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 :مدخل

 اإلسالمي الفكر يف امتدت الشرقية إببعادها والسلطة املثقف بني العالقة عن احلديث أن
 اجلربية من السياسية – العقيدية تصوراهتا طرح يف الرايده هلا كان  اليت املوايل مقولة خالل من

 الفكر يف اإلمامة دور ، السلطة يف احليوي الدين دور إىل ابإلضافة ، واخلوارج والقدرية
 العدالة وحتقيق الروحي واخلالص إلمياناب يرتبط الذي ودورها ابخلالفة ارتبطت اليت اإلسالمي

 : إميان إشكالية بقت اليت

 النفس خالل من الداخل يف العدو يتمثل الذي”  الداخلي”  البعد على تقوم أهنا إما –
 خالل من السياسة عن االبتعاد قوامه مبدأ أنشوا الذين أو املتصوفة فعل كما  للوامة ا

 . وشاهنم تدعهم مل ةالسياس أن إال النفس بسياسة االنشغال
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  اللفظ بظاهر األخذ أو التأويلية ابلصراعات فاهتم الداخل وأمهل ابخلارج انشغل من أو –
 . الكالم علم يف حدث كما

 فالسفة فعل كما  اخلارج أمهلوا و السلوك لداخل األخالقي ابلبعد اهتموا من أو –
 وأمهلوا الفاضلة والدولة ئيسالر  لدى توفرها الواجب التكوينية ابخلواص اهتموا اإلسالم
 . الدستورية واملؤسسة القانون

 جديدة رؤية يشكل ألنه مربراته له اإلسالم فالسفة لدى السياسي الفكر يف البحث أن
 األفاق انصهار خالل من النظري اإلطار أي والرؤية املنهج حيث من الفكرية الساحة على
 الواقع معاجلة يف وانصهارمها اليواننية، يةالعقل واملرجعية جهة من النصية املرجعية بني

 االجتاهات من سواه عن يتميز الفلسفي الفكر جتعل املالبسات هذه فان يومها اإلسالمي
 اإلسالم يف العقلي اخلطاب استنبات يف دور هلا كان  السلطة أن إال ، املميزات هبذه األخرى

 من الفلسفية التجربة نرصد أن ميكن األساس هذا وعلى ومسوغات أبسباب مدفوعة وهي
:  والعقل السلطة بني او والفلسفة السلطة بني خاصة عالقة هناك ظهرت اذ السلطة خالل
 البارزة بدايتها جاءت اذ سواء حد على املغربية او املشرقية ابالشكالية مرتبط االمر كان  سواء

 : املتوكل ابنقالب وهنايتها املأمون مع

 مشروع مع االسالم اىل اليوانين العقل دخول اىل دافعة سياسية رؤية هناك كانت  لقد
 ملواجهة وسيلة يتخذه أن اجل من اليوانين الفلسفي اخلطاب استنبات أراد الذي املأمون

 نشأة ارتبطت ، الرمزي والرأمسال السياسية الشرعية على الدولة تنافس اليت احمللية اخلطاابت
 إذا وحىت. العربية إىل وعلومها اليوانن فلسفة مجةتر : الرتمجة مبسألة اإلسالم يف الفلسفة
)(. املأمون العباسي اخلليفة رآه ”حلم“ عن نتجت الرتمجة تلك أن ”الندمي“ ابن مع اعتربان،

 ورغبات تطلعات عن شعوري وال مباشر غري تعبري هو النفسي، التحليل حسب احللم، فإن
 .يقظته يف( احلامل) صاحبها وعي ال يف مكبوتة
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 سنة النص الندمي ابن كتب  ولقد الرتمجة لعملية وافيا تربيرا إلينا ينقل نص إمام حنن إذ
 بيانية صياغة)( . احللم هذا محل وقد)( . ونصف قرن بنحو املأمون وفاة بعد أي. هـ 377
 هللا صلى)  الرسول وقول ، إنسان صورة يف جربيل متثل كيفية  عن املشهور ابحلديث تذكر
 إضفاء هو الصيغة هذه من والغرض.  دينكم يعلمكم جاء جربيل هذا(  وسلم واله عليه

 ما)  املأمون طرحه الذي السؤال إن ؛ الصادقة الرؤية مستوى على يكون حىت املصداقية
.  املعرفة وسائل حتديد وابلتايل ، إدراكه وسائل حتديد هو ورائه من الغرض كان(  ؟ احلسن

)( )  مقاومة هو احللم من اهلدف إن ويرى)( . اجلمهور مث الشرع مث العقل هنا وهي
 الوصية) على قائم السائدة للسلطة معرضه دينية سياسية فلسفه املعارض الفكر(. املعارضني
 إىل املأمون دفع ذلك وملواجهة واحلكم اخلالفة وراثة يستتبع مما النبوة وراثة وابلتايل ، والعصمة

 خالل من الرد وجاء)( . املستقل العقل بوجه فيق سالحا بوصفه(  الكوين العقل)  إدخال
 املأمون التقى كيف  لكن ، تلك الثقافية املأمون سرتاتيجية على الصفا إخوان رسائل

 املذكور؟؟ احللم يف أرسطو”بـ

: وسرور وإعجاب مدح حديث كان  احللم، يف أرسطو، عن املأمون حديث إن – أ
 ”...به رتسر “ مث ،”هيبة له ملئت قد يديه بني وكأنين“

 وتساوي قبله، ما يلخص فأرسطو الفلسفة؛ عن قول هو أرسطو عن املأمون يقوله وما
 إعجااب أبرسطو( السلطة) املأمون إعجاب كان  لذا. أبكملها اليواننية الفلسفة معرفة معرفته

 .الفلسفية ابحلقيقة

 فةالفلس جتاه( املأمون) السياسة رجل عن يصدر الذي اإلعجاب، هذا يوازي – ب
 أن احللم يف جند إذ. الفلسفي احلديث من للمزيد السياسي لدى ملحة حاجة ،(أرسطو)

 .زدين: قلت: الفلسفي ابلنظر وتزويده خطابه، يف ابالستمرار أرسطو يطالب املأمون
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 مثني، شيء أبهنا العباسية، الدولة سياسة زعيم حلم يف الفلسفية، احلقيقة تتميز – ج
 الفلسفة، أي الذهب، هذا على احلفاظ ضروراي يكون هنا ومن. الذهب مستوى إىل يرتفع

 .أرسطو ميثلها اليت

: تدعي إخضاع سياسة أجل من كان  احللم، يف ،(الفلسفة) أرسطو إىل اللجوء إن – د
 للمألوف، أرسطو وصية هي تلك.. ”ابلتوحيد عليك“: وامللل واملذاهب اجلمهور توحيد
 .”السياسي”لـ الفيلسوف وصية

 حلم هو حلمه فإن لذا. معينة اترخيية فرتة يف أمة، ويسوس دولة، يقود خليفة ملأمونا إن
 الفرتة تلك فرضتها أسئلة هي حلمه يف طرحها اليت األسئلة وإن(. العباسية) الدولة تلك

 الثاين القرن أواخر يف والواثق، واملعتصم املأمون خالفة وخاصة العباسيني، عهد) التارخيية
 (.للهجرة الثالث القرن من لاألو  والنصف

 سلطة“ بني اللقاء جيسد مما احللم، فلسفة يف نفسها الواقع سياسة جتد إذن، هاهنا،
 على املأمون سيعمل إذ ،”يتحقق الذي احللم“ من نوع إنه. ”فلسفية حقيقة”و ”سياسية
 خلطاب السياسية السلطة من شرعي أتسيس وهو هـ،215 سنة احلكمة بيت أتسيس
 .الفلسفية احلقيقة

 قد كان  ، فيلسوف أول ابعتباره ،(هـ260-185) الكندي أن ذلك إىل أضفنا وإذا
 كان  -أيضا – الكندي أن عرفنا وإذا واملعتصم، املأمون ومها عباسيني، خليفتني برعاية حظي

 عن دفاعه يف الديين، للنص واملتعصبني الفقهاء مع شديد، فكري صراع يف دخل قد
 الفلسفة ارتباط صورة وهي لدينا، تكتمل الصورة فإن والعقل، مةاحلك خطاب مشروعية

 أن اآلن ميكننا)(اإلسالمي العريب اجملتمع يف الفلسفة لنشأة األوىل املراحل يف والسياسة،
 :اثنني مظهرين اختذت قد االرتباط هذا صورة أن نستنتج
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 اخلطاب هذا وجتذر فتأسس الفلسفة، خطاب املأمون سياسة أبرزت إذ: إجيايب أحدمها ـ
 وتصوراهتا السلطة خدمة يف االرسطي الربهان توظيف مت اذ املعتزلة اىل وصول.الكندي مع

(  سيار بن إبراهيم)  والنظام. هـ 235 سنة املتوىف كالعالف  األوائل املعتزلة فان: العقائدية
 لكنهم املانوية على ردهم يف(  العقلي املعقول)  إىل تنتمي مفاهيم وظفوا قد أملعتزيل املتكلم

 على رد قد األوائل املعتزلة هؤالء بعض إن إىل هذا ويعزى انضجة غري بطريقة ذلك فعلوا
 ابالستدالل بطريقتهم ولتمسكهم ألرسطو هؤالء فهم يف الشك إىل هذا ويرجع. ذاته أرسطو

 ( .) العربية واللغة العريب ابلبيان ارتباطهم أي(  الغائب على ابلشاهد االستدالل) 

 الفلسفة تكفري على ،(هـ247-232) املتوكل مع السياسة، عملت إذ: سليب اثنيهما ـ
 الفكر الفقهية، السلطة وبتوظيف السياسية، السلطة تعادي وهنا. خطاهبا على والقضاء
 الفلسفة مع العالقة ان اي االشعرية، وصعود املعتزلة حمنة جاءت حيث)( الناشئ الفلسفي

 من مبقتضياته القيام دون العقل اليها مينحها اليت املشروعية كسب  جلا من ذرائعية عالقة
 مىت لكن ، والتثقيف التاثري اجل من وسيله جمرد بل مؤسسايت سياسي واتسيس تشريع

 الضد كانت  وان حىت اخرى وسيلة اىل السلطة تتحول ان ممكن ثقل اىل الوسيلة هذه ماحتولة
 :  البداية منذ العالقة هذه تتبع وممكن ؟ السلفية اي متاما

 (:وأرسطو املأمون) الدولة وسياسة الفلسفة ترمجة

 اهتماما   ليس ”الرتمجة”هو شيء أول“:  األخر على التعرف مسرية يف البداية حلظة. 1
 شرائح متعددة، شرائح اهتمام هو إمنا رعااي، اهتمام وليس أفراد، اهتمام ليس ابلتأكيد، فرداي  

 العلوم برتمجة شيء كل  قبل يعين ابلذات، الدولة اهتمام أيضا ، دولةال واهتمام اجتماعية،
 يف العلم إليه وصل ما أفضل ويريدون والطب، الزراعة يف مثال   يعين تطبيقية، عملية حلاجات  

 أبناء مع ميتزجون املسلمون بدأ العباسية الدولة يف اذ سياسية، أيضا   وحلاجات احلني، ذلك
 اىل اليوانين، الفكر انتقال أن الواقع“)( األخرى الدايانت اءأبن ومع األخرى الشعوب
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 أمهات نقلوا الذين الكبار، املرتمجني من جمموعة بفضل كان  اإلسالمية، العربية احلضارة
 اليواننية من مباشرة النقل يتم كان  وأحياان   العربية، اىل مث السراينية اللغة اىل اليواننية الكتب

 وكان. واسعا   انتشارا   وحققت الرتمجة حركة ازدهرت السياسي التشجيع ءجرا ومن. العربية اىل
 شكل ويف اليواننية الكتب ترمجة ضرورة اىل أشار من أول()( هـ 169 تويف) املهدي اخلليفة
  برتمجة األول طيمواثوس النسطوري البطريرك املهدي طالب لذلك منها، الفلسفية خاص
 بدأت اليت الشرارة هي هذه وكانت. الرتمجة هذه تمت وابلفعل ،«أرسطو مقوالت» كتاب

 ومن للهجرة، والرابع الثالث القرنني يف أوجها وبلغت الفعلي، ابلتطور الرتمجة حركة معها
 وحنني ماسويه، بن ويوحنا احلمصي، انعمة ابن املسيح عبد: القرنني هذين يف املرتمجني أشهر

 يونس بن مىت بشر وأبو البعلبكي، لوقا بن وقسطا ُحنني، بن وإسحاق العبادي، إسحاق بن
 .زرعة بن علي وأبو عدي، بن حيىي زكراي وأبو القنائي،

 األوىل النصوص من متفرقة أجزاء خالل من كانت  فأهنا:  الرتمجة ملسرية توصيف هنا. 2
 أصلحها.( هـ 220) سنة املتوىف(  البطريق يوحنا)  ترمجة(  والعامل السماء)  كتابه  ترمجة
 ترمجة( اوتولوجيا)  املنحول كتابه  ترمجة الثانية.( . هـ 260)  سنة املتوىف إسحاق بن حنني

) أرسطو منطق من ألجزاء املقفع ابن ترمجة الثالثة.( . هـ 220)  املتوىف أحلمصي انعمة ابن
 املقفع ابن هللا عبد ابنه إىل(  كراوس  بول)  يرجعه الذي العبارة كتاب  وتلخيص(  املقوالت

 الرتمجة هذه.  خالد بن ليحىي(  االرغانون(  اهلادي وابنه املهدي اخلليفة زمن يف ترجم يالذ
 القرن يف إال يرتجم مل الثاين التحليالت أو الربهان أرسطو كتاب  ذلك على والدليل انقصة
 الطب يف/  ألفالطون واألدب الفلسفة يف:  النوعية على الرتمجة كانت  وقد ، اهلجري الرابع
 من/  وغريهم وبطليموس وأرمخيدس إلقليدس( والفلك الرايضيات يف وأكثرها/ ) اطالبقر 

 عن/  واألدب والفلك والطب الرايضيات يف السنسكريتية من/ واألدب التاريخ الفارسية
 . والطالسم والسحر والزراعة الفالحة يف والنبطية، السراينية
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 يف األكرب الفضل األفذاذ الرجال ؤالءهل أن واحلقيقة: الرتمجة للجهد التقييم سبيل يف. 3
 وفلسفة علوم من اليواننية احلضارة حُمصلة وضعوا ألهنم اإلسالمية، العربية احلضارة تطوير

 ثقايف تيار تكوين إىل ذلك فأفضى اإلسالم، يف واملعرفة العلم ُمريدي متناول يف وآداب،
 اتريخ يف مجاعة أخطر تتكون فةالفالس هوالء من)اإلسالمية احلضارة طبيعة عن غريب جديد
 األرسطية الدراسات إيقاظ عن كبري  حد إىل املسئولني هم كانوا  فقد ،، اإلسالمية الثقافة

 عن أخذوها اليت األرسطية التقاليد طوروا الذين هم وكانوا ، الالتينية املسيحية فاألقاليم
 ()(ةاملباشر  ابلدرجة حمتوايهتا وراجعوا فصححوا السرايين، اجملتمع

 احلقيقة تفاعل خالل من االسالمي العريب الفلسفي النص تكون:  وحلظة الرتمجة. 4
 والباحث قارئها على إبحلاح نفسه يفرض اإلسالم فلسفة يف( السياسة) والسلطة( الفلسفة)

 تطورها مراحل: النشأة بعد ما مراحل يف أو ونشأهتا، تبلورها مرحلة يف سواء فيها،
 اإلسالمية، العربية الثقافة يف الفلسفة نشأت لقد.وانتكاسها تراجعها لمراح أو وانتعاشها،
 هذه وكانت.. أخرى، أحيان يف ورفض هتيم موضوع وكانت أحياان، مشروعيتها وامتلكت
 فيها عانق صريورة: ”سياسة”و ”فلسفة“ صريورة املسلمني العرب لفلسفة الصريورة

( السلطة ممثل) السياسة رجل فيها وعانق السياسية، السلطة( احلقيقة حامل) الفيلسوف
 سلطة“ عنف من ”الفلسفية احلقيقة“ فيها عانت صريورة كانت  كما.  الفلسفية احلقيقة

 األمنوذج وبني انتقدوه أو فيه شاركوا الذي السياسي الواقع بني الفالسفة كان  اذ.”السياسة
 الفارسية اآلداب أو األرسطي أو األفالطوين اليوانين القدمي ابإلرث املتمثل العقلي أو النصي

 هو ما ترابط إذ االغرتاب من حالة يف والواقع املرجع بني السياسي الفلسفي النص كان  لقد
 مثلت واملواقف األفكار من الكثري اأثر اإلسالمية، العربية الثقافة يف سياسي، هو مبا فلسفي
 املمارسة بني ، واالعتدال بداداالست بني والعقل النص بني واحلاضر املاضي بني أفاق انصهار
 . والنظرية
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 اللحظة هذه رصد من هنا: للسلطة السياسي اخلطاب خدمة يف الفلسفي النص دور. 5
 العربية الثقافة يف غائبا كان  أرسطو ان مفادها”  اجلابري عابد“ نتيجة إىل وخلص املشرق يف

 سادت حيث اهللينسيت رالعص يف املعريف احلقل يف وكذلك التدوين عصر قبل اإلسالمية
 ، الصوري اجلانب منه وظفوا لكنهم معروفا املنطق وكان املسيحية األوساط يف اهلرمسية

 املشرق يف الفلسفة جاءت لقد)( .معينة نظر وجهات عن الدفاع اجل من األوىل التحليالت
 لبعضا بنظر مثال وقد والفارايب مؤسس كونه  الكندي مها شخصيتان ابرز يف ممثلة العريب

 مبفاهيمه ينتمي جيمعهما الذي املعريف النظام إن االعتبار بنظر أخذان إذا واحدا خطااب)
 (. واملضمون االجتاه يف اإلسرتاتيجية الناحية) خمتلفان اهنما رغم( . أرسطو إىل ونظرايته

(  اإلسالم يف العقل دولة)  بـ عريب فيلسوف أول()( هـ 252 -185)  الكندي – أوال
 بشكل أرسطو أراء وتبىن مهامجتها على عمل وقد()( .  للمعارضة)  التصدي قفمو  اختذ
 لكن ، واملتكلمني الفقهاء على ردا وعلومها للفلسفة الديين املعقول بوصفها عنها ودافع عام
 إن ميكن الذي املنطق لغياب نظرا سجايل طابع ذا اجلابري عابد بنظر الكندي كان  هذا مع

 عصر يف ترجم الذي الربهان كتاب  من خاليا كان  عصره يف املنطق من ولاملتدا إن إىل يعزوه
 معا واجملتمع الفكر صعيد على الوحدة حتقيق هدفه كان  الذي.( هـ 339 – 260) الفارايب
 وسيلة املنطق من متخذا()( .  الكوين العقل) خبطاب األخذ إىل السجايل الطابع متجاوزا

)  عن مدافعا كان  فالكندي)( . واجملتمع الفكر متزق تكان  اليت الفكرية الفوضى من للحد
 الفلسفة مبمارسة وانشغل السياسية الفلسفة أمهل لذلك العرفان على ابلرد مشغوال(  البيان
  الكندي ان نرصد اننا اال السابق القول لعلة مالحظتنا رغم اننا اال() .السياسة عن دفاعا
 برعاية االسالمي العريب الفكر يف هانللرب  التاسيس يف قدراته وظف قد مثقف كان

 موجودة غري أهنا إال السياسي، احلقل يف كثرية  مؤلفات للكندي أن جند اننا الدولةرغم
 رسائل للكندي أن اىل والباحثني املؤرخني من العديد أشار وقد والمطبوعة، الخمطوطة
 عما املدافع املوقف رسائله او كتبه  ثنااي يف نرصد ان ممكن يضا   اننا السياسة،اال يف ومؤلفات
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 ذرى ابن اي بقاءك هللا أطال” _) املعتصم للخليفه القائل فهو ، البيان اجلابري يسميه
 األبد، الدنيا،ودار دار يف سعد هبديهم استمسك من الذين السعادات، وعرى السادات،

 .الرذيلة طبع مجيع من وطهرك الفضيلة مالبس جبميع وزينك

 علم: حدها اليت الفلسفة صناعة مرتبة وأشرفها منزلة، إلنسانيةا الصناعات أعلى إن
 عمله ويف احلق، إصابة علمه يف الفيلسوف غرض ألن اإلنسان؛ طاقة بقدر حبقائقها األشياء
 جند ولسنا. احلق إىل انتهينا إذا الفعل وينصرم منسك ألان سرمدا ، الفعل ال ابحلق، العمل

 له أنية له ما كل  ألن: احلق وثباته شيء كل  وجود وعلة علة، غري من احلق من مطلوابتنا
 الفلسفة مرتبة وأعالها الفلسفة وأشرف. موجودة األنيات إذن موجود اضطرارا   فاحلق حقيقة،

 التام الفيلسوف يكون أن جيب ولذلك. حق كل  علة هو الذي األول احلق علم أعين: األوىل
 إمنا ألان املعلول، علم من أشرف العلة علم ألن :األشرف العلم هبذا احمليط املرء هو األشرف

 تكون أن إما علة كل  ألن. علته بعلم أحطنا إذا اتما   علما   املعلومات من واحد كل  نعلم
 كان  أجله من ما أعين: متممة وإما احلركة، مبدأ منه ما أعين: فعالة وإما صورة وإما عنصرا ،
 وإما هل، إما: الفلسفية أقاويلنا من موضع غري يف حددان كما  أربعة العلمية واملطالب.الشيء

 ما فإن جنس، هلا أنية كل  وإن فقط؛ األنية عن ابحثة فإهنا هل فأما مل، وإما أي، وإما ما،
 علتها عن ومل نوعها، عن تبحثان وأي وما فصلها، عن تبحث وأي جنسها، عن تبحث

 أحطنا فقد عنصرها من بعلم طناأح مىت أان وبني. املطلقة العلة عن ابحثة هي إذ التمامية
 الفصل، علم النوع علم نوعها،ويف بعلم أحطنا فقد صورهتا بعلم أحطنا ومىت جنسها، بعلم
 حمدود وكل. حدها بعلم أحطنا فقد التمامية، وعلتها وصورهتا، عنصرها، بعلم أحطنا فإذا

 الفلسفة ابقي يعمج إذ األوىل، الفلسفة األوىل العلة علم مسي ما فبحق. حده يف فحقيقته
 الشيء جهة من ابلرتتيب وأول ابجلنس، وأول ابلشرف أول هي وإذن. علمها يف منطو

 هي اليها يتوصل اليت النتيجة أن مث ،”)(.الزمان علة هي إذ ابلزمان وأول علميه، األتقن
 نسأل فنحن:  يقول فهو العقيدة عن الدفاع أي الكالم علم عنها يدافع اليت النتيجة ذات

This file was downloaded from QuranicThought.com



 25من  10صفحة 
 

 وحدانيته،وذب وإيضاح ربوبيته، على احلجة تثبيت يف اجتهادان، والعامل سرائران، على ملطلعا
 لسجوف واهلاتكة لكفرهم، القامعة ابحلجج ذلك عن به والكافرين له، املعادين

 الذي عزه حبصن سبيلنا سلك ومن حيوطنا وأن املردية، حنلهم عورات عن فضائحهم،واملخربة
 بعز والتأييد النافذة أسلحته غروب نصرة لنا ويهب الواقية، جنته سرابيل يلبسنا وأن يرام، ال

 درجة بذلك ويبلغنا الصدق، وأتييد احلق نصرة من نيتنا هناية بذلك يبلغنا حىت العالية قوته
 والعائدين نعمته، الكافرين أضداده على والظفر الفلج له ووهب فعله، وقبل نيته ارتضى من
. احلسنات وقابل اخلريات، ويل بتأييد الفن هذا اآلن ولنكمل.عنده ضاةاملرت احلق سبيل عن
 )( 

 

 )( الفارايب – اثنيا

  ”الثقايف“ النص فضاء – اوال

 واألعراف وإشكاله التفكري طبيعة نتناول وفيه:”  والثقافة واملنتج النص بني الربط أي“
 سياسي نظام وليد كان  الفارايب أن احلقيقة افالطون هو ملا:  والفكرية والسياسية والعادات

 السياسي ابلفكر متأثر كان  بدوره الذي أفالطون مع متاثل على فيه يقوم شرقي وثقايف
 عملية هناك اذ منه جزء واملصري الشرقي الفكر إىل يكون ما اقرب الفارايب أن اال املصري

 اختيار اىل خاضع واألرض السماء بني واسطة فهو اإلهلي والراعي السياسي الراعي بني مجع
 جتعلنا اليت املفارقة صفاته يف تظهر املستوى على استثنائية بصفات ميتاز جلعته متعايل جربي
 أرسطي ومتثيل)( أفالطون بلبوس لكن الصفا وإخوان االمساعيلي الفكر إىل نكون ما اقرب
 اجلابري عابد وحممد فوكو مشيل له عرض الذي التحليل نتذكر جيعنا األمر هذا ولعل غائي

 بني السياسي الراعي إىل النظر يف االختالف تصور يف فوكو مشيل قدمها فرضية مثة اذ:
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 القدمي الشرق يف((  الرعوية السلطة))  بني الفــرق حيدد حيث اليوانين والفكر الشرقي الفكر
 :اآلتية املقارانت خالل من وذلك ، اليوانن عند السياسي والفكر

 ، يرعاه(  قطيع)  على سلطته ميارس القدمي الشرقي الفكر يف اعيالر  إن أوال   يالحظ -أ
 عنها هنا والبشر اآلله بني العالقة ختتلف وهكذا. اليوانين الفكر يف كما  األرض على وليس
 الناس بني العالقة حتدد اليت هي امللكية وهذه ، األرض ميلكون اإلغريق عند فاآلهلة: هناك

 الناس يف يتصرفون اآلهلة: األرض عرب متر ابلناس اآلهله القةع إن أخرى وبعبارة ، وآهلتهم
 . الناس وأحوال واخلصب الفصول يف التحكم)  خالل من األرض بوساطة

 الراعي اإلله بني العالقة يف(  التوسط)  هذا مثل هناك فليس القدمي الشرقي الفكر يف أما
. هبا يعده هو أو لشعبه األرض مينح الراعي اإلله: مباشرة عالقة بينهما العالقة إن. ورعيته
 أما ، الناس أقدار يف تتصرف وبواسطتها خالهلا ومن األرض متلك اليوانين الفكر يف فاآلهلة
 .هبا يعدهم وقد ، األرض يعطيهم وقد العباد ميلك فاإلله القدمي الشرقي الفكر

 الرئيس ةمهم إن يف شك مثة وليس ويقودها الرعية مشل جيمع أن الراعي مهمة -ب
. فيها واالئتالف الوحدة إشاعة وعلى(  املدينة)  داخل واألمن اهلدوء اليوانن عند السياسـي

 ذلك: أيضا   واضح فرق املسألة هذه يف اليوانين والفكر القدمي الشرقي الفكر بني الفرق ولكن
 دعاهم اذا نداءه يلبون الذين املشتتون املتناثرون األفراد هم الشرقي الراعي جيمعه ما إن

/  القطيع مشل يتشتت حىت الراعي خيتفي إن ما ولكن((  ضمريه))  و لصوته لالجتماع
 .الرعية

 االهله إن أيضـا يقولون واليواننيون. للرعية اخلالص يضمن الشرقي الفكر يف الراعي_ ج
 عن بعيدا   فيها يقف سفينــة برابن الفاضل الرئيس يقارنون ما كثريا    وهم ، املدينة تنقذ

 رعيته الشرقي الفكر يف الراعي هبا خيلص اليت الكيفية لكن. هبا االرتطام فيجنبها الصخور
 األخطار وجتنبها السفينة قيادة تعين ال فالرعية: سفينته الرابن هبا ينقذ اليت الكيفية عن ختتلف
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 كال    ، رعيته من فرد لكل الراعي هبا يقوم دائمة رعاية هي بـل ، كسفينة  أي ، كال    بوصفها
 .حدة على

 عند املدينة: رئيـس ، الرئيس: ودوافعها السلطة مبمارسة املرة هذه أخر فرقا   فوكو ويربز_ د
 أما. عليه يفرض الذي هو رئيســا   واجبه ، فالواجب الواجب فكرة عن فيها يصدر اإلغريق
 اجل من العمل إىل االنقطاع من ، الواجب عليـــه يفرضه مبا يقوم عندما يناله الذي الثواب

 اجل من ، احلرب أثناء حبياهتم يضحون فالذين: له الشعب ختليد فهو ، العامة املصلحة
 . خالـدون أبطال ، املدينة

 وهو(  اإلخالص)  بدافــع بل الواجب فكرة عن ال ، لرعيته رعايته يصـدر فهو الراعـي أما
 طعام تدبري على يعمل نها خالل من الدائم شغله وذلك ، حقيقة على يسهر رعيته خيلص
 منه فرد أي عن يغفل وال يسهو ال تنام ال اليت بعينه عليه يسهر وانه انئم قطيعه بينما قطيعه
 )]( 

 ميكن الفرضيات من مجله تستبطنها اليت أالشعورية والبطانة املعريف املكون يف احلفر ميكن
 فالسفة عند وصاخص اإلسالمي السياسي الفكر توصيف اجل من لنا هاداي تكون أن

 يومها السياسي للواقع حلول جيدوا أن حياولون وهم اإلسالم

 من الكاثرة الكثرة فأنه ، خراجي جمتمع كونه  يف يتصف جمتمع اإلسالمي اجملتمع أن
ْلِهم الوسط ابلفعل يشكلون كانوا  وقد واملوايل املقاتلة من تتألف املسخر الشعب

ُ
 لبعض امل

 املهيمنة األيدلوجية معارضة تصورات تطرح غالبا هي اليت فاضاتواالنت.الفلسفية االجتاهات
 هذه صفوف يف مواقع حيتلون ال كان  من األفكار هذه أصحاب اغلب ان مث

 الذي الرمزي الرأمسال استثمار الفئات تلك مثقفي حتاول..  نفسها”  القريشية”االرستقراطيه
 تتيح اليت هي الدين فكرة) اذ لدينا من مستمد يكون ما غالبا السلطة على الشرعية يسبغ
 يتضمن الدين إن ، وبيانه. ذاهتا االجتماع ماهية على للوقوف السلطة طبيعة إلدراك اجملال
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 ويتضمن. ذاته من ال خارجه من قوانينه يستمد اجملتمع أبن القول أي(  اخلارجية)  مبدأ أوال
 إىل وليس غريهم إىل وجودهم مبعىن نمدينو  البشر أبن القول أي((  املغايرة))  مبدأ ، اثنيا  
 بني مسافة أو فارق بوجود القول أي ،((  االنفصال))  مبدأ ، اثلثا   ويتضـمن ، مثلهم بشـر

 املباديء هذه فأن. هلا املؤسس واملبدأ اجلماعة بني ، ومصدره اجملتمع بني ، ومصدره اجملتمع
 الن ؛ الدولة أمكان شروط أوىل جهة من تشــكل فإهنا البدائية الدينية الواقعة أسـس حتدد
 .)(.عنه خارج مبدأ بواسطة نفسه اجملتمع يعقل أن اإل ممكنا   كان  ما الدولة نشوء

 يدفع وابلتايل القبول فعل أي على وتسبغ الشرعية متنح اليت القوة الدين يشكل وابلتايل
 والبداوة اجلاهلية حيات نم اإلسالمي ابلتحول مصادقها وقدان واليت. والثورة التغري إىل الناس

 وهو األفضل حنو للتحول حمرض جديد أرشيف فقام حمرض عامل بفعل أخرى حياة إىل
  ؟ هذا التحول على احملرضة هي خفيه قوة على يعتمد

 الغيبية والقوى الدولة بني يربط جنده اخلراجي اجملتمع طبيعة إىل عدان ما إذا نفس ويف
 املذهبية احلركات كل  ،وابلتايل الغيب على ابالحتجاج الدولة على ابالحتجاج يرتبط وابلتايل

 ابلدين األمر يرتبط ما غالبا هلذا املؤثر هذا عن بعيدة تكون أن ميكن ال والفقهية والصوفية
 على تقوم مناهج خالل من يتحقق وهذا املعىن امتالك وعادة النصوص أتويل يف واالختالف

 والعنف الرمزي الرأمسال االمتالك وسيله منها جيعل بشكل الدينية النصوص أتويل إعادة
 إنتاج عرب رمزي عنف إىل حتول املادي العنف هذا ولعل دينيا بعدا مينح ما غالبا االجتماعي
 املعتقد من القرب أي ، النفس وجهاد ”اإلميان مشكلة“ من تنطلق ، املغلقة التأويالت
 وبني الدولة أساسة على أقيمت رمسي أتويل بني ينشطر الفكر جيعل مما. املركزية وأتويالته

 معينة مذاهب تتبىن السلطة جعل مما جديد أتويل أو جديد معىن إقرار حياول جديد أتويل
 بني الفرق ان ويرى:  االنشطار هذا“ غلينر ارنست“ وصف وقد مركزي خطاب إىل حتول

 هؤالء وينتمي) احلضرية املراكز يف والعلماء الفقهاء الرفيع النخبوي اإلسالم يعتنق:  النمطني
 الطبيعية والقيم امليول وتعكس والتجارة والعلم الثقافة بني جتتمع حيث التجار طبقة اىل غالبا
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 والرزانة ، والقواعد ابلقوانني والتقيد ، النظام القيم هذه وتشمل املدنية الوسطى للطبقات
 العاطفي االهتياج يف واإلسراف سترييةاهل احلاالت من شديدا نفورا وتنفر والتعلم ، والرصانة

.  الدين نشر على املساعدة البصرية السمعية لالستثمارات املفرط واالستخدام.  والوجداين
 اإلسالم أما ، التوحيدية الطبيعة على النخبوي اإلسالم من الرفيع العامل النمط هذا يشدد
 )( متاما ففمختل الدنيا بثقافته الشعيب القاعدي سالم إال أو العام

 وإزالة احلق املعىن إقرار اجل من وتعبئتها املشاعر جتيش اجل من الديين الرأمسال فاعتماد
 األمر هذا اجلديد التأويل خلف العواطف يستثمر مجعي خميال يشكل هذا والكفر التضليل

 برابن يذكران انسويت طابع ذات تعد مل اليت القيادات إىل النظر يف جديدة وسيلة أسبغ
.  العدالة وحتقيق األنفس إبنقاذ تتمثل مهمة احمليط على متعالية كرزما  أصبحت بل. لسفينةا

 ما غالبا عشائري حتالف على يعتمد حكم على القائم األموي احلكم مع بدا األمر هذا ولعل
 وأتويل معىن وفق ابحلكم تطالب ثورات هناك ابملقابل القبيلة بزعيم شبيه احلاكم يكون

 العلوية الثورة انظر للدين احلقيقي املعىن عن ابلزيغ احلكم وتتهم الرمسي الملإلس خمتلف
 . األمصار يف والثورات والعباسية

 شبيه حكم إىل الدولة وحتول نفوذه اتساع مع ووظائفه دوره يتغري سوف احلاكم إن أال
 إذ يةالفارس اخللفية معها جاذبتا السلطانية اإلحكام تظهر سوف حيث الكسروي ابحلكم
 اجلربي التصور مع خيتلف لإلسالم جديد وأتويل شعارات حتت جاءت اليت العباسية اخلالفة
 على تقوم ثورية إيديولوجيا عن عبارة كانت  ابحلكم ابحلق ومطالبة قدري أتويل إىل األموي

 أتويل على تقوم رؤية وفق السلطة أتسيس وعادت النظام تغري إىل يقود الذي االنقالب
 تطور عاشت السلطة أن إال ، واالعتزال واالختيار ابلقدر: القول ألواهنا من كان  جديد
 أتسيس بعد توسع و األرض على هللا خليفة أصبح الذي احلاكم دور تضخم إىل الحق
 االوحدد القطب اخلليفة دور توسع ، العشائرية التحالفات إىل حباجة اخلليفة يعد ومل اجليش
 الدينية األفكار عنها عربت كما  القيادية الشخصيات اغلب يف شخصيته استنساخ مت الذي
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 مع هو كما  وعبيده إتباع مبثابة الصحابة وأصبح الرئيس هو املهم أصبح حيث والصوفية
 بنظران يستدعي هذا ولعل ألعامه الناس عن اخلليفة تعزل اليت البطانة فهم واملوظفني الكتاب
 تضخمت الذي القدمي الشرقي الفكر او انيةالسلط اإلحكام يف جاء كما  الفارسي التصور

 البحث عند السياسي املخيال تشكيل يف واملؤثر الفاعلة السلطة هذه لديه امللك شخصية
 :التايل التحليل يطالعنا أوال، للرأمسالية السابقة الثقافات يف السلطة تلك طبيعة عن

 والتصورات تماعيةاالج التصورات بني تربط ايديولوجيا الشرق إنسان لدى تكون. 1
 قوامها إيديولوجيا ـ(  اآلسيوي بدل)  اخلراجي النمط من اليت ـ الدولة مفهوم يف الكونية
 من اليت العقلية خصائص اخص من هي ، املتداخلة املركبة والتصورات املفاهيم من منظومة
 ائفوظ( 3) ؛ الطاغية( 2) ؛ األلوهية( 1: )بني وجتمع توحد تصورات ، اخلارجي النمط

 القمعي السلطوي القانون ، والديين األخالقي القانون)  التنظيم وظائف ، القانونية السياسية
 وتتأسس. احلقول خصوبة( 5) ؛ الكون حركة نظام( 4) ؛ اخلراجية الدولة به تقوم الذي( 

 اإلهلي األصل يف االعتقاد على القدمي الشرقي الرجل ذهن يف العناصر هذه بني الوحدة
 قوانني هي ، اإلله من إبهلام. يسنها اليت القوانني يف واالعتقاد املستبد احلاكم الطاغية لسلطة
 األمر بني وحده هناك: األرض خصب ، اخلصب ينتج الطبيعة للقوانني ، بطبيعتها مكملة

 األرض خصوبة وابلتايل)  والفصول والنهار كالليل  الكونية احلركة وبني عنه الصادر التشريعي
 .(. هللا من مجيعا   ألهنا( 

 

 :  واحلاكم الفيلسوف املثقف بني العالقة – اثنيا

 : بني العالقة عن احلديث اىل يقودان اجلدلية هذه عن احلديث ان

 الفقيه عليها يهيمن ثقافة على مغرتب عامل االول يشكل اذ: والفقيه الفيلسوف -1
 كسب  على الدوله تعمل اليت و ابلناس ترتبط اليت الدينية املشروعية على يهيمن الذي
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 أبقواهلم والعمل للفقهاء، السلطان ومسايرة للسلطة، الفقهاء مالزمة اتيت وهنا.  طاعتهم
 الفقهاء كفر  لقد: بصدده حنن الذي االرتباط إىل يشري ما هو ذلك إن ،…وفتاواهم
 نب يوسف بن علي“ السلطان أحرق كما  ،(املتوكل) السلطان من أبمر االعتزال متكلمي
 دور ندرك ان ميكن هنا من)(الفقهاء من إبيعاز ”الدين علوم إحياء“ الغزايل كتاب  ”اتشفني

 بشكل خطابه انتاج على ويعمل التصريح ال التلميح على يقوم حيز يشغل الذي الفيلسوف
 بوحدة القول خالل من ورغباته الفكاره التاسيس على يعمل انه اال التلقي افق مع يتوافق

 احد العقل ان على التاكيد منها يريد قول وهو متنوعة اليها املوديه الطرق ان اال احلقيقة
 كسبب  اجل من حماولة يشكل هذا ان اال املسالك يف ختتلف اهنا اال الثوابة تقر اليت املناهج

 .  مميز موقف فيها للفيلسوف ومواقف قضااي يف اخلوض تبيح اليت الشرعية

 ابلكثري منسك ان ميكن هنا:  والسلطة اعم بشكل ثقفامل او الفيلسوف بني العالقة -2
 .االحتواء او التوظيف او واالكراه الرتويض اىل متيل واملثقف السلطة بني احلده مالمح من

 االشارات من الكثري مثة بينة ابلسياسة اهتماماته ظهرت مثقف بوصفه الفارايب يظهر وهنا
 واملنطق، الفلسفة ممارسة بني جتمع حياته كانت  ذيال ، السياسية ابلفلسفة الفارايب تربط اليت

 أن لدرجة الفارايب فكر على هتيمن السياسية النظرة إن“: كراوس  بول يقول إذ وشرحا، أتليفا
 تلك تتبع واملنطق، الطبيعة وحىت واألخالق، اإلهليات فيها مبا الفلسفية، الدراسات ابقي

 يف واحملوري الرئيسي اجلزء أبن:  الووست هنري ،ويرى)(”هلا وختضع -السياسية – النظرة
 السلطة مع عالقة يف وجوده وبني سياسته هو إحالة، فروعها وأكثر الفارايب، فلسفة

 فضمه حلب، صاحب احلمداين الدولة بسيف اتصل مث دمشق، إىل انتقل فقد. السياسية
 )(دمشق على محلته يف واصطحبه بالطه علماء إىل

 

 :  للنص السياسي الفضاء -اثلثا
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 العتباره تكفي ،”الفاضلة املدينة أهل آراء“ املسمى ،”الفارايب“ لكتاب سريعة نظرة إن
 عن متكاملة صورة لنا يقدم الكتاب أن بل”السياسة”و ”الفلسفة“ الرتباط ممتازا منوذجا
 وجه على الفلسفي اإلسالمي و عام بشكل الوسيط الفضاء داخل السياسي الفعل مكان

 ينطلق الذي احلداثوي اخلطاب عكس على الفاعلة املركزية هي هللا ركزيةم حيث اخلصوص
 . االنسنة مركزية من

 السماء ارتباط ومفادها األساسية املرجعية النص جانب إىل النظري العقل احتل إذ
 هلذا وخملوق خالق هناك حيث متعايل فضاء ضمن ماورائية غاية له شئ كل  حيث ابألرض

 عامل املادة عامل مقابل والالمادية والكمال ابلثبات يتسم مساوي عامل اىل ينقسم واألخري الكون
 فضاءه حدد وكما النظري العقل املستوى على اليواننية الفلسفة رمسته كما  والفساد الكون
 هذا ولعل.  األوىل العلة قبل من مرسومه غاية الكون هلذا فأصبح اإلسالم يف النص

 األمر ويتعلق امليتافيزيقا، يف خطااب يتضمن إذ الرؤية تلك عن يعرب ما خري)( الكتاب
 وعن ،”العقول فيض“ وعن ،”املوجودات تراتب“ وعن الوجود، واجب عن ابحلديث

 جهة من نفسه، الكتاب ويتضمن. ”الفعال ابلعقل النفس اتصال“ وعن ،”والصورة املادة“
 وعن ،”للمدينة الرئيس ورةضر “ عن ابحلديث هنا األمر ويتعلق السياسة، يف خطااب اثنية،

 كتاب  هو ”الفاضلة املدينة أهل آراء“ كتاب  إن.”العدل“ وعن ”الرئيس خصال“
 حيث من تفوق، امليتافيزيقي احلديث فصول أن من الرغم وعلى. ”سياسة”و ”فلسفة“

 الكتاب، عنوان فإن العشرة، السياسي احلديث فصول فصال، وعشرين سبعة البالغ عددها
 يسمح مما ؛”فاضلة مدينة“ عن كخطاب  وحيدده ،”سياسة“ كتاب  منه جيعل البدء، ومنذ

 السياسي للقسم ومقدمة مدخل( الفيض نظرية) الكتاب يف امليتافيزيقي القسم أن ابفرتاض
 :يلي مبا لذلك ومنثل(. الفاضلة املدينة)

.  هاونظام املوجودات وجود يتحقق لكي -هللا – الوجود واجب ضرورة الفارايب يطرح – أ
 الطرح هذا يف ونقرأ. فاضلة تكون ولكي املدينة، نظام يتحقق لكي الرئيس ضرورة يطرح كما
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 ومفهوم ،(الوجود واجب) الفلسفة الفيضية النظرية داخل مفهوم: أساسيني مفهومني متاثل
 أرسطو بلغة أو واألرض السماء بني واهليمنة واالحتواء بل التداخل هذا ،(الرئيس) سياسي

 األرض على السماء هيمنة على القائمة العالقة هذه حيث والفساد الكون وعامل فالكاأل عامل
 يتبع السياسي االجتماع حيث الفارايب ومنهج رؤية يف واضح هذا ولعل غائي نظام داخل

 مت حيث”  الفاضلة املدينة أهل:” كتابه  يف هذا ترجم وقد الفيض نظرية اخل د للميتافيزيقا
 املوجودات صدور عن احلديث مث أبواب؛ تسع يف األول املوجود يف قولال عن احلديث تناول

 عشر أربعة يف امللك ورؤية الوحي عن احلديث مث واملنامات ابلبدن وعالقتها عنه والنفس
 وخصاله الرئيس والعضو والتعاون االجتماع إىل اإلنسان احتياج عن احلديث مث ابب

 عشر اثنا يف فقط املوضوعات هذه تناول مت اخل النفوس واتصال الفاضلة املدينة ومضادات
 والعامل واألفالك األول العقل حيث الطبيعة بعد ما عامل جزئني عن احلديث ميكن هكذا ابب

 هذا كل  دمج مت لكن السياسي االجتماع منه جزء يشكل الذي والفساد الكون أو الطبيعي
 القائلون ومفهوم لوطنيأف إىل ابلرجوع أتصيله ميكن ما وهو“ الفيض نظرية“ عرب
 ضاغطني بني كان  وقد السابقة املشكالت واجه قد( أفلوطني) كان  فقد ”ابألحادية“

 بينهما يوفق أن يف اجتهد أخرى جهة من اليواننية والفلسفة جهة، من التوحيدية األداين
 ةللماد يبقي ان حاول الوقت وبنفس منه صدرت أهنا أساس على هللا اىل األشياء برد فقال

 يف قبلها هلا ابلنسبة الفيض مثلت فهي وبذلك الفيوضات، اخر اهنا فافرتض هللا عن اختالفا  
 (.الفيض سلسلة

 يف كبريا    أتثريا تشكل واليت وطبيعته الوجود مفهوم حول الكثرية االراء جاءت هنا ومن
 ووجود هللا وجود بني مييزون املسلمون والفالسفة املدرسيون كان  اذ الوسطى العصور افكار
 واحدة، بدرجة صفة على يدل ال اي مشكل الوجود) لفظ ان ويرون الكائنات سائر

 له هناية ال ورمبا اإلنسان يف منه اقوى هللا يف والوجود العرض، يف منه اقوى اجلوهر يف فالوجود
 بغري وجود اإلنسان وجود بينما( ens ase) بذاته وجود هللا وجود ان ذلك الدرجات، من

This file was downloaded from QuranicThought.com



 25من  19صفحة 
 

 هو: االول املوجود عن ابحلديث الفاضلة املدينة اهل اراء كتاب  الفاريب يفتتح هذا يفو )(. ه
 سواه ما وكل النقص إحناء مجيع من برئ وهو كلها  املوجودات سائر لوجود االول السبب
 )(  النقص إحناء من شئ فيه يكون أن من خيلو فليس

 .الفعل اىل وةالق من التحول حيصل ال بدونه الن داخلي إمكان وجود -1

 . حاهلا على القوة تبقى بدونه الن فعل اىل القوة حيول خارجي معلول وجود -2

 املستوى على يفتقده الذي الكمال إىل الدائم اإلنسان سعي جعل الوجود يف النقص هذا
 أفالطون تصوره كما  املعريف الفعل خالل من يتحقق وهذا الروحي املستوى على أو الوجودي

 الكمال بلوغ اجل من الغائية خالل من األرسطي التصور أو التذكر نظرية اللخ من قبل من
 إليها أشار اليت السعادة وابلتايل الكمال حتقيق اجل من املستطاع قدر األوىل ابلعلة والتشبه
 هلذا.” للحياة هدفا لتكون ذاته حبد قيمة هلا اليت هي العقالنية احلياة:”  قبل من سقراط

 املعرفة هي السعادة أن مبا واجملتمع للناس السعادة حتقيق: السلطة وظيفة أن أفالطون يرى
 االخالقي البعد هذا.)(  والفضيلة أحلقه املعرفة إىل الناس وصول هي السلطة وظيفة هلذا

 من النقص وجتاوز الكمال ادراك اىل حتيلنا ابلضرورة اليت املعرفة فضيلة تصور يف اثر له الديين
 مما والتحول للتغري وسيله اذاملعرفة احلديث التنويري التصور عن خمتلف ويطواب تصور خالل
 جعل مما والسياسة االخالق بني الرتابط عن الوسيط اخلطاب رهني السياسي التصور جعل
 مستوى على حمدث افالطوين – يوانين فكري ارشيف اىل حييلنا ”للفارايب“ السياسي النص
 فاالجتماع وابلتايل املعاجلة اجياد على احملرض الواقع حيث نم االسالمي الواقع واىل الرؤيه

 واالختيار املعرفة وعرب الفارايب عند السعادة تلك حتقيق اجل من وسيلة سوى ليس السياسي
. 

 وليس فقط سياسية ضرورة نتيجة هي الفارايب عند التوفيقية النظرة هذه اىل نظر من وهناك
)  إىل الفارايب اجتاه أن:  هو الرأي هذا ومضمون ملعريفا أو الوجودي ابلتصور ارتباط هلا
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 إما(  الربهان) يف ملا مثاالت هو(  البيان)  يف ما إن أكد بل(  البيان)  به ليعزز ال(  الربهان
 الذي الوحدة هاجس بضغطك والتوفيق اجلمع هذا ويعلل( . للمعرفة نتيجة فانه العرفان
 أفالطون بني فجمع الفلسفة يف السياسة ممارسة لخال من ألفكرية اهتماماته على هيمن

 مشروعه جاء فقد. )( .  اجملتمع وحدة بناء وابلتايل ، العقل وحدة إقرار اجل من وأرسطو
 الذي العطب وصيانة ترميم حماولة كان  انه اال والسلطة الدولة خارج كان  وان السياسي

 ميكن هنا ومن ، منها البد أساسية ضرورة بوصفها الدولة إقامة على والتاكيد الدولة أصاب
 من واحد كل  إذ”  االجتماع“ ملفوظ خالل من تتجسد لديه السياسة امهية نالحظ ان

 الميكنه كثرية  أشياء اىل ، كماالته  أفضل يبلغ أن ويف ، قوامه يف حيتاج أنه على مفطور الناس
 حيتاج مما بشيء نهمم واحد كل  له يقوم قوم اىل حيتاج بل ، وحده هو كلها  هبا يقوم أن

 الربهانية املعرفة جعل اىل سعى فانه غايته حتقيق اىل سعيا الفارايب فان هلذا()( 000أليه
 األول السبب من الفائضة العقول أخر الفعال ابلعقل(  االتصال) إىل درجاهتا أبمسى تنتهي

 اإلسالمي الفكر بني أفاق انصهار مبثابة هو الفارايب به جاء الذي التأويل أن هذا ، هللا
 التحويل هذا الفارايب زمن يف أالمه تعيشه الذي والواقع اليوانين والفكر املنطقة وماضي
 عند يوصف هو األفاق متعدد فكر عنها نتج مما الفكري للحوار جديدة انفذة احدث
 املتسرعة اإلحكام هبذه تقيمها ميكن ال اليت أصالته له كانت  فكر انه إال هرمسي ؟ البعض

 )]اثبت ماهوي منطق على وميق

 يف يظهر الذي التمركز نرصد أن ميكن. ”العقل“ أو( الرئيس) السياسي املفهوم– ب
 : املفهوم هلذا الفارايب معاجلة

 ال إذ فرد لكل وضرورته املدين االجتماع عن احلديث بدا البداية يف الفارايب أن رغم -1
 انه إذ الرئيس/  الفرد إىل اجلماعة حاجة يؤكد أيضا انه إال اجلماعة عن يستغين أن ميكنه

:  الوجود واجب األول احملرك هو هللا مثلما ألنه وأجزاؤها املدينة اكتمال اجل من ضروري
 سائر يف السبب يكون أوال يتكون الذي القلب أن ومثلما. نظامه وعلة الكون مصدر
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 العقل كان  وإذا ،”لنفسا قوى“ يف والتوازن النظام مصدر ”العقل“ كان  فإذا البدن أعضاء
 نظام مصدر:  الرئيس الن للمدينة ضروري -أيضا – الرئيس فإن للجسم، ضروراي
 مقولة الثاين فيما ميتافيزيقية مقولة من ينطلق استدالل األوىل املقولة يف املالحظ.املدينة
 رورةض الفارايب اشرتاط.  سياسي اجتماعي بعد من تنطلق فهي الثالثة املقولة إما طبيعية
 من مبجموعة يتميز األرض، يف هللا خليفة األول، الرئيس إن: املدينة رائسة يف الفلسفة وجود

 الفعال، ابلعقل االتصال على القدرة ميلك الذي الفيلسوف، صفة: بينها ومن الصفات،
 من يستنتج أن إىل ”ديبور“ املستشرق دعا ما ذلك ولعل. بعقله العقلية املعارف فيستمد

 هو الرئيس هذا أن الفاضلة، املدينة يف األول، للرئيس الفارايب أحصاها ليتا الصفات
 )(.”حممد النيب ثوب يف أفالطون“

 مدينة هناك تكن مل لو حىت فاضلة رائسة هناك تكون أن ممكن:  الرئيس ضرورة -2
 مل أو به يقبل من وجد سواء وإمام ملك وصناعته مباهيته هو واإلمام امللك الن.) فاضلة
 ()(. جيد مل أو غرضه على يعاونوه قوما وجد ، يطع مل أو أطيع ، يوجد

 

 واملدينة ودهاء حنكه وليس علم اهنا. صائب رأي الفارايب لسياسة الن الرئيس ضرورة -3
 وليست وختطيط برانمج اهنا اجتماعي كواقع  توجد أن قبل رئيسها دماغ يف موجودة الفاضلة

 هذا ان()(  التمام على النظرية الفلسفة عرف قد) يكون أن اشرتط هلذا. اجتماعية نظما
 ومن خصوصا االفالطون اليوانين الفكري التحديد اىل منهما االول: امرين اىل حييلنا النص
 الفكرة تكون ان البد وابلتايل اإلهلية لإلرادة اىل انعكاس هو الذي الشرع اىل اثنية انحية
 تعد فكرة هي مبعىن الواقع عن مغرتبة كانت  واال اليةاملث الطريقة على ليس لكن الوجود تسبق

 فكر من حيويه وما ومعرفته القائد مقدرة عن تعرب فكرة اهنا اال ؛ توقعة وافق للواقع استجابة
 . حصرا األول الرئيس هنا وهو ، عليه واحملرض التغري حمل منه جيعل وختطيط
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 هو ، آخر رئيس أو مرشد إىل تاجحي ال الذي اإلطالق على الرئيس هو األول الرئيس -4
 التدرجيية ابألمور حميطا فقط ابلكليات عارف يكون فال واملعارف العلوم كل  صاحب
 إىل عمل كل  إيكال ويف تدبري على قدرات وصاحب ، أيضا ابحكامها وعارفا ، احلصول

 به اشرةاملب واالستعانة الفعال ابلعقل ابرتباطه رهن القدرات هذه وكل. له املناسب الشخص
 الفارايب ان هنا املالحظ.)(  اإلهلي الوحي مهبط عنه يقال الذي امللك يسمونه من وهو.

 االسالمي التلقي افق يف اليقني مصداق االنه ، الفعال العقل الغييب البعد على يؤكد مازال
 قاعدةال بوجود الرئيس جناح يربط اذ املثايل الطرح عل يؤكد مازال انه ،اال فقط الربهان وليس

 بل به مرتبط ليس الرئيس جناح ان وابلتايل فاضل جمتمع الرئيس هذا حيكمه الذي اجملتمع اي
 اجملتمع ان منهما االول ايضا امرين نرصد هنا اننا اال الثاين البعد يشكل الذي ابجملتمع مرتبط

 ذو)(  الطاعة ذهنية يشكل اي فاضل يكون ان منه يراد هنا فاجملتمع الرئيس جناح دليل هو
 الذي الرئيس النتيجة يتحمل ان دون وفشلها املثالية الفكرة جناح دائما يعلق عليها سليب بعد
 املطابقة على القائم املنطق انتج هو وهذا العكس ال فكره مع متناسب الواقع يكون ان يريد
 هو بل افالطون عند شاهدانه عما خمتلفة مالمح لديه الرئيس ان اال والتصديق التصور بني

 جيب املاضي الصاحل أول رئيس:  رئيسان وجود اىل الفارايب يشري اذ االسالمي الواقع اتمل
 غيبة عصر يف الواجب هذا يتوىل الذي الثاين الرئيس. أساسها على املدينة وإدارة سنة تدوين
 حسب األول، الرئيس شريعة تعديل أجل من الرؤساء أما.(  السنة ملك األول الرئيس

 هذا وليس األول، يقدره مل ما -الثاين الرئيس -يقدر“ الفارايب يقول. منتهمأز  متطلبات
 ذلك أن علم إن التقدير، ذلك غري فيقدره األول، شرعه مما كثريا  يغري أن أيضا وله بل فقط،

 معاجلة يف جدا مهمه اهنا اال استعاري قالب تظهر الفكرة هذه ان)( ”لزمانه األصلح هو
 كل  يف املصلحني كل  اطروحات من واحدة وتعد االزمنه كل  يف االسالمي الواقع اىل الفارايب
 التامل لنا جاز إذا الشريعة يف واملتحول الثابت بني جتمع اليت الفارايب بعد جاءت اليت االزمنه

 ان اال ابملعامالت يتعلق مبا الزمان متغريات مع يتناسب مبا التغري قابله الشريعة اذ هبا والتفكر
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 جتد ان تريد اليت القراءات اترخيية ضمن يدخل التحول جمال فان وابلتايل اثبتة تعد العبادات
 فكره تغدو ان ما اهنا اال القياس عرب أتسيسا او أتويال الشريعة يف اتصيلها على تقوم معاجلة
 .  الطرح هذا ضمن هنا مهمه الفارايب فاشارة. النقد التقبل دوغمائية اىل تتحول حىت مهيمنة

 ميتافيزيقيا نظاما يطرح الذي ليس:  فهو الرئيس الفارايب هبا يصف اليت املالمح نأ -5
 الفعال ابلعقل بعقله متحد الواقع يف هو احلكيم ولكن احلقيقة إلقرار طريقة عن فيه يبحث

 ان. )(. اليوانين املعلم عند األمر عليه يوجد الذي ابلشكل العامة عن بعيد ليس انه إال
 اليت الفلسفية املعاجلات يطبع كان  الذي املثايل البعد جتاوز حتاول الفارايب هبا اييت اليت املعاجلة

 الذي الفيلسوف اتمالت تفرتضه كما  بل الناس حاجات تفرتضه كما  اال الواقع تغري ان تريد
 يف الفيلسوف يفشل عندما وابلتايل للتطبيق قابلة غري مثالية الهنا املاسي اىل تقود ما غالبا
 عندما افكاره من الكثري عن تراجع الذي افالطون فعل كما  عنه ويعتزل اجملتمع يتهم يقهاتطب

 السلوكيات لتلك معاكس جديد تصور يقدم ان يريد الفارايب هنا.  مستحيله كوهنا  اكتشف
 عاجي برج افرتضت اليت السلطانية لالخالق نقد اخرى انحية ومن للفيلسوف؛ النمطيه

 . وحتدايته الواقع من قرب الفارايب حسب الناس من فالقرب. اسالن عن بعيد للسلطان

. املدينة سياسة يف ،”التفلسف“ أو ،”التعقل“ شرط يتوفر أن ضروراي يكون هاهنا -6
 ”اجلماعية الرائسة“ مبدأ الفارايب يطرح عندما وأبرز أقوى ستكون الضرورة هذه إن بل

 هذا الفارايب موقف يف التامل ان. حدوا شخص يف الرائسة شروط توجد مل إذا للمدينة،
 وجد ولكن الشرائط، هذه فيه اجتمعت واحد إنسان يوجد مل إذا“: الفارايب قول يف يظهر
 فإذا الفاضلة، املدينة هذه يف رئيسني كاان  الباقية، الشرائط فيه والثاين حكيم، أحدمها:  اثنان

 وكانوا آخرين، يف ألخرىا والشروط واحد، يف احلكمة وكانت مجاعة، يف هذه تفرقت
 يف عنه املسكوت اىل يشري ان ميكن النص هذا ان)(. ”األفاضل الرؤساء هم كانوا  متالئمني،

 ضمن الفارايب اذ فيه التفكري ممكن هو ما ضمن التأويل يقبل أو النص إليه يشري الذي الواقع
 عليه يقوم ما ضمن تقوم للرئيس معينة مسات وجود ضرورة يقرر كان  الفلسفية التامالت هذه

This file was downloaded from QuranicThought.com



 25من  24صفحة 
 

 على القائم العادل املثال من املقارب اليوانين االصل اىل تشري وهي واملعرفة التعقل: 
 املعرفه تعد اذ االسالمي االصل واىل الفاضل، السلوك اىل اهلادي“ السفينة لرابن ”الفضيلة
 االهلية بةللمراق وخيضع الرعية حيرس الذي العادل الراعي للشرع املقارب القومي السلوك
 الرئيس احنراف تظهر اليت املعارضة احلركات كل  عليها ماتعتمد غالبا واليت الشرعة يف احلاضرة

 فان وابلتايل.  الرعوية الرؤية مع يتناسب كامل  امنوذج وتقدم الذئب بوصفه يظهر الذي
 لخال من تتعاىل اليت للسلطة البطش االيات خيالف لسلوك يؤسس أن لنصه يريد الفارايب

 الطاعة اخالقيات وعلى اخضاعهم اجل من وسيله العنف وتعتمد العامة على متخيل اصل
 الذي االمر هذا ان اال ، الرمزي العنف خالل من واالخضاع الرتويض اجل من السلطانية

 العنف و للعنف التاسيس يف االلية ذات تعتمد مبعارضة اييت ما غالبا ابمتياز سياسي ابعثه
 على تعتمد والديين والفكري السياسي املشهد يف حاضره أاثرها مازالت ذهنية ، املقابل
 فيه وضع الذي الوقت يف الفارايب ان ؛اال“ الظاللة من املنقذة“ ”الكرزمه“ الرعوية القيادة

 اهنا والتحويل والتأسيس للتأمل قابلة اثلثة مبعاجلة جاء الثاين والرئيس املشرع الرئيس بني متايز
 الرئيس تكوين يف واألخالقي الطبيعي ابلبعد اهتم الفارايب أن يبدو انه اال ؟ اعيةاجلم القيادة

 حركة جمال وحيدد يرسم الذي القانوين املؤسس اإلطار أي اخلارجي ابلبعد اهتمامه من أكثر
 أنواع عن حديثه يف جاء كما  املثايل احلكم يف أبفالطون أتثر الذي الوقت يف انه الرئيس
 يظهر املستنري املستبد الفرد حكم:االستبدادي النظام”  اجلمهورية كتاب  يف احلكم أنظمة
 املستوى على معاجلته وبقيت.)(. والقوانني ابألنظمة الناس ويستخف احلرية تزداد عندما

 حاول هلذا ممكن غري نفسه أفالطون وجده الذي“ واالنرتبوجلي املثايل البعد رهينة املفهومي
 والبعد اكتماله أي الطبيعي البعد سوى يراعي مل الفارايب أن إال ونابلقان الرئيس يقيد أن

 اختالف على السياسية النصوص كل  على اثر هبذا وهو ”النفس جبهاد“ يتعلق مبا األخالقي
 منها القدمي الرتاث واىل السلطاين واإلحكام الفارسي إىل تكون ما اقرب هي واليت مرجعياهتا

 ومكان اجملتمع بني التمثيل يف اجملازية التصورات ذات على اعتمد هان رغم اليوانين التصور إىل
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 عضو لكل كاجلسم  البشر لذا. ) أبفالطون يذكران وهذا اجلسد داخل كالقلب  فيه الرئيس
 وتوفري مسؤولية حلمل واجلسمية والعقلية ، قدراهتم حبسب البشر أفالطون يقسم ؛هلذا وظيفة

 ( )(وطاعتهم للحكام واخلضوع للدولة احلياة مستلزمات

 حكم بني للمقارنة جديدا تساؤال طرح اعاد السياسة/  الكتاب هذا يف افالطون ان إال
 واألكثر األفضل هو الفيلسوف هو الفرد حكم كان  إذا اجلواب جاء القانون وحكم الفرد
 مستوى على مثايل نظام ؛لكنه والصواب اخلطأ بني للتميز قوانني إىل حيتاج ال وهو خريا

 .بقانون احملدد النظام هو البديل النظام إذا الذهنية املمكنات

 يف تظهر الدولة مشكلة إىل نظرته يف جذراي تغيريا جند فإننا”  القوانني”  حماورة يف إما
 إىل أالن ومييل أخر على نظاما منها يفضل اليت النظرة عن يتخلى جنده جهة من:  جانبني

 واحلكم األقلية وحكم الفردي احلكم)  الثالث النظم من رعناص فيه تظهر خمتلطا نظاما تبين
 شعيب جملس هناك.  للقانون الدولة يف األول املكان يعطي جنده أخرى جهة ومن(  الشعيب
 القوانني هذه ملراجعة أخر جملس وهناك القوانني إصدار لغرض للشورى وجملس
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