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ي للمجتمع حول  جم للـد.  ؛حول الوجود والمعرفة ، وماهية فلسفة المجتمع،والدينفلسفة الفاراب  نادجا نص متر

مان ي الموسوعة عىل موسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور عىل ) جتر
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  (. ننوه بأن التر

 عن هذا الرابط
ا

ي قد تختلف قليًل
ة بعض التحديث أو  الدارجةالنسخة ، والتر للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األختر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د.  التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر
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كن دين"؛ فقد كان لديه مصطلح ابلفعل ملا ميفلسفة الـ "ل معنَي   مصطلح  فارايب يف حني مل يكن لل
اجلدير ابلذكر أن هذا املفهوم من . و (1)الفلسفة املدنية ، وهو"فلسفة اجملتمع"إىل ا رتجم حرفي  ي  أن 

ألرسطو، تتكون من  األخالق النيقوماخيةابلتوافق مع ، و األوىلرئيسيتني،  يشتمل على نقطتني
 املكَرسةمن الفلسفة  اجزء   الفلسفة املدنية، وابلتايل تصبح اعنصر أنثروبولوجي وأخالقي يف جوهره

 والسياسةألفالطون،  السياسة، فكما كانت الثانيةأما . و يف اجملتمع كمال اإلنسان كفرد    للبحث عن
بنيتها ل عتباراألخذ يف االمع  واحدة كوحدة    ،دولة املدينة، املدينةع تتعامل أيض ا م فإهناألرسطو؛ 

ونظامها  مدينةللتضع من انحية فومع ذلك فإهنا تتعامل بصرامة شديدة من زاويتني:  .رهتااوإد
. القصوىالسعادة  حتصيل ه مواطنيها حنو كماهلم الفردي، ومن ثََ يوجيف ت بنجاحها يرتبط اتقييم  
 من خالل بنية املدينة. ،كوين  نظام  ، أي لمجتمعل معياري نموذج  لحماكاة تعترب خرى األناحية الومن 

بالنسبة ف .مكانته اخلاصة؛ كما يراه الفارايب  ،امللة، أو لدينلابلتحديد أن ويتضح يف هذا السياق 
ا يف الوصول إىل ومن ث التشارك مع   ،الكمال اإلنساينه أعضاء اجملتمع حنو الدين مؤهل ليوج   :إليه

ونتيجة لذلك يرى الفارايب أن الدين أداة ضرورية أو حرفة  .أبكملها السعادة الفردية واخلري للمدينة
لمعرفة واحلكمة واحلقيقة بذاهتا. حيظى هذا املفهوم للدين لجماال   وال ميكن اعتباره ،هبا التطبيق رادي

مثل  – بتأثري هائل على املفكرين الالحقني يف العامل اإلسالمي املدنية الفلسفةإطار  ومكانته داخل
عادة على ما يشار إليه ، وخباصة الفارايب، وكذلك على تفكري - وابن رشد طفيلوابن  هابن ابج

قدمي فكرة أوضح حول ولت علم التاريخ األوريب. قيمتها املقَدرة يفواليت هلا  "،فلسفته السياسيةأنه "
من أساس فلسفة  بدء ا ،لرتتيب املشار إليه ابألسفلابفمن الضروري فحصها هذه املوضوعات 
لدين والعامل، وصوال  إىل االتشابه لتحديد عالقة اإلنسان واجملتمع ، مرور ا مببدأ الفارايب للمجتمع
 وأسلوب احلكم.

 خلفية مفاهيمية 1.

 اجملتمع؟. ما هي فلسفة 2
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 خلفية مفاهيمية 1.

فلسفة بهتماما  ابلغا  اكما نعلم مل يكن الفارايب الفيلسوف األول يف العامل اإلسالمي الذي أبدى    
مل يبدأ من فإنه ذلك  ومعذلك. لقد وضع أيض ا تصوُّر ا ابلغ األمهية ل اجملتمع )والدين( فحسب، بل

ية( نكانت أغلب النصوص الفلسفية املرتمجة من اليواننية )غالبا  من السراي  عصرهففي  .نقطة الصفر
فقد عليه  لكتاابت أسالفه. وبناء   امتعطش   ئ  طالع عليها، وكان الفارايب قار لال إىل العربية متاحة  

أسس  مع اتوافق   -بألرسطو،  ألخالق النيقوماخيةاعلى  اعميقاطالع ا  -: أكتاابته  أظهرت
 Gutasراجع: جالينوس:  تلخيصعرب مصدر وسيط هو  فالطون )على األرجحأل سياسةال

تلك األجزاء اليت كانت ل ،رسطوأل سياسةابلبعض املعرفة  -، وعلى ما يبدو، ج(85 :2012
ميكن وصف فلسفة اجملتمع للفارايب )والدين( ابلتوليفة  .(Pines 1975)مرتمجة ابلعربية فحسب 
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رَاح العصر الكالسيكي املتأخر فيها ش  اهتمام  اشرتكتلك األعمال، اليت ، خباصة لالذكية واألصلية
حققت فلسفة الفارايب للمجتمع  فقد وأكثر من ذلك .أرسطو وأفالطونابلتوفيق بني مواقف 

احتياجات ومتطلبات سياقها اجلديد  ألجلالسياسي اليوانين -القيللفكر األخ ذكي ا تكييف اوالدين 
 . امليالدي يف العامل اإلسالمي يف القرن العاشر

عبارة وفق ا له هو  فاجملتمع على املستوى املفاهيمي األساسي. بوضوحالرتاث اليوانين للفارايب يظهر 
 Perfect) يبلغوا أفضل كماالهتم"م[، ومن أجل أن *"من أجل قوامه]اجتماع تعاوين إنساين عن 

State [*املدينة الفاضلة] V, 15, 1: 229). أنه دون حتقيق هذا التعاون،على  الفارايب ويؤكد 
(، نفسه)املرجع  الطبيعية" الفطرة"ال ميكن أن يكون اإلنسان ينال الكمال، الذي ألجله ج علت 

 "للمجتمع الكامل"تتمكن أو ال تتمكن من وضع أساس  فإهناوعلى حسب اتساع تلك الرابطات 
(Perfect State [*املدينة الفاضلة] V, 15, 2: 229–31) .األصغرالوحدة  فتصبح 

، القرى مثل  -األصغر  واالجتماعات .املدينةالقادرة على محاية اجملتمع الكامل هي ا حجم   واحملال 
األكرب  وعلى النقيض من ذلك فإن االجتماعات، فليست كاملة يف حد ذاهتا – واملنازلوالسكك، 

 .  الكاملة هي، (نفسه)املرجع  -"واجتماعات اجلماعة كلها يف املعمورة"  األمممثل  – حجما  

 األخالق النيقوماخيةوبوجه خاص على  ااَلناعتماد فكر الفارايب حىت  يظهر بوضوح
هي فقط  عينةاملساحة املأن اجملتمعات ذات  ىير  : الذينْي املفهوم  منفكل   .ألرسطو السياسةو

والفكرة القائلة أبن اإلنسان يكافح من  ،ارجيةاخلابالستقالل عن املوارد أعضائها  يواءإميكنها  اليت
. [و لد فيها أرسطواملدينة اليت *] ستاجرييت كتابميكن أن ترجع إىل   ؛أجل حتقيق بعض الكمال

ه ابإلضافة إىل ذلك فالفارايب يعتقد مثل أرسطو أن حتقيق أقصى درجات الكمال املمكنة يتبعو 
 ؛ألرسطو السياسةا مبفهوم متأثر  ورمبا . املفهوم الرئيسي لفكرته و، وهالشعور ابلسعادة ابلتأكيد

:مفهوم كمال اإلنسان كالتايل:  الفارايب يفسر ن البشر يعيشون يف إيربطه ابملفهوم الذي يقول  أوال 
أبعد من جمرد  حمدد،هذه اجملتمعات تقوم بتقدمي خدمة ذات غرض اثني ا: خيلص إىل جمتمعات، و 
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ن تتكوَ هي و  ،ا هنائيةأهداف  متتلك اجملتمعات . حتياجات اليومية كالطعام واملأوى واحلمايةاال توزيع
وهي السعادة احلقيقية. ونتيجة لذلك تصبح  ،األخريةا للفارايب من إرشاد أعضائها حنو غايتهم وفق  

 :املدينة

اليت ي قصد ابالجتماع فيها التعاون على األشياء اليت ت نال هبا السعادة يف احلقيقة، هي 
 .االجتماع الفاضل، واالجتماع الذي به ي تعاَون على نيل السعادة هو املدينة الفاضلة

(Perfect State [*املدينة الفاضلة ]V, 15, 3: 231)(2).  

ال ميكن االستغناء عنه يف املسائل  االفارايب يشكل عنصر  أن اجملتمع عند يف وهذا هو السبب 
املصطلح الذي ، علم اإلنساناألنثروبولوجي ) : تسعىا إىل جنبجنب  ، و الفلسفية. وبشكل أساسي

هذه  تسعى كلُّ  ؛وفلسفة اجملتمع ،الفارايب بنفسه يف بعض األحيان( وعلم الكونيات يستخدمه
الوسائل املطلوبة لتحقيق هذا اهلدف ، ابإلضافة إىل إلنسانيةية لالغاية النهائالعلوم إىل الكشف عن 

(cf. Enumeration 1: 76) هو الفرع الرئيسي  "الفرع املعريف" اجلديد. وهلذا يعد هذا
يف هذا  بتفاصيل أكثر امناقشتهز على بعض العناصر اجلوهرية اليت جيب للفلسفة العملية اليت ترك  

فكرة التشابه بني اجملتمع والكائنات و  ؛ااَلخرةاحلياة و  ،السعادة: لتوضيحزيد من امبو ، املدخل
كالمها، حبسب ما تفرضه   املعريف والعملي: لتزام األخالقاالو  ؛الكون أبكملهابإلضافة إىل  الطبيعية

واليت أمهها أم يكونوا الطبيعية،  غايتهمحنو  املدينة الفاضلةوطرق توجيه مواطين  ؛املعطيات الطبيعية
  متدينني.     

 هي فلسفة اجملتمع؟ . ما2

 خرىاألواحلياة السعادة   1.2

ل اهلدف شك  يمن السعادة  اواحد   اأرسطو، ال يدع الفارايب أي جمال للشك أن هناك نوع   مع متفق ا
و"السعادة القصوى" " الدنيوية السعادة"الفارايب يف بعض األحيان بني قد يفر ق و  .لكل إنسان
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يظهر ، ومع ذلك (i, 1: 13  [صيل السعادة*حت] Attainment) يف احلياة األخرى[*]
أعلى درجات الكمال تصاحب وألهنا للكلمة  الدقيقملعىن ابمن أغلب كتاابته أن السعادة  بوضوح

 يوداميونيا عن ولكن على النقيض من مفهوم أرسطو .(3)هي السعادة القصوى ؛اإلنساين
 وفقا  لنظريته، وذلك السعادة القصوى حالة مرتبطة ابحلياة األخرى أن ، يرى الفارايب[لرفاهيةا*]

 لفارايبعند امدخل علم النفس  :)راجع لروح عن اجلسد يف احلياة األخرىحني تنفصل ا، عن الروح
 يلزموعلى الرغم من ذلك  .(4)عدد من الشروط املسبقةمشروط بحتقيق هذه احلالة إن  .((رابط)

الدقيق ملفاهيم الفارايب عن الفحص جراء مزيد من إ 2.2): القسم قبل التطرق هلذه الشروط )انظر
 الكمال اإلنساين واحلياة األخرى. 

البشر يكون  ففي البداية .النظام الكوين داخلاإلنسانية  من خالل مكانةالكمال اإلنساين  حيدد
، إال أهنا من انحية أخرى غري مادية، ومن انحية كياانت مادية حمسوسة  - قبل املوت جمرد هجني

، يتعرض على - من املوت للنجاة للنفس البشريةتسعى امللكة العقلية  إلدراكهمنتيجة  أخرى فإنه
خيضع البشر للقوانني  ؛(5)األرضي العامل سكانه مثل مجيع مثل. فجملموعتني من القوىهذا النحو 

اليت تتعلق بنطاق الكون  األخرى جميع الكائنات، وكويف املقابل .الطبيعية اليت حتدد املواد املادية
كيان غري مادي   تصف أبنهي الذي ،ا يطلق عليه "العقل الفعال"مل ان  معيـ   االبشر أتثري   يعاين والفساد؛

على جسم  لعقل الفعالؤثر ايال . (6)حمض تعقُّل [* ]وجوده تفكري  و  ،وفائق للفسادابل قوغري 
 .التفكري القدرات اجلسدية يفمع  رتكشيي ذ، الوخياله فكرهعلى  هأتثري  يظهراإلنسان ولكن 

 ،اإلمداد أوال : :يف اإلنسانيةعلى النفس  الالفعَ  العقلارسه ميويتمثل التأثري األكثر جوهرية الذي 
 . العقليةالقدرة  "هتيئة"األساس وهو : اواثني  

فإنه ي عطي اإلنسان أوال  قوة  ومبدأ  به يسعى أو به يقدر اإلنسان على أن يسعى من 
تلقاء نفسه إىل سائر ما يبقى عليه من الكماالت. وذلك املبدأ هو العلوم األ ول 

 Political Regime) ل اليت حتصل يف اجلزء الناطق من النفسواملعقوالت األ و 
 .(B, 1, 68: 62 [السياسة املدنية*]



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2018© حكمة  7

دة األولية" يستطيع اإلنسان التفكري بطريقة جمرَ  املعقوالتمن خالل هذه "العلوم األولية" و"وفقط 
هذا  فإن حتقق، وعلى حنو أكثر دقة (7)املعرفةاكتساب القدرة على صبح لديه ت وكلي ة، ومن ثََ 

 .اإلنسانية غاية ليشك    ،–، أي العلم لهمستوى  أعلى بلوغ ونظراي   – وكمالهالتفكري ، أي النشاط
من ق بل  ا. وعندما يكون اإلنسان مزود  قدراته العقلية إتقانحنو طبيعي  لتزام  اب يولد اإلنسانومن َثَ 

 هاإلمكانية ابلفعل، أي قدرتالفكر، تصبح مهمته حتقيق هذه  ئمبادو ذه القدرة هبالعقل الفعال 
 [السياسة املدنية*] Political Regime) "اليت هبا اإلنسان  إنسان " قوته الناطقة[*العقلية ]

A, 2, 8: 32) ،ال ابلقوة[، ابإلضافة *النطق[ إىل كونه ابلف عل ]*يشك  ل حتوُّل العقل ] وهكذا
اإلنسان  يصلومبجرد أن  .اإلنساين الكمالَ األخرى؛  للمادة[*املفارقة ]إىل العقل الفعال والعقول 

 حالة السعادة املطلقة:   حيقق فإنه ذا املستوى من الكمالهل

فإذا حصلت القوة الناطقة عقال  ابلفعل، وجيعل سائَر األشياء معقولة ابلفعل للقوة 
فإذا حصلت القوة الناطقة عقال  ابلفعل؛ صار أيض ا ذلك العقل الذي هو  الناطقة.

اآلن عقال  ابلفعل شبيه ا ابألشياء املفارقة، ...، فبهذا يصري يف رتبة العقل الفعال، 
 Political Regime) .وهذه الرتبة إذا بلغها اإلنسان كملت سعادته.

 .A, 2, 8: 33)(8)[ السياسة املدنية*]

وابلرغم من الكتاابت املتنوعة للفارايب، يظل الوصول إىل هذه املرحلة من السعادة املطلقة غري 
أو بعد احلياة األخرى،  ،واضح سواء أثناء حياة اإلنسان، عندما تكون الروح مازالت متصلة ابجلسد

َن ي ة األخرية
 ، على أية حال، يعتقد الفارايب يف تناقض  (9)عندما تنفصل الروح عن اجلسد بعد امل

في ف .حرى فكريةحالة نفسية أو ابأل احصر  مع التعاليم اإلسالمية أن احلياة األخرى هي  شاسع  
ه تعين دة يف احلياة األخرى ابلنسبة لن السعافإ من ذلك وبدال   للبعث اجلسماين.وجود  اعتقاده ال

 وعالوة على ذلك فإهناعمر املرء،  طوال ستعداد هلااالتتطلب  حالةوهي فكرية خالصة،  سعادة  
أبعماله الصاحلة أثناء حياته، الذي حيققه اإلنسان  للفضلفتبع ا  .فردية اختالفاتتسمح بوجود 

مقابل عدد من "الواجبات  الفضل. ويقيس الفارايب هذا ىتزداد أو تقل سعادته يف احلياة األخر 
ا للقدرات الطبيعية اليت ميتاز هبا ولكنها ختتلف وفق   ،لتحصيل السعادة شرط مسبقوهي الطبيعية" 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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–V, 16, 2–3: 261[ املدينة الفاضلة*]  Perfect State)راجع:  :عن ااَلخر فردكل 
5:) 

وأهل املدينة الفاضلة هلم أشياء مشرتكة يعلموهنا ويفعلوهنا، وأشياء أ خر من علم  وعمل  
خيصُّ كَل رتبة وكَل واحد  منهم. وإمنا يصري )كلُّ واحد ( يف حد   السعادة هبذين ... 
فإذا فعل ذلك كل واحد منهم؛ أكسبته أفعاله تلك هيئة  نفسانية فاضلة، وكلما داوم 

...، إىل أن صارت هيئته تلك أقوى وأفضل وتزايدت قوهتا وفضيلتها،  عليها أكثر؛
تصري من حد   الكمال إىل أن تستغين عن املادة، فتحصل متربئة  منها، فال تتلف بتلف 

وإذا مضت طائفة  /265: 4/ (10)املادة، وال إذا بقيت احتاجت إىل املادة ...
ا، وخلصت أنفسها وسعدت،  فخلفهم انس آخرون يف مرتبتهم بعدها؛ فبطلت أبداهن 

صاروا أيض ا يف السعادة  ؛قاموا مقامهم وفعلوا أفعاهلم، فإذا مضت هذه أيض ا وخلصت
إىل مراتب أولئك املاضني، واتصل كلُّ واحد  بشبيهه يف النوع والكمية والكيفية ... 

... والسعادات تتفاضل بثالثة أحناء: ابلنوع والكمية والكيفية  /267: 5/
(Perfect State [املدينة الفاضلة ]V, 16, 2: 261–3; 4: 265; 5: 

267 )(11). 

من الفلسفة األرسطية واألفالطونية  مميزتتحول السعادة احلقيقية للفرد كما يرها الفارايب ملزيج 
، الفالسفة أجنزهاالسعادة الفردية اليت  فكرةَ  يف آن  واحد  حيث إهنا حتتضن  .احملدثةواألفالطونية 
تداخل بشكل كبري مع اليت ت العقل ونظرية ،النفس اإلنسانية أتلُّهويف النهاية  ر،ومفهوم التطهُّ 

ابإلضافة إىل  هأن املدينة الفاضلةاألبعاد الكونية واملعرفية. بينما يوضح املقطع املقتبس من كتاب 
يؤكد ؛ كشرط مسبق لتحصيل السعادة الفردية  نجزَ جيب أن ت   هناك أفعاال  فإن أبشياء معينة،  العلم

مهما كان ما يقصده الفارايب فيما يتعلق و  الفارايب على أنه ال جيب املبالغة يف تقدير املعرفة.
. وابلتايل العقالنية الر تبةيف  هواإلنسانية  الغاية موضع ا أنسابق  ا ورد ا مميبدو واضح  ، ابألفعال

والذي نشاطه  ،الفعال العقل يفللنفس البشرية  الكامل بقدر اإلمكان االندماج يف السعادة   تمث لت
 . التفكُّرالفريد هو 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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: األشياء اليت : أوال  ، وتنبغي معاجلته فيما يليللنقاش ايبقى عدد من األسئلة مفتوح   ومع ذلك
 ،املقصود تنفيذها لتحصيل السعادة الفردية األعمالا: ، واثني  املدينةكل مواطن يف   أن يعلمها توقعي  

من  خمتلفةمع تفريقه بني "طبقات"  الذي نوقش للتو مفهوم السعادة الفارايبُّ  وَفقا: كيف واثلث  
   السعادة.  منخمتلفة ملواطنني ابإلضافة إىل درجات ا

 لشروط املسبقة للسعادةا 2.2 

ق مناقشة الشروط املسبقة للسعادة، يفرَ  جاء يف االقتباس األخري من املدينة الفاضلة، عندكما 
، وكذلك للمواطننيو)ب( الواجبات اخلاصة  الفارايب بني النقاط التالية: )أ( الواجبات املشرتكة

ابلنسبة بتلك الشروط املسبقة إشاراته تفصيال  فيما يتعلق  أكثرو  ( األفعال.2( العلم و)1بني: )
يف  قد جري إيضاح ها األشياء املشرتكة اليت جيب على كل شخص العلم هباحول  (1. للنقطة )أ

 القائمة التالية: 

 فأما األشياء املشرتكة اليت ينبغي أن يعلمها مجيع  أهل املدينة الفاضلة فهي أشياء،
( ث األشياء املفارقة للمادة 2، )أوهلا معرفة السبب األول ومجيع ما يوصف به (1)

( 3، ... )(مبا يف ذلك العقل الفعال الذي ذ كر سابق ا)وما يوصف به كلُّ واحد منها 
( ث األجسام الطبيعية اليت حتتها، كيف تتكو ن وتفسد 4ث اجلواهر السماوية، ... )

ؤساء الذين ( ث الر 7( ث الرئيس األول ...، )6( ث َكْون اإلنسان ...، )5...، )
 ( ث املدينة الفاضلة وأهلها والسعادة اليت تصري إليها أنفسهم8ينبغي أن خيلفوه ...، )

(Perfect State [*املدينة الفاضلة ،]V, 17, 1: 277–9.) 

علم الكونيات والفيزايء بالفارايب معرفة واسعة يفرتض أن يكون لدى  هستنتج من هذه القائمة أنوي  
 - كما يعرتف بنفسه  -ه وء حقيقة أنا مذهال  يف ض. ويعد هذا أمر  وفلسفة اجملتمع األنثروبولوجياو 

كافية لفهم األشياء اليت ذكرها الفارايب يف   عقليةهناك جمموعة قليلة من الناس لديهم موهبة 
أم ، السعادة يف الواقع ميكن جلميع األفراد حتصيل إذا كان. وهذا يثري التساؤل حول ما (12)قائمته

من هذا املدخل. وفيما يتعلق ابلشروط املسبقة  2.3 القسميف ؟ وهو تساؤل سيجري حبثه ال



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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احلد األعلى يرفع  الفارايبجعل  قد (1)أ. املشرتك علمال شرط أن تضمني االستنتاج ، ميكنةللسعاد
 هذه املعايري.   قيق على حتالقادرين ن هم و الفالسفة البارعسيكون فقط ف: إىل حد   ما

اإلشارات وهناك بعض  .ا عند الفارايب، فإهنا أقل وضوح  الباقيةأما ابلنسبة إىل الشروط املسبقة 
مجيع ؛ تتضمن للمرة الثانية مع أرسطو ابملوافقة ويظهر أهنا .(2املشرتكة )أ.ألفعال فيما يتعلق اب

"بدهنا"، حبسب متحدة مع تزال تكون الروح ال حني  الفرد لتنقية روحه املمارسات اليت يزاوهلا أنواع
يف فهو يشري . ومن َثَ لفنون واحلرفإشارة الفارايب ملراتب الروح، ابإلضافة إىل مقارانته املتكررة اب

 أنه: العبارة املقتبسة األخرية

كل فرد )واحد  منهم  كلُّ   (املشرتكة بني املواطننيلواجبات ابما يتعلق ) فإذا فعل ذلك
؛ أكسبته أفعال ه تلك هيئة  نفسانية جيدة فاضلة، وكلما داوم (من أفراد املدينة الفاضلة

عليها أكثر؛ صارت هيئته تلك أقوى وأفضل، وتزايدت قوهتا وفضيلتها، كما أن 
 اَن جودَة صناعة الكتابةاملداومة على األفعال اجليدة من أفعال الكتابة تكسب اإلنس

( ...Perfect State [*املدينة الفاضلة ]V, 16, 2: 261.) 

، تكرار عمل نشاطات معينة من خالل ةجيد ةنفسي هيئة كتساباخلاص ابفهوم املخلفية  تكمن
قد تتأثر حىت  وتبع ا لذلك. (ألرسطو األخالق النيقوماخيةقدمي )ابإلضافة إىل الطيب التقليد يف ال

نت القوى الروحية اليت تعمل ابألعضاء اجلسدية ا إذا حتس  )غري املادية( إجيابي   للروح العقليةالقدرة 
رتبط ليط من األمزجة، اليت تة  خبجوهري   على حنو أكثر ويتعلق ذلك .(ي واخليال)مثل اإلدراك احلس   

، كلما كانت التأثريات السلبية للجسد على كلما كان مزاج الفرد متوازان  فابلقوى الغذائية:  ة  مباشر 
ا بعض . وعلى مستوى أكثر تعقيد  الفرد لقدرته العقلية أكثر سهولة الروح أقل، وكلما كان استخدام  

 الفضائل األخالقيةجال مبوسيلة لتنقية الروح عتبارها ابفكرة التوازن أو اإلنسجام تتعل ق  ،الشيء
يؤكد الفارايب أن الفضائل  تتأث ر بشكل  أساسي مبزاجها؛الفرد  شخصيةَ  فعلى الرغم من أن. أيض ا

القدرة على إجياد ؛ فإن ألمزجة اجلسديةاالعتناء ابفكما هو احلال يف  .نسَ وحت   ت دَرب ميكن أن
 للملكةا ت  تشتـُّ  وأقل   أسرعَ  تطبيق  ل الطريقَ  د  ما ميه    عادة   ملسائل األخالقيةيف ا"املتوسط الذهيب" 

 .(13)للفردية العقل
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عتبارها أحد الشروط املسبقة للسعادة الفردية لفضائل األخالقية ابلر الفارايب يصو تفإن ويف الواقع 
 يت" والالفاسقةاملدن ومن بني هذه اجملتمعات " .ا من تقييمه للمدن واجملتمعات الناقصةأيض   مدعوم  

حنو ما يعتربه الفارايب خطأ إال أهنم "مالوا هبواهم وإرادهتم"  اجليد علمهم سكاهنا، على الرغم من
 [السياسة املدنية*] Political Regime) "املنزلة أو الكرامة أو الغلبة" مثل ،أنه جيد َظنُّ أو ي  

C, 3, 120: 90 :وراجع أيض ا ;Book of Religion [*كتاب امللة ]11:101،) 
 الضالة:الغاايت  لىومن األمثلة األخرى ع .الطبيعية لإلنسانية الغايةوالذي يصرف االنتباه عن 

 املأكول واملشروب واملنكوح" ة"شره وحمب أهنا توجد يف، واليت صو ر "التمتع ابللذاتسعي حنو "ال
(Political Regime [*السياسة املدنية ]C, 3, 119: 89.)   وحكم الفارايب على هذه

 )املرجع نفسه"ليس واحد منهم ينال السعادة أصال   ن"وأهل هذه املد غري مبهمواضح و املدن 
 صفتها؛ فإن يف مزاج الفرد متام ا كتوازن   تقييم الفارايبو ذه األمثلة وكما ظهرت ه (.90: 120

حيث  حتضريية.همة بقدر ما تفي مب ، ولكنأجل ذاهتاحتصيل السعادة، ليس من  يفضرورية للغاية 
، صحيحنشاطها الأن تؤدي عندها من قدرات  أبفضل ما طيعحبيث تست النفس اإلنسانية ت ع د  إهنا 
 .ريالتفكأي 

ا لطبقاهتم املعينة )املشار وفق   ويفعلوهان و املواطن أن يعرفهافيما يتعلق ابألمور اليت يفرتض أخري ا و 
الفارايب يفكر يف فيبدو أن  (القسمالفقرة األوىل من هذا يف ابألعلى، ( 2( و)ب.1)ب. إليها يف

ق بني املهارات ، فإنه يفر   القسم التايليكشف س، وكما (14)املدينةواملهن املتعددة يف  الصناعات
مزَود ا هبذه املواهب  ، كل فردأبن   على اقتناع  وهو  .الفردية ونقاط الضعف اليت يولد هبا كل إنسان

إلمكانيات الفردية ومن َثَ فإن تفعيل ا .حيصل على مكانه الطبيعي وواجباته داخل اجملتمعاخلاصة؛ 
حتصيل السعادة ال يؤدي هذا يف الواقع إىل  .اجملتمع ورفاها، يساهم يف فاعلية ألقصى مدى هل
ساس األوابلتايل ضمان  ،حتياجات اليوميةاال تغطيةساهم يف ألنه ي مسبق شرطالفردية، ولكنه 

 ابألعلى(. 1 القسم)راجع  ةالطبيعييطمح إىل غايته جملتمع 

 التشابه أمبد .3

 : اإلنسان، اجملتمع، الكون  الوجود 3.1
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 يف ضوء الغايةففي  ع.ممجتعلى فلسفته للأتثري كبري الفارايب عن السعادة املطلقة  كان ملفهوم
، إذا كان تعاونه (15)الوارد سابق اابملعىن  فاضال   اإلنسانية، ميكن للمجتمع أن يكون جمتمع  ل اخلاصة

 ابلوسائلإذا كان يسعى إلعداد أعضاء اجملتمع أي  ،فقط يف السعي حنو الغاية اإلنسانية للمجتمع
جيب أن يكون اهلدف األساسي إلدارة اجملتمع إاتحة  ومن ثََ الالزمة لتحصيل السعادة الفردية. 

واجباته الطبيعية  والتعرف على، (16)األدوات والوسائل ليستطيع كل فرد اكتساب املعرفة النظرية
مها ، ني، يرجع ملثالني متكرر الفاضلمفهومه عن اجملتمع والبدء يف تطبيقها. ولكي يشرح الفارايب 

السلوك ربط وتقد تبدو هذه املقارنة غري مناسبة، للوهلة األوىل  .نوالكو  الطبيعية الكائنات احلية
يف حالة الكائنات البشرية واجملتمع ابلعمليات الطبيعية والسببية الصارمة اليت متيز عمل الطوعي 

بني األفعال  التفريقال يهدف الفارايب إىل إنكار فومع ذلك  .الكائنات احلية والكون أبكمله
 ا.  على العكس متام  بل الطوعية والطبيعية، 

م حسب رغبته مهتاوجمتمع متنظيم حياهت مولذلك ميكنه احلرة ابإلرادة يف رأيه البشرتمتع ي ففي حني
ز ، متي   – ابألعلى أشران كما  – طبيعية لإلنسانية قاعدة  هناك ؛ فإن ad libitum(17)واختيارهم 

فعل ذلك، وفق ا لشروط اإلخفاق يف  عنحتصيل السعادة و احلياة اجليدة عن السيئة، 
طلق ما ي  املعىن يؤيد الفارايب بوضوح  هبذا. [تعلم األخرواي*] eschatologyاإليسخاتولوجي 

عن مثااله،  ويف هذه املرحلة ابلذات، يدخل .عليه يف الوقت احلايل أخالقيات القانون الطبيعي
أفالطونية  السعادة نكهة  عن اجملتمع و يعريان مفاهيمه حيز التنفيذ، و  ؛الكائنات احلية والكون

بشر ينصح ال انذليرى الفارايب أن الكائنات احلية والكون مها النموذجان املثاليان ال. واضحة
 :   –أيض ا  جتماعيةحياهتم االمن أجل أنفسهم ومن أجل  –مبحاكاهتما 

املدينة واملنزل قياس كل   واحد  منهما قياس بدن اإلنسان، كما أن البدن مؤتلف من 
... يفعل كلُّ واحد  منها فعال  ما، فيجتمع من أفعاهلا كل  ها التعاون على أجزاء خمتلفة 

نهما من أجزاء تكميل الغرض ببدن اإلنسان؛ كذلك املدينة واملنزل أيتلف كل واحد  م
ياله فعال  ما، فيجتمع من أفعاهلا التعاون على  خمتلفة ... يفعل كل واحد منها على ح 
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[ فصول منتزعة*] Selected Aphorisms) تكميل الغرض ابملدينة أو املنزل.
25 :23.) 

للكون  النشاط العملي[*] ergonاإلرجون  أرسطو عن يطبق الفارايب بشكل أساسي مفهوم
 األبنيةل أفضل ال حيصر الكون فقط يف ترتيب حمدد، ولكنه يف احلقيقة ميث    ومن ثََ  أجزائه،كل   من و 

 ميتلك كل جزء من الكون وظيفة   ومن ثََ ، (18)معلول العلة األوىل األكثر كماال   نهأ، كما املمكنة
أي دون  سلس الكون يف حالة حترك دائميقوم هبا من أجل احلفاظ على استمرار حمددة جيب أن 

 ابلطبيعة، جيب أن ختتار اإلنسانيةوظيفته بتنفيذ خر آشيء  كلُّ   يقومبينما ف .ضطراابتانقطاع أو ا
ه تلذلك علينا فهم النظام الكوين ومكانأن تقوم بوظيفتها كذلك. و هزة ابلعقل واإلرادة احلرة اجمل

األمهية  ، مرة أخرى، علىيؤكد يوالذإطار هذا البناء الشامل، يف  ؛رجوناإل ابألحرى أو ،ومهامه
   املتعلقة ابملعرفة يف فكر الفارايب. 

، أبعد من ذلكتصل إىل  ؛، الكائنات احلية والكوننيالنموذجياملرتتبة على املثالني وال تزال ااثر 
يف  عنصر   كلَ   فمن املؤكد أن   .نية داخلية متنوعةب  ذات  معقدة   كياانت  حيث ميث  ل كل  م ن املثالنْي  
الكيان كله، ومع ذلك كل واحد منهما ميتلك  بوجه عام يف سالمةي سهم الكون أو الكائنات احلية 

، ومن َثَ الدمويةاألوعية عرب على سبيل املثال مسؤول عن ضخ الدم القلب نشاطه املتميز، ف
 .مسؤولة عن تصفية الدم وتنظيم مستوى سيولة املاء ىلالك  يف حني أن  ،احلفاظ على اجلسم حي ا

ا ملهاراته يف اجملتمع وفق   هوابملثل يرى الفارايب أن كل إنسان حي لديه مهمة معينة داخل نطاق عمل
و  1]ب. فيما يتعلق ابملعرفة احملددة للمواطنني وأنشطتهم ،ابألعلى 2.2 القسماخلاصة )راجع 

 [:2ب.

تشبه املدينة الفاضلة البدَن التام الصحيح، الذي تتعاون أعضاؤه ... وكما أن البدن 
الفطرة والقوى، وفيها عضو واحد رئيس وهو القلب، وأعضاؤه  أعضاؤه خمتلفة متفاضلة

... وكذلك املدينة، أجزاؤها خمتلفة الفطرة متفاضلة  تقرب مراتبها من ذلك الرئيس
اهليئات، وفيها إنسان هو رئيس، وأ خر يقرب مراتبها من الرئيس، ويف كل   واحد  منها 
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 Perfect Stateد ذلك الرئيس )هيئة وملكة يفعل هبا فعال  يقتضي به ما هو مقصو 
 (.V, 15, 4: 231–3[ املدينة الفاضلة*]

خلق توترات متعددة جديرة ، وهو األمر الذي يف قلب فلسفة اجملتمع للفارايب املفهومهذا  يكمن
: ابملعىن املنطقي*فصَل ]ي أن الع  فإنه يدَ  ، ومبزاج أرسطي؛وكما رأينا ابألعلى يف فكره. ابملالحظة
تمث ل ت والغاية الطبيعة لكل إنسان حي    ،إلنسانية هو العقلاباخلاص  [الكليات اخلمسأي أحد 

 .الطبيعية وهو يف الوقت نفسه يرى أن البشر خيتلفون فيما يتعلق بقدراهتم اصية.يف كمال هذه اخل
القدرة البعض يسوا كذلك. لدى ولذا جند البعض على درجة عالية من الذكاء بينما البعض ااَلخر ل

املعطيات هذه نة يف مَ سعادة والقاعدة الطبيعية املتضَ العامل والَ أن يصبحوا فالسفة ويستوعبوا ب ْنيَة 
يثري ذلك و  .القدراتهذه  – غلبية كما يعتقد الفارايباألهم و  –ال ميتلك اآلخرون، الوجودية، و 

حتصيل السعادة، والثاين:  ماألفراد على اختالفه ؤالءاألمر سؤالني متشابكني، األول: كيف ميكن هل
وتوفري فرصة متساوية لكل اخلاصة به، الطبيعية  الغايةحتقيق من أجل اجملتمع  جيب أتسيسكيف 

 أعضائه لتحصيل السعادة الفردية.

 : األشياء مقابل التمثيالت الرمزية املعرفة  3.2

لفارايب، ا (علم اإلنسانأن نلقي نظرة فاحصة على أنثروبولوجيا )البد  تلك األسئلة،ن قارب لكي 
مع التقليد الطيب اليوانين، وعلى  ومتاشي ا (.والدين)والذي ميثل العمود الفقري لفلسفة اجملتمع 

، عاملنيرئيس على  بشكل تعتمد ،، يعتقد الفارايب أن اهلبات الطبيعية الفرديةاألخص جالينوس
جمموعة العناصر أي  والثاين: الرتكيبة اجلسدية ،اإلنسان ا يولد فيهيتالعامل ال من نطقةاملاألول: 

أن الروح اإلنسانية وعلى الرغم من  .(19)(2.2قسم الصلب جلسم اإلنسان )راجع الللمزيج نة املكو   
مبا يف ذلك، بطريقة  ما: ) انشطتهيف أ ابجلسد، إال أهنا تعتمد ليست مادية، ما دامت مقرتنة

دراك احلسي واخليال. ومن اجلدير اإليتيح ، مما كاحلواس اخلارجية  ،على األعضاء اجلسدية التفكري(
اليت ترتبط تلك العمليات اليت حتدد يف املقام األول  – فطرته الطبيعيةابملالحظة أن مزاج الفرد أو 

د لذي حيد   دود ااحمل العاملتتحول ألن تكون  – ابملزاجية واملشاعر والسمات الشخصية بوجه عام
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النشاط حتسني  على رة  قادفهي ومن َثَ  ،االذكاء أو متبلد   حاد  اإلنسان سيكون كان ما إذا  
 التعقل. اخلاص، أي  إلنساينا [اإلرجون*]

لوسائل الالزمة إىل أن الَقَدر الطبيعي يوف ر للقلة السعيدة ا يشريهذا  أناألوىل  للوهلة يف حني يبدو
الكثرة  كم ابلتعاسة علىحيأخرى جهة من  ولكنه من جهة، ،eudaimonia لتحصيل الرفاهية

ملتطلبات الالزمة لتحصيل السعادة املطلقة، جمَهز ابعلى أن كل إنسان  صرُّ ي  التعيسة؛ إال أن الفارايب 
 :الناسإليه فإن بالنسبة . ففالسفة يصبحواالذين ال تسمح هلم فطرهتم الطبيعية أبن  أولئكحىت 

معقوالت هي مشرتكة الذين فطرهتم سليمة، هلم فطرة مشرتكة أ عدوا هبا لقبول 
جلميعهم. ث من بعد ذلك يتفاوتون وخيتلفون فتصري هلم ف طر ختصُّ كَل واحد  وكل 
طائفة، فيكون فيهم من هو م َعد  لقبول معقوالت ما أ خر، ليست مشرتكة بل خاصة 

( ...Political Regime [*السياسة املدنية ]B, 1, 74: 65.) 

 composسليم العقل  بل شخص ،أمحق أو جمنون   املرءيولد بشرط أال  بناء على ذلك، فو 
mentis(20) ،  األشياء املشرتكة اليت لسعي حنو من ا مالوسائل اليت متكنه الناس كل   فلدى"

من  رخَ األشياء األ  يعلموهنا ويفعلوهنا". وتلك األشياء واألفعال املشرتكة بني اجلميع، إىل جانب "
 ,V[ املدينة الفاضلة*] Perfect Stateوالعمل اليت ختص كَل مرتبة وكَل واحد منهم" )العلم 

 .2.2 القسمالشروط املسبقة لتحصيل السعادة املذكورة أعاله يف  مع متام ا تتوافق (261 :2 ,16
األمور اليت جيب أن خباصة تلك و  ،الشروط املسبقة هذه تضع ، وكما هو مذكور أعاله؛ومع ذلك

 ، فوفق ا للفارايب،وعلى الرغم من ذلك. ما إىل حد    عالية   على درجة  فكرية  عايريَ  الناس؛ ميعلمها كلُّ 
 :أن ت عرفمن حتصيل السعادة ألهنا ميكن  فرد   شرتكة أيَ هذه األشياء امل معرفة  شرط  ستبعد  يال 

ترتسم فيها ابملناسبة أبحد وجهني: إما أن ترتسم يف نفوسهم كما هي موجودة، وإما أن 
 (.V, 17, 2: 279[ املدينة الفاضلة*] Perfect Stateوالتمثيل )

املشرتكة  األشياءَ بشرط أن يتعلم  (21) خرةاآلل السعادة الفردية يف أن حيص   إذن ميكن لكل إنسان
أن يتأكد من تعليم كل  املدينة الفاضلةأو على األخص حاكم  اجملتمعوواجب  .يقتنيالطر  إبحدى
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عتباره ، ميتلك الدين اب4 القسميف  يناَقشويف هذا الصدد، وكما س .ا لقدراتهوفق   األشياءفرد هذه 
مالحظة املهم  ، فمنللمجتمع وفيما يتعلق مبفهوم الفارايب ."علم اإلقناع" مكانته وأمهيته اخلاصة

 .طبيعة حكومتهآاثر ا ابرزة على اجملتمع واملدينة الفاضلة إىل  واجب الرئيسي املسند هناللأن 
 ؛(22)لفارايبيف مجيع كتاابت ا نصوص املختلفة، كما ميكن اآلن استنتاجها ودعم ذلك بفاحلكومة

ه أن توصف يف املقام األول على أهنا "جيب     . "ترو  ض"أو  "تعل  م"أو " توج  

الف طر " أي الثاين املذكور أعاله، اجلانبجيب أن نقدم املزيد من التوضيح حول ويف هذه املرحلة، 
، فإن فكما ذ كر من قبل(، القسمقتباس األول يف هذا )راجع اال اليت ختصُّ كَل واحد  وكل طائفة"

أو  "اخلاصة فطرته"ا إىل ونظر   م.اجلسم مع اجلسأعضاء عالقة مع اجملتمع ك نفَسها إلنسان العالقةل
، مع وجود نشاط عملي خاصة داخل جمتمع الكائنات احلية كانة  مب حيظىطبيعته اخلاصة، فإنه 

ergon ونتيجة  .أبكمله أداء مهمته بنجاح محىت يستطيع اجلسأن يؤديه،  جيب عليه حمدد
ا السعادة الفردية، بل أيض   لتحقيقفحسب  نفسهطبيعي جتاه واجب  على اإلنسان ليسفلذلك 

األداء السليم  يفمما يساهم ألبعد من ذلك، جتاه النظام الكوين كله،  حىت جتاه اجملتمع ككل، بل
لمهن فطبق ا ل . ومن ثََ (23)وأجزائه املتعددة لعامل الطبيعيلسعادة حتصيل الومن أجل  جملتمعه

وفق طريقة اجملتمع بطبيعته  يتهيكلالفردية لألعضاء،  ها املهارات  تضمن  تاليت اخلاصة  الصناعاتو 
    : عضوية وهرمية يف آن  

العضو الرئيس يف البدن هو ابلطبع أكمل أعضائه وأمتُّها يف نفسه وفيما خيصُّه، وله 
من كل   ما يشارك فيه عضو  آخر أفضل ه، ودونه أيض ا أعضاء أخرى رئيسة ملا دوهنا، 

ل، وهي حتت رايسة األول َترأس وت رأس، كذلك رئيس املدينة ورايستها دون رايسة األو 
هو أكمل أجزاء املدينة فيما خيصه، وله من كل   ما شارك فيه غريه أفضله، ودونه قوم 

 :V, 15, 5[ املدينة الفاضلة*] Perfect Stateمرؤوسون ويرأسون آخرين. )
235.) 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2018© حكمة  17

ففي  .الفارايب بني الوظائف احلاكمة واخلادمة تفريق وفقَ للمجتمع  أييت التسلسل اهلرمي الطبيعي
 –املدينة الفاضلة، كما يف الصورة املثالية للجسد الطبيعي والكون ابلكامل؛ يكون معيار احلكم 

يتمي ز بطبيعته  وهذا يعين أن هناك حاكم ا .التعقل واحلكمةهو  –يف سياق مجهوري أفالطوين 
وكيفية إدراك املقتضيات  ،والطبيعة اإلنسانية ،ومقتضياته املعياريةبفهمه الفطري للنظام الكوين، 

 تتمَثلللمواطنني.  "طر الطبيعيةالف  "ز عة اليت متي  املتنو    والقيود املعيارية املكتشفة يف ضوء املهارات
: حتقيق اإلمكانيات بدقة التوجيهذا النوع من ه يف توفري ؛حكم املدينة، كما ذكر من قبل طريقة  

السعي حنو ، ومن َثَ الكائنات احلية عمل إبخالص تشبهواليت  ،املتنوعة أبفضل الطرق املتناسقة
     .(24)السعادة صيلحلت املواطنكل طريق  تسهيل 

ميتلك معرفة نظرية الذي تفوق، املفيلسوف الجمرد فقط ليس  الفاضل:ويستنتج من ذلك أن احلاكم 
قادر على الشخص ال ، وهو وجه اخلصوص،اأيض  هو ، بل (25)حول كل ما هو موجودشاملة 
اليت تؤهله ، و معرفتهافعلها و اليت حيتاج إىل  األشياءتعليم كل مواطن  :وال  ما يلي: أحتقيق ضمان 

ختصُّ كَل رتبة وكَل األشياء "اليت  وينفذ تلكشخص أن يكَلف كل ا: واثني   ،السعادة لتحصيل
؛ راجع أيض ا: V, 16, 2: 261[ املدينة الفاضلة*] Perfect State) واحد  منهم"

Political Regime [*السياسة املدنية ]B, 2, 78: 68)، لب جيتوازية وهبذه الطريقة امل
، الدينالفارايب عن  معاجلة تصورذه اخللفية، ميكننا هبو  احلي. كوناليف سعادة وي سهم دينة رفاهية امل

 ."[الرمزية*]والتمثيالت  املناسبات" بتأثريتعليم الفن اإلقناع أو  أي

 الدين وفن احلكم .4

 ما هو الدين؟ 4.1

هي آراء وأفعال مقَدرة مقَيدة بشرائط يرمسها للجمع رئيسهم األول، ]*الدين[ املَلة 
والرئيس األول إن كان  هبم حمدود ا...يلتمس أن ينال ابستعماهلم هلا غرض ا له فيهم أو 

فاضال  وكانت رئسته فاضلة يف احلقيقة؛ فإنه إمنا يلتمس مبا يرسم من ذلك أن ينال 
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هو وكل من حتت رئسته السعادة القصوى، اليت هي يف احلقيقة سعادة، وتكون تلك 
 (.1:93[ تاب امللةك*] Book of Religion) املل ة ملة  فاضلة

فهو  .عن الدينمفهوم ا غريب ا إىل حد   ما الفارايب  لدى فإن ،قتباس إبسهابالا اربهن هذي   كما
(؛ 2.2زء ، كما رأينا أعاله يف )اجلالعنصران"، ومن َثَ يؤدي هذان األفعال"و "راءاآل" يتضم نأوال  

معينة شياء اإلنسان إىل معرفة أحيتاج . وتبع ا لذلك تحصيل السعادة الفرديةفيما يتعلق با دورا  هام  
ا: اثني   حق ا. اسعيد   اليصبح شخص   ؛أعاله(، وتنفيذ أفعال معينةاملذكورتني  نيإحدى الطريقتعرب )

هذا احلاكم  صَوري   بتعبري أدقو  األول. [الرئيساحلاكم ]*أنه نتيجة ألنشطة على  الدين يوَصف
اليت جيب أن يعتنقها وينفذها اجملتمع الذي  واألفعالراء اآلاألول الذي أنشأ شخص الأنه على 

 ه يفرتض الدفاع عنومبعىن َاخر فإن .سعى إىل حتقيق هدف معنيي وإىل جانب ذلك فإنه حيكمه.
"إن كان الرئيس األول  يف حال – ، ولكنا يف نفسهاليس من أجله :هذه ااَلراء واألفعال وتنفيذها

" حبد ذاته، بل إنه  االدين هدف  ومن َثَ فليس  القصوى.  دةمن أجل الوصول إىل السعا – فاضال 
ا هوأداة  أداة للحكم. ، وبشكل أكثر حتديد 

 من منظور األداين والسيمامن قيمته،  اللوهلة األوىل يبدو مفهوم الدين عند الفارايب منتقص  
ويرفض  واملعرفة،حكمة مستقل لل مجال  الدين ك كاإلسالم، فهو ينكر بصراحة وضعَ   ،القائمة

عن ومع ذلك ال ميكن تقييم هذه السمات  .جمرد أداةنخفض به إىل احلقيقة املطلقة، ويءه دعاا
األنطولوجية  راء الفارايبآا حتديد  هو اص، و اخل هاسياقأن تكون يف تطلب ن التقييم يأل، ب عد

الواقع  لء اليت تشك  األشيا –الواقع ا للفارايب، فإن معطيات وفق  ف .األساسية واالبستمولوجية
ئ األولية احملددة، مثل بادآاثر ]*معلوالت[ لبعض امل هي –الكامنة  ةيالطبيع هقوانينياته و وسلوك

نشأت مجيعها يف هناية املطاف من شيء واحد، السبب األول ]*العلة  واليتالعقل والنفس واملادة، 
يمكن أن يعرف اإلنسان هذه احلقائق، فوكما يعتقد الفارايب، . (26)( 2.1 القسم)راجع  األوىل[
واقع  هناك . ومن َثَ ف(3.1 القسميف نوقش )كما  اليت يلتزم هبا لتزامات األخالقيةمثل االمتام ا 

وعلى الرغم  بستمولوجية: تصوُّر  موضوعي  حقيقي  واحد له أيض ا.، ومن الناحية اإلواحدموضوعي 
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 "إلحراز هذا التصوُّر احلقيقي، ومن َثَ نقله إىل اآلخرين، أي:  أساليب متعددةهناك فمن ذلك 
 .(3.2 القسم" )كما هي موجودة، وإما أن ترتسم فيها ابملناسبة والتمثيلإما  

نظريهتا األوىل: أي  تتطابق، يف حني الدين يفلتمثيل الرمزي األخرية ل لطريقةاجيري تعيني تلك 
وابلتايل فمن املؤكد أن الفلسفة متفو  قة  ." مع الفلسفةكما هي موجودة  "ومعرفتها تعليم األشياء 

 كما تؤكد الدراسات العلمية يف كثري من األحيان، وكما يعرتف الفارايب نفسه بذلك  على الدين،
فإن ذلك التفوُّق ومع ذلك  (.8–97: 5 [كتاب امللة*] Book of Religionراجع: )

والنتائج الكامنة يف تعتمد الفلسفة على الرباهني ففي حني . معينة مبستوايت معرفية ال يتعلق إال
اخلطابية، والنتائج الكامنة يف اآلراء الظنية اجلدلية و الوسائل  يعتمد الدين على ؛املوضوعياليقني 

بدرجة  الرتتيببرمجاتية، وعلى النقيض من ذلك، يتحول نظام  ومن وجهة نظر   .(27)والقناعات
األنثربولوجيا  ا ملعطيات علمالفلسفة وفق  ال يقل أمهية  عن  الدين تضح أنمن هذه الزاوية ي. فكبرية

إىل عتبارها السبيل " اباملناسبة والتمثيلعلى " الناس إىل حد بعيد عتمد أغلبيةي: حيث [اإلنسان]*
 كما هي موجودة"." األشياءَ  األقلية   دركتيف حني  لتحصيل السعادة، نيالالزماألفعال ملعرفة و ا

بشرط ، عالقة الدين ابلفلسفة، عالقة اإلنسان ابلكائنات احلية، وعالقة اجملتمع ابلكونلذلك تشبه 
.  الدين أن يكون بنيته فيما يتعلق ب ،من انحيةالدين يشبه الفلسفة من نواح  عَدة، فففاضال 

ا مفهوم  ؛ ةمثل الفلسفه. فهو يتضمن، متام ا عمل ومن انحية أخرى فيما يتعلق أبسلوباألساسية، 
، الرئيس غرضه يتمث ل(، كما ]*الفقه[ عملية )القانون، ويستمد منه قواعد لمعرفة النظرية )العقيدة(ل

ومن هذا  .كم  للحاكمتقدمي وسائل احل  كما هو احلال متام ا ابلنسبة للفلسفة؛ يف التعليم، ومن َثَ 
 أتثريعلمه احلاكم من خالل ، أو ابألحرى ما يأن نستنتج أن ما يعل  مه ، ميكنالسياق اخلاص

.الدين يف  ؛ا ابلفعل، على سبيل املثاليبدو هذا واضح   ؛ هو سرد  جمازي  ملا تقدمه الفلسفة كعلم 
 دين:  اليت ينقلها ال )العقيدة( ةالنظريراء م هبا الفارايب اآلالطريقة اليت يقد   

ما ي وَصف هللا تعاىل به،  الفاضلة[ ة  نا إايها امللَ م  عل   اليت ت  *فاآلراء يف األشياء النظرية ]
 Book ofث ما يوصف به الروحانيون ومراتبهم يف أنفسهم ومنازهلم من هللا )

Religion [*كتاب امللة ]94 :2.) 
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يشري إىل القضااي نفسها اليت  الفارايبفمن الواضح أن دون عرض القائمة أبكملها، من وحىت   
كتابه   استخدامعلى الرغم من ف .(2.2 القسم)انظر إىل  املدينة الفاضلةكتابه جرى تفصيل ها يف  

 املصطلحاتإىل يرجع  كتاب امللةفإن  الفلسفة، مبعجمران تذك   اليت لمصطلحاتل املدينة الفاضلة
. وبدال  من علم الكونيات فإنه يشري إىل عن هللاالسبب األول فإنه يتحدث  من بدال  ف .الدينية

 وميكن .يستحضر املالئكة والشياطني ككائنات روحيةالالهوت، وبدال  من العقول املفارقة فإنه 
جيب على الدين الفاضل ]*امللة الفاضلة[  اليتفعال لق ابألالتحول فيما يتعمالحظة النوع نفسه من 

 )القانون(: أن حيدده

َجد، ث اليت ي عظَم هبا  وأما األفعال فأوهلا األفعال واألقاويل اليت ي عظَم هللا  هبا ومي 
الروحانيون واملالئكة، ث اليت ي عظَم هبا األنبياء وامللوك واألفاضل والرؤساء األبرار وأئمة 

 (.96: 3[ كتاب امللة*] Book of Religionنوا فيما سلف )ة الذين كاااهلد

اليت حيددها الدين، ودون األفعال  اليت يستخدمها الفارايب لإلشارة إىل نوعمرة أخرى، فإن الصيغ  
املوجودة، والسيما اإلسالم. فسريبط املرء الروابط مع األداين ؛ تستحضر تقدمي أمثلة على ذلك

، األنبياء"ران "ويذك   . املفروضة على املسلمني اليومية داء الصلوات اخلمسأب تعظيمَ بسهولة  
األربعة األوائل،  ابلرسول حممد وأصحابه من اخللفاء الراشدينو"الرؤساء األبرار"، و"أئمة اهلداة" 

 أو غريهم من القادة الروحيني لإلسالم )الصوفية على سبيل املثال(. أئمة الشيعةأو 

 للدين، أن الكتاب املقدس أنه من الواضح، (2.2القسم  يفمن قبل )، كما جاء ابلذكراجلدير و 
اليت  ابآلراءفيما يتعلق الفاضلة. ف عايريَ عينُّ املامل بشرط أن حيقق الدين   – وظيفتنيخيدم  ؛مثل القراَن

أما و  .(28)جيب على الناس معرفتها لتحقيق غايتهم الطبيعية ؛ فإنه يقد م مثاال  لألشياء اليت ينقلها
التحضريية السابق  وظيفيةينفذ الإنه ف نقلها؛كالشعائر والطقوس اليت يلمضامني العملية  لابلنسبة 

األخالق  عاجلتهااليت  نفَسها األخالقيةالفضائل يعزز  سلوك  يدر  ب املؤمنني على حيث  ها،ذكر 
ن من تصرفات النفوس كي هإليها الفارايب نفس   يشرياليت ، و النيقوماخية : أهنا الفضائل اليت حتس  

    وحتقيق مهمته الطبيعية. تدرك أقصى قدرات املرء، 
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 الدين واحلُكم 4.2

)االقتباس  "اجتماعات اجلماعة كلها يف املعمورة" احلاكم الطبيعي للمدينة الفاضلة أو األمة أو إن
ابرع، فيلسوف ؛ هو شخص  خلفية الفارايب الفلسفية للمجتمع والدين وفق( 2.1 القسماألول من 

ه. إنهوإمام ،عومشر    ،حاكم أعلىونيب، و   ،مبادئه األساسيةحق ا، و  يفهم الواقع ، يف الوقت نفس 
املعرفة إىل  "ترمجة"لديه القدرة على  فإن ومع هذابطريقة برهانية. ويستطيع التحقق من إدراكه 

 أغلبيةومن وجهة نظر  .(29)إقناعيةوبطريقة  خطايب استعارات ومتثيالت نظرية وتقدميها أبسلوب
وبطريقة اخلارق للعادة ]*فوق الطبيعي[.  الوحي اإلهليالسردايت اجملازية نوع ا من هذه  الناس تبدو

فمن  الفلسفةومع ذلك فمن وجهة نظر  .لفارايبالم كونيات ، ابلنظر إىل عما هي ابلتأكيد "إهلية"
ص بدقة أساسيات متثيالت رمزية تلخ    جمر دحيث إهنا ابلكاد ، طبيعيةيست فوق الواضح أهنا ل

    .(30)تافيزيقيا والفلسفة الطبيعية واألنثروبولوجيا وفلسفة اجملتمعاملي

شروع املإنه  األكثر أمهية للح كم. عناصر إذنهو الذي يتضمن فرع ا عقداي  وآخر قانوني ا؛  الدينف
 نالذين حيظو الالحقني  وتطويره من احلكام، ورعايته جيب تنفيذه بعد وفاة احلاكم األولالذي 

ومن َثَ يكونون  ،املعرفةأذكياء واسعي  لكوهنم ،مبكانة عالية يف التسلسل اهلرمي يف جمتمعات معينة
فإن تلك  السعادة. وعلى وجه اخلصوص لتحصيلعرفة املشرتطة مسؤولني عن نشر امل"ابلطبيعة" 

 ها يف مرحلة  تشريع  فيجب أن جيري األفعال اليت مل حيددها احلاكم األول، ألي من األسباب، 
إىل جانب لغة الفارايب  الكون،للمجتمع مع  املفرتضوجدير ابلذكر أنه حىت التشابه  .(31)ما

حد   إال أنه يظل غري ملتزم  إىل  ،" سيكون نظام ا ملكي االطبيعي للحكومة"الشكل ؛ يوحي اخلاصة
  . ما هبذا املوضوع

؛ تتوحد فيه الصفات املطلوبة، أثناء وقت معني ويف جمتمع معنيإذا كان هناك إنسان، من الواضح 
، يعتقد الفارايب أن الفعل التأسيسي ألفالطون للسياسةوابملوافقة  .سيكون هو القائد الطبيعي فإنه

مسبق ا حاكم ا أوال  يتصرف ض يفرَت   ؛للمدينة الفاضلة" ردستو مالئم ليكون مبثابة "ال إلنشاء دين  
هذه الصفات، مجيع يشتمل على واحد إذا مل يوجد أي شخص فومع ذلك،  .أصلي ع  كمشر   

اإلرشاد يقدموا و متكاملة جمموعة من األشخاص الذين ميتلكون خصائص أن يتعاون فيجب 
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ة يم السياسظ  ابهلياكل والنُّ  بشكل خاص الفارايبعدم اهتمام على بوضوح يدلُّ ذلك  .للمجتمع
اليت تقوم عليها امليتافيزيقية  ئحنو املباد اه  هتمامه موجَ امللموسة. بدال  من ذلك فقد كان ا

    عيارية.امل ومقتضياهتااإلنسانية االجتماعات 

ختتلف  ففي حني .واجملتمعات الناقصةلمدن ليف مناقشة الفارايب  بوضوح   ويظهر هذا املوقف اخلاص
 من خاللهيقي م  املقياس الذي؛ إال أن ملختلفة املخصصة هلذا املوضوععرب مصنفاته االتفاصيل 

سواء على  ،والفعل العلمومها : فيما سبق" هو دائم ا هذان العامالن احملددان ةقصا" و"النالفاضلة"
الفارايب يف  يصنفعلى سبيل املثال ف ابلطائفة ]*الطبقة[ اخلاصة.ى املشرتك أو ذي الصلة املستو 

 Political" )االجتماعات الضرورية"، ومنها النظام السياسي ستة أشكال للنقص يف املدن
Regime [*السياسة املدنية] C, 2, 93: 76) .اجملتمعات  ويشرح الفارايب هذا النوع من

 :املدن أبنه أو

هو الذي يكون به التعاون على اكتساب ما هو ضروري يف قوام األبدان وإحرازه... 
وقد يكون من املدن الضرورية ما جيتمع فيها مجيع الصنائع اليت يستفاد هبا الضروري، 
ومنها ما تكون املكاسب للضروري فيها بصناعة واحدة مقل الفالحة وحدها... 

وجودة احتيال يف أن يستعملهم فيما ينالون ورئيس هؤالء هو الذي له ح سن تدبري 
به األشياء الضرورية، وحسن تدبري يف حفظها عليهم، أو الذي يبذل هلم هذه األشياء 

 .(Political Regime C, 2, 94: 77). من عند نفسه

الالزمة  والصناعاتجميع املهن ف .اجليد ينجزه احل كميبدو أن هذا هو ما جيب أن للوهلة األوىل و 
، يستغل رعيته احلاكم أبي حال من األحوال طاغية  موجودة. وليس املدينة  الستمرار العيش يف

وعلى الرغم  .بينهم هذه السلع، وحيفظها عليها ويوزعهاولكنه يساعد املواطنني يف احلصول على 
قتباس: من االيف اجلملة األوىل هو ما ورد من اجملتمعات فإن ما يفتقر إليه هذا النوع  من ذلك

يتجاهل . ومن َثَ فإنه حصراي   حيث يتجه "التعاون إىل اكتساب ما هو ضروري يف قوام األبدان"
 مسبق ا الطبيعية لإلنسان، وهو األمر الذي يفرتض الغايةأي تعزيز  ،للمجتمعالغرض املناسب 

 .، ولكن ال ميكن اختزاله فيهاابلتأكيد األجساد سالمةَ 
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ا جيب أن يكون مشروع   ؛كما ميكن استنتاجه من هذه املالحظات  ،لفارايبوفق ا ل، اجملتمعإن 
الذي يرتجم هذا الفهم أوال : ويسرتشد ابلدين،  ،ومبادئهمشرتك ا، يستند على الفهم احلقيقي للواقع 

ا: إىل أنشطة تناسب تنقية نفوس واثني   ،التشبيهات على املستوى العام، أي مفهومة  عقائد إىل 
جمرد تلبية  تجاوزأن يجيب  من َثَ فمن الواضح أنهاملواطنني وإعدادهم لتحصيل السعادة، و 

 إىل أن:الفارايب  خيلصولذلك والرغبات اليومية. االحتياجات 

الرئيس األول للمدينة الفاضلة قد عرف الفلسفة النظرية على التمام، ألنه ال ميكن أن 
به إال من هناك. ويتبني  يهللا تعاىل حىت أيتس يقف على شيء مما يف العامل من تدبري

مع ذلك أن هذه كلها ال متكن إال أن تكون يف املدن ملة مشرتكة جتتمع هبا آراؤهم 
واعتقاداهتم وأفعاهلم وأتتلف هبا أقسامهم وترتبط وتنتظم، وعند ذلك تتعاضد أفعاهلم 

 Book of) وتتعاون حىت يبلغوا الغرض امللتمس وهو السعادة القصوى.
Religion [*كتاب امللة] 113: 27)  

 ختامية. مالحظات 5

وأصبحت  .الفارايب فكرما يف  حتولت العالقة بني الفلسفة والدين إىل عالقة خاصة إىل حد   
لكل ما هو ا كثر عمق  إىل التفسري األالطريق الوحيد للتقدم  ا؛امليتافيزيقي ابألحرى أو ،الفلسفة
لذلك  ووفق ا .الواجبات الطبيعية لإلنسانية اليت تفرضها املعطيات الطبيعيةابإلضافة إىل  موجود

ولكن ال يستطيع  .الدين احلاجة إىللتحصيل السعادة دون أن يسعى  ممتازيستطيع فيلسوف 
ما هو وابلنظر إىل  من ابب أوىل.اجملتمع أن يصل إىل السعادة من دون الفلسفة، وكذلك الدين 

على فإن الضغط الذي ميارس يف هذه النظرية يف حالة الفشل يف فهم احلقيقة ونقلها،  على احملك  
دون الفلسفة  من هائل. ال يستطيع اجملتمع حتقيق مهمته ؛على الدين أقل وإىل حد ما ،الفلسفة

: والنتيجة املنطقية النظرية والعملية الواجبات   تنقل له بوعي  دون حكومة ال من ا، و والدين مع  
البشر يف حتصيل سيفشل أنه "ابلوالدة"؛  الفالسفة وبصرف النظر عن عدد قليل منلك، لذ

 السعادة الفردية. 
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العملي؛ فيبدو أنه بقدر ما يتعلق األمر  على املستوى ة  خطري  ات  هذا األمر هتديد ليشك    ويف حني
أبن كل األمور  مقتنعفهو ابألنثروبولوجيا األساسية فإن الفارايب يؤيد وجهة نظر متفائلة للغاية. 

هي أشياء قابلة للتحقيق بفضل القدرات  ؛وفعلها للوصول إىل السعادة الفرديةالعلم هبا اليت جيب 
 من وبدال   .لطبيعةا من خرق نوعالوحي ك حاجة إىل. وعلى هذا النوع فليس َثَ الطبيعية لإلنسانية

، مبادئهاليت ميكن العثور عليها يف الواقع و  وكما نفهم من الفارايب، هناك العديد من الدالئل ،ذلك
ترتواح بني النظام الكوين  ،مناذج وفريةهناك عالوة على ذلك فو  .اليت تعلم اإلنسانية عن السعادةو 

اإلنسانية حنو هدفها  وجيهواليت حتتاج فقط إىل حماكتها لت ،بدائيةتركيب الكائنات األكثر إىل 
منذ قرون وأدركوها لطبيعية وااثرها فالسفة اكتشفوا هذه املعطيات ا ََث ة اا وليس َاخر  وأخري   .النهائي
هو وضع  ومن َثَ، فإن الشيء الوحيد املتبقي الذي ال يزال يتعني  القيام به، وفق رأيه؛. (32)مضت
   موضع التنفيذ.تصورات هذه ال
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( يف الكامل(، ففي حني يشري )الفاضل( و)الكاملجتب اإلشارة يف هذا الصدد إىل التفريق بني ) (2)
( إىل صحة اهلدف املنشود، ومطابقته الفاضلالفقرة املقتَبسة إىل اكتمال شروط البداية؛ يشري )

 الطبيعية. للغاية

بني "السعادة الدنيا يف احلياة األوىل، والسعادة القصوى يف احلياة حتصيل السعادة التفريق األدقُّ يف  (3)
وانطالق ا من املفهوم اإلمجايل، الذي  .(i, 1: 13 ]حتصيل السعادة[  Attainment)األخرى" 

يبدو أن "السعادة الدنيا" تتوافق مع رفاهية املدينة ومجيع أجزائها، يف حني أن  3.1ق د  م يف القسم 
"السعادة العليا" أو "القصوى" حتد  د السعادة الفردية يف اآلخرة. عالوة على ذلك يفر  ق الفارايب بني 

نون أهنا "السعادة احلقيقية" و"السعادة املظنونة" ]منها ما هي يف احلقيقة سعادة، ومنها ما هي مظ
([، والسيما التفريق بني اجملتمعات الفاضلة والناقصة، انظر هذه 38سعادة، إحصاء العلوم )

 .78: 3[، إحصاء العلوم] Enumeration؛ وراجع: 4.2املؤشرات يف القسم 

يشري الفارايب يف كتاابته املوجودة إىل اآلخرة بصورة منتظمة. ومع ذلك فتجدر اإلشارة إىل وجود  (4)
يف نفس  –ف بني الدراسات املتعلقة ابلفارايب حول ما إذا كان الفارايب نفسه يوافق بعض اخلال

، Rudolph 2012a: 440–442على فكرة احلياة اآلخرة أم يرفضها، راجع:  -األمر 
للوقوف على نظرة عامة وإشارة إىل املواقف الرئيسة. ومبا أن املدخل احلايل يعتمد على كتاابت 

ت موجودة، ومبا أن هذه الكتاابت تذكر اآلخرة بوضوح  وتربط بينها وبني السعادة الفارايب اليت بقي
احلقيقة والفردية؛ فسوف نقد  م نظريـ َته وفق ا لذلك. وال يعين هذا إنكاَر احتمال أن يكون الفارايب 

، النيقوماخيةاألخالق مثل شرحه على قد دافع عن وجهة نظر  خمتلفة  يف كتاابت أخرى قد ف ق دت )
 والذي هو أساس ذلك النزاع(.

بشكل عام   يقبل الفارايب علم الكونيات اليوانين القدمي، والذي ميكن من خالله تقسيم الكون إىل  (5)
فلك فوق قمري ]مساوي[، وحتت قمري ]حتت السماوي[. ففي حني يتكون الفلك القمري ]حتت 

اهلواء، والنار(، وحتدده القوانني الطبيعية؛ فإن الفلك السماوي[ من العناصر األربعة )الرتاب، واملاء، و 
ابستثناء األثري )شبه املادي الذي تتكون منه أجسام النجوم والنبااتت  –فوق القمري ]السماوي[ 

غري مادي، ويسكنه ما يسمى "العقول املفار قة"، مثل "العقل الفع ال" )املزيد –على سبيل املثال( 
د  د  األجسام السماوية من خالل حركت ها الدائرية )الكواكب والشمس عنه يف اهلامش اآليت(. حت

والقمر بصورة أساسية( أسباَب األشياء، ومن َثَ القواننَي الطبيعية للفلك حتت القمري. املثال 
 الكالسيكي على ذلك هو حركة املد واجلزر اليت تسببها الدورة القمرية.
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لفعال" هو آخر العقول املفارقة )حبسب ترتيب الفيض أو بناء  على هذه النظرية فإن "العقل ا (6)
االنبثاق(. وخبالف األجرام السماوية )الكواكب والشمس والقمر( فإن العقل الفع ال ال يؤثر بشكل 
دُّ[ النفَس البشرية ابلعقل  مباشر على الكياانت اجلسدية يف الفلك حتت القمر، ولكنه يهب  ]مي 

ه سبب وجود األفراد الكائنني يف الفلك حتت القمر )هو واخليال. العقل الفعال هو يف  الوقت نفس 
الذي أدخله أرسطو يف علم النفس يف  –على حد تعبري ابن سينا "واهب الصور"(، واملبدأ  الفع ال 

هو الذي حيق  ق العقل اإلنساين. لالطالع على آراء الفارايب  – De animaعن الروح كتابه: 
 راجع املداخل املتعلقة: ابمليتافيزيقا وعلم النفس. حول هذين املوضوعني، 

َلكة" )أي: قدرة العقل األساسية على استقبال املعقوالت بتجريد   (7)
َ
ََثََة سؤال  حول ما إذا كانت "امل

عقلي ، ومن َثَ التفكري يف الواقع(، و"املبدأ" )أي "العلوم األولية واملعقوالت األولية"(: ميكن من 
ر اإلنسان بطريقة استداللية يف شيء ما ونظريه أو يف شيئني متبايننْي. انظر، على خالهلا أن يفك
 .Taylor 2006سبيل املثال: 

عن (؛ فإن مصدر اإلهلام وخلفية الفارايب يف علم النفس ترجع إىل كتاب: 6كما ورد يف اهلامش ) (8)
الفارايب أن العقل ألرسطو. وفق ا لذلك، وانطالق ا من رؤية أرسطو، يعتقد  De animaالروح 

"( من أجل الفهم والتعق ل فعلي ا يف الواقع. العقل ابلفعلالبشري حيتاج إىل التحقُّق )ومن ث ي صبح "
ا  –فيلسوف طموح  على سبيل املثال  –فإذا استعَمل إنسان  ما  عقَله ابستمرار، وأْدَرك عدد ا متزاي د 

قله يرتقي إىل مستو ى معنَي، ي طلق عليه الفارايب من املعار ف واملعقوالت )موضوعات العلم(؛ فإن ع
". ويف هذا املستوى ي شب ه العقل  البشريُّ يف جوهره العقول املفارقة والكونية تقريب ا، العقل املستفاد"

 ". ملزيد من التفاصيل، راجع: املدخل اخلاص بعلم النفس لدى الفارايب.العقل الفع الوخباصة  "
اليت  –؛ فإن هذه احلالة 3-52: 81[: فصول منتزعة] Selected Aphorismsوفق ا لـ:  (9)

ميكن حتقيق ها ابلفعل يف  –، انظر اهلامش السابق العقل املستفادتتوافق بشكل  أساس  مع مستوى 
 هذه احلياة: 

لروح )مفاَرقة النفس للبدن( إمنا تكون النفس  اليت ختصُّ اإلنساَن )أي أن ذلك ليس 
احليواانت غري البشرية(، وهو العقل النظري، فإنه إذا صار هبذه احلال؛ صار مفارق ا للبدن، 
سواء  كان ذلك البدن حيىي أبن يغتذي وحيس، أو كانت قوته اليت هبا يغتذي وحيس قد 
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بطلت. فإهنا إذا صارت غري حمتاجة يف شيء من أفعاهلا ال إىل احلس وال إىل التخيُّل )أي 
 صل إىل مستوى العقل املستفاد(؛ فقد صارت إىل احلياة األخرية.إذا و 

 امللةسوف تصبح عالقة  املفارقة هذه ابلسعادة القصوى واضحة  يف الفقرتني اآلتيتني. ففي كتابه: 
، يصر الفارايب، على النقيض من ذلك؛ على أن السعادة احلقيقية ال تتحقق إال يف 101: 11

 هنا إىل نظريته عن العقل(: اآلخرة )الحظ أنه ال يشري

وهي تطلب لذاهتا، وال تطلب يف وقت من األوقات  –وسعادة  هي يف احلقيقة سعادة 
لي نال هبا غري ها، وسائر األشياء إمنا تطلب لت ناَل هذه، فإذا ن يَلْت كَف الطلب. وهذه 

سمى ليست تكون يف هذه احلياة، بل يف احلياة اآلخرة اليت تكون بعد هذه، وهي ت
 السعادة القصوى. 

الحظ أن هذا هو مستوى العقل املستفاد املشار إليه أعاله؛ انظر اهلامش السابق مع االقتباس من  (10)
 .الفصول املنتزعة

، حيث يلخص [السياسة املدنية] Political Regime B, 2, 78: 67راجع ابملثل:  (11)
 الواجبات الطبيعية لكل إنسان، حتت العناوين اآلتية:

اج )اإلنسان( يف بلوغها أن يعلم السعادة وجيعلها غايته ونصب عينيه، ث حيتاج فإنه حيت
بعد ذلك إىل أن يعلم األشياء اليت ينبغي أن يعلمها حىت ينال هبا السعادة، ث أن يعمل 

 تلك األعمال.

لذلك، تتطلب فيما يتعلق بنظرية املعرفة ونظرية اإلدراك؛ فإن الفارايب يتبع أرسطو عن كثب. ونتيجة  (12)
املعرفة  ابملعىن الدقيق للكلمة فهَم السبب لكون )س( على حالة  ما )مع كون س حالة معينة(. ومن 

 (.epistēmēَثَ فإهنا حالة معرفية تفرتض مسبق ا إتقاَن العلوم اخلاصة هبا )

 .Adams 1844–1847حول هذه القضية الزال من املفيد أن تنظر:  (13)

احلرف واملهن )أو يف مصطلحه: الفنون ]الصنائع[، املقابلة للكلمة اليواننية  يربط الفارايب نفسه بني (14)
technē .فيما يتعلق ابالقتباس أعاله. حيث يشري إىل أن السعادة ميكن أن ختتلف يف الكيفية )

 (:8-267ت قرأ اجلملة األخرية من االقتباس أعاله، ويتبعها مباشرة )املرجع نفسه. 
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وذلك شبيه بتفاضل الصنائع ههنا. فتفاض ل الصنائع ابلنوع هو والسعادات تتفاضل... 
أن تكون صناعات خمتلفة ابلنوع... مثل احلياكة وصناعة البز وصناعة العطر وصناعة 
الكناسة.... والتفاضل يف الكيفية هو أن يكون اثنان احتواي من أجزاء الكتابة على أشياَء 

عليه وأكثر دراية، فهذا هو التفاضل يف أبعياهنا، ويكون أحدمها أقوى فيما احتوى 
 الكيفية. والسعادات تتفاضل هبذه األحناء أيض ا.

 ( أعاله.2(، انظر اهلامش )كامل( وليس فقط )فاضلمبعىن ) (15)

ه أرسطو؛ فإن الفارايب مقتنع أَن كل إنسان يستطيع، بطريقة  ما )انظر القسم  (16) على عكس منوذج 
ية، مبا يف ذلك متطلبات املعرفة. فال يتبع أرسطو يف التفريق بني اآليت( الوفاء بواجباته الطبيع 3.2

األحرار والعبيد، وال بني الرجال والنساء. بل على العكس من ذلك، فقد أك د الفارايب بوضوح، أنه 
فيما يتعلق ابمللكة البشرية العقلية، فإن الرجال والنساء موهوبون هبا على حد   سواء )بينما ال يذكر 

: IV, 12, 8: 197[ املدينة الفاضلة] Perfect Stateصراحة  يف أي موضع(، انظر:  العبيدَ 
 وأما يف القوة احلاس ة ويف املتخيلة ويف الناطقة؛ فليسا خيتلفان ]أي الذكر واألنثى["."

قد يكون من اجلدير ابلذكر أن مشكلة حرية اإلرادة )والفعل( كانت نقطة  نوق شت بشدة يف  (17)
الالهوت اإلسالمي املبكر. يقف الفارايب يف األساس مع املعتزلة، وهي جمموعة  أصبحت مهَمشة  
تدرجيي ا يف عصره، وترفض تلك املواقَف اليت ستهيمن بشكل متزايد على الفكر السين  السائد 

 Encyclopaedia of Islam (online)األشعري(. ملزيد من املراجع، انظر: 
resource) :وحول موقف الفارايب من حرية اإلرادة، انظر .Griffel 2009 139، وخباصة-

 Onيف العبارة . يتناول الفارايب هذه املسألة يف شرحه على كتاب أرسطو: 141
Interpretation 96-91، و78-76، وخباصة. 

( من عندي، وقد استعملته من أجل التأكيد على الوضع الفريد الذي يعزو مصط (18) لح )األكثر كماال 
 ,I[ املدينة الفاضلة] Perfect Stateإليه الفارايب السبب األول، انظر على وجه اخلصوص، 

: "ال ميكن أن يكوَن وجود  أصال  مثل وجوده، وال 59، وهنا على سبيل املثال، ص 89–57 :1
أيض ا يف مثل مرتبة وجود ه وجود  ميكن أن يكون له أو يتوافر عليه". للوقوف على حتليل ملفهوم 

 .Janos 2012: 180–189الفارايب حول السبب األول ]العلة األوىل[، انظر: 
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 Aristotle, Meteorologyالنظرية القدمية للمناخ )راجع.  حول خلفية هذه املفهوم يف (19)
II, 5, 362a32-b9 :ولالطالع على مقدمة عامة، انظر على سبيل املثال .)
Neugebauer 1975. 

م "ع ل  موا" من  (20) ، أي أن عقوهلم 2.1على النحو املوصوف أعاله يف القسم  العقل الفع اليعين هذا أهن 
ألساسي )العلوم األولية، واملعقوالت األولية(، الذي مبوجبه فقط ميكن أن تلَقت بنجاح  "التكوين" ا

 جتري عملية التفكري.
، مع اإلشارة إىل درجات خمتلفة من السعادة، تتناسب مع درجة الكمال السابق 2.1راجع القسم  (21)

ه  الفالسفة البارعون، بفهمهم  احلقيقي والع ْلمي اليت حتققت خالل حياة الفرد. ووفق ا لذلك فسيواج 
ملا هو موجود، ملَذات  فكري ة  أكرب من األشخاص املوهوبني )مثل النساج ني أو الكن اسني(، ومع 

 ذلك فإن هؤالء  املوهوبني مؤَهلون أيض ا لتحصيل السعادة يف اآلخرة.
: "وحتصيلها )أي iii, 39: 35[ حتصيل السعادة] Attainmentراجع على سبيل املثال:  (22)

"النماذج اجلزيئة" للفضائل النظرية والعملية، وللصناعات( بطريقني أوليني: بتعليم وأتديب. والتعليم 
هو إجياد الفضائل النظرية يف األمم واملدن. والتأديب هو طريق إجياد الفضائل اخللفية والصناعات 

 العملية يف األمم.
 ,i [حتصيل السعادة] Attainment(، مفهوم السعادة الدنيوية )3راجع السابق مع اهلامش ) (23)

1: 13.) 

راجع يف هذا الصدد أيض ا: مقارنة الفارايب بني الرئيس الفاضل، ومهمته جتاه اجملتمع، وبني السبب  (24)
 ,B, 3[ السياسة املدنية] Political Regimeاألول ووظيفته الكونية، على سبيل املثال: 

88: 73: 

وتصري )أي املدينة اليت حيكمها الرئيس الفاضل( شبيهة  ابملوجودات الطبيعية، ومرات ب ها 
شبيهة  أيض ا مبرات ب  املوجودات اليت تبتدئ من )السبب( األول وتنتهي إىل املادة األوىل 
واألسطقسات، وارتباطها وائتالفها شبيه ا ابرتباط املوجودات املختلفة بعضها ببعض 

 ومدبر تلك املدينة شبيه ا ابلسبب األول الذي به وجود سائر املوجودات. وائتالفها.
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( سابق ا(؛ فإن 4إذا كان من املمكن حتصيل السعادة القصوى ابلفعل قبل املوت )راجع اهلامش ) (25)
 الرئيس الفاضل من بني الواصلني هلذه احلالة.

ل" مع "الوجود غري املادي" )أي معرفة "السبب األو ، النقل األول: سابق أيض اال 2.2راجع القسم  (26)
 األشياء املفارقة للمادة(، من بني األشياء اليت جيب على اجلميع معرفتها من أجل حتصيل السعادة.

ظ أن الشخص الذي يتقَيد بدين  معنَي ، سيشعر ابلثقة  (27) يف عقائد  –من الناحية الشخصية  –الح 
ة الربهانية. وما هو على احملك  هنا، هو احلالة دينه كفيلسوف يدافع عن موقف  معنَي مبوجب األقيس

 التحليالت الثانيةاملعرفية املوضوعية لألحكام )املستمَدة يف هناية املطاف من كتاب أرسطو: 
(، واليت تت ف ق مع الرأي والقناعة يف احلالة األوىل، أو تتعارض Posterior Analytics[ الربهان]

 نية.مع العلم واليقني يف احلالة الثا

: "اآلراء املقَدرة اليت يف امللة الفاضلة: إَما حق ، وإَما مثال  احلق". فعلى 97: 4 امللةراجع كتاب:  (28)
سبيل املثال، فوفق هذا التصوُّر يتحد ث القرآن  عن هللا يف األغلب بطريقة جمازية )على سبيل املثال: 

بصورة مباشرة، فعلى سبيل املثال يؤك د  يشري إىل عرشه، ويده، إخل(، وقد يتناول احلقيقة أحياان  
 القرآن على وحدانية هللا املطلقة، ويرفض بشكل قاطع أَي شكل  من أشكال الشرك. 

على أساس هذه الفكرة تنبين نظرية الفارايب للغة واملنطق. ووفق ذلك فإن هناك مستوايت  خمتلفة  (29)
ميكن أن يقع فيها احل َجة: فيجب أن تكون احلجة العلمية من النوع الربهاين )األقيسة 

sullogismos  التحليالت األوىل حبسب منطق أرسطو يفPosterior Analytics .)
ق بسبب: )أ( أهنا استنتاج  من مبادئ أولية يقينية متام ا أو بدهية، و)ب( أهنا جتري وهي النوع املتفو   

مبوجب صورة منطقية تنتج نتائج ضرورية. ونتيجة لذلك فإنه ال ميكن أن تكون النتائج على غري 
ج، وهي: هذه احلالة، ومن ث فهي نتائج يقينية متام ا. وخبالف الربهان، فإن األنواع املتبقية من احلج

اجلدل، واخلطابة، والشعر؛ تعمل على مناطق أضعف )على سبيل املثال، املشهورات، واملقبوالت، 
ا، ألهنا هتدف يف املقام األول إىل اإلقناع، وال تقصد إىل احلقيقة  واملسلمات(، وأشكال  أقَل تقيُّد 

ببساطة ختاطب اخليال،  مطلق ا إال بشكل  اثنوي . احلجج الشعرية هي أضعف هذه األنواع، ألهنا
 .Black 1990وتسعى ابلتايل إىل إاثرة قبول املستمع. راجع: 

 حول نظرية الفارايب عن النبوة، انظر: املدخل حول علم النفس. (30)
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والرئيس األول قد يلحقه ويعَرض له أن ال يقد  ر األفعال كَلها : "9–98: 7 امللةراجع كتاب:  (31)
فال تعرض كل العوارض  يف زمانه وال يف البلد الذي هو فيه، فتبقى ويستوفيها، فيقد  ر أكثرها، ...، 

تاج فيها إىل فعل حمدود مقَدر يف  أشياء كثرية مما جيوز أن يعرض يف غري زمانه أو يف غري بلده حي 
ذلك الشيء العارض، فال يكون هو شرَع فيها شيئ ا، أو يعمد إىل ما يظن  أو يعلم أهنا من األفعال 

ا منه أنه ميكن أن يستخرجها غري ه إذا قصد األصول، مت ك  ن غريَه أن يستخرج عنها الباقية، عْلم 
 قصَده واحتذى حذَوه".

       

   
 


