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رمضان ١٤٤٠هـ  -مايو ٢٠١٩م

المدينة الفاضلة للفارابي :بين الفلسفة وعلم الكالم
ناصر الكندي
علم جديد
تتَّ�سم الفل�سفة الإ�سالمية غال ًبا بعالقتها الودية مع
الن�ص القر�آين ،وو�ضع مقوالت الفل�سفة اليونانية يف خدمة هذا الن�ص .و�أ�سفرت هذه العالقة عن ٍ
ِّ
نوعا ما -مع ما فعله توما الأكويني عند مقاربته امل�سيحية بالأر�سطية خالل القرون الو�سطى .وعليه ينبغي على دار�س الن�صو�صُ�س ِّمي بعلم الكالم وهو يقرتب
ً
التعر�ض لها؛ وذلك لأنه �سيواجه تباينا معتربا بني الهيكل الفل�سفي اليوناين ونظريه الإ�سالمي يف عملية
ي�ستح�ضر هذه احلقيقة عند
الفل�سفية الإ�سالمية �أنْ
َ
ُّ
التنظري للمبادئ والق�ضايا .ولأجل ذلك ،ينطلقُ الكاتب �أولري�ش رودلف يف مقاله -املن�شور مبجلة «التفاهم» -بعنوان «الفارابي و�أ�صول الدين ،ت�أمالت يف كتابه
(مبادئ �آراء �أهل املدينة الفا�ضلة)» يف قراءته لهذا الكتاب من خالل هذا اال�ستح�ضار.

ُي�شري الكاتب رودلف �إىل �أنَّ كتاب «مبادئ �آراء �أهل
املدينة الفا�ضلة» يعد �أحد �أ�شهر �أعمال الفارابي،
ومت ن���ش��ره �أول م��رة ع��ام 1895م ،ث��م �أع�ي��د طبعه
مرات عديدة �إىل خمتلف اللغات الأوروبية .ويقول
الكاتب ب�أنَّ الكتاب مل يتم تناوله بالطريقة التي
تليق به �إذ ُح�صر �أحيانا يف اجلانب ال�سيا�سي وف�شل
العديد من الباحثني يف النظر �إليه كعمل فل�سفي
ب ��ال ��درج ��ة الأوىل؛ ل ��ذل ��ك � �س �ي �ت �ن��اول امل �ق ��ال ه��ذا
ال�ك�ت��اب يف ث�لاث��ة م�ب��اح��ث :ع�ن��وان ال�ك�ت��اب وبنيته
والعديد من املوا�ضيع املنتقاة .وي�صر رودلف على
�أن الفارابي �أ ّلف «املبادئ» بعناية خا�صة؛ �إذ عكف
عليه وب َّوبه وح َّرره وجمعه ورتبه.
ويف «ع �ن��وان ال �ك �ت��اب» ،ي�ن� ِّب��ه ال�ك��ات��ب �إىل �أن كتاب
ال�ف��اراب��ي ال ُي��ذك��ر ع ��ادة ع�ن��وان��ه ال�ك��ام��ل ،فهو قد
ُي�شار �إليه بعنوان «املدينة الفا�ضلة»� ،أو «املدينة
الفا�ضلة للفارابي» .ورمبا ب�سبب هذا االختزال يف
�شجع على �أن ُينظر �إليه على �أنه فل�سفة
العناوين َّ
�سيا�سية ولي�س فل�سفة خال�صة .واحلق �أن الفارابي
يف كتابه ال ي�شري �إىل و�صف مدينة منوذجية �أو
م�ث��ال�ي��ة ،ب��ل ك ��ان ت�ف�ك�يره من�ص ًّبا ع�ل��ى و��ص��ف ما
يعتقده �أه��ل املدينة يف جملة م��ن املوا�ضيع ،فهو
ي���س�ت�خ��دم ل �ف��ظ "ر�أي" وه ��و �أق� ��ل م ��ن امل�ع��رف��ة
احلقة .لهذا ر�أى العديد �أن كلمة ر�أي �أق��ل قيمة
من �آرائ��ه الفل�سفية .ولكن هذا الن�ص ال يت�ضمن
�آراء فقط ،بل هناك لفظ �آخر وهو «املبادئ» ،وهو
يتنا�سب مع معايري القول الفل�سفي.
ويتحدَّث الكاتب يف «بنية الكتاب» عن هيكل كتاب
ق�سمه
الفارابي؛ فالفارابي �أنتج ًّ
ن�صا مو�صوال ثم ّ

�إىل  19ب��اب��ا ،وع��اد بعد ذل��ك وو��ض��ع قِ�سمة �أخ��رى
ق�سمه �إىل �ستة ف�صول �إ�ضافية؛ ه��ي :املوجود
�إذ َّ
الأول ،وم��رات��ب امل ��وج ��ودات (ع ��امل م��ا ف ��وق فلك
ال �ق �م��ر) ،وع� ��امل م ��ا حت ��ت ف �ل��ك ال �ق �م��ر ،وال�ن�ف����س
الب�شرية ،واملدينة الفا�ضلة ،و�آراء م�ضادات املدينة
الفا�ضلة ..ويف احلقيقةُ ،يثري هذا التق�سيم �أ�سئلة
م�ه�م��ة :ف�ي�م��ا ي�ب�ح��ث ال �ف��اراب��ي ب ��ال ��ذات؟ وم ��ا هي
الغايات املعرفية التي كانت تدور بخلده ويتغ ّياها؟
وما هي البواعث �أو النماذج التي حركته الختيار
بال�ضبط هذا ال�ضرب من املوا�ضيع؟
ُي �ع � ّل��ق ال �ك��ات��ب ب �ـ ��أن��ه م��ن ال���ص�ع��ب �إي �ج ��اد �إج��اب��ات
ل��ذل��ك؛ لأن��ه ال يعالج مو�ضوعا خا�صا ،وال فرعا
م��ن ال�ف�ل���س�ف��ة ،وال ي��راع��ي ال�ت�م�ي�ي��ز ال���ش��ائ��ع بني
ال�ف�ل���س�ف��ة ال �ن �ظ��ري��ة وال �ع �م �ل �ي��ة .ول �ك��ن ق ��د ت�ك��ون
�إج ��اب ��ات ي�ق�ترح�ه��ا ري �ت �� �ش��ارد ف ��ران ��ك ح�ي�ن ي�ق��ول
ب���ض��رورة ال �ع��ودة للتقليد ال�ك�لام��ي ال ��ذي يبحث
فيما ُي�سمى ب�ـ«�أ��ص��ول ال��دي��ن»؛ �إذ يبدو �أنَّ هناك
ن ��وع ��ا م ��ن ال �ع�ل�اق ��ة ب�ي�ن ب �ن �ي��ة امل� �ب ��ادئ وت��رك�ي�ب��ة
م��و��ض��وع��ات �أ� �ص��ول ال��دي��ن ،وي �ك��ون ذل ��ك ب��ال�ع��ودة
لن�صو�ص معا�صرة؛ مثل� :أب��ي احل�سن الأ�شعري
(ت  324هجري 944 -ميالدي) .فقد احتوى كتاب
الأ�شعري «اللمع يف رد �أهل الزيغ والبدع» موا�ضيع
قريبة من بنية كتاب الفارابي ،وهناك كتاب �آخر
للماتريدي (ت 333هجري 933-ميالدي) عنوانه
«ال�ت��وح�ي��د» ل��ه نف�س بنية ك�ت��اب ال�ف��اراب��ي �أي���ض��ا.
�إ�ضافة لكتاب ثالث عنوانه «الإر� �ش��اد �إىل قواطع
الأدل � ��ة يف �أ�� �ص ��ول االع �ت �ق ��اد» ل�ل�ج��وي�ن��ي (ت 458
هجري1085 -م).

ول�ل�ف��اراب��ي �أي���ض��ا ك�ت��اب �آخ ��ر ع�ن��وان��ه «ح�ج��ة امللة»
ُر َّب��ا يعد مدخال مهما لتف�سري كتابه عن املدينة
الفا�ضلة .ففي كتابه ي��دل على �أن ه�ن��اك تعالقا
�شديدا �أي�ضا بني الأع�م��ال الفل�سفية والكالمية،
فهو يذكر �أنَّ �آراء �أه��ل امللة نظرية ومنها �إرادي��ة.
وتنتمي الأوىل �إىل و�صف اهلل وخلق العامل وبنيته
وخ �ل��ق الإن �� �س��ان .بينما ت�شمل الأخ� ��رى م��و��ض��وع
والفجار و�أهل ال�ضالل،
الأنبياء وامللوك والر�ؤ�ساء
ّ
وتت�صف الأوىل ب�صلتها باحلق مبا�شرة والثانية
�صلة مبثال احلق فح�سب.
ويتط َّرق رودلف �إىل املوا�ضيع الكالمية يف املبادئ
يف مِ َثالني :الأول عن تو�صيف املوجود ب�أنه عقل
ومع�شوق �أول� ،إال �أنه على مدى احلجاج الطويل
ي�صعب ربطه بالتقاليد الفل�سفية .واملثال الثاين
عن ت�شابهات علم الكالم وبو�صف عميق للمدينة
الفا�ضلة ،وه��ذا ل��ه م�يراث فل�سفي م��ع جمهورية
�أف �ل�اط ��ون ،وي�ت�ك�ل��م ف �ي��ه ع ��ن ال �� �ض�ل�االت امل�ت�ب�ع��ة
يف امل ��دن اجل��اه�ل��ة ،و�أن ال��ذي��ن ي�ح�ي��ون يف املدينة
ال�ف��ا��ض�ل��ة ي���ش�ع��رون ب��ال���س�ع��ادة .وه�ن��ا ك��ذل��ك جتد
�صعوبة يف ربط هذا املثال بالتقليد الفل�سفي؛ �إذ
�إن علم الكالم ي�صنّف جماعة دون �أخرى بال�ضالل
واخلروج من امللة.
ويختتم الكاتب يف نهاية مقاله ُم�ؤ ِّكدا على �أنَّ عمل
الفارابي هو عمل فل�سفي ولي�س علم كالم� ،إال �أنه
��س�ع��ى ل�ل�ت�ع��ام��ل ت�ع��ام�لا ��ش�م��ول�ي��ا م��ع م��و��ض��وع��ات
وحتد ّيات م�ستمدة من املنظومة الكالمية.
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