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مدنية الفارابي
�أجمد �سعيد
يف املقالة البحثية املعنونة بـ«امل�صطلح املدين عند الفارابي ويف الفل�سفة الإ�سالمية» للأ�ستاذة منى �أحمد �أبو زيد ،واملن�شورة يف جملة التفاهم ،مت تعريف املدنية وامل�صطلح املدين على
�أنه ال�شكل الأول الذي ميثل مفهوم املدينة واالجتماع الإن�ساين ،وقد ورد هذا امل�صطلح ب�أ�شكال وتعابري خمتلفة منها« :التدبري املدين» ،و»العلم املدين» ،و»ال�سيا�سة املدنية» وغريها،
مما حظى التعبري الأخري با�ستخدام وا�سع يف جمال ال�سيا�سة ومنوها.

�إنّ من خ�صائ�ص املدنية التي من املمكن �أن ت�شكل
ن ��واة ه ��ذه الفل�سفة االج�ت�م��اع�ي��ة ،ه��و �أن ��ه الب ��د من
اتخاذ كافة ال�ق��رارات بالتعقل وال�تر ّوي مع ح�ضور
ك��ام��ل ل�ل�م�ع��رف��ة امل��و��ض��وع�ي��ة ،وه ��ذا يقت�ضي ال�ل�ين
وال ��رف ��ق ،وه �ن��ال��ك م��وا� �ض��ع خم�ت�ل�ف��ة مت��ام��ا ك�م��ا يف
ال�سيا�سة امل��دن�ي��ة وخ�ل��ق ال�ق��وان�ين للنا�س ع��ام��ة مع
اخ �ت�لاف �صفاتهم وم��رات�ب�ه��م االج�ت�م��اع�ي��ة ،وي��أت��ي
ال �ت��دب�ير امل� ��دين يف ه ��ذه ال��و��ض�ع�ي��ة ك��و��س�ي�ل��ة خللق
��س�ي��ا��س��ة ل�ل�ج�م�ي��ع ،ال �ت��ي ت�ع��ال��ج امل���ش�ك�لات ال�ن��اج�م��ة
ع��ن التفا�ضل بينهم يف الأم�ل�اك وال�ث�روات ،ويقوم
بعقلنة التناف�س ويقلل من التحا�سد ،ويدعم العدل
والإن�صاف.
لقد اجتمع الفال�سفة امل�سلمون على �أن هذا التدبري
املدين هو �صورة م�صغرة من التدبري الإلهي للكون،
وع �ق��دوا م�ق��ارن��ة ب�ين امل�ج��ال�ين ،كما ع�ق��دوا مقارنة
�أخ � ��رى ب�ي�ن ن �ظ ��ام امل ��دي �ن ��ة وط �ب �ق��ات �ه��ا م ��ع ال�ن�ف����س
الإن�سانية وقواها و�أهوائها ،وقد تو�صلوا �إىل وجود
ق��ان��ون كلي ع��ام دائ ��م وث��اب��ت يحكم ك�ل ّ ً�ا م��ن الكون
واملدينة والنف�س ،فالنظام ال�سيا�سي يف املدينة له
قانون كلي� ،إذا التزمته �أي مدينة حتولت �إىل مدينة
فا�ضلة ،كاملة وعادلة .فالعلم امل��دين وعلم النف�س
وعلم الكون هي علوم مرتابطة بطريقة ما ،وبالتايل
فالنظر يف �أحدها يعطي �صورة للعلمني الآخرين.
�أم��ا بخ�صو�ص ال�ف��اراب��ي ،فهو مل يكن العامل الأول
ال ��ذي ت �ن��اول ال�سيا�سة يف الفل�سفة الإ��س�لام�ي��ة بل
هناك من �سبقه يف هذا املجال .بح�سب الكتب امل�ؤرخة
لذلك� ،أنّ الكندي هو �أول من قام بهذا العمل ،و�ألف
�إح��دى ع�شرة ر�سالة يف ال�سيا�سة والأخ�لاق ،وحلقه
من بعده تلميذه ال�سرخ�سي وو�ضع كتابا يف احل�سبة
ال�صغرى واحل�سبة الكربى ،و�آخر يف ال�سيا�سة.
�أما يف ع�صر الفارابي ومعا�صريه فكان هناك اهتمام
كبري باملباحث ال�سيا�سية والأخالقية ،وعلى �سبيل
ذكر بع�ض من معا�صريه جند هناك� ،أبا زيد �أحمد

ب��ن �سهل البلخي ال ��ذي �سلك يف م�صنفاته طريق
ال �ف�لا� �س �ف��ة ،و�أل � ��ف ك�ت�ب��ا ع ��دي ��دة م �ن �ه��ا« :ال���س�ي��ا��س��ة
ال�صغري» و»ال�سيا�سة الكبري» ،وال نن�سى �أبا احل�سن
ال�ع��ام��ري �صاحب ك�ت��اب «ال���س�ع��ادة والإ� �س �ع��اد» ال��ذي
خل�ص فيه حماورة اجلمهورية لأفالطون.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ك�ث�رة ال�ب��اح�ث�ين يف ع�ل��م التدبري
امل� ��دين وال �� �س �ي��ا� �س��ي؛ ف� � ��إنّ ال �ف ��اراب ��ي ي ��أت ��ي يف قمة
الفال�سفة امل�سلمني الباحثني يف ه��ذا امل�ج��ال ،الذي
�أطلق عليه م�صطلح العلم املدين �أو ال�سيا�سة املدنية؛
فهو �أهم فيل�سوف مدين يف الفل�سفة الإ�سالمية .وقد
ق��ام بتقدمي م��ؤل�ف��ات ع��دي��دة يف ه��ذا امل�ج��ال جمعت
بني ال�سيا�سة والأخالق وال�سعادة ،ورمبا ال نبالغ �إذا
قلنا� :إن فل�سفة الفارابي يف �أغلبها تدور حول هذه
املو�ضوعات ال�ث�لاث��ة .وم��ن �أه��م ه��ذه امل��ؤل�ف��ات التي
دارت حول العلم املدين :ال�سيا�سة املدنية ،و�آراء �أهل
املدينة الفا�ضلة ،وحت�صيل ال�سعادة ،و�إح�صاء العلوم،
وامللة ،و�أخريا ر�سالة يف ال�سيا�سة.

امل �� �ص��در الأول :ال��دي��ن ال ��ذي و� �ض��ع جم�م��وع��ة من
الت�شريعات املنظمة حلياة الإن�سان يف حالته الفريدة
واالجتماعية بكافة جماالتها ،من خالل جمموعة
م��ن ال�ق�ي��م الأخ�لاق �ي��ة ،وال �ت��ي دل ��ل عليها ال��ر��س��ول
الكرمي بقوله� :إمنا ُبعثت لأمتم مكارم الأخالق.
امل�صدر الثاين :الفل�سفة اليونانية ،التي دارت حول
مفهوم ال�سعادة ،وقامت على الف�ضيلة ،وجمعت بني
الأخ�لاق وال�سيا�سة ،فكانت الف�ضيلة حمور فل�سفة
�سقراط القائل� :إن املعرفة ف�ضيلة واجلهل رذيلة،
مرورا ب�أفالطون وحماوراته التي دار معظمها حول
فكرة �أخالقية �أو �سيا�سية ،و�صوال �إىل �أر�سطو الذي
ع ّد كتابه «الأخالق �إىل نيقوماخو�س» مقدمة لكتاب
ال�سيا�سة.

وقد ت�أثر الفال�سفة امل�سلمون باالجتاه الذي يربط
بني الأخالق وال�سيا�سة ،مت�أثرين يف ذلك بامل�صدرين
ال���س��اب�ق�ين ،وظ�ه��ر ه��ذا ال��رب��ط ج�ل�ي�اً ع�ن��د ال�ف��اراب��ي
وغ�يره م��ن فال�سفة الإ� �س�لام؛ فقد ق�سم الفل�سفة
املدنية �إىل ق�سمني� :أحدهما يح�صل العلم ،والثاين
ارت �ب �ط��ت الأخ �ل��اق ب��ال���س�ي��ا��س��ة ارت �ب��اط��ا ع���ض��وي�اً يف ال �ع �م��ل .الأول ي���س�م��ى الأخ� �ل ��اق ،وال� �ث ��اين ي�سمى
الفل�سفة الإ�سالمية ،و�صار كالهما ين�شد غاية واحدة الفل�سفة ال�سيا�سية.
تتمثل يف �إي �ج��اد الف�ضيلة وال���س�ع��ادة�� ،س��واء �أك��ان��ت
يف امل�ج��ال ال�ف��ردي الأخ�لاق��ي �أم امل�ج��ال االجتماعي وق ��د ��س�ع��ى ال�ف�لا��س�ف��ة امل���س�ل�م��ون �إىل ال�ت��وف�ي��ق بني
ال���س�ي��ا��س��ي .ظ �ل��ت ه ��ذه ال���س�م��ة غ��ال �ب��ة ع �ل��ى ال�ف�ك��ر الفل�سفة والدين ،ف��ر�أوا �أنّ الغاية التي ت�سعى �إليها
ال�سيا�سي طوال الع�صور الو�سطى ،حيث مل ت�ستقل ال�ف�ل���س�ف��ة ال ت�خ�ت�ل��ف ع��ن ال �غ��اي��ة ال �ت��ي ي���س�ع��ى �إل�ي�ه��ا
ال�سيا�سة عن الأخالق وت�صبح لها مفاهيمها املحددة الدين ،فكالهما يقدم احلقيقة ،وكالهما يهدف �إىل
وق��وان�ي�ن�ه��ا امل�خ���ص��و��ص��ة �إال ع�ل��ى ي��د ت��وم��ا���س هوبز �سعادة الإن�سان واملدينة؛ ولكنهما اختلفا فقط يف طرق
وميكافيللي عندما ا�ستقلت ال�سيا�سة عن الأخالق .الو�صول �إىل هذه احلقيقة� ،أحدهما و�صل �إليها عن
فالإن�سان من حيث فردانيته فهو كائن عاقل ،وهو طريق العقل والآخ��ر عن طريق الدين� ،أحدهما عن
كع�ضو يف املجتمع «حيوان مدين» وم�شكلة الإن�سان طريق الربهان ،والآخر عن طريق احلكمة والإر�شاد
ه ��ي م��و� �ض��وع ال�ف�ل���س�ف��ة امل��دن �ي��ة ال �ت��ي ت�ن���ش�ط��ر �إىل والق�ص�ص واملوعظة .وت�صبح املدينة �سعيدة عندما
ق�سمني؛ ق�سم يعالج �سلوك الفرد وي�سمى الفل�سفة حتكمها ط�ب�ق��ة احل�ك�م��اء ال�ع�ل�م��اء امل�ل�م�ين ب��امل�ع��رف��ة؛
الإخالقية ،وق�سم �آخ��ر ي�سمى الفل�سفة ال�سيا�سية ،معرفة النظام ال�سيا�سي وقوانينه ،ومعرفة العلوم
يعنى ب�سلوك �سكان املدينة .هذا الربط بني الأخالق واحلقيقة �إذا كانت هناك حقيقة م�شرتكة بالفعل.
وال�سيا�سة يعيدنا �إىل م�صدرين �أ�سا�سيني:
amjdsaeed01@outlook.com

