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فيل�سوف املدينة غري الفا�ضلة ونظرية املتوحد
البن باجة الأندل�سي

عدنان الهميمي

يرى حم�سن اخلوين يف مقال له يف جملة التفاهم بعنوان« :الفيل�سوف واملدن غري الفا�ضلة من خالل ابن باجة الأندل�سي» � ّأن الفال�سفة قد ع ّرفوا الإن�سان باحليوان
املدين �أو ال�سيا�سي؛ لأنه مباهيته �أو طبيعته مرتبط ارتباطا وثيقا بعي�شه �ضمن جمموعات .وقد اختلف النا�س يف اهتمامهم مب�س�ألة انزواء الأفراد عن هذه املجموعات
من منطلقات خمتلفة ومتناق�ضة �أحيانا .بيد � ّأن الفال�سفة اتخذوا منه مو�ضوعا لت�أمالتهم ،ويعد كتاب تدبري املتوحد للفيل�سوف الأندل�سي ابن باجة من املحاوالت
الأ�صيلة يف هذا املو�ضوع ،فقد �ض ّمن فيه ت�صوراته الفل�سفية� ،أو ما ميكن �أن ُي�سمى بنظرية «متوحد باجوية  ،وكما يعد التدبري فعال م�صاحبا وحمركا لها.
ما هو التدبري:
يرى ابن باجة �أن التدبري �أ�سا�س التوحد؛ فهو الذي يك�سب
�صاحبه ه��ذه ال�صفة ،ولهذا الأم��ر جن��ده ي�شرع يف حتديد
مفهوم التدبري كفعل قبل غريه؛ فال�سبق املنطقي للتدبري
ع��ل��ى ال��ت��وح��د يقت�ضيه ال��ب��ن��اء ال��داخ��ل��ي للن�ص ال��ب��اج��وي،
ويف حقيقة الأم��ر �أن التدبري لي�س �إبداعا باجويا؛ فالفكر
الفل�سفي  -كما قال ابن ر�شد« -يتنافى مع اقت�صار الأفراد
�أو اجلماعات والأمم على �أنف�سهم يف بناء العلوم»� .إمنا هو
عملية تراكمية على مر الع�صور لذلك جند �أنّ اب��ن باجة
ينطلق من امل��وروث الفل�سفي العربي والإغريقي لتحديد
معنى م�صطلح التدبري وي��رى �أنّ الداللة اللغوية للكلمة
هي «ترتيب �أفعال نحو غاية مق�صودة» ،فاللفظة  -بناء على
هذا التعريف -ال تطلق على «من فعل فعال واح��دا يق�صد
به غاية م��ا» ،كما �أنّها ال تطلق على �أفعال كثرية مبعرثة،
�إمن��ا الرتتيب فعل تدبريي وترتيب الأف��ع��ال هو التدبري.
ولي�س كل ترتيب تدبري؛ فالتدبري يزيد عنه بالغاية التي
هي ال�سبب من جعل الأفعال تتنظم على نحو معني.
وال��ت��دب�ير ه��و ف��ع��ل ال��ف��ك��ر ،ال���ذي يعطي للمتوحد �صفته،
وبهذا ي�سقط القول ب���أنّ التدبري مدفوع بنزعة حتري�ضية
�أو تغيريية على طريقة الفال�سفة.
ت�أريخ التدبري:
ا�ستفاد ابن باجة من تاريخ الفل�سفة الإغريقية (�أفالطون
و�أر�سطو) والفل�سفة العربية (الفارابي) كثريا عند كتابته
لتدبري املتوحد؛ لذا ولكي يت�ضح مفهوم التدبري الباجوي
الب��د من ربطه مع هاتني الفل�سفتني ،فقد كتب اب��ن باجة
تدبري املتوحد ا�ستنادا �إىل ما كتبه الفارابي يف الفل�سفة� ،إال
�أنّهما يرجعان معا �إىل �أر�سطو الذي ال يفهم معنى التدبري
عنده خارج ت�صوره للحكمة ،حتى �أننا جند �أنّ ما ذكره ابن
باجة على �أنّه من �أ�شرف الأمور التي ت�سمى التدبري -وهي
ت��دب�ير امل���دن وامل���ن���ازل -ك��ان��ت م��ن تتبعه ل��ف��ك��ر ال��ف��اراب��ي،
أ�سا�سا منقولة عن �أر�سطو.
والفكرة � ً
ت�صنيف �أر�سطو للتدبري:
يرى �أر�سطو �أنّ «كل فكر �إم��ا �أن يكون عمليا �أو �إن�شائيا �أو
تنظرييا» ،والعلم النظري ي��در���س الأ���ش��ي��اء ال��ت��ي ال ميكن
�أن تكون بخالف ماهي عليه ،وه��ذا يعني �أنّ التدبري لي�س
علما نظريا؛ لأنه يكون يف الأ�شياء التي ميكن �أن تكون على
خالف ماهي عليه وتتعلق بامل�ستقبل ،والعلم النظري  -كونه

علما -قابل للتعلم بينما يبقى التدبري -تهذيب النف�س �أو
الفطنة -جمال جتربة املفرد التي ال ميكن �أن يقوم بها فرد
عو�ضا عن �آخر.
ويذهب اب��ن باجة -مت�أثرا ب�أر�سطو�« -أنّ املتوحد يدفعه
نزوعه �إىل ال�سعادة اخللقية كغاية والتدبري و�سيلته فاحلياة
الفا�ضلة يف نظر �أر�سطو غاية ال�شهوة ت�ستهدفها».
� ّأما الفطنة فهي ا�ستعداد نف�سي ت�صقله التجربة ،وال يعدها
�أر�سطو -وي�ؤكد عليها ابن باجة -علما بل ف�ضيلة علمية،
ميدانها الفعل الإن�ساين؛ فالتدبري فطنة تقوم على ملكة
حكم ال��ف��رد ،وال��ت��دب�ير ق��د ي��ك��ون بال�صواب �أو اخل��ط���أ ،كما
يذهب �إليه ابن باجة ،ويق�صد بذلك �أنه قد يحدث يف املدن
الفا�ضلة وغري الفا�ضلة ،وقد يكون خاطئا �أو فيما هو خاطئ
كما قد يكون �صائبا �أو فيما هو �صائب ،وذلك يقا�س مبدى
مطابقة فعل التدبري للف�ضيلة بو�صفها الغاية الأخالقية.
املتوحد والنابت:
��وح��د ال��ف��رد ال���ذي �أق�����ص��ى ذات���ه عن
يق�صد اب���ن ب��اج��ة ب��امل��ت ّ
م��ع��ا���ش��رة ال��ن��ا���س ،م��ع��ا���ش��رة طبيعية وظ���ل ي��ت��دب��ر �أم����ره يف
وحدته ،واملرادف لها هو النابت.
ويختلف ابن باجة والفارابي يف تعريف النابت ،بينما يعترب
الفارابي �أنّ النابت هو ال�شاذ يف املدينة الفا�ضلة ،يرى ابن
باجة �أنّه ال�شاذ يف املدينة غري الفا�ضلة وهو الفيل�سوف من
ناحية �أخ���رى ،وه��ذا االخ��ت�لاف ن��اجت م��ن اخ��ت�لاف املنطلق
بينهم فقد انطلق ال��ف��اراب��ي م��ن ن��ظ��رة معيارية للمدينة
الفا�ضلة ،ال��ت��ي تف�سد ب��وج��ود ال��ن��واب��ت ،بينما انطلق ابن
باجة من نظرة واقعية حيث ر�أى �أنّ ال�شواذ جتاوزوا كونهم
قلة مثلما يرى الفارابي -و�أ�صبحوا كرثة يف املدينة التي
�أ���ص��ب��ح��ت غ�ير ف��ا���ض��ل��ة ،ب��ه��ذا �أ���ص��ب��ح ال�����ش��واذ ف��ي��ه��ا ن��واب��ت
مب��ع��ن��اه��ا احل�����س��ن؛ ف��ال��ن��واب��ت �أو امل��ت��وح��دي��ن �أو الفال�سفة
كالع�شب ال��ن��اب��ت ب�ين ال���زرع م��ن تلقاء نف�سه ،مثلهم مثل
النبي يف جمتمع �ضال ،بيد �أنّ النبي مبعوث من قبل قوة
عليا واملتوحد نابت من تلقاء نف�سه.
حكمة املتوحد:
من جهة احلياة العملية ،حكمة املتوحد تتعني يف توا�صله
مع �أهل الفكر يف ع�صره وما انعزاله �إال نتيجة انعدام وجود
�أهل الفكر ،لهذا ال يعترب ابن باجة توحد الفيل�سوف نفيا
للطبيعة الب�شرية؛ � ّإن��ا هو �أم��ر عار�ض و���ض��روري كتناول
املري�ض للدواء ،فعندما ال يبلغ املجتمع يف املدينة الكمال

بل تكون م�سرحا للحوادث وامل�صادفات و�أفعال النا�س التي
ت��ك��ون على غ�ير م��ا ه��ي عليه ،ي��ك��ون ال��ت��وح��د مبثابة �إن��ق��اذ
النف�س من الهالك الناجت من هذا املجتمع غري الفا�ضل.
ويتوحد الفيل�سوف �أي�ضا لكي؛ يحقق امل�ساعدة الروحية
الفردية التي ُحرم منها الباقون نتيجة تفاعلهم يف جمتمع
غري فا�ضل.
وان��ع��زال الفيل�سوف ع��ن امل��ج��م��وع��ة ال يعني ن��ف��ي توا�صله
معهم يف م��ا ه��و ���ض��روري ل��ل��ح��ي��اة ،ف��ال��ت��وح��د لي�س مبعناه
اجل�سدي و�إمنا هو اتخاذ موقف مرتوٍ؛ لكي ينقذ نف�سه.
والتدبري والتوحد �صفتان متالزمتان للفيل�سوف :فبالأوىل
يتحرر م��ن االن��غ��م��ا���س الكلي يف احل��ي��اة امل��دن��ي��ة ،وبالثانية
يحقق �سعادة �أخالقية ذاتية.
املدينة الفا�ضلة حلم فل�سفي
�إنّ التوحد فعل مالزم للفيل�سوف رغم مدن ّيته الثابتة وهو
يف احلقيقة فعل ا�ضطراري نتيجة وجوده يف جمتمع ناق�ص،
لكن التدبري يجعله فعال اختياريا لغاية حتقيق ال�سعادة
الفردية يف غياب املدينة الفا�ضلة التي يكون فيها الأف��راد
�سعداء؛ ف�سعادة املدبر املفرد �أمر ممكن ولكن تبقى املدينة
الفا�ضلة يوتيوبيا الفيل�سوف والتدبري م�ستقبلها والنابت
�أملها ،حتى �إذا ما حتققت واقعا حينها ي�صبح التوحد �شرا
والتدبري الفردي غري الزم بل يظل التدبري الوحيد املمكن
بيد رئي�س املدينة الفا�ضلة؛ لإي�صال اجلميع لل�سعادة ،وهنا
ي�صبح وجود الفيل�سوف النابت دليال على مر�ض املجتمع؛
لت�شتد احلاجة للتدبري مع ا�شتداد هذه الأزم��ة ،فالتدبري
كالدواء ُيعالج به املري�ض  -على ر�أي ابن ر�شد -ولكن يرى
ابن باجة �أنّ املدينة الفا�ضلة ال حتتاج �إىل دواء؛ لأنّ �أهلها
يتبعون نظاما غذائيا ال ُير�ض ،فالتدبري والطب والق�ضاء
تظهر يف املدن غري الفا�ضلة.
ماذا بعد نظرية املتوحد؟
ال تقا�س �أهمية الفل�سفة بطرحها للم�شاكل واقرتاح احللول
ل��ه��ا ب��ق��در م��ا ت��ق��ا���س بت�أ�سي�سها ل��ط��رح ت��ت�لاق��ف��ه الأج��ي��ال
الالحقة» ،وقد قدم ابن باجة نظرية فل�سفية ال بد �أن تقر�أ
يف �سياقها التاريخي (فقد �سقطت املدينة التي ك��ان يفكر
فيها اب���ن ب��اج��ة ،الأن��دل�����س) ،ف��ت��اري��خ الفل�سفة ق��د ت��ط��ور،
وت�����س��ارع الأح����داث امل��ادي��ة وال��ف��ك��ري��ة جعلتنا نختلف عنهم
وجعلتهم غرباء عنا.
adnan.alhamimi@gmail.com
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