسانيّة  مشرتكًة  ـُّة  املّلي اآلراُء 

للحقِّ واحدًة عند الجميع، وإن كان باإلمكان فارابيًّا قياُم معمورٍة فاضلٍة 

تتعاوُن امللُل فيها ألجل سعادة اإلنسان وكان باإلمكان أيًضا وجوُد أمٍم 

الفارابي  يقول  لذلك  مللُهم.  اختلفت  وإن  فاضالً  يكون جميُعها  ومدٍن 

51

ال ينبغـــــــــي 
أن ُيرَفع الّتشابــــه 
بني امللة الفاضلــة 
لفلسفـــــــــــة  ا و
إىل مرتبة الّتماهي 
الّتطابـــــــــــق  أو 
إىل  يؤّدي  قد  مبا 
الفهـــــــــــم،  سوء 
باإلمكــان  فليس 
قياُم  الفارابي  عند 
دينّيٍة  فلسفـــــٍة 
أو ديٍن فلسفــــــيٍّ 
املّلــــُة  وإن كانت 
الفلسفة  من  جزًءا 

وحتتها.

,,

,,

]82[ وقد حّدد الفارابي هذه اآلراء يف الفصل 33 من اآلراء وهو معنوٌن بـ »القول يف األشياء 

املشرتكة ألهل املدينة الفاضلة«.

]83[ اإلحصاء. ص، 125.

]84[ املّلة. ص، 45.
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 يكمن الفــــرَق 
يَّ  هــــــــــــر جلو ا
اّلذي يفصـــــــــل 
املّلة  عـن  الفلسفة 
رغم الّتشابه بينهما 
يف أمرْين أساسيني 
الفــــــــرُق  أوهلما 
يف جهِة القصـــِد: 
فالفلسفة تقصــد 
اخلاّصَة وأّمــا املّلُة 
عموَم  فتقصــــــد 
الّنــــــاِس والثانــي 
شكِل  فــي  الفرق 
القصِد: فالفلسفـة 
يف  تتشّكـــــــل 
العقلّيـــة  املفاهيم 
والقياســـــــــــات 
الربهانّيــــــــــــة 
تتشكــــّل  بينما 
املّلُة فــــــي الّصوِر 
اجملازّيــــــــة ويف 
القيـــاس الّتمثيليِّ 

. اإلقناعـيِّ

التّعاوُن  فيها  باالجتماع  يُقَصد  اّلتي  »فاملدينة  الفاضلة:  املعمورة  معّرًفا 

الفاضلة...  املدينة  الحقيقة هي  الّسعادة عىل  تنال بها  اّلتي  عىل األشياء 

واألّمة اّلتي تتعاون مدنُها كلُّها عىل أن تنال به )باالجتماع( الّسعادة هي 

اّلتي  األمم  إذا كانت  إنّما تكون  الفاضلة  املعمورة  الفاضلة. وكذلك  األّمة 

هي  العظمى  »والجماعة  ويقول:  الّسعادة«)85(.  بلوغ  عىل  تتعاون  فيها 

عىل  الكاملة  اإلنسانيّة  والجماعة  وتتعاون...  تجتمع  كثرية  أمم  جماعة 

اإلطالق تنقسم أمما« )86( . فاملعمورة الفاضلة ليست دولًة عامليًّة فاضلًة 

وإنّما هي حالٌة من التّعاوِن األمميِّ لبلوغ سعادة اإلنسان وإْن حافظت 

ـّة )87(.  األمُم واملدُن عىل هويّاتها املّلي

يقول الفارابي مؤّكًدا عىل إمكاِن الكثرِة يف املدن واألمم الفاضلة: »وهذه 

ا أن ترتسم يف نفوسهم كما هي موجودة  األشياء تُعَرف بأحد وجهني: إمَّ

نفوسهم  يف  يحصل  أن  وذلك  والتّمثيل،  باملناسبة  فيها  ترتسم  أن  ا  وإمَّ

,,

,,

]85[ اآلراء. ص، 118.

]86[ الّسياسة. ص،55.

]87[ لم نجد يف املتن الفارابي ما يقوم شاهًدا عىل قبول الفارابي بفكرة الّدولة العامليّة أو املواَطنة 

الكونيّة إالّ هذه األسطر اّلتي تلت حديثه عن الّرئيس األّول أو العضو الّرئيس بوصفه فيلسوًفا- 

نبيًّا. يقول الفارابي: »فهذا هو الّرئيس اّلذي ال يرأسه إنساٌن آخر أصالً. وهو اإلمام وهو الّرئيس 

األّول للمدينة الفاضلة وهو رئيس األّمة الفاضلة ورئيس املعمورة من األرض كّلها«. ن.م. ص، 

وإن  األمم  بني  التّعاون  من  حالًة  الفاضلة  املعمورة  اعتبار  هو  الفارابي  املتن  يف  فالثّابت   .127

اختلفت مللُهم. ومع ذلك فإّن وجود املشرتك اإلنسانّي ممكن عند الفارابي عىل أكثر من صعيد لعّل 

أبرزه هو الّصعيد املتعّلق بالقّوة الفكريّة الفاضلة من حيث هي فضيلة فكريّة مدنيّة )التّعّقل(: 

فالتّعّقل املدنّي اّلذي يكون امتداًدا للعقل الفلسفّي  يمّكن اإلنسان من »جودة االستنباط ملا هو 

أنفع يف غايٍة فاضلٍة مشرتكٍة ألمٍم أو ألّمٍة أو ملدينٍة عند وارٍد مشرتٍك ]...[ فإن كانت إنّما تستنبط 

ا، إنّما تتبّدل يف أحقاب أو يف مدد طويلة محدودة، كانت  أبًدا من املشرتكات لألمم أو ألّمٍة أو ملدينٍة مَّ

تلك )القّوة الفكريّة أو التّعّقل( أشبه أن تكون قدرًة عىل وضع النّواميس«. التّحصيل. ص، 151-

152. انظر أيًضا، ص، 167. حيث يميّز الفارابي بني التّخييل اّلذي يمكن أن يكون مشرتًكا لجميع 

األمم وبني التّخييل اّلذي يكون ألّمة وال يكون لغريها. ويرى الفارابي أن تقدير الفرق بني املشرتك 

والخاّص يكون للقّوة الفكريّة املدنيّة. فبعض املثاالت قد تخيّل األمور النّظريّة عند جميع األمم 

باشرتاك وهي تخيّلها بطرٍق إقناعيّة مشرتكة لجميع األمم واملدن. انظر أيًضا، ص، 172-171. 
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يعرفون  اّلذين  هم  الفاضلة  املدينة  فحكماء  تحاكيها.  اّلتي  مثاالتها 

عىل  هذه  يعرفون  الحكماء  ييل  ومن  نفوسهم.  وببصائر  برباهني  هذه 

اتّباًعا لهم وتصديًقا لهم وثقًة  ما هي عليه موجودٌة ببصائر الحكماء 

بهم. والباقون منهم يعرفونها باملثاالت اّلتي تحاكيها ألنّهم ال هيئة يف 

أذهانهم لتفّهمها عىل ما هي موجودٌة إّما بالّطبع وإّما بالعادة. وكلتاهما 

معرفتان. إالَّ أّن اّلتي للحكيم أفضل ال محالة. واّلذين يعرفونها باملثاالت 

اّلتي تحاكيها، بعضهم يعرفونها بمثاالٍت قريبٍة منها، وبعضها بمثاالت 

ا.  أبعد قليالً، وبعضهم بمثاالت أبعد من تلك، وبعضهم بمثاالت بعيدٍة جدًّ

عندهم  اّلتي  باملثاالت  مدينٍة  كلِّ  وألهل  أّمٍة  لكلِّ  األشياُء  هذه  وتُحاَكى 

األعرف فاألعرف، وربّما اختلف عند األمم إّما أكثُره وإّما بعُضه، فتُحاَكى 

هذه لكلِّ أّمٍة بغري األمور اّلتي تُحاِكي بها األّمة األخرى. فلذلك يمكن أن 

يكون أمٌم فاضلٌة ومدٌن فاضلٌة تختلف مللُهم، فهم كّلهم يؤّمون سعادًة 

واحدًة بعينها ومقاصد واحدة بأعيانها« )88( .

ذلك عىل  اإلنسانيِّ ولكنّه يشّدد مع  املشرتِك  الفارابي وجوَد  ينفي  ال 

أّن التّعّقَل والتّدبريَ الّسيايسَّ يقتيض من حيث هو فضيلٌة فكريٌّة مدنيٌّة 

إيقاع  يف  أنفَع  اإلقناعيُّة  الّطرُق  تكون  حتّى  وتحديده  االختالف  تقديَر 

أبلَغ يف إيقاع االنفعال التّخيييلِّ  التّصديق وحتّى تكون املثاالُت املحاكيُة 

اّلذي يجعل أهل األّمة أو املدينة ينهضون لفعِل الّشِء أو ترِكه )89( . يقول 

الفارابي محّدًدا املعنى الكونيَّ للتّعّقل وكاِشًفا عن مقتضياته الّسياسيّة: 

»ثّم بعد ذلك ينظر يف أصناف األمم أّمة أّمة، وينظر فيما ُوطِّنت له تلك 

عىل  يأتي  حتّى  اإلنسانيّة،  واألفعال  امللكات  من  املشرتك  بالّطبع  األّمة 

النّظر يف األمم كّلهم وأكثرهم، وينظر فيما سبيل األمم كّلهم أن يشرتكوا 

53

ال ينفي الفارابي 
املشرتِك  وجــــــوَد 
ولكّنه  اإلنسانــيِّ 
يشــــــّدد مع ذلك 
على أّن الّتعّقـــــَل 
والّتدبرَي الّسياســيَّ 
من  يقتضـــــــــي 
فضيلٌة  هــو  حيث 
مدنّيٌة  فكرّيـــٌة 
االختالف  تقديــَر 
حّتى  وحتديــــده 
الّطرُق  تكــــــون 
يف  أنفَع  اإلقناعّيُة 
الّتصديق  إيقـــاع 
وحّتــــــى تكون 
احملاكيُة  املثاالُت 
إيقاع  فــــــي  أبلَغ 
االنفعـال الّتخييليِّ 
أهل  جيعـــل  اّلذي 
املدينة  أو  األّمـــة 
لفعِل  ينهضـــــون 

الّشيِء أو ترِكه.

,,

,,

]88[ اآلراء. ص، 148-147.

]89[ يقول الفارابي: »جودة التّخييل غري جودة اإلقناع. والفرق بينهما أّن جودة اإلقناع يقصد 

بها أن يفعل الّسامع الّشء بعد التّصديق به. وجودة التّخييل يقصد بها أن تنهض نفس الّسامع 

إىل طلب الّشء املخيّل والهرب منه أو النّزاع إليه أو الكراهة له وإن لم يقع له به تصديق، كما 

يعاف اإلنساُن الّشء إذا رآه يشبه ما سبيله أن يُعاف يف الحقيقة وإن تيّقن أّن اّلذي رآه ليس هو 

ذلك الّشء اّلذي يعاف. وتستعمل جودة التّخييل فبما يًسِخط ويُريِض وفيما يفزع ويؤمن وفيما 

يلني النّفس وفيما يشّدها ويف سائر عوارض النّفس«. الفصول. فصل 55، ص، 63.
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الفارابـي  يذهب 
املتكّلـــَم  أّن  إىل 
ميكن اعتباره من 
ولكّنــه  اخلاّصة 
باإلضافــة  يٌّ  خاصِّ
اّليت  املّلــــــــة  إىل 
فقـط.  هلا  ينتسب 
فهو  الفيلسوف  أّما 
يٌّ باإلضافـة  »خاصِّ
مجيـــــــــــع  إىل 
األمم«.  وإىل  الّناس 
يشبه  »والفقيــــه 
فلذلك  املتعّقـــل... 
من  الفقيــــه  صار 
باإلضافة  اخلواصِّ 
ا حمدودٍة  إىل مّلٍة مَّ
واملتعّقـــــــــُل من 
باإلضافـة  اخلاّصة 

إىل اجلميع.

فيه وهو الّطبيعة اإلنسانيّة اّلتي تعّمهم. ثّم ما سبيُل كلِّ طائفٍة من كلِّ 

أّمٍة أن تُخصَّ به فيميِّز هذه كّلها وتحصل بالفعل. ثّم األشياء اّلتي سبيلها 

الّسعادة،  نحو  بها  ويسدَّدوا  وامللكات  األفعال  من  أّمة  أّمة  بها  تقوم  أن 

تُستعَمل معهم  أن  ينبغي  اإلقناعات  أصناف  وأّي  بالتّقريب  ذلك  كم عدد 

وذلك يف الفضائل النّظريّة والفضائل العمليّة« )90(. ويذهب الفارابي يف هذا 

ٌّ باإلضافة  الّسياق إىل أّن املتكّلَم يمكن اعتباره من الخاّصة ولكنّه خاصِّ

ٌّ باإلضافة إىل  أّما الفيلسوف فهو »خاصِّ اّلتي ينتسب لها فقط.  املّلة  إىل 

جميع النّاس وإىل األمم«. »والفقيه يشبه املتعّقل... فلذلك صار الفقيه من 

ا محدودٍة واملتعّقُل من الخاّصة باإلضافة إىل  الخواصِّ باإلضافة إىل مّلٍة مَّ

الجميع« )91( .

يمكن لإلنسانيّة أن تنال الّسعادَة. ولكنّها ال تنالها من حيث هي ماهيٌّة 

ط  بتوسُّ أي  واملدن  األمم  ط  بتوسُّ تنالها  وإنّما  مجّرٌد  مفهوٌم  أو  متعاليٌة 

الّسياسِة رضورًة. ولهذا الّسبب أنهى الفارابي قوله يف األشياء اإلنسانيّة 

قائال:  الّسعادة  بها  لهم  حصلت  املدن  أهل  ويف  األمم  يف  حصلت  إذا  اّلتي 

األشياء  واملدن  األمم  يف  تحصل  منها  اّلتي  والّطرق  الوجوه  هي  »فهذه 

والفضائل  الفكريّة  والفضائل  النّظريّة  )الفضائل  األربعة  اإلنسانيّة 

الخلقيّة والّصنائع( اّلتي بها ينالون الّسعادة القصوى«)92(. ومرَّ بعد هذا 

والتّمييز بني خاّصٍة  الجمهور  بتعليم  املتعّلقة  املسائل  إىل  القول مبارشًة 

وعاّمٍة وبني الفلسفِة واملّلِة وانتهى إىل أنَّ »املّلة محاكية للفلسفة عندهم 

)القدماء اليونانينّي( وهما يشتمالن عىل موضوعاٍت بعينها« )93(. 

إذْ ملَّا  إنَّ هذا القوَل إجابٌة عن سؤاٍل أسايسٍّ واستجابٌة لرهاٍن حاسٍم. 

كانت الفلسفُة رشًطا رضوريًّا لكلِّ مدينٍة حتّى تكون فاضلًة فما عساه 

يكون الّسبيُل اّلذي تصري به الفلسفُة آراء مشرتكًة ألجل استعماٍل مدنيٍّ 

عموميٍّ إْن لم يكن سبيالً ملِّـيًّا؟ وكيف يمكن استعماُل الفلسفِة استعماالً  ,,

,,

]90[ التّحصيل. ص، 175-174. 

]91[  الحروف. ص،133.

]92[  التّحصيل. ص، 178.

]93[ ن.م. ص، 185.
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ـيََّة الخياِل واإلقناِع وخطورَة االنفعاِل  مشرتًكا إْن لم تدرك الفلسفُة أهمِّ

النّزوعيِّ الغضبيِّ يف بناِء الّسياسات أي يف تحديد اآلراء وتقدير األفعال؟ 

يف  والتّعّقل(  )الفلسفة  املشرتِك  للكونيِّ  الواقعيِّ   ِ التعنيُّ إىل  الّسبيُل  وما 

ل  يتحوَّ أن  ذلك  يقتيض  هل  األمم؟  من  أّمٍة  يف  أو  بعينها  جزئيٍّة  مدينٍة 

ُل إىل فقيٍه بتوّسط املّلة )94(؟ ليس هذا الحلُّ  الفيلسوُف إىل متكلٍِّم واملتعقِّ

الفيلسوف-  يَِّة  خاصِّ عىل  الفارابي  حافظ  الّسبب  ولهذا  البتََّة.  فارابيًّا 

يٌَّة كونيٌَّة بإطالق)95(: فرهاُن الفارابي لم يكن  ل من حيث هي خاصِّ املتعقِّ

كالميًّا فقهيًّا وإنّما كان رهانًا فلسفيًّا تعّقليًّا باألساس. وهذا ما يفّس 

ًدا  محدِّ الّسيايسِّ  للمنظوِر  واختياره  املشرتِك  بمسألة  الّشديد  اعتناءه 

أساسيًّا لطبيعِة املشرتكاِت كونيًّة كانت أو ملِّـيًَّة.

)2-3(

ليس اليقنُي العقيلُّ اّلذي جعله الفارابي معياًرا للتمييز بني مّلٍة ضاّلٍة 

: فاملّلُة اّلتي ال  ومّلٍة فاضلٍة واّلذي نسبه إىل اإلنسان إالَّ اليقنَي الفلسفيَّ

يستطيع العقُل )البداهة أو الربهان( قبوَل مضامينها املعرفيّة )اآلراء( 

اّلتي  وال تعليَل قصِدها األخالقيِّ )الّسعادة( هي مّلٌة فاسدٌة)96(. واملّلُة 

يقدر العقُل عىل التّأسيِس النّظريِّ والعميلِّ لها هي مّلة فاضلٌة. فالفلسفة 

هي إذن أساُس املّلة والّضامنة ملعقوليّتها. لذلك اعترب الفارابي أّن املّلَة 

الفاضلَة تحت الفلسفة. يقول الفارابي: »وإّن اآلراء اّلتي يف املّلة الفاضلة 

تلتئم  املّلة  فإّن   ]...[ إراديّة  أشياء  يف  وآراء  نظريّة  أشياء  يف  آراء  منها 

من جزأين: من تحديد آراء وتقدير أفعال... فاآلراء املقّدرة اّلتي يف املّلة 

الفاضلة إّما حقٌّ )رأٌي ُعربِّ عنه باسمه الخاّص( وإّما مثال الحقِّ )رأٌي 

ُعربِّ عنه باسم مثاله املحاكي له( ... والعمليّة يف املّلة هي اّلتي كّليّاتها 

أّن اّلتي يف املّلة من العمليّة هي تلك الكّليّات  يف الفلسفة العمليّة، وذلك 

55

اليقنُي  ليـــــس 
العقليُّ اّلذي جعله 
معيـــــاًرا  الفارابي 
للتمييز بني مّلـــٍة 
ضاّلٍة ومّلٍة فاضلٍة 
واّلذي نسبــــه إىل 
اإلنســان إالَّ اليقنَي 
: فاملّلُة  الفلسفــــيَّ
يستطيــــع  ال  اّليت 
)البداهة  العقــــُل 
أو الربهان( قبــــوَل 
املعرفّية  مضامينها 
)اآلراء( وال تعليـــَل 
األخالقيِّ  قصِدهـا 
)الّسعادة( هـي مّلٌة 

فاسدٌة.

,,

,,

]94[ انظر، الحروف. ص، 134-131.

]95[ »فالخواّص عىل اإلطالق إذن هم الفالسفة اّلذين هم فالسفة بإطالق«. ن.م. ص، 133.

]96[  وكلُّ مّلة لم يكن الّضب األّول من اآلراء اّلتي فيها )اآلراء النّظريّة( يشمل عىل ما يمكن أن 

يتيّقن به اإلنساُن ال من ذاته وال بربهان، وال كان فيه مثاٌل لشٍء يمكن أن يتيّقن به بأحد هذين 

الوجهني، فتلك مّلُة ضاللٍة«. املّلة. فقرة 4، ص، 46.
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بني  العالقـــــة 
واملّلة  الفلسفـــــة 
فيما يتعّلق باجلزء 
العمليِّ هي عالقٌة 
غري  كّلّيــات  بني 
بشرائط  مقّيــــدة 
ت  لكّلـيـــــــــّا ا (
الفلسفّية  العملّية 
كّلـّيــــــات  وهي 
جمّردة( وكّلـّيـات 
بشرائــــط  مقّيدة 
ومقّدرة وحمـــّددة 
)الكّلـّيــــــــــات 
املّلـّية  العملّيـــــة 
ــــــات  ـيَّ كلِّ وهي 
ولذلك  حمــــّددة(. 
الفارابي  استعمــل 
للّداللـــــــــــــــة 
على هذا »الّتـقييد 
والّتحديـــــــــــد 
 » املّليِّ والّتـقديـــر 
مفهـــــوَم »الّشرائع 
وجعلهـا  الفاضلة« 

يف صيغة اجلمع.

الكّليّات  تحت  كّلها  الفاضلة  الّشائع  فإذن  بها...  ُقيِّدت  مقّدرة بشائط 

الفلسفة  يف  براهينها  املّلة  يف  اّلتي  النّظريّة  واآلراء  العمليّة.  الفلسفة  يف 

النّظريّة وتؤخذ يف املّلة بال براهني... فإذن الفلسفة هي اّلتي تعطي براهني 

املّلة  تلتئم  عنها  اّلتي  امللكيّة  املهنة  فإذن  الفاضلة.  املّلة  عليه  تحتوي  ما 

الفاضلة هي تحت الفلسفة« )97( .

بني  العميلِّ هي عالقٌة  بالجزء  يتعّلق  فيما  واملّلة  الفلسفة  بني  العالقة 

كّلـيّات  وهي  الفلسفيّة  العمليّة  )الكّلـيّات  بشائط  مقيّدة  غري  كّليّات 

العمليّة  )الكّلـيّات  ومحّددة  ومقّدرة  بشائط  مقيّدة  وكّلـيّات  مجّردة( 

هذا  عىل  للّداللة  الفارابي  استعمل  ولذلك  محّددة(.  كلِّـيَّات  وهي  املّلـيّة 

الفاضلة« وجعلها  »الّشائع  امليّلِّ« مفهوَم  والتّـقدير  والتّحديد  »التّـقييد 

يف صيغة الجمع: فالّشائع تكون فاضلًة إذا أعطت الّشوط واإلحداثيّات 

اّلتي يمكن بمقتضاها بناُء الّسياسة واملجتمع عىل ضوء كلِّـيَّات الفلسفة 

العمليّة أي عىل ضوء قوانني االجتماع املدنّي: فهذه القوانني واحدة كونيّة 

ثابتة بينما تلك الّشوط خاّصة بأّمة دون أّمة وبمدينة دون مدينة وهي 

متغرّية متقّلبة. 

عالقُة  فهي  النّظرّي  بالجزء  يتعّلق  فيما  باملّلة  الفلسفة  عالقة  أّما   

وتُعتَقد  توَضع  آراء  هي  الفاضلة  املدينة  أهل  فآراء   : الربهانيِّ التّأسيِس 

,,

,,

الّروحانينّي والعالم واإلنسان  الله ويف  النّظريّة هي يف  46-47. فاآلراء  5، ص،  ]97[ ن.م. فقرة 

العمليّة  )النّفس والعقل والنّبّوة والوحي والحياة اآلخرة وما فيها من نعيم وشقاء(.وأّما اآلراء 

األبرار  والّرؤساء  األفاضل  وامللوك  األنبياء  وصفات  والّدولة  املّلة  بتاريخ  تتعّلق  فهي  اإلراديّة  أو 

وصفات أضدادهم وذلك ألجل االعتبار وصياغة الّشخصيّات اّلتي ينبغي أن يقتدي بها أهل املدينة. 

فهذه اآلراء العمليّة تتشّكل يف صورة نماذج تخيِّل ألهل املدينة الّصورة الكاملة للفعل البشّي اّلتي 

وأّما   .45-44 املّلة. ص،  انظر،  املدنيّة.  االجتماعيّة ووظائفهم  اقتفاؤها يف مراتبهم  لهم  ينبغي 

د، ثّم اّلتي يعظَّم  الجزء الثّاني من املّلة املتمثّل يف األفعال »فأّولها األفعال اّلتي يعظَّم الله بها ويمجَّ

بها الّروحانيّون واملالئكة، ثّم اّلتي يعظَّم بها األنبياء وامللوك األفاضل والّرؤساء األبرار وأئّمة الهدى 

اّلذين كانوا فيما سلف... ثّم من بعد ذلك كّله تقدير األفعال اّلتي بها تكون معامالت أهل املدن، إّما 

يف ما ينبغي أن يعمله اإلنسان بنفسه وإّما فيما ينبغي أن يعامل به غريه، وتعريف العدل يف يشٍء 

يشٍء من هذه األفعال«. ن.م. فقرة 3، ص، 46.
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بوصفها مسّلمات. وبراهني هذه اآلراء توجد يف الفلسفة النّظريّة. لذلك 

يقول الفارابي: »... فالفقه يف األشياء العمليّة من املّلة إذن إنّما يشتمل 

إذن  فهو   . املدنيُّ عليها  يحتوي  اّلتي  الكّلـيّات  جزئيّات  هي  أشياء  عىل 

جزء من أجزاء العلم املدنّي وتحت الفلسفة العمليّة. والفقه يف األشياء 

العلميّة من املّلة مشتمل إّما عىل جزئيّات الكّلـيّات اّلتي تحتوي عليها 

الفلسفة النّظريّة وإّما عىل ما هي مثاالت ألشياء تحت الفلسفة النّظريّة. 

فهو إذن جزء من الفلسفة النّظريّة وتحتها. والعلم النّظريُّ األصُل« )98( 

. ولكن ما هي الّشوط اّلتي تؤّهل الفلسفَة لكي تكون »األصَل« واملعياَر 

الحاكَم عىل امللل؟ هذه الّشوُط هي جملُة القرارات الكربى اّلتي اتّخذها 

يف  إجمالها  يمكن  القرارات  وهذه  ذاتها.  الفلسفة  إىل  بالنّظر  الفارابي 

ثالثٍة هي; 

فقد  الفلسفِة:  لتاريِخ  الفارابي  بقراءة  ويتعّلق  التّاريخيُّ  القراُر  أ- 

بني  التّعارض  رفع  وإىل  الفلسفة  باكتمال  القول  إىل  الفارابي  انتهى 

من  األخريتني  الفقرتني  محتوى  هو  القرار  وهذا  وأرسطو.  أفالطون 

أرسطو  فلسفة  كتاُب  يمثّل  لثالثيٍّة  مقّدمة  بمثابة  هو  اّلذي  التّحصيل 

تجىّل  وقد  الثّالث.  جزءه  أفالطون  فلسفة  كتاُب  ويمثّل  الثّاني  جزءه 

أّن الحكيمني أفالطون  هذا املوقف أيًضا يف الجمع حيث يعترب الفارابي 

مان  وأرسطو »هما مبدعان للفلسفة ومنشئان ألوائلها وأصولها ومتمِّ

ألواخرها وفروعها«)99( حتّى صارت »صناعًة تُـتَعلَّم وتُعلَّم« فقط)100(. 

فالعقُل- املعياُر ال يسكنه التّناقض وهو واحٌد مكتمٌل;

ب- القراُر املذهبيُّ ويتعّلق بتأويل الفارابي لنسق العلوم الفلسفيّة: 

يعني  وهذا  سياسٌة.  جوهرها  يف  الفلسفَة  أّن  إىل  الفارابي  انتهى  فقد 

)التيولوجيا  العالِم  وسياسَة  )األنطولوجيا(  الوجود  سياسَة  أّن 

ونظريُّة  واالبستمولوجيا  )املنطُق  الحقيقة  وسياسَة  والكسمولوجيا( 

امللكات املعرفيّة والرّتتيُب التّعليميُّ للعلوم( هي ألجل سياسِة املدينِة: أْي 

57

عالقة الفلسفة 
يتعّلق  فيمـا  باملّلة 
الّنظـــــرّي  باجلزء 
عالقـــــــــُة  فهـي 
 : الربهانيِّ الّتأسيِس 
املدينة  أهــل  فآراء 
آراء  هي  الفاضلــة 
وُتعتَقد  توَضـــــع 
مسّلمات.  بوصفهـا 
اآلراء  هذه  وبراهني 
توجد يف الفلسفة 
لذلك  الّنظرّيـــــة. 
الفارابـــــي:  يقول 
»فالفقه يف األشياء 
املّلة  من  العملّية 
يشتمل  إّنـــا  إذن 
هي  أشيـــــاء  على 
جزئّيات الكّلـّيات 
اّليت حيتــوي عليها 

املدني.

,,

,,

]98[ ن.م. فقرة 10، ص، 52.

]99[ الجمع. ص، 80.

]100[ انظر، الحروف. ص، 152.
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اّليت  الّشـــــروط 
الفلسفــــَة  تؤّهل 
تكــــــون  لكي 
واملعيـــاَر  »األصَل« 
امللل  احلاكَم على 
إمجاهلـــا  ميكن 
يف ثالثــٍة هــــي: 
الّتارخيــــيُّ  القراُر 
باكتمــال  بالقول 
الفلسفة  والقـــرار 
املذهيبُّ  باعتبـــــار 
يف  الفلسفــــــــَة 
سياسة  جوهرهـــا 
الّدرائعـــي  والقرار 
بتعريف  ويتعّلــق 
الفارابي للفيلسوف 
هو  الــــــذي  احلقِّ 
ــــٌل  حكيٌم متعقِّ

أو مفّكٌر سياسّي.

ألجل استعماِل املعرفِة استعماالً عموميًّا مشرتًكا. وألجل هذا االستعمال 

تكون الّطرُق الخطابيُّة والّشعريُّة رضوريًّة من النّاحية الّسياسيّة. فاملدينة 

املحاكاة«  »أرغنون  ذاته  الوقت  يف  هي  محالَة،  ال  العقل  مدينُة  هي  اّلتي 

هذين  يف  النّواميُس  ُوِضعت  »فإذا  االنفعاليّة)101(.  والتّخييليّة  اإلقناعيّة 

ويُعلَّم  يُقنَع  بها  اّلتي  الّطرُق  إليها  والعميلّ( وانضاف  )النّظرّي  الّصنفني 

ُعلِّم الجمهوُر وأُدِّبوا وأُِخذوا  اّلتي بها  املّلُة  ويُؤدَّب الجمهوُر فقد حصلت 

بكلِّ ما ينالون به الّسعادة«)102( : فاملّلُة الفاضلُة أو الّسياسُة الفاضلُة من 

هذه الجهة هي العقُل وقد صار نظاًما مدنيًّا ونمط حياٍة مشرتٍك من حيث 

; الّرأي العاّم ومن جهِة الفعل الّسيايسِّ

: الفيلسوُف  ج- القراُر الّذرائعيُّ ويتعّلق بتعريف الفارابي للفيلسوف الحقِّ

ثّم  النّظريّة  العلوم  انفردت  »وإذا   . سيايسٌّ مفّكٌر  أو  ٌل  متعقِّ حكيٌم  الحقُّ 

لم يكن ملن حصلت له قّوٌة عىل استعمالها يف غريه كانت فلسفًة ناقصًة. 

والفيلسوف الكامل عىل االطالق هو أن تحصل له العلوم النّظريّة وتكون 

ل أمُر  له قّوة عىل استعمالها يف كّل من سواه بالوجه املمكن فيه. وإذا تؤمِّ

الفيلسوف عىل االطالق لم يكن بينه وبني الّرئيس األّول فرٌق... ثمَّ أن تكون 

العمليّة( يف  النّظريّة والفلسفة  القدرة عىل إيجادها جميًعا )الفلسفة  له 

األمم واملدن بالوجه واملقدار املمكنني يف كّل واحد منهم ]...[ فإّن ما اقتناه 

من ذلك )الفضائل النّظريّة( يكون باطالً إذا لم تكن له القدرُة عىل إيجادها 

إيجاُدها يف كلِّ  املمكن فيه... وال يمكن مع ذلك  بالوجه  يف كلِّ من سواه 

من سواه بالوجه املمكن إالّ بقّوٍة عىل جودة اإلقناع وجودة التّخييل«)103(. 

الفيلسوُف متعّقالً سياسيًّا كان فيلسوًفا باطالً عديم  إذا لم يكن  وهكذا 

النّفع والجدوى.

تحديد  يف  بيّنٌة  ونتائجها  الفارابي.  عند  حاسمٌة  الثالثة  القرارات  هذه 

التّوّجه العامِّ للفلسفة الفارابيّة. وما يهّمنا يف هذا الّسياق هو التّأكيد عىل  ,,

,,

]101[ عبارة »أرغنون املحاكاة« هي لـفيليب فاال. وهي عنوان القسم األخري من كتابه الفارابي 

ومدرسة اإلسكندريّة. )بالّلسان الفرنيّس(.

]102[  الحروف. ص، 152.

]103[ التّحصيل. ص، 183-184 و ص، 187.
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أمرين أساسينّي هما; 

ونسًقا  )املنطق(  منهًجا  الفلسفِة  باكتمال  اإلقراَر  إنَّ  أّوالً،   -

)امليتافيزيقا( يجعل مهّمَة املتفلسف من بعد أفالطون وأرسطو منحرصًة 

يف التّعّقل بالذات: أي يف البحث عن وجه التّدبري والحيلة يف جعل الفلسفة 

. وحني يكون هذا املجهوُد  معرفًة مشرتكًة ألجل استعماٍل مدنيٍّ عموميٍّ

من داخِل فضاٍء خاصٍّ هو فضاُء املّلة، وتكون الفلسفُة طارئًة عىل املدينة 

من بعد حدوث املّلة فيها كما هو الحاُل عند العرب مثالً )104(، كان التّعّقُل 

إذا  إالًّ  ذلك ممكنًا  يكون  ِّ. وال  امليلِّ الفضاء  يف  الفلسفة  لتوطني  محاولًة 

كانت املّلُة فاضلًة: أْي إذا لم تكن أيَّ نظاٍم اتّفق من الخطابات اإلقناعيِّة 

«. فاملّلُة ال تكون فاضلًة  واملثاالت التّخِييليّة وإنّما نظاًما »محاكيًا للحقِّ

العلُم  هو  واألصُل  أصل،  غري  عن  وليس  أصٍل  عن  محاكاًة  كانت  إذا  إالَّ 

. فالعلُم الفلسفيُّ هو بمثابة الّضامن اإلنسانيِّ لفضيلِة امللَِّة يف  النّظريُّ

الفكر )اآلراء( والعمل )األفعال( عىل الّسواء; 

- ثانيًا، مّلا كان التّعّقُل املدنيُّ يف فضاء املّلة يقتيض توطني الفلسفة فإنَّ 

فعَل التّعّقل هذا ال يمكن أن يكون منازًعا للمّلِة مشاغبًا عليها)105(، وإالّ 

كان الفيلسوُف فيلسوَف زوٍر وبهرٍج. فمن جملِة الّشوط اّلتي توطِّئ 

صحيح  يكون  وأن   « قائالً:   َّ امليلِّ الّشَط  الفارابي  يذكر  للفلسفة  املرء 

اّلتي يف  الفاضلة  باألفعال  ًكا  اّلتي نشأ عليها، متمسِّ املّلِة  االعتقاد آلراء 

كا بالفضائل اّلتي  مّلته غري مخلٍّ بكلِّها أو بمعظمها. وأن يكون متمسِّ

هي يف املشهور فضائل غريَ مخلٍّ باألفعال الجميلة اّلتي هي يف املشهور 

فتعّلمها  الفلسفة  تعّلم  يف  رشع  ثّم  هكذا  كان  إذا  الحدث  فإّن  جميلًة. 

اّلذي  والبهرج هو  باطٍل...  بهرٍج وال  زوٍر وال  فيلسوف  أالَّ يصري  أمكن 

اّلتي بحسب  الفاضلة  األفعال  يُعوَّد  ولم  يُِرد  ولم  النّظريّة  العلوم  يتعّلم 

ا وال األفعال الجميلة اّلتي يف املشهور بل كان تابًعا هواه وشهواته  مّلٍة مَّ

يف أيِّ األشياء اتّفق« )106(.

59

تكـون  ال  املّلُة 
فاضلـــــــــًة إالَّ إذا 
كانت حماكـــاًة 
عن أصٍل وليس عن 
غري أصـل، واألصُل 
 . الّنظريُّ العلُم  هو 
فالعلــــُم الفلسفيُّ 
الّضامن  مبثابة  هو 
اإلنسانــيِّ لفضيلِة 
ِة فــــي الفكر  امللَّ
)اآلراء( والعمــــــل 
)األفعال( علـــــــى 
الّسواء ومــــّا كان 
الّتعّقُل املدنــيُّ يف 
فضاء املّلة يقتضي 
الفلسفـــة  توطني 
الّتعّقل  فعـــَل  فإنَّ 
ميكــــــن  ال  هذا 
منازًعا  يكون  أن 
مشاغًبــــــا  للمّلِة 

عليها.

,,

,,

]104[  انظر يف الفرق بني حدوث الفلسفة عىل سبيل األخذ عن اآلخرين وبني حدوثها عىل سبيل 

اإلبداع، الحروف. ص، 154-153.

]105[ انظر مثال، الحروف. ص، 155.

]106[ التّحصيل. ص، 193-192.
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عــــدم  افرتاُض 
افرتاٌض  املّلة  وجود 
ممتنــــــــــٌع عند 
فاملدينـُة  الفارابي: 
كياٌن  هـــــي  مبا 
سياسيٌّ هي كياٌن 
ملِّيٌّ ضــــرورًة. قد 
تكون املّلُة فاسدًة 
وضاّلًة وقد تكون 
مّلًة إنسانّيًة )عقٌل 
بوحٍي(  مقرتٍن  غري 
تكـــــــــون  وقد 
إهلّيًة )عقٌل مقرتٌن 
بوحـٍي(، ولكن أالَّ 
أصاًل  ـٌة  ملَّ تكون 
فهذا أمـــــٌر ممتنع 
من جهـــــة منطق 
الّدولة وبالّنظِر إىل 
الّتدبرِي  مقتضيات 

املدنّي

وهكذا ال يمكن للفيلسوف أن يدَّعي انتسابَه إىل الخطاِب العقيلِّ املشرتِك 

 ِّ ِّ وإدراك العنرص الكيلِّ كونيًّا، ما لم يقدر أّوالً عىل االنتساِب إىل املشرتِك امليلِّ

تصده  فاّلذي  اإلنسانيِّة.  يف  ومدخِلها  املّلِة  معقوليِّة  إدراك  عىل  أي  فيه: 

)امللَّة(  الجميع  املشرتك عند  الّرأي  بادئ  عادتُه عن فعل ما هو جميٌل يف 

تصده عادتُه أيًضا عن »أن تكون أفعالُه موافقًة ملا هو جميٌل يف الحقيقِة« 

)الفلسفة()107(. ولكن كيف يكون الوضُع لو افرتضنا عدَم وجوِد مّلٍة أو 

كان حدوُث الفلسفِة عند القوم حدوثًا ذاتيًّا بفضل قرائحهم وفطرهم كما 

هو الّشأن عند اإلغريق مثالً؟

)3-3(

افرتاُض عدم وجود املّلة افرتاٌض ممتنٌع عند الفارابي: فاملدينُة بما هي 

املّلُة فاسدًة وضاّلًة  ٌّ رضورًة. نعم، قد تكون  كياٌن سيايسٌّ هي كياٌن ميلِّ

وقد تكون مّلًة إنسانيًّة )عقٌل غري مقرتٍن بوحٍي( وقد تكون إلهيًّة )عقٌل 

مقرتٌن بوحٍي(، ولكن أالَّ تكون ملٌَّة أصالً فهذا أمٌر ممتنع من جهة منطق 

اّلتي ال  . وإنَّ الحالة الوحيدة  املدنيِّ التّدبرِي  الّدولة وبالنّظِر إىل مقتضيات 

يكون فيها التّدبريُ املدنيُّ تدبريًا ملِّـيًّا هي حالُة املدن الجاهليّة وهي املدن 

إليها  الّسعادَة أصالً وال خطرت ببالهم وإْن أرشدوا  أهلُها  اّلتي لم يعرف 

لم يدركوها وال انفعلوا بها. بل حتّى املدن الجاهليّة ذاتها ما هي يف نهاية 

»واملدن  الفارابي:  يقول  لذلك   .)108( فاسدٍة  مللٍَّة  سياسيٌّة  ثمرٌة  إالَّ  األمر 

الجاهلة والّضاّلة إنّما تحدث متى كانت املّلة مبنية عىل بعض اآلراء القديمة 

الفاسدة« )109(. وهذه اآلراء القديمة الفاسدة هي يف مجملها آراء الّطبيعينّي 

والّسفسطائينّي اّلذين ظهروا قبل اكتشاف العقِل للمبدأ امليتافيزيقيِّ املعلِِّل 

للوجود وللّطريق العلميِّ الربهانيِّ املؤّسس لليقني: فالفلسفة الفاسدة أو 

النّاقصة )وهي الفلسفة املظنونة واملموِّهة بحسب عبارة الفارابي )110(( 

تعطي مّلًة فاسدًة أي مدينًة فاسدًة بما يف ذلك املدينة الّديمقراطيّة اّلتي  ,,

,,

]107[ الفصول. ص، 101.

]108[ انظر تعريف الفارابي للمدن الجاهليّة يف، اآلراء. ص،131

]109[ اآلراء. ص، 151.

]110[  انظر، الحروف. ص، 153.
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يسّميها الفارابي مدينة الحّرية. 

فحني تستغرق املدينُة أهَلها يف الّطبيعِة مانعًة عنهم إمكانيَّة االشرتاك 

يف هدٍف إنسانيٍّ يتجاوز الّطبيعَة ويتعاىل عىل الحياة )الّسعادة القصوى 

من حيث هي سعادة اإلنساِن- النّوع(، وحني تكون املدينُة أيًضا مدينَة 

الجواِز املطلِق حيث تتعّطل الحكمُة وتصريُ كلُّ اآلراِء ممكنًة عىل الّسواِء 

ويصري أهُل املدينِة متساوين مطلًقا وال يكون ألحٍد منهم فضٌل عىل أحٍد، 

حينها تكون الّسياسُة فاسدًة ألنَّ املّلَة فاسدة )111(: فاملوقُف الّطبيعانيُّ 

املربُّر للتّناقِض والرّصاع واملوقف الّريبيُّ العدميُّ املربُِّر للفردانيّة الجذريّة 

الحّرة، ليسا تجاوًزا تاريخيًّا لإليديولوجيا وإنّما هما إيديولوجيا مغلوطة 

العقِل  اّلتي سبقت تاريخيًّا اكتشاَف  الفاسدة«  القديمة  تستعيد »اآلراء 

يقيمه  اّلذي  التّواطُؤ  وهذا  الربهان)112(.  ولطريق  امليتافيزيقيِّ  للمبدأ 

ِّ والّسيايسِّ يجعلنا يف حاجٍة إىل التّدقيق أكثر فأكثر يف  الفارابي بني امليلِّ

 ٌّ الّسيايسِّ من حيث هما فعٌل ميلِّ املدنيِّ والتّعّقل  التّدبري  معنى مفهوم 

سواًء كان ذلك الفعُل محَض فعٍل إنسانيٍّ أو كان عن وحٍي ونبّوٍة.

إىل رأٍي مشرتٍك ألجل  ا  ل معرفًة مَّ اّلذي يحوِّ الفعُل  املدنيُّ هو  التّدبريُ 

املدينِة  ألجل  اجتماعيٍّة  أخالٍق  إىل  ا  مَّ أخالًقا  ل  ويحوِّ مدنيِّ  استعماٍل 

ع  بوصفها كيانًا عضويًّا )113(. واآلراُء الفاضلُة هي; أ- اآلراء اّلتي ال تشِّ

للفردانيِّة  وال  والرّصاع،  التّناقض  فكرِة  عىل  بناًء  والتّحارِب  للتّغالِب  ال 

الّريبيِّ للحقيقِة  التّعّطِل  الجذريّة الحّرة املخالّة لنفسها بناًء عىل فكرِة 

; ب- وهي ال تّشع  والقيمِة، وإنّما هي اآلراُء اّلتي تّشع للتّعاوِن املدنيِّ

التّعاوَن ألجل أهداِف الحياة فقط )اليسار والكرامة واللّذة( وإنّما ألجل 

الهدف  هذا  من  تجعل  ال  وهي  ج-  كلِّـيَِّتها;  يف  الحياَة  يتجاوز  هدٍف 
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الّتدبرُي املدنـــيُّ 
اّلـــــذي  الفعُل  هو 
ل معرفــــــــًة  حيوِّ
مشرتٍك  رأٍي  إىل  ا  مَّ
ألجل استعمـــــاٍل 
ل  وحيـــــــوِّ مدنيِّ 
ا إلــــــــى  أخالًقا مَّ
أخالٍق اجتماعّيـٍة 
املدينـــــــِة  ألجل 
ـًا  بوصفها كيانــــ
ا. وليســــت  عضويًّ
الّنفُس اّليت يعاجلها 
ا  ـً نفســــــــ املدنيُّ 
فردّيًة معزولــًة أو 
دًة، وإّنا هي  متوحِّ
الّنفُس من حيــــث 
هي جزُء مدينٍة أْي 
من جهة كونهـــا 
نفَس »مواطٍن«. وال 
األخـــالُق  تكون 
فاضلًة إالَّ بقـــــدِر 
نفع  يف  تكون  ما 

املدينِة.

,,

,,

آراء أهل املدن الجاهليّة الفصول األربعة األخرية من اآلراء. وانظر يف تعريف  انظر يف   ]111[

الفارابي للمدينة الّديمقراطيّة )مدينة الحّرية(، الّسياسة. ص، 94-91.

]112[ يؤّرخ الفارابي لحدوث الّصنائع القياسيّة يف األمم ويعترب أّن وضع أرسطو لعلم املنطق 

يمثّل لحظة اكتمال النّظر العلمّي. انظر، الحروف. ص، 152-150.

دًة، وإنّما هي النّفُس  ]113[  ليست النّفُس اّلتي يعالجها املدنيُّ نفًسا فرديًّة معزولًة أو متوحِّ

من حيث هي جزُء مدينٍة أْي من جهة كونها نفَس »مواطٍن«. وال تكون األخالُق فاضلًة إالَّ بقدِر 

املدينِة )سعادُة اإلنساِن من حيث هو جزٌء من مدينٍة( وليس ألجِل خالِص  ما تكون يف نفع 
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إّن اجلــــــــــزَء 
الفاســــــــــــــــَد 
من الّصناعـــــــــِة 
اجلـزء  هو  املدنّيِة 
ُل  اّلذي حيـــــــــــوِّ
شأٍن  إىل  الفضيلَة 
خاصٍّ وخيتــــــزل 
الّسعــــــــــــــادَة 
 . يف اخلرِي الفـــرديِّ
وتلك هــــــــي يف 
وضعّيــُة  تقديري 
املدنّيـــِة  الّصناعِة 
تتجّلـــــــى  كما 
يف مدينِة احلّريِة 
 ) طّيـــة ا ميقر لّد ا (
حيث كلُّ فـــــرٍد 

»خملَّى لنفسه«

هدًفا  تجعله  وإنّما  صويفٍّ  سلوٍك  قضيَّة  أو  فرديٍّ  خالٍص  مسألَة  األقىص 

ط املدينِة. فهذا الفعل اّلذي يبني املشرتك  سياسيًّا أْي هدًفا مشوًطا بتوسُّ

)الغاية  جميٍل  مشرتٍك  هدٍف  ألجل  وأفعاٍل(  آراٍء  من  )الوسائُل  الفاضل 

الّسيايسُّ هو فعٌل  التّعّقُل  الّسعادة( واّلذي هو  لذاتها:  املطلوبة  القصوى 

ٌّ بالضورِة )114(. ميلِّ

ٌّ عىل نحوين ممكنني منطقيًّا طبًقا لنظريّة امللكات  والتدبريُ املدنيُّ ميلِّ

)العقُل واملخيِّلة( وموجودين تاريخيًّا طبًقا لتجربِة االتّصال بالعقل الفّعال 

,,

,,
أّن الّطبيَب إنّما يعالج كلَّ عضٍو يعتّل بحسب قياسه إىل جملة البدن  الفرِد يف ذاته. فـــ »كما 

بها يف جملة  ينتفع  به صّحًة  يفيده  يعالجه عالًجا  بأن  به  له واملرتبطة  املجاورة  األعضاء  وإىل 

البدن وينفع بها األعضاء املجاورة له واملرتبطة به. كذلك مدبّر املدينة ينبغي أن يدبّر أمَر كلِّ جزٍء 

من أجزاء املدينة )النّفس(... ويعالجه ويفيده الخري بالقياس إىل جملة املدينة وإىل كّل جزء من 

سائر أجزاء املدينة، بأن يتحّرى أن يجعل ما يفيد ذلك الجزء من الخري...  خريًا تنتفع به املدينة 

بأرسها ]...[ غري أّن اّلذي له قدرة عىل استنباط املعتدل لعضو من أعضائه متى لم يتحّفظ فيما 

يستنبطه أن يكون غري ضاّر لسائر أجزاء البدن... كان استنباُطه ذلك بجزٍء من صناعٍة طبيٍّة 

فاسًدا. كذلك اإلنسان اّلذي له قدرٌة عىل استنباِط املعتدِل له خاّصًة من األخالق واألفعال، إن لم 

يتحّر بما يستنبطه من ذلك نفع املدينة... كان استنباطه ذلك بجزء من صناعة مدنيّة فاسًدا«. 

هو  املدنيِّة  الّصناعِة  من  الفاسَد  الجزَء  إّن   .44-42 ص،   ،27-26 الفصالن  الفصول.  الفارابي، 

. وتلك هي يف تقديري  ُل الفضيلَة إىل شأٍن خاصٍّ ويختزل الّسعادَة يف الخرِي الفرديِّ الجزء اّلذي يحوِّ

وضعيُّة الّصناعِة املدنيِّة كما تتجىّل يف مدينِة الحّريِة )الّديمقراطيّة( حيث كلُّ فرٍد »مخىلَّ لنفسه«: 

ففي هذه املدينِة قد يصيُب الفرُد الخريَ وقد يكون فاضالً غري أنَّ هذا اإلمكان ال يتحّول إىل »خرٍي 

تنتفع به املدينُة بأرسها« ما دام التّدبريُ لم يكن قائًما يف األصل »بالقياس إىل جملِة املدينِة« وإنّما 

بالقياِس إىل حياِة الفرِد الحّرة. وقد يظهر األفاضُل واألخياُر يف مدينِة الحّريِة، غري أّن ذلك ال يؤّدي 

إىل تغيري وضعيِّتها األخالقيِّة والّسياسيِّة ما دام ممتنًعا أْن يتحّول الفاضُل إىل شخٍص عموميٍّ 

َّ لتكون فضيلًة ألجل »نفع املدينة« أْي فضيلًة عموميًّة. ومرّد هذا  فتتعدَّى فضيلتُه الحيَّز الخاصِّ

االمتناع إىل أّن مدينَة الحّرية ال تقبل أن يكون ألحٍد فضٌل عىل أحٍد. ومردُّه أيًضا إىل فكرِة الجواِز 

املطلِق )أن يكون كلُّ يشٍء ممكنًا وأالَّ يكون يشٌء محاالً( اّلتي تعّطل كلَّ مرجعيٍّة معياريٍّة للتمييز 

بني فضيلٍة ورذيلٍة وبني خرٍي ورشٍّ وبني الّسعادة الحقيقيّة والّسعادات املظنونة الّزائفة.

]114[   قد يكون التّعّقُل ألجل هدٍف غري جميٍل من رشوٍر ورذائَل ولكنّه ال يُسّمى حينها تعّقالً 

وإنّما يُسّمى دهاًء. ويشري الفارابي إىل معاوية بوصفه مثاالً جيًِّدا لتحديد معنى الّدهاء. انظر قي 

ذلك، معاني العقل. ص، 220-218.
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)الفيلسوف والنّبّي()115(. فإذا كان التّعّقُل الّسيايسُّ تابًعا ِلَوْحٍي )املخيِّلة 

النّبويّة( كانت املّلُة إلهيًّة. وإذا كان تابًعا لعقٍل كانت املّلُة إنسانيًّة)116(. 

وإذا  الفلسفة«،  عن  بالّزمان  متأّخرة  فهي  إنسانيًّة  املّلُة  »ُجِعلت  وإذا 

كانت إلهيًّة فقد تتقّدم الفلسفَة)117(. ويف الحالة اإلنسانيّة ال تكون املّلُة 

املّلُة  كانت  إذا  إالَّ  أْي  ا  تامًّ الربهان ظهوًرا  بعد ظهور طريق  إالَّ  فاضلًة 

تابعًة للفلسفِة اليقينيّة. ويف الحالة اإللهيّة ال تكون املّلُة فاضلًة إالَّ إذا 

أمكن للعقِل الفلسفيِّ أن يرى ذاتَه فيها. ويف كلتا الحالتني تتشّكل املّلُة يف 

صورِة القياس اإلقناعّي واملثال التّخِيييلِّ ألجل استعماِل املعرفِة استعماالً 

للعقِل  التّاريخيَّة  الخّطَة  ق  يحقِّ مدنيٍّ  تعاوٍن  وألجل  مشرتًكا  عموميًّا 

املتمثّلة يف استكمال الوجود وتحقيق ماهيّة اإلنساِن النّوعيِّة )التّجْوهر/ 

القدرَة عىل  الفلسفة  إنَّ من مقتضياِت  القوُل  الّسعادة(. وهكذا يمكن 

التّعّقل  القدرة عىل  أْي  النّواميس  املشرتك وعىل وضِع  العموميِّ  التّعليم 

مع  تطابقها  الفاضلة  املّلة  إّن من عالمات  أيًضا  القوُل  ويمكن  املدنّي. 

هذه الخّطة التّاريخيّة للعقل. 

ولهذا الّسبب نجد الفارابي يستعمل للّداللة عىل التّدبري املدنّي وللّداللة 

عىل املّلة املفردات ذاتها وهي مفردات التقييد والتّقدير والتّحديد اّلتي تفيد 

معنى استنباط األجود واألصلح بحسب األوضاع والّشوط. فالفلسفُة 

املدنيُّة تُعطي »فيما تفحص عنه من األفعال والّسنن وامللكات اإلراديّة 

القواننَي الكّليَّة. وتُعطي الّرسوم يف تقديرها بحسب حاٍل حاٍل ثّم ترتكها 

غري مقّدرة ألّن التّقدير يكون لقّوة أخرى غري هذا العلم وسبيلها أن تنضاف 

إليه. ومع ذلك فإّن األحوال والعوارض اّلتي بحسبها يكون التّقدير غري 

محدودة وال يُحاط بها«)118(. إنَّ القّوَة اّلتي لها التّقدير بحسب األحوال 

الفارابي:  املدنيُّ والتّعّقل. لذلك يقول  التّدبري  القّوة عىل  والعوارض هي 

»التّعّقل هو القدرة عىل جودة الّرويّة واستنباط األشياء اّلتي هي أجود 

63

ميكن القـــوُل 
إنَّ من مقتضيـــاِت 
القـــدرَة  الفلسفة 
على الّتعليـــــــــم 
العمومــيِّ املشرتك 
وضــــــــــِع  وعلى 
الّنواميس أْي القدرة 
ــــــــل  على الّتعقـّ
املدنّي. وميكــــن 
القوُل أيًضــــــــــا 
إّن من عالمات املّلة 
تطابقهــا  الفاضلة 
مع هذه اخلّطـــــة 

الّتارخيّية للعقل.

,,

,,

]115[   انظر يف ذلك، الّسياسة. ص، 67-69. اآلراء. ص، 126-125.

]116[   فاملّلة اإلنسانيّة هي »الفلسفة الّذائعة املشهورة والربّانيّة«. وهي محاكية للفلسفة. 

انظر، التّحصيل. ص، 185-184.

]117[    انظر، الحروف. ص، 134-131.

]118[   اآلراء. ص، 127.
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 صّحُة املدينــِة 
مُتهـــــــــا  ستقا ا و
أخالِق  اعتداُل  هي 
ومرُضهــــــا  أهِلها، 
الّتفاوُت اّلــــــــذي 
يوجد يف أخالِقهم 
واألفعـــــــــاُل اّليت 
هي  اخليـــراُت  هي 
األفعاُل املعتدلــــُة 
بني  املتوّسطـــــــُة 
طرفنِي هما مجيًعا 
، أحُدهما إفراٌط  شرٌّ
واآلخُر نقـــــــٌص. 
الفضائل  وكذلك 
فإّنها هيئــــــــــات 
نفسانّية وملكات 
بني  متوّسطـــــــة 
هيئتني وكلتاهما 

رذيلتان.

وغايٌة  الحقيقة  يف  عظيٌم  خريٌ  لإلنسان  بها  ليحصل  يُعَمل  فيما  وأصلح 

رشيفٌة فاضلٌة«)119(. واألجود األصلح هو »الوسط الفاضل« اّلذي ال يمكن 

تحديده إالّ بالنّظر إىل ظروف الفاعل واألحوال الحاّفة بالفعل)120( . فالتّدبريُ 

املدنيُّ هو إذن القدرُة عىل استعمال الّشوط الواقعيّة التّاريخيّة املوجودة 

يف مدينة جزئيّة معيّنة وعند قوٍم بعينهم يف زمٍن محدوٍد بعينه، وذلك ألجل 

بناء املدينة بمقتىض قوانني االجتماع املدنيِّ من ناحيٍة )املعقوالت اإلراديّة 

والكلِّـيَّات العمليّة( وعىل أساس العلم بالغاية القصوى للوجود من ناحيٍة 

أخرى. 

فاملهنة امللكيّة »تشتمل أّوالً عىل أشياء كلِّـيَّة. وليس يجتزئ يف أن يفعل 

أفعالها تلك بأن يكون قد استوعب معرفة األشياء الكلِّـيَّة وبقدرته عليها 

دون أن يكون معه قّوٌة أخرى استفادها عن طول التّجربة واملشاهدة يقدر 

ـيَّتها وكيفيَّتها وأزمانها وسائر ما يمكن أن  بها عىل تقدير األفعال يف كمِّ

تقدَّر به األفعاُل ويُشرتط فيها من رشائط إّما بحسب مدينٍة مدينٍة أو أّمٍة 

أّمٍة أو واحٍد واحٍد، أو بحسب حاٍل يحدث وبحسب عارٍض يف وقٍت وقٍت، إذ 

كانت أفعال املهنة امللكيّة إنّما هي يف املدن الجزئيّة أعني هذه املدينة وتلك 

املدينة أو هذه األّمة وتلك األّمة أو هذا اإلنسان وذلك اإلنسان... والقّوة اّلتي 

يقدر بها اإلنسان عىل استنباط الّشائط اّلتي يقّدر بها األفعال بحسب ما 

,,

,,

]119[  الفصول. فصل 39، ص، 55. 

]120[  يقول الفارابي: »كما أّن صّحَة البدِن هو اعتداُل مزاِجه ومرَضه االنحراُف عن االعتداِل، 

كذلك صّحُة املدينِة واستقامتُها هي اعتداُل أخالِق أهِلها، ومرُضها التّفاوُت اّلذي يوجد يف أخالِقهم 

، أحُدهما  ]...[ األفعاُل اّلتي هي الخرياُت هي األفعاُل املعتدلُة املتوّسطُة بني طرفنِي هما جميًعا رشٌّ

هيئتني  بني  متوّسطة  وملكات  نفسانيّة  هيئات  فإنّها  الفضائل  وكذلك  نقٌص.  واآلخُر  إفراٌط 

واآلخر  نفسه  يف  متوّسٌط  أحدهما  نحوين،  عىل  يُقاُل  واملتوّسُط  املعتدُل   ]...[ رذيلتان  وكلتاهما 

اّلذي يُستعَمل يف األفعال  املتوّسُط  املتوّسط هو  متوّسٌط باإلضافِة والقياِس إىل غريه ]…[ وهذا 

يتُها يف العدِد واملقداِر وكيفيَّتُها يف الّشّدِة والّضعِف  َر كمِّ ويف األخالق، فإنَّ األفعاَل إنّما ينبغي أن تُقدَّ

والّزماِن...  الوقِت  وبحسب  الفعُل  ألجِله  واّلذي  الفعُل  إليه  واّلذي  الفاعِل  إىل  اإلضافِة  بحسب 

َر باإلضافِة إىل األشياِء املطيفِة بالفعِل«. ن.م. فصل 3، ص، 24،  فاملتوّسُط يف كّل فعٍل هو ما ُقدِّ

فصل 18، ص، 36، فصل 19، ص، 38-37. 
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ل« )121( . يشاهد يف جمع جمع أو مدينة مدينة... يسّميها القدماُء التّعقُّ

 إّن استنباط الّشائط وتقدير األفعال هو قّوُة التّعّقل اّلذي هو ذاته 

القّوة عىل وضع املّلة ال بمعنى وضع الّدين اإللهّي حرًصا وإنّما بمعنى 

وضع الّدين عاّمة حتّى وإن كان هذا الّدين إنسانيًّا. ولذلك يسّمي الفارابي 

»القدماء«  إىل  التّسمية  هذه  وينسب  مّلًة  للجمهور  الفلسفِة  تعليم 

أفالطون وأرسطو، ويؤّكد عىل أنَّ طريق التّعليم الفلسفّي هو أيًضا طريُق 

القياس اإلقناعّي واملثال التّخيييلّ )122(. وذلك ألّن من أهّم الّشائط اّلتي 

ينبغي استنباطها لتقدير األفعال بمقتىض األصلح واألنفع )الفضيلة( 

لبلوغ الغاية الجميلة املطلوبة لذاتها )الّسعادة( تلك الّشوط اّلتي تتعّلق 

بمجال الّرأي العاّم. ولهذا الّسبب ال ينبغي أن يرُتَك الّرأُي العاّم لعبًة بيد 

املغالطني واملمّوهني وإنّما ينبغي تأسيسه عىل أساٍس معريفٍّ. وال فرق 

حينها بني أن يقوم بهذه املهّمة الخطرية وأن يضطلع بهذه املسؤوليّة 

. والحالة الفاضلُة القصوى هي الحالُة اّلتي  الجسيمة فيلسوٌف أو نبيٌّ

يكون فيها الّرئيس األّول للمدينة الفاضلة فيلسوًفا نبيًّا كما أشار إىل ذلك 

الفارابي يف أكثر من موضٍع من مدّونته يف الفلسفة الّسياسيّة وفلسفة 

الّدين.

65

]121[  املّلة. ص، 59-58. 

]122[  يقول الفارابي: »ومراتب املوجودات ومراتبها، والّسعادة ورئاسة املدن الفاضلة، إّما أن 

يتصّورها اإلنسان ويعقلها وإّما أن يتخيّلها... وتخيّلها هو أن ترتسم يف نفس اإلنسان خياالتها 

ومثاالتها وأمور تحاكيها... وأكثر النّاس ال قدرة لهم إّما بالفطرة وإّما بالعادة عىل تفّهم تلك 

وتصّورها. فأولئك ينبغي أن تخيَّل إليهم مبادئ املوجودات ومراتبها والعقل الفّعال والّرئاسة 

األوىل كيف تكون بأشياء تحاكيها. ومعاني تلك وذواتها هي واحدة ال تتبّدل... فإّن املّلة هي 

رسوم هذه أو رسوم خياالتها يف النّفوس... فتُحاكى هذه األشياء لكّل طائفٍة أو أّمٍة باألشياء 

رًة...  اّلتي أعرف عندهم... وأكثر النّاس اّلذين يؤّمون الّسعادة إنّما يؤّمونها متخيَّلًة ال متصوَّ

رًة ويتقبّلون املبادئ وهي متصّورٌة هم الحكماء. واّلذين توجد  واّلذين يؤّمون الّسعادة متصوَّ

هذه األشياء يف نفوسهم متخيَّلًة ويتقبّلونها ويؤّمونها عىل أنّها كذلك هم املؤمنون«. الّسياسة. 

ص، 74-76. انظر أيًضا، الحروف. ص، 134-131. 157-150.

أهّم  مـــــــن  أّن 
اّليت  الّشرائــــــــط 
ينبغــي استنباطها 
لتقديـــــر األفعال 
األصلح  مبقتضــى 
واألنفـع )الفضيلة( 
الغاية  لبلــــــــوغ 
اجلميلــة املطلوبة 
لذاتهــــا )الّسعادة( 
اّليت  الّشــروط  تلك 
تتعّلق مبجـــــــال 
الّرأي العاّم. وهلـــذا 
ينبغـــي  ال  الّسبب 
أن ُيرَتك الّرأُي العاّم 
لعبًة بيد املغالطني 
واملمّوهني وإّنـــــما 
تأسيســـه  ينبغي 
. على أساٍس معريفٍّ

,,

,,
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املّلة والتّدبري املدنيُّ يف فلسفة الفارابي ال يدالّن إذن عىل معنيني مختلفني 

ٌّ بما  منفصلني. وإنّما هما داالّن عىل معنى واحد. فالتّدبريُ املدنيُّ تدبريٌ ميلِّ

يَن عند الفارابي »دينًا مدنيًّا« معّزًزا الجتماعيّة اإلنسان من حيث  يجعل الدِّ

َـّــِتها.  الحياَة يف كلِّي هي اجتماعيٌّة تعاونيٌّة ألجل هدف مشرتٍك يتجاوز 

وذلك ألّن الّسعادة الحقيقيّة غريُ ممكنٍة يف هذه الحياة وهي ال تكون إالَّ 

النّفس للماّدة والتّعايل عىل األهداِف الجزئيِّة واآلنيِّة للحياِة.  عند مفارقة 

وهذا التّعايل يقتيض توّسط الّدولِة إذ من مهامِّ الّدولة رفُع حياِة اإلنساِن 

إىل مقامها الكونيِّ )123(. 

]123[ يقول الفارابي: »املدينة قد تكون رضوريًّة وقد تكون فاضلًة. فأّما املدينُة الّضوريُّة فهي 

اّلتي إنّما يتعاون أجزاُؤها عىل بلوِغ الّضوريِّ فيما يكون به قواُم اإلنساِن وعيُشه وحفُظ حياِته 

فقط. وأّما املدينة الفاضلة فهي اّلتي يتعاون أهلُها عىل بلوغ أفضل األشياء اّلتي بها يكون وجوُد 

بالّلذاِت وآخرون  التّمتُّع  أّن ذلك األفضل هو  اإلنساِن وقواُمه وعيُشه وحفُظ حياِته. فقوٌم رأْوا 

له حياتان  اإلنساَن  أّن  يرْون  فإنّهم  وأّما سقراط وأفالطون وأرسطوطاليس  اليساُر...  أنّه  رأْوا 

إحداهما قواُمها باألغذية وسائر األشياِء الخارجة اّلتي نحن مفتقرون إليها اليوم يف قوامنا وهي 

الحياة األوىل. واألخرى هي اّلتي قواُمها بذاتها... وهي الحياة األخرية. فإّن اإلنساَن له كماالن، أّوٌل 

وأخريٌ، فاألخريُ إنّما يحصل لنا ال يف هذه الحياة ولكن يف الحياة األخرية... والكماُل األّوُل هو أن 

يفعل أفعاَل الفضائِل كّلها... وبهذا الكمال يحصل لنا الكمال األخري، وذلك هو الّسعادُة القصوى 

وهو الخري عىل اإلطالق... وسائُر ما يُْؤثَر فإنّما يكون مؤثًرا ألجل نفعه يف بلوغ الّسعادة، وكلُّ 

اّلتي  الفاضلُة عندهم هي  فاملدينُة  الّسعادِة...  بلوغ  يف  نافًعا  كان  يكون خريًا متى  فإنّما  يشٍء 

أهلُها  أن يكون  الّسعادُة القصوى، فلذلك يلزم  اّلذي هو  الكماِل األخرِي  أهلُها عىل بلوِغ  يتعاون 

خاّصًة ذوي فضائَل دون سائِر املدِن. ألّن املدينة اّلتي َقْصُد أهِلها أن يتعاونوا عىل بلوغ اليسار 

أو عىل التّمتّع بالّلذات ليس يحتاجون يف بلوغ غايتهم إىل جميع الفضائل بل عس أْن ال يحتاجوا 

وال إىل فضيلٍة واحدٍة، وذلك أنَّ االئتالَف والعدَل اّلذي ربّما استعملوه فيما بينهم ليس يف الحقيقة 

فضيلًة، وإنّما هو يشٌء يشبه العدَل وليس بعدٍل«. الفصول. ص، 45-46. انظر أيًضا، الّسياسة. 

ص، 37-36.

املدنــيُّ  الّتدبرُي   
ـــــــــــيٌّ  ملِّ تدبرٌي 
يَن  مبا جيعـــل الدِّ
الفارابــــــــي  عند 
ـــــــا«  مدنيًّ »ديًنا 
الجتماعّية  معّزًزا 
حيث  مــن  اإلنسان 
اجتماعّيـــــٌة  هي 
ألجل  تعاونّيـــــٌة 
هـــــــدف مشرتٍك 
يف  احليـاَة  يتجاوز 
 . ــِتهــــــــــا يَـّ كلِّ
الّسعادة  ألّن  وذلـك 
احلقيقّيــــــة غرُي 
ممكنٍة فــي هذه 
احلياة وهـــــــي ال 
عنــــد  إالَّ  تكون 
مفارقة الّنفــــــس 
والّتعــالــي  للماّدة 
األهـــــــداِف  على 
واآلنّيِة  اجلزئّيـــِة 

للحياة.

,,

,,
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علينا يف خاتمة هذا العمل إبداُء هذين التّحّفظني األساسينّي; 

ليست امللَُّة عند الفارابي الّديَن بإطالق املعنى وإنّما هي الّديُن من   -

حيث هو سياسة أو ألجل الّسياسة. واملّلُة بهذا املعنى تابعٌة للّسياسة)124(; 

ليست امللَُّة عند الفارابي الّديَن بحرِص املعنى وإنّما هي كلُّ النّظاِم   -

الّرمزيِّ الثّقايفِّ اّلذي تتأّسس عليه الوحدُة الّسياسيُّة للمدينة أو األّمة. 

عىل  الفاضلة  املدينة  يف  املدنيّة  املراتب  الفارابي  حّدد  الّسبب  ولهذا 

األلسنة  وذوو  األفاضل  خمسة:  أجزاؤها  الفاضلة  »املدينة  النّحو:  هذا 

واملقّدرون واملجاهدون واملاليّون. فاألفاضل هم الحكماء واملتعّقلون وذوو 

اآلراء يف األمور العظام ثّم حملة الّدين. وذوو األلسنة هم الخطباء والبلغاء 

عدادهم.  يف  وكان  مجراهم  يجري  ومن  والكتّاب  وامللّحنون  والّشعراء 

واملقّدرون... واملجاهدون... واملاليّون...« )125( . 

عند  ُة  امللَّ ليست 
الفارابــــي الّديـــَن 
بإطالق املعنــــــــى 
من  الّديُن  هي  وإّنا 
سياســـة  هو  حيث 
الّسياسة.  ألجل  أو 
واملّلُة بهذا املعنــــى 
للّسياســــة  تابعٌة 
الّديـــــــَن  وليست 
وإّنا  املعنى  حبصِر 
هي كلُّ الّنظـــــاِم 
الّثقافـــــيِّ  الّرمزيِّ 
عليه  تتأّسـس  اّلذي 
الّسياسّيــُة  الوحدُة 

للمدينة أو األّمة.

,,

,,

]124[ انظر، مقداد منسيّة، الفارابي. فلسفة الّدينة وعلوم اإلسالم. ص،53. فقد انتهى مقداد 

منسيّة إىل االقرار بأّن التّدبري اإلنسانّي اإلرادّي للمدينة يواصل التّدبري اإللهّي للوجود بما يجعل 

العلم املدنّي والعلم اإللهّي مرتابطني. ونحن نذهب إىل ما هو أبعد من عالقة الرّتابط. فاملّلة هي 

من  وذلك  واحًدا  مبحثًا  إالّ  الفارابي  عند  الّسياسيّة  والفلسفة  الّدين  فلسفة  وليست  الّسياسة. 

فهي  املدنّي  العلم  أساس  هي  اّلتي  النّظريّة  الّسياسة  وأّما  للمدينة.  الّسيايسِّ  التّدبري  منظور 

املفارقة واملتعالية وإنّما بوصقها  داّلًة فقط عىل نسٍق من املوضوعات  امليتافيزيقا ال بوصفها 

داّلًة أيًضا عىل معماريّة العقل اّلتي تستند إليها عمارُة املدينة.

]125[ الفصول. فصل 57، ص، 65.
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إنَّ نزوَل الفارابي بالحّراس املحاربني من املرتبة الثّانية بعد الفيلسوف 

كما هو الّشأن عند أفالطون، إىل املرتبة الّرابعة بعد األفاضل وذوي األلسنة 

واملقّدرين، ذو داللٍة هاّمٍة يف تحديد طبيعة املدينة الفارابيّة: فهي ليست 

الفكر  تعليٍم مهيبة. فألصحاب  آلُة  وإنّما هي   )126( رهيبًة«  »آلَة حرٍب 

والّلسان دوٌر سيايسٌّ هامٌّ، فإْن لم يضطلعوا به صعد الحارُس املحارُب 

إىل مرتبٍة متقّدمٍة. وال فرق حينها بني أن يحارب الحّراُس باسم الّدين 

باسم  الحرُب  تكون  الحالتني  كلتا  ففي  العقل:  باسم  يحاربوا  أن  وبني 

مطلقات. 

وهكذا يمكن القوُل إجماالً إّن التّدبريَ املدنيَّ الفاضَل هو التّدبري اّلذي 

األلسنة«  »ذوو  يستأهلها  اّلتي  املنزلَة  والفنوَن  والثّقافَة  الفكَر  يُنِزل 

املحاكيِة للحقِّ ألجل  املثاالِت  املدينُة بفضل ذلك من بناء نظاِم  فتتمّكن 

استعماٍل مشرتٍك للحقيقِة ومشاركٍة مدنيٍّة يف الّسعادة. وملَّا كان النّظاُم 

الّرمزيُّ الثّقايفُّ نظاًما ألجل عمارة املدينة فهو إذن املضموُن الفعيلُّ للتّدبرِي 

املدنيِّ من حيث هو مّلٌة أْي من حيث هو إنتاٌج سيايسٌّ للمشرتك. فآراء 

أهل املدينة الفاضلة هي اآلراء اّلتي تمّكن اإلنساَن من االستكمال املعريفِّ 

واألخالقيِّ لوجوده برصف النّظر عن رتبته املدنيّة ووظيفته االجتماعيّة 

امَلِلُك عىل اإلطالق  ومهما كانت درجة االستعداد الّذهنّي لديه. فإذا كان 

هو بعينه الفيلسوف فإنَّ الفلسفة ال يمكن أن تكون يف املدن إالَّ بوصفها 

مّلًة مشرتكًة. 

فيا لها من مسؤوليٍّة خطريٍة يوكلها الفارابي للفيلسوف ! وهي خطريٌة 

ال عىل الفلسفِة فحسب وإنّما هي غايًة يف الخطورِة عىل املدينِة ذاتها. 

أّول« و »عضٌو رئيس«  الفيلسوُف - من حيث هو »رئيٌس  أال يكون  إذ 

69

]126[ هذا الوصف يطلقه ألكسيس فيلوننكو عىل مدينة أفالطون يف كتابه »دروس أفالطونيّة« )بالّلسان الفرنيّس(.

املدنيَّ  الّتدبرَي  إّن   
هو  الفاضــــــــــَل 
ُينِزل  اّلذي  الّتدبري 
الفكـــَر والّثقافَة 
املنزلَة  والفنـــــوَن 
يستأهلهـــــــا  اّليت 
»ذوو األلسنــــــة« 
املدينـُة  فتتمّكن 
من  ذلــــك  بفضل 
بناء نظـــاِم املثاالِت 
احملاكيـــِة للحقِّ 
ألجل استعمـــــاٍل 
مشرتٍك للحقيقــِة 
مدنّيٍة  ومشاركٍة 

يف الّسعادة.

,,

,,
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- يف منزلٍة مناِظرٍة ملنزلِة العقل الفّعال؟ وإذا كان الحضوُر املعريفُّ للعقل 

اإلنسان  احتجاب  إىل  أّدى  قد   - العقيلِّ  الفيِض  مصدَر  بوصفه   - الفّعال 

وذوبانه، أال يؤّدي الحضوُر الّسيايُس للفيلسوِف- امللِك إىل اختفاء املدينة 

أال  ثّم  للحقيقِة؟  مالكٍة  ملكيٍّة  ملهنٍة  املطلق  العميلِّ  االقتداِر  يف  وذوبانها 

تكون مدينُة الفيلسوف مدينًة مغلَّقًة عىل كلِّ رضوب الّسؤال واالختالف 

فيصري املعارُض لها مجّرد نابتٍة ال معقوليَّة لوجوده أصالً؟ 

تقتيض اإلجابُة عن هذه األسئلِة املعضلِة النّظر أّوالً يف الّطابع املفارقّي 

الوضعيّة  حيث  من  وإنّما  واملاهيّة  الفكرِة  جهِة  من  ال  الفاضلة  للمدينة 

الّسياسيّة الفعليّة أْي من منظوِر الزمانيِّة الّسياسيّة الحيّة ال من منظور 

النّظريّة الّسياسيّة املجّردة. ومن زاوية النّظر هذه علينا أن نطرح الّسؤال 

اإلحراجّي التّايل: ملاذا كانت املدينُة الفاضلُة – من دون كلِّ املدن األخرى - 

اّلتي يسكنها نقيُضها )فالنّابتة هو من مضاّدات املدينة  املدينَة الوحيدَة 

الفاضلة(؟ ما معنى أن تكون املدينة الفاضلة املدينَة الوحيدَة اّلتي تقبل 

بوجود معارضٍة جذريٍّة لها؟   

امَلِلُك  كان  إذا 
اإلطـــالق هو  على 
الفيلســوف  بعينه 
فإنَّ الفلسفـــــة ال 
تكون  أن  ميكن 
يف املدن إالَّ بوصفها 
مّلًة مشرتكــــًة. 
من  هلـــــــــــا  فيا 
مسؤولّيــٍة خطريٍة 
الفارابي  يوكلهــا 
وهي   ! للفيلسوف 
علـــــى  ال  خطريٌة 
فحسب  الفلسفــِة 
وإّنا هـــــي غايًة 
على  اخلطورِة  يف 

املدينِة ذاتها.

,,

,,
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* املصادر *

)1( ابن أبي أصيبعة، عيون األنباء طبقات العلماء. دار الثّقافة، بريوت، ط.3، 1981.

. تحقيق ورشح حّسان عدنان جعفر. دار ومكتبة الهالل،  )2( ابن سينا، أبو عيل، القانوُن يف الّطبِّ
بريوت، ط.1، 2009.  

)3( ابن رشد، أبو الوليد، الّضوريُّ يف الّسياسِة. نقله من العربيّة إىل العربيّة أحمد شحالن. مدخل 
ط.1،  بريوت،  العربيّة،  الوحدة  دراسات  مركز  الجابري.  عابد  ملحّمد  ورشوح  تحليليّة  ومقّدمة 

.1998

)4( الفارابي، أبو نرص، )الّسياسة( الّسياسة املدنيّة. رساس للنّش، تونس، 1994. 

)5( الفارابي، أبو نرص، )الفصول( فصول منتزعة. تحقيق فوزي مرتي نّجار. دار املشق، بريوت، 
ط. 2، 1993.

)6( الفارابي، أبو نرص، )اآلراء( آراء أهل املدينة الفاضلة. قّدم له ألبري نرصي نادر. دار املشق، 
بريوت، ط.6، 1991. 

املّلة ونصوص  كتاب  الفارابي،  أبو نرص  يف،  املّلة. موجود  كتاب  )املّلة(  أبو نرص،  الفارابي،   )7(
أخرى. حّققها وقّدم لها وعّلق عليها محسن مهدي. دار املشق، بريوت، ط. 2، 1991.

)8( الفارابي، أبو نرص، )فصول املبادئ( فصول مبادئ آراء أهل املدينة الفاضلة. موجود يف، ن. 
م. الببليوغرافيّة الّسابقة.

)9( الفارابي، أبو نرص، )الجمع( كتاب الجمع بني رأيَْي الحكيمني. قّدم له وعّلق عليه ورشحه عيل 
بوملحم. دار ومكتبة الهالل، بريوت، ط.1، 1996.

)10( الفارابي، أبو نرص،  )معاني العقل( مقالة يف معاني العقل. موجود يف، الثّمرة املرضيّة يف 
بعض الّرسائل الفارابيّة. حّققه وقّدم له وعّلق عليه عماد نبيل. دار الفارابي، بريوت، ط.1، 2012.

الّصغرى. تحقيق وتقديم عبد األمري األعسم. دار  الفلسفيّة  الّرسائل  أبو نرص،   الفارابي،   )11(
التّكوين، دمشق- سوريا، 2012.

)12( الفارابي، أبو نرص،  )الحروف( كتاب الحروف. تحقيق محسن مهدي. دار املشق، بريوت- 
لبنان، ط.2، 1990.

)13( الفارابي، أبو نرص، )اإلحصاء( إحصاء العلوم. تحقيق عثمان أمني. مكتبة األنجلو املرصيّة، 
القاهرة، ط.2، 1968.

إىل  أّولها  أبو نرص،  )أفالطون( فلسفة أفالطون وأجزاؤها ومراتب أجزائها من  الفارابي،   )14(
عبد  عليها  وعّلق  حّققها  نصوص  اإلسالم.  يف  أفالطون  بدوّي،  الّرحمن  عبد  يف،  موجود  آخرها. 

الّرحمن بدوّي. دار األندلس، بريوت، ط.3، 1982.
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)15( الفارابي، أبو نرص، )النّواميس( تلخيص نواميس أفالطون. موجود يف، ن.م. الببليوغرافيّة 
الّسابقة.

أبو نرص، )أرسطو( فلسفة أرسطوطاليس وأجزاء فلسفته. ومراتب أجزائها.  الفارابي،   )16(
واملوضع اّلذي منه ابتدأ وإليه انتهى. تحقيق محسن مهدي. دار مجّلة الّشعر، بريوت، 1961.

غّطاس  ورشح  تحقيــق  الكبري.  املوسيقى  كتاب  )املوسيقــى(  نرص،   أبو  الفارابي،   )17(
عبد امللك خشبة. مراجعة وتصدير محمود أحمد الحفني. دار الكتاب العربّي للّطباعة والنّش، 

القاهرة، دون تاريخ.

يسني،  آل  جعفر  يف،  موجود  الّسعادة.  تحصيل  كتاب  )التّحصيل(  نرص،   أبو  الفارابي،   )18(
ط.1،  بريوت،  والتّوزيع،  والنّش  للّطباعة  املناهل  دار  األّول.  الجزء  الكاملة.  األعمال  الفارابي. 

1992. ص، 197-119.

م.  ن.  يف،  موجود  الّسعادة.  سبيل  عىل  التّنبيه  كتاب  )التّنبيه(  نرص،   أبو  الفارابي،   )19(
الببليوغرافيّــة الّسابقــة. ص، 265-227.

الفارابي. تحقيق  عند  املنطق  يف،  الربهان. موجود  كتاب  )الربهان(  أبو نرص،   الفارابي،   )20(
وتقديم وتعليق د. ماجد فخري. دار دمشق، بريوت، 1987.

)21(  Aristote, Les Politiques. Tra. Pierre Pellegrin. Ed. Flammarion, Paris, 1990.

)22( Platon, La République. Tra. Robert Baccou. Ed. Flammarion, Paris, 1966.  

* املراجع *

)1( بنعبد العايل، عبد الّسالم، الفلسفة الّسياسيّة عند الفارابي. دار الّطليعة، بريوت، ط.4، 1997. 

والتّوزيع،  للنّش  فرطاج  فارابيّة.  قراءة  املدنّي.  والعصيان  الّسيايّس  مراد،  قاسم،  ابن   )2(
صفاقس، الجمهوريّة التّونسيّة، ط.1، 2013.

املرصيّة  الهيئة  املتأّخرة.  واملدارس  أرسطو  الفلسفّي.  الفكر  تاريخ  عيل،  محّمد  ريّان،  أبو   )3(
العاّمة للكتاب، ط.4، 1974.

يف،  موجود  اإلسالميّة«.  الفلسفة  ويف  الفارابي  عند  املدنّي  »املصطلح  أحمد،  منى  زيد،  أبو   )4(
مجّلة التّفاهم، عدد 39، شتاء 2013، سلطنة عمان. ص، 64-49.

)5( آيت حمو، محّمد، الّدين والّسياسة يف فلسفة الفارابي. من التّأسيس الربهانّي للّسياسة إىل 
التّأسيس الحجاجّي. دار التّنوير، بريوت، 2011.

دراسات  مركز  الفلسفّي.  تراثنا  يف  معارصة  قراءات  والرّتاث.  نحن  عابد،  محّمد  الجابري،   )6(
الوحدة العربيّة، طبعة مزيدة ومنّقحة، 2006.

لألبحاث  العربي  املركز  واملغرب.  املشق  يف  اإلسالم  فالسفة  تاريخ  لطفي،  محّمد  جمعة،   )7(
ودراسة الّسياسات، الّدوحة- قطر، ط.2، 2015.
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)8( سعد، فاروق، الفارابي واملدن الفاضلة. دار الّشوق، ط.1، 1982.

)9( العاتي، إبراهيم، اإلنسان يف فلسفة الفارابي. دار النّبوغ، بريوت، ط.1، 1998.

)10( غالب، مصطفى، الفارابي. دار ومكتبة الهالل، بريوت، 2010.

)11( فاخوري، حنّا. والجّر، خليل، تاريخ الفلسفة العربيّة. دار الجيل، بريوت، ط.3، 1992.

)12( قشيقش، محّمد، نظريّة اإلنسان يف فلسفة الفارابي. التّنوير، بريوت- لبنان، 2011.

نقديّة. منشورات  الفارابي. دراسة تحليليّة  أبي نرص  العلم عند  )13( قشيقش، محّمد، نظريّة 
ط.1،  الّرباط،  األمان،  دار  منشورات  الجزائر،  االختالف،  منشورات  بريوت،  الّرياض-  ضفاف، 

.2015

)14( قمرّي، يوحنّا، الفلسفة العربيّة يف كربى قضاياها. املكتبة الّشقيّة، بريوت، 1978.

)15( كامل، مجدي، أرسطو املعّلم األّول. دار الكتاب العربّي، دمشق- القاهرة، ط.1، 2011.

)16( كرم، يوسف، تاريخ الفلسفة اليونانيّة. دار القلم، بريوت، طبعة جديدة، دون تاريخ.

)17( كوربان، هنري، تاريخ الفلسفة اإلسالميّة. ترجمة نصري مرّوة وحسن قبييس. راجعه وقّدم 
له موىس الّصدر وعارف تامر. عويدات، بريوت، 2004.

وفلسفيّة  فقهيّة  نماذج  اإلسالمّي.  الّسيايّس  الرّتاث  يف  الواقع  فقه  ماهر،  مدحت  الّليثي،   )18(
واجتماعيّة. الّشبكة العربيّة لألبحاث والنّش، بريوت، ط.1، 2015.

950م. الهيئة املرصيّة  )19( مجموعة من املؤّلفني، أبو نرص الفارابي يف الذكرى األلفيّة لوفاته 
العاّمة للكتاب، القاهرة، 1983.

)20( مجموعة من األساتذة الجامعينّي، دراسات حول الفارابي. منشورات كّلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانيّة، صفاقس، 1995. 

)21( محجوب، محّمد، املدينة والخيال. دراسات فارابيّة. منشورات أميّة، دار العهد الجديد، ط.1، 
.1989

)22( محجوب، محّمد، الفيلسوف، الّشاعر والّسيايّس. املركز القومّي البيداغوجّي، تونس، 1999.

)23( املحمداوي، عيل عبّود، الفلسفة الّسياسيّة. دار الّروافد- نارشون، الّرابطة العربيّة األكاديميّة 
للفلسفة، بريوت- لبنان، ط.1، 2015.

)24( مراد، سعيد، نظريّة الّسعادة عند فالسفة اإلسالم. مكتلة األنجلو املرصيّة، القاهرة، 1992.

املحدثتني  والحنيفيّة  األفالطونيّة  العربيّة.  الفلسفة  يف  الكيّل  منزلة  يعرب،  أبو  املرزوقي،   )25(
العربيّتني. جامعة تونس، 1994.

)26( املرزوقي، أبو يعرب، إبستمولوجيا أرسطو من خالل منزلة الّرياضيّات يف قوله العلمّي. الّدار 
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العربيّة للكتاب، 1985.

الوطنيّة لالتّصال  املؤّسسة  العربيّة اإلسالميّة.  الفلسفة  املاّديّة يف  النّزعات  )27( مرّوة، حسن، 
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