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  ))ةـــدمـمق ((

  :اللھم إنا نستعینك ونستھدیك ،ونسألك الرعایة والتوفیق ، أما بعد

 بحث یھدف إلى تأریخ الفكر الفلسفي فى اإلسالم ،في المشرق ،والتفكی ر الفل سفي ف ى        فھذا

مت شعب الجوان ب،مترامى األط راف ، وال یمك  ن ل شخص م ا أن یل م ب  ھ ف ي جمی ع مناحی  ھ         

  )).مفھوم العالقة الجدلیة بین األخالق والسیاسة عند الفارابي((وبیئاتھ،ولذلك حددنا بحثنا 

ة الجدلی  ة ب  ین األخ  الق وال  سیاسة عن  د الف  ارابي نف  سھ ض  خم ھائ  ل     عل  ى أ، مفھ  وم العالق   

،ودراستھ تحتاج إلى أن نبدأ بھ منذ نشأتھ ،بل إن نشأتھ نفسھا تحتاج إلى دراسة الجو الذي 

  .نشأ فیھ

ویعتب ر موض  وع بحثن  ا م  ن الموض  وعات الحیوی  ة ف  ي الفك  ر اإلس  المي فق  د ش  غلت ھ  ذه    -

  .سالمیةالمشكلة معظم فالسفة الحضارة اإل

وال نظن أن أح دًا م نھم ل م یھ تم بالم شكلة األخالقی ة ،أو یعیرھ ا عنایت ھ ول یس ثم ة ش ك أن              

المشكلة المطروحة تتیح للباحث الوق وف عل ى ت اریخ الفك ر األخالق ي ال سیاسي ،والعالق ة           

  .الجدلیة بینھما

سة ق دیمًا  إذن البد من الرجوع إلى بعض ما قی ل ع ن العالق ة الجدلی ة ب ین األخ الق وال سیا          

  .سواء في الفلسفة الیونانیة أو اإلسالمیة
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 وكان اختیاري لھذا الموضوع بالذات عند الفیلسوف اإلسالمي الفارابي ألنھ تح دث ع ن          -

تك    وین المدین    ة الفاض    لة،والمدینة الجاھلة،والمدین    ة الفاس    قة،والمدینة المتبدلة،والمدین    ة   

  .الضالة

  . المدن استخدم العالقة الجدلیة بینھم وعند ذكر الفارابي أربعة من أنماط ھذه

 والعالق  ة الجدلی  ة ظھ  رت ف  ي مؤلف  ات الف  ارابي وب  األخص ف  ي كتاب  ة آراء أھ  ل المدین  ة    -

 وكتاب  ة ال سیاسة المدنی  ة، ونج د ف  ي ع رف الف  ارابي وع رف الم  شائیین الق  دماء     –الفاض لة  

أو عل ى ال نظم   موضوع األخالق والسیاسة یدور حول الفضائل وصلتھا بالسعادة من جھ ة    

  .السیاسیة لحفظ ھذه الفضائل من جھة أخرى

 وق  د كان  ت ھن  اك دواف  ع كثی  رة متنوع  ة و دفعتن  ي ألختی  ار ھ  ذا البح  ث ولع  ل م  ن أھمھ  ا    -

الرغبة الصادقة في أحیاء الدراسات النقدیة والجدلیة بین األخالق وال سیاسة م ستخدمًا ف ي         

  .ذلك 

لي في الدراسات اإلسالمیة وب األخص الدراس ات      المنھج النقدي والمنھج المقارن والتحلی     -

  .الجدلیة األخالقیة السیاسیة

ألن الف  ارابي عن  د تف  سیره وتوض  یحھ ) مفھ  وم(وق  د اس  تخدمت ف  ي كتاب  ة ھ  ذا البح  ث لف  ظ  

 ،ونج  د تعری  ف  *)(والمعن  ي ال  ذاتي  *)(للعالق  ة الجدلی  ة ی  ستعمل المفھ  وم ب  المعني الحاس  م     

م  صطلح المفھ  وم ف  ي مؤلفات  ھ مث  ل كت  اب تح  صیل ال  سعادة وكت  اب التنبی  ھ عل  ى ال  سعادة،     

وكتاب السیاسة المدنیة، والجمع ب ین رأي الحكیم ین أفالط ون وأرس طو ، وك ذلك ی ستخدم           
                                                             

 .١٦٤ص -١٩٦٦ -القاھرة -وآخرون وھبة مراد/ د -الفلسفي المعجم (*)
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سیاسة الفارابي م صطلح المفھ وم ب المعنى المت ضمن ف ي العالق ة الجدلی ة ب ین األخ الق وال               

  .ویظھر ذلك في صفات االجتماعات اإلنسانیة وصفات رئیس المدینة الفاضلة

ھو جملة ال صفات الت ي تكف ي لتعری ف لف ظ م ا،فمثًال كلم ة إن سان          -:المفھوم الحاسم عنده 

ھو الحیاة والنطق ،وك ذلك ی ستخدم الف ارابي كلم ة المفھ وم ب المعني ال ذاتي ف ي كتاب ة آراء                   

لجمع بین رأي الحكیمین ،یعني المفھ وم ال ذاتي ھ و جمل ة الخ واطر      أھل المدینة الفاضلة وا  

التي یثیرھا استخدام لفظ ما عند الفرد أو عند جماعة بالذات أي أن كل ما یرتبط باللفظ في 

  .الذھن داخل معناھا

أما المفھوم المتضمن عند الفارابي فی شمل العالق ة الجدلی ة األخالقی ة ال سیاسیة فھ و عب ارة         

ل صفات الت  ي تكف ي لتعری  ف اللف ظ م  ضافًا إلیھ ا المع  اني الت ي تلت  زم عنھ ا ھ  ذه       ع ن جمل  ة ا 

  .الصفات لزومًا منطقیًا 

سیة فالب د م ن تعری ف معن ي الج دل       األخالقی ة ال سیا   *)(وإذا كنا نتحدث عن العالقة الجدلیة       

  .عند الفارابي من خالل كتبھ

ونالحظ أن الفارابي مشائٌي قد تأثر بفسفة أفالطون األخالقیة وفلسفة أرسطو،وش رح ذل ك        

لذلك یجب علینا معرفة الجدل عند   )) الجمع بین رأي أفالطون وأرسطو    ((في مؤلفة الجمع  

  .أفالطون وأرسطو

إن الج دل ق د یطل ق ف ي اللغ  ة     ((معن ي الج دل ف  ي الُّلغ ة فیق ول    ویع رف لن ا اإلم ام أب وزھرة     

وال ((،وقولھ تعالي١٢٥النحل ))وجادلھم بالتي ھي أحسن  ((ویراد بھ المناظرة كقولھ تعالي    
                                                             

 – م١٩٨٥ -ھـ١٤٠٥ -األولي الطبعة -الكتب عالم – یاسبن آل جعفر/ د تحقیق – ورسومھ حدوده في -الفارابي (*)
 .١٧٨،٢٠٢ص
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،وقد تطل ق المن اظرة وی راد منھ ا     ١٢٥العنكبوت)) تجادلوا أھل الكتاب إال بالتي ھي احسن   

 إلزام الخصم،وال الوصول للحق،بل اجتیاز الجدل أو المكابرة، والجدل یكون الغرض منھ   

المجلس والشھرة وقد عني العلماء في اإلسالم بالجدل والمناظرة عنایة ش دیدة م ن ی وم أن             

  )١(.نشب الخالف الفكري بین العلماء ورجال الفكر في ھذه األمة

الجدل ھو القیاس المؤلف م ن الم شھورات والم سلمات    ((ما الجدل بالمفھوم العام فیعني   أ -

   )٢())والغرض منھ إلزام الخصم وإفحام من ھو قاصر عن إدراك مقدمات البرھان 

 م ن مق  دمات م شھورة أو م  سلمة    أم ا الج دل ف  ي اص طالح المنطقی  ین فھ و قی اس  مؤل  ف     -

والغرض منھ إلزام الخ صم وإفح ام م ن ھ و قاص ر ع ن إدراك مق دمات البرھ ان ف إن ك ان             

الجدل سائرًا معترضًا كان الغرض من الجدل إلزام الخصم وإسكاتھ وإن كان مجیبًا حافظًا 

  .)٣())للرأي كان الغرض منھ ال یصیر ملزمًا من الخصم والجدل

  .)٤())صناعة االرتیاض والتخرج في وجود قیاس((  ویعرف لنا الفارابي الجدل فیقول-

ي ماھیة األخالق وطبیعتھا تبین لي في ختام المطاف أن فل سفتھ ف ي جوھرھ ا    ولما بحثت ف  

وقد عبر الفارابي في فل سفتھ األخالقی ة ع ن    *)(أخالقیة لذلك البد من تعریف معني األخالق    

                                                             
 .٥،٦ص -٢٠٠٣ سنة -العربي الفكر دار -أبوزھرة محمد اإلمام :الجدل تاریخ – )١(
 .٥٣ص-١٩٦٦ -القاھرة -وآخرون وھبة مراد/د -الفسلفي المعجم– )٢(
 .٣٩١ص -م١٩٩٤ -١ط -العالمي الكتاب دار -صلیبا جمیل/ د -الفسلفي المعج – )٣(
– م١٩٨٥ -ھـ١٤٠٥ -األولي الطبعة -الكتب عالم – یاسبن آل جعفر/ د تحقیق – ورسومھ حدوده في -الفارابي – )٤(

 .١٧٨،٢٠٢ ص
 من ویسر بسھولة األفعال عنھ یصدر راسخة للنفس ھیئة عن عبارة الخلق((فیقول الخلق معن الجرجاني لنا یعرف (*)

 خلقاًَ الھئیة سمیت بسھولة وشرعًا عقًال الجمیلة األفعال عنھا صدری بحیث الھیئة كانت فإن ورویة فكر إلي حاجة غیر
  ))سیئًا خلقًا المصدر ھي التي الھئیة سمیت القبیحة األفعال منھا الصادر كان وإن ، حسنًا

  .م١٩٣٨ -ھـ١٣٥٧ سنة -الحلبي مصطفي الناشر -الجرجاني – التعریفات((
 حیث والسیاسیة األخالقیة الفارابي فلسفة في مفھومھا عن یكشف)) قاألخال ((لكلمة اللغوي التفسیر ذكر ولعل (*) 
 وخالق ، بكذا وتخلق طبیعتھ من علیھ خلق ما وھي وخلیقة، حسن خلق ولھ)) البالغة أساس ((الزمخشریفي یقول
  ))تخالقھم وال الناس
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شجع ارتب  اط األخ   الق بال   دین وأن تع  الیم ھ   ذا ال   دین ت   سمو ب  النفس اإلن   سانیة الدینی   ة وی       

  .المسلمین علي فعل الخیرات

وقد اتجھت عنایة الفارابي إلي السیاسة،ألف فیھا المدینة الفاض لة وب ضع رس ائل أخ رى          ((

منھا تحصیل السعادة والسیاسة المدنیة والمدینة والتنبی ھ عل ي س بیل ال سعادة ،وجمل ة رای ة          

ال صناعات م ن   في صالح الدولة أنھا یجب أن تقوم على الخالق الفاضلة م ن جھ ة وعل ى             

  )١())جھة أخرى 

فاألخالق والسیاسة ال ینفصالن بل یؤلفان وحدة كاملة متكامل ة ف األخالق بالن سبة للف ارابي       

  .ھي علم اإلنسان الفرد المتصل من خالل عالقاتھ مع المجتمع

الق  دماء موض  وع األخ  الق وعل  م ال  سیاسة ،وی  دور تع  ریفھم عل  ى  *)(وع  رف الم  شاءوي ((

لحف  ظ ھ  ذه م  ن جھ  ة الف  ضائل وص  لتھا بال  سعادة م  ن جھ  ة،أو عل  ى أن  سب ال  نظم ال  سیاسیة  

  .)٢())أخرى 

وقد نبھ الفارابي أیضًا إلي أن أصحاب السیاسات لھم دور أخالقي في تأسیس وقیام الدول ة     

رابي ھذه األفعال التي ینبغي على أصحاب السیاسات أي على    وقد وصف الفا  ((حیث یقول 

                                                                                                                                                                                         
  ) الخلق مادة – الزمخشري :البالغة أساس(

  .والسلیقة ةیقوالخل الطبیعة لكریم أنھ: دأبویزی الفطرة، :والخلقیة
  )عظیم خلق لعلى وإنك ( التنزیل وفي الطبیعة أي الخلیقة :والخلق
 .السجیة والخلق ذلك غیر علي یكسر ال ، أخالق: والجمع

 .٧٧ص-١٩٦٢- مصر -واإلرشاد الثقافة وزارة – األھواني فؤاد أحمد/ د :اإلسالمیة الفلسفة -  )١(
  .وأرسطو أفالطون أمثال المشي طریق عن تعلیمھم وطریقة القدیمة، الیونانیة الفلسفة من ھم:القدما المشائون – (*)
 وألف م.ق ٤٢٨ عام أي االسكندریة علماء تقدیر في ٨٨والثمانین الثامن األلمبیاد من األولي السنة في ولد :أفالطون -

  .الجمھوریة كتاب
  .خلقدونیة جزیزة أشبھ اسطاغیر مدینة في م.ق ٣٨٤ عام أرسطو ولد: أرسطو -

 .٢٤٣/،١٦١ص -١٩٧٧- العربیة النھضة دار -مطر حلمي أمیرة/ د – الیونان عند الفلسفة((
 المتحدة الدار -الیازجي كمال/د العربیة إلى نقلھ فخري ماجد/ د باإلنجلیزیة وضعھ اإلسالمیة الفلسفة تاریخ – )٢(

 .١٦٥ص -ت.د-للنشر
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الحك  ام أن یع  ودوا ال  شعب علیھ  ا فھ  ي ال  صحة واالعت  دال ف  ي الطع  ام وال  شراب ،وس  ائر      

  .)١())الفضائل كالشجاعة والصدق واالقتصاد والعفة وغیر ذلك

ولة جادة لرسم حدود ھ ذه الق ضیة واست شراق أبعادھ ا الزمانی ة      وھذه الدراسة إنما ھي محا 

  .والجوھریة كما تراءت لنا في ضوء النصوص األصلیة لفلسفة الفارابي 

وھدفنا من ھ ذا البح ث ھ و دراس ة مع ضلة نظری ة األخ الق ونظری ة الف ضیلة عل ي ض وء              

ن تق  دیم الن  صوص الفارابی  ة ،ولك  ن قب  ل الغ  وص ف  ي م  ضمون ھ  ذه النظری  ة الب  د لن  ا م         

  .وتوضیح حیاتھ ومؤلفاتھ

  -:حیاتھ ونشأتھ*

ھو محمد بن محم د ب ن طرخ ان    ((ینسب الفارابي إلى أسرة تركیة حیث یقول عنھ البیھقي     

 الثاني ولم یكن أف ضل من ھ ف ي حكم اء اإلس الم        *)(من فراب تركستان،وھو الملقب بالمعلم      

وأثن ان ف ي اإلس الم    *طإثن ان قب ل اإلس الم وھم ا أرس طو وأب وقرا        :وقیل الحكم اء أربع ة    .قبلھ

  .)٢())وكان بین وفاة أبي نصر ووالدة أبي علي ثالثون سنة*)(صر وأبو عليأبو ن:وھما

                                                             
 .١٥٤ص -األھواني فؤاد/ د اإلسالمیة الفلسفة – )١(

 م ن  وغی ره  ديالكن   عل ى  أرب ي  ألن ھ  الث اني  ب المعلم  الف اربي  لق ب  األول،فك ذلك  ب المعلم  أرس طو  لق ب  :الثاني المعلم – (*)
  .أسرارھا وكشف المنطق صناعة تھذیب في السابقین

 .١٣٧ص -ھـ١٤١٥-١٩٩٥ -الثالثة الطبعة -العالمي الكتاب دار -صلیبا جمیل/ د – العربیة الفلسفة تاریخ(
 رب ب  اهللا أق سم  إن ي ( م شھور  ق سم  ول ھ  س نة  ٩٥ حیات ھ  وكان  ت – الیون انیین  األطب اء  كب ار  م ن  ال سابع  وھ و : أبق راط  - *

  ).العالج وكل الشفاء وخالق الصحة وواھب  والموت الحیاة
 .)٤٠،٤١ص-١٩٧٠ – المصریة األنجلو مكتبة -دیاب محمود/ د -واألطباء الطب(

 ال رئیس  بال شیخ  یلق ب  مسلم – وطب فیلسوف سینا بن عبدالھ بن الحسین علي أبو) ١٠٢٦ -٩٨٠ سینا أبن ( عل أبو (*)
  .والعقلیة الشرعیة اعلوم درس بخاري قرب فشنة في ولد

  ٢٥ص -صریةالم الجمعیة الجیل دار -األول المجلد -وآخرون محفوظ محمد محمود/ د -المیسرة العربیة الموسوعة -
 
 -األولي الطبعة -الدینیة الثقافة مكتبة – محمد حسن ممدوح تحقیق البیھقي الدین ظھیر: اإلسالم حكماء تاریخ )٢(

 .٤١ص -١٩٩٦ -ھـ١٤١٧
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ابي من أس رة  أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفار((ویقول عنھ برو كلمان 

  .)١())م٩٥٠ -ھـ ٣٣٩تركیة توفي سنة 

أب   و ن   صر محم   د ب   ن محم   د ب   ن محم   د ب   ن    ((ویق   ول أب   ن الن   دیم ف   ي كتاب   ھ الفھرس   ت   

ین في ص ناعة المنط ق والعل وم     أصلھ من الفارابي من أرض خراسان من المتقدم       :طرخان

  .)٢())القدیمة

  -:مؤلفاتھ 

بدأ الف ارابي طل ب العل م من ذ ش بابھ بال سفر والترح ال فخ رج م ن م سقط رأس ھ وتنقل ت ب ھ                     

  .ى بغداد وأستقر بھا مدة من الزمن مكبًا على دراسة الحكمةاألسفار إلى أن وصل إل

ألف الفارابي معظم كتبھ في بغداد ثم سافر إلى الشام ثم إلى مصر ث م ع اد ثانی ة إل ى ال شام       

لق  د ع  اش أب  و ن  صر  ((م،أم  ا عی  شتھ فھ  ي ٩٥٠-ھ  ـ٣٣٩وبق  ي بھ  ا حت  ى ق  ضي نحب  ھ س  نة   

م ھ ودراس تھ ، ث م أنتق ل منھ ا إل ى حل ب        الفارابي حیاة ھادئ ة وادع ة،أوالًً ببغ داد م وطن تعل      

وأمیرھ  ا س  یف الدول  ة الحمران  ي المع  روف لمیل  ھ إل  ى العل  م وت  شجیعھ للعلماء،وق  د ع  اش    

  .)٣())فیلسوفنا في كنفھ عیشة الزاھد المتصوف الذي ال تغیره ریاسة وال تھمھ الدنیا

ول ھ ت صانیف كثی رة أغلبھ ا موج ود ف ي ال شام وم ا           ((ومن أھم مؤلفاتھ التى ذكرھ ا البیھق ي       

المختصر األول في المنطق،وآراء المدینة الفاضلة والتعلیقات ،وشرح : وجد منھا بخرسان

                                                             
 .١٣٧ -٤ط -بمصر المعارف دار -النجار الحلیم عبد ترجمة – كامان وبر كارل: العربي األدب تاریخ – )١(
 -١٩٨٥ -األولي الطبعة – الفجاءة بن قطري دار -عثمان بن عباس ناھد/ د تحقیق – الندیم أبن -الفھرست – )٢(

 .٥٣٣ص
 – بمصر المعارف دار -موسي یوسف محمد/ د -الوسیط العصر وفالسفة رشد أبن رأي في والفلسفة الدین بین – )٣(

 .٥٤ص -الثانیة الطبعة
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جل دات وكت اب ال نفس وكت اب التف سیر      كتب أرسطو وشرح أوقلیدس ف ي الموس یقا أربع ة م     

  .)١())وطماناوس ورسائل كثیرة

فھ  و أول فیل  سوف  :((وتتح  دث الموس  وعة الفل  سفیة العربی  ة ع  ن ت  أثره ب  أفالطون فقال  ت      

ل ذي ظن ھ ال   إسالمي تأثر بالمذھب األفالطوني المحدث ،وأخذ الكثیر م ن كت اب الربوبی ة ا          

  .)٢())یسطو ووضع أساسھ كتابھ الجمع بین رأي الحكیمین

 كت اب تف سیر قطع ة م ن كت اب      - كت اب البرھ ان  -كت اب أن ا ل و طیق ا الث اني     ((ول ھ م ن الكت ب   

 - الف  ارابي م  ن كت  ب ارس  طالیس مم  ا یوج  د ویتداول  ھ الن  اس  وف  سر-األخ  الق ألرس  طالیس

 كت  اب المغ  الطین س  وفطیقا عل  ة - كت  اب القی  اس قاطیغوری  اس-كت  اب الخطاب  ة أروطوریق  ا

  .)٣()) كتاب مراتب العلوم–وجھة الجوامع 

ن كتابًا ورسالة ،وھ ي ف ي    بلغ بھا بعضھم إلى مائة وثمانیة وعشری      :كثیرة" الفارابي"وكتب

  :كل فن تقریبًا ،ثم إنھا تقسم طبیعیًا إلى قسمین

  )).أفالطون وأرسطو(( قسم ھو شرح ،أو تعلیق ،أو بیان آلراء -أ

  -:ومن أشھر كتبھ ما یلي)) للفارابي((ھو تألیف شخصي : وقسم -ب

 التنبی ھ  - ال سعادة  كتاب تحصیل- إحصاء العلوم-رسالة فیما ینبغي أن یقدم قبل تعلم الفلسفة    

  .)٤()) وكتاب آراء أھل المدینة الفاضلة- وكتاب السیاسة المدنیة-علي سبیل السعادة

                                                             
 .٤١ص -البیھقي الدین ظھیر :اإلسالم حكماء تاریخ – )١(
 .١٢٠ص – الثاني المجلد -العربي اإلنماء معھد -وآخرین زیادة معن – العربیة الفلسفة الموسوعة – )٢(
 .٥٣٣ص -الندیم أبن : الفھرست – )٣(
 .٢٤٣،٢٤٤ص – المعارف دار -محمود الحلیم عبد/ د -اإلسالم في الفلسفي التفكیر – )٤(
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  -:مكانتھ العلمیة* 

حتى ظفرت بكتاب آلبي نصر *)(أیست من معرفة غرض ما بعد الطبیعة     :وقال أبو علي  ((

  .)١())ي علي ذلك وصمت وتصدقت بما كان عنديفي ھذا المعنى ،فشكرت اهللا تعال

وظل ت تآلیف ھ النب راس ال ذي ی ضئ لھ ا       :((ویقول الدكتور أحمد فاضل األھواني ع ن تألیف ھ       

  .)٢())الطریق

 أن الفارابي جعل الفضائل وفلسفتھ األخالقیة أساسًا یجب توافرھا فیمن ومن الجدیر بالذكر

ینبغي لمن أراد ال شرع ف ي عل م الحكم ة أن یك ون ش ابًا       (( : یتسامي إلى الفلسفة حیث یقول

،صحیح المزاج،متأدبًا بآداب األخیار،قد تعلم القرآن واللغة وعلم الشرع أوًال،ویكون حنینًا 

،معرض     ًا ع     ن الف     سق والفج     ور والغ     در والخیان     ة والمك     ر  عفیف     ًا متحرج     ًا صدوقًا

والحیلة،ویكون فارغ البال عن مصالح معاشھ،ویكون مقبًال عن آداب السنة،ویكون معظمًا 

للعلم والعلماء،ولم یكن عنده ل شئ ق در إال  العل م وأھل ھ،وال یتخ ذ علم ھ م ن جمل ة الح رف            

كیم زور وبنھرج،فكذلك من كانت والمكاسب وآلًة لكسب األموال،ومن كان بخالف ذلك ح      

  .)٣())أخالقھ خالل ما ذكرنا ال یعد من جملة الحكماء

ویوضح لنا الفارابي أن األخالق ھي الطریق إلى السعادة،وقد ربط لن ا األخ الق ف ي ال دنیا              

من ال یھذب علمھ أخالقھ في الدنیا ال تعد ((ھي الطریق إلى سعادة النفس في اآلخرة فیقول

                                                             
 كتبھ،فوج د  بترتی ب  عن ي  أندونیقوس،وقد أسمھ أرسطو أتباع أحد إلى) الطبیعة بعد ما (لفظ یرجع: الطبیعة بعد ما – (*)

 ).١٤٥ص -وآخرون وھبة مراد/ د -الفلسفي المعجم(اآللھي والعم األولي والفلسفة الحكمة أساء،ھي ثالثة منھا لواحد
 .٤١ص _البیھقي الدین ظھیر: اإلسالم حكماء تاریخ – )١(
 .٩٧ص – األھواني فؤاد أحمد/د – اإلسالمیة الفلسفة  - )٢(
 .٤٤ص -البیھقي الدین ظھیر – اإلسالم حكماء تاریخ – )٣(
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تم   ام ال   سعادة بمك   ارم األخ   الق كم   ا أن تم   ام ال   شجرة :ال ت  سعد نف   سھ ف   ي اآلخرة،وق   ال  

  .)١())بالثمرة،وقال من رفع نفسھ فوق قدرھا صارت نفسھ محجوبة عن نیل كمالھا

التنبیھ عل ى س بیل ال سعادة ی شتمل     ) الفارابي(أن نذكر أن كتاب:على أنھ من األھمیة بمكان  

یج ب أن یك ون ص بورًا عل ى     ((على شرائط یجب توافرھا فیمن یتسامي إلى الفلسفة فیق ول       

 محب  ًا لل صدق وأھل  ھ ،والع دل وأھل  ھ،غیر   - ب الطبع -الك د ال  ذي ینال ھ ف  ي التعل یم وأن یك  ون   

یم  ا یھ  واه،وأن یك  ون غی ر ش  ره عل  ي الم  أكول والم  شروب،وأن یك  ون   جم وح وال لج  وج ف 

كبی  ر ال  نفس عم  ا ی  شین عن  د الن  اس،وأن یك  ون ورعًا،س  ھل االنقی  اد للخی  ر والع  دل، ع  سر   

  .)٢()) متمسكًا بالفضائل- مع ذلك-االنقیاد للشر والجور،وأن یكون

وقد ذكرن ا تف سیره ف ي بدای ة ھ ذا البح ث لك ي         "المفھوم الحاسم "ویستخدم الفارابي مصطلح  

یؤس    س فل     سفتھ األخالقی     ة القائم    ة عل     ي مب     دأ الحری     ة ألنھ    ا تول     د األخ     الق ل     دي     

اإلن    سان،واألخالق عن    ده ت    شمل عق    ل اإلن    سان وعزیمت    ھ لك    ي ی    صل إل    ى الجمی    ل       

 بھیمي عن بحسب اس تعمال عقل ھ وإرادات ھ    فاإلنسان في نظر الفارابي إما حر وإما ((فیقول

،وال یكفي العقل وحده،أو قوة العزیمة وحدھا أن تجعل اإلنسان حرًا،بل البد لھ من الجمیع 

بین العقل واإلرادة وبذلك ارتفع شأن المسلمین زمان ازدھار حضارتھم فأقبلوا علي العلوم 

 ق  اموا عل  ي تطبیقھ  ا بق  وة   وال  صناعات ونظ  روا فیھ  ا بعق  ولھم ووض  عوا لھ  ا الق  وانین ث  م     

  .)٣())عزائمھم مراعین في ذلك الجمیل أوًال ثم النافع ثانیًا

                                                             
 .٤٥ص -السابق مصدر - البیقھي الدین ظھیر – اإلسالم حكماء تاریخ – )١(
 .١٣٦ ص -محمود عبدالحلیم/ د -اإلسالم في الفلسفي التفكیر – )٢(
 .١٥٥ص – األھواني فؤاد أحمد/ د -اإلسالمیة الفلسفة – )٣(
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فھي خاصة باإلنسان ،وھي تمكنھ من إدراك المعقوالت والتمیی ز ب ین    :وأما القوة الناطقة    

وم،ویقترن بھا عند اإلنسان نزوع إلى م ا یعقل ھ     الجمیل والقبیح ،واكتساب الصناعات والعل    

،ولیس لھذه القوة رواض ع وال خ دم م ن نوعھا،وإنم ا ھ ي رئی سة عل ى س ائر الق وى، فھ ي            

: رئی  سة المتخیلة،ورئی   سة الحاسة،ورئی  سة الغاذی   ة، وتنق  سم الق   وى الناطق  ة إل   ى ق   سمین    

(( ق ال الف ارابي  .الفعل أحدھما عملي وھو الذي یتم بھ جوھر النفس ویصیر جوھرًا عقلیًا ب         

والناطقة منھا نظریة ومنھا عملیة،والعملیة منھا مھیئة،ومنھا مرویة،فالنظریة ھي التي بھا       

یجوز اإلنسان علم ما لیس شأنھ أن یعلم ھ إن سان أص ًال ،والعملی ة ھ ي الت ي بھ ا یع رف م ا            

مھ ن ،والمروی ة   شأنھ أن یعلمھ اإلنسان بإرادة، والمھیئة منھا ھي التي تحاز الصناعات وال    

  .)١())ھي التي یكون بھا مأخذ الفكر والرویة في شئ مما ینبغي أن یعمل أو ال یعمل

وعندما یكون اإلنسان عاقًال وحرًا فالبد أن یحقق الفضائل الخلقیة ویشیر الف ارابي إل ي ان      

فكی ر ال سلیم وھ ي الت ي تع صم ال ذھن م ن        ھناك فضائل نطقیة تختص بالعقل ألنھا أسس الت  

خلقیة ونطقیة، فالنطقیة ھي فضائل الج زء  :الفضائل صنفان((الوقوع في الخطأ حیث یقول  

الناطق مثل الحكمة والعقل والكیس والذكاء وجودة الفھم ھي فضائل الجزء النزوعي مث ل        

 وف ي حی ز ك ل ق سم     العفة والشجاعة و السخاء والعدالة ،وكذلك الرذائل تنقسم ھ ذه الق سمة         

  .)٢())منھا أّضداد ھذه التي عّدت وأغراضھا

 ب ین الف ضائل والرذائ ل الخلقی ة وانھم ا ت صدران ع ن       :ویستخدم الفارابي المنھج المقارن   * 

أفعال النفس اإلنسانیة ،وعن طریق ھذه األفعال النفسیة یكون اإلنسان ملتزم ًا بالف ضیلة أو         

                                                             
 ٤ص -الفارابي – المدنیة السیاسات – )١(
 الطبعة – لبنان – بروت – المشرق دار -نّجار متري فوزي/ د حققھ -الفارابي نصر أبو – متنوعة فصول – )٢(

 ٣٠ص – م١٩٩٣ – الثانیة
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بالرذیل  ة ف  إذا ك  ان األفع  ال خی  رة تك  ون فاض  لة،وإذا ك  ان ی  صدر عنھ  ا ال  شر تك  ون متبع  ة    

فصل الف ضائل والرذائ ل الخلقی ة إّنم ا تح صل      ((الرذیلة ،فیفسر الفارابي ھذه العالقة فیقول    

 ال  نفس بتكری  ر األفع  ال الكائن  ة ع  ن ذل  ك الخل  ق م  رارًا كثی  رة ف  ي زم  ان م  ا        وت  تمّكن ف  ي 

واعتیادنا لھا ،فإن كانت تلك األفعال خیرات كان الذي یح صل لن ا ھ و الف ضیلة وإن كان ت             

شرورًا كان الذي یحصل ھو الرذیلة مثال م ا علی ھ ال صناعات مث ل الكتاب ة ،فإن ا بتكریرن ا            

اعتیادنا لھا  تحصل لنا ص ناعة الكتاب ة وت تمكن فین ا ،ف إن ك ان           أفعال الكتابة مرارًا كثیرة و    

ما نكرره ونتعّوده من أفعال الكتاب ة أفع اًال ردئی ة،تمكنت فین ا كتاب ة س وء جی دة ،وأن ال ذي                  

  .)١())یصدر منھ األفعال الجمیلة والرذیئة ھي النفس اإلنسانیة

  .)٢())رسالة في ماھیة النفس((ابي وصنف الفار

وتتمیز كتب الفارابي بدقة معانیھا بدقة معانیھا ،وجزالة ألفاظھا ،وحسن ترتیبھا ونجذ ذلك      

وإذا مضت طائفة فبطلت أبدانھا،وخل صت     ((اتصال النفوس بعضھا ببعض فیقول    :في قولھ 

فخلفھم ن   اس آخ   رون م   رتبتھم بع   دھم ،ق   اموا مق   امھم وفعل   وا أفع   الھم     أنف   سھا وس   عدت، 

  .)٣())،وصاروا أیضًا في السعادة

  

  

  
                                                             

 .٣٠ص – الفارابي نصر أبو – عةزمتن فصول – )١(
 .١٤٢ص -صلیبا جمیل/ د – العربیة الفلسفة تاریخ – )٢(
 السابعة الطبعة -نادر نصري ألبیر/ د – علیھ وعلق لھ قدم -الفارابي نصر أبو – الفاضلة المدینة أھل آراء كتاب – )٣(

 .١٣٧ص – م١٩٩٦ -بیروت -المشرق دار –
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  - : عند الفارابياتھاد ومضاالمدینة الفاضلة* 

كت اب تح صیل   : وللفارابي عدة كتب في األخالق والسیاسة ،نذكر منھ ا عل ى س بیل المث ال        

السعادة، ورسالة في التنبیھ على سبیل السعادة،وجوامع كتاب الن وامیس ألفالطون،وكت اب        

  .السیاسات المدنیة،وكتاب آراء أھل المدینة الفاضلة ،ورسالة في السیاسة

كت  اب المدین  ة الفاض  لة مجم  وع فل  سفي مخت  صر،یجد الق  ارئ فی  ھ ك  ل م  ا یحت  اج إل  ى       و((

  .)١())معرفتھ من نظریات اإلرادة واالختیار والسعادة

ویب ین  ((الفاضلة أو عن فكرتھ عن المجتمع المثالي ،إن ھ یب ین معتق دھم            )) الفارابي((ومدینة

ام سلوكھم ،كأفراد ،ونظ ام س لوكھم كجماع ة ،ونظ ام ص لتھم ب الرئیس، ویب ین األس اس                نظ

أس  بابھ وعلل  ھ ظ  واھره :ال  ذي ینبن  ي علی  ھ ال  سلوك ،ویب  ین ال  ضالل ال  ذي تنھ  ار فی  ھ الم  دن  

  .)٢())ومظاھره،نتائجھ وثمراتھ،وعن الترابط االجتماعي بین الرئیس والمرؤوسین

 ومن خالل فلسفة الفارابي األخالقیة ومصنفاتھ یف سر لن ا أس ماء كثی رة م ن الم دن فھن اك              -

مدین   ة التغل   ب ،والمدین   ة الجاھل   ة ،ومدین   ة الجبَّارین،والمدین   ة الجماعیة،ومدین   ة الخ   سة     

ض     لة،ومدینة والمدین     ة ال     ضالة والمدین     ة ال     ضروریة والمدین     ة الفاس     قة،والمدینة الفا  

  .)٣())الكرامة،ومدینة النذالة ،والمدینة المبّذلة

                                                             
 .١٦٧ص -صلیبا جمیل/ د – العربیة الفلسفة تاریخ – )١(
 .٢٤٧ص -محمود الحلیم عبد/ د -اإلسالم في الفلسفي التفكیر – )٢(
 .٥٢٨،٥٣٤ص – یاسین آل جعفر/تحقیقد – الفارابي – ورسومھ حدوده في – )٣(
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إن المدینة على الحقیقة لیست ھي الموضع الذي ((ویعرف الفارابي مصطلح المدینة فیقول 

م دبر إلھ ي وأن یظھ ر ف ي أھلھ ا      یسمي مدینة أو مجمع الناس لكن لھا شروط أن یوجد لھا        

  .)١())من األخالق والعادات ما ُیحمُد وُیمدح

  -:ومن أھم شروط قیام المدینة الفاضلة عند الفارابي* 

توافر العلم المدني ألن ھ یحت وي عل ى الملك ات األخالقی ة ،ویمی ز ب ین الغای ات الت ي ألجلھ ا            

 العل    م الم    دنّي فإن    ھ یفح    ص ع    ن أص    ناف األفع    ال وال    سیر   أم    ا((ُتفع    ل األفعال،فق    ال

اإلرادی    ة،وعن الملك    ات والخ    الق وال    سجایا وال    شیم الت    ي عنھ    ا تك    ون تل    ك األفع    ال    

والسیر،وعن الغایات التي ألجلھا ُتفعل،وكیف ینبغي أن تكون موجودة ف ي اإلن سان،وكیف     

 فی ھ والوج ھ ف ي حفظھ ا     الوجھ في ترتیبھ ا فی ھ عل ى النح و ال ذي ینبغ ي أن یك ون وجودھ ا               

علیھ،ویمیز بین الغایات التي ألجلھا ُتفع ل األفع ال وُت ستعمل ال سیر،ویبین أّن منھ ا م ا ھ ي               

في الحقیقة سعادة وأن منھا ماھى مظنون أّنھا سعادة من غیر أن تكون كذلك،وأن التي ھي 

  .)٢())في الحقیقة سعادة ال یمكن أن تكون في ھذه الحیاة

(( وم  ن فائ  دة العل  م الم  دني عن  د الف  ارابي وج  ود الخی  رات واألفع  ال الجمیل  ة حی  ث یق  ول       

ت فق ط ف ي ھ ذه    والمظنون بھ س عادة مث ل الث روة والكرام ة والل ذات ،إذا ُجعل ت ھ ي الغای ا             

الحیاة ،ویمیز األفعال والسیر ویبین أن التي ُینال بھا ما ھو في الحقیقة سعادة ھي الخیرات 

واألفع  ال الجمیل  ة والف  ضائل ،وأن م  ا س  واھا ھ  و ال  شرور والقب  ائح والنق  ائص ،وأّن وج  ھ    

                                                             
 .٥٢٨ص – السابق المصدر – )١(
 -بیروت – المشرق دار -مھدي محسن/د لھا وقدم حققھا – الفارابي نصر أبو -اخرى وصونص الملة كتاب – )٢(

 .٦٩ص – م٢٠٠١ سنة -الثالثة الطبعة
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وجودھ  ا ف  ي اإلن  سان أن تك  ون األفع  ال وال  سیر الفاض  لة موزع  ة ف  ي الم  دن واألم  م عل  ي    

  .)١())یب وُتستعمل استعماًال مشتركًاترت

فھذا أبو نصر الفارابي یبحث عن السعادة وكی ف یح صلھا اإلن سان ألنھ ا مط ل بك ل واح د          

  .والغایة التي یتطلع إلیھا جمیع الناس

ن وقد وصف الفارابي ھذه األفعال التي ینبغي على أصحاب السیاسات أي على الحك ام أ  ((

یع      ود ال      شعب علیھ      ا فھ      ي ال      صحة واالعت      دال ف      ي الطع      ام وال      شراب،وسائر      

كالشجاعة والصدق واالقتصاد والعفة وغیر ذلك ،ثم إن أفعال اإلن سان منھ ا م ا           *)(الفضائل

تلحق  ھ ب  سببھا محم  دة أو مذم  ة وھ  ذه األفع  ال أم  ا مادی  ة بدنی  ة كالقی  ام والقع  ود والرك  وب       

وة والل  ذة والف  رح والغ  ضب والخ  وف والنظ  ر وال  سماع ،وإم  ا ع  وارض لل  نفس مث  ل ال  شھ 

  )٢())والرحمة

وأّن ((وھن  اك نوع  ان م  ن الرئاس  ة بالن  سبة إل  ى المدین  ة الفاض  لة حی  ث یق  ول الف  ارابي       * 

  -)):الرئاسة ضربان

نون ة أّنھ ا س عادات م ن غی ر      رئاسة تمكن في المدن األفعال والشیم التي ُتنال بھا ما ھي مظ    

أن تكون كذلك وھي الرئاسة الجاھلیة ،وتنقسم ھذه الرئاسة أقسامًا كثیرة،وی سمي ك ل منھ ا      

بالغرض الذي یقصده ویؤمھ،ویكون على عدد األشیاء التي ھي الغای ات واألغ راض الت ي      

                                                             
 .٦٩،٧٠ص – السابق المصدر – )١(

 ھ ي  ،فالنطقی ة ونطقیة خلقی ة  ص نفان  وھ ي  الجمیل ة  واألفع ال  الخی رات  اإلن سان  یفعل بھا نفسانیة ھیئات ((الفضائل  - (*)
 ))والعف ة  العدال ة  مث ل  لنزوع ي ا الج زء  ف ضائل  ھ ي  والزكاء،والخلقیة والكیس والعقل الحكمة مثل الناطق الجزء فضائل
 .١١٢ص – الفارابي – والرسوم الحدود

 .١٥٣،١٥٤ص -األھواني فؤاد أحمد/ د -اإلسالمیة الفلسفة – )٢(
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لكرام ة  لھا تلتمس ھذه الرئاسة فإن كانت تلتمس لإلیسار سمیت رئاسة الخسة، وإن كان ت ل  

  .)١())سمیت رئاسة كرامة وإن كانت لغیر ھاتین ُسمیت باسم غایتھا تلك

والمدین ة الفاض لة ت شبھ      (( :وقد شبھ الفارابي المدینة الفاضلة ببدن اإلن سان فیق ول         * 

ل  ي تتم  یم حی  اة الحی  وان،وعلى حفظھ  ا الب  دن الت  ام ال  صحیح،الذي تتع  اون أع  ضاؤه كلھ  ا ع

والقوى،وفیھا عضو واحد ورئ یس  *)(علیھ،وكما أن البدن أعضاؤه مختلفة متفاضلة الفطرة     

وھو القلب،وأعضاؤه تقرب مراتبھا من ذلك ال رئیس ،وك ل واح د منھ ا جعل ت فی ھ ب الطبع         

  .)٢())علھ ،ابتغاء لما ھو بالطبع غرض ذلك العضو الرئیسقوة یفعل بھا ف

  : وفي كتابھ آراء أھل المدینة  الفاضلة یبین الفارابي سمات رئیس المدینة الفاضلة فیقول* 

  -:صفات الرئیس

وال یمكن أْن نصیر ھذه الحال إال لمن اجتمع ت فی ھ   : سةعن منصب الرئا" الفارابي"یقول  

  :بالطبع اثنتا عشرة خصلة وھي

  .أحدھا أن یكون تام األعضاء،قواھا مؤاتیة،أعضائھا علي األعمال التي شأنھا أن تكون بھا -١

  . ثم أن یكون بالطبع جید الفھم والتصور لكل ما یقال لھ-٢

  . رأي الشئ بأدني دلیل فطن ثم أن یكون جید الفطنة،ذكیًا،إذا-٣
                                                             

  .٧٠ص مھدي محسن تحقیق -الفارابي -أخري ونصوص الملة كتاب – )١(
 
 قوى علي بالطبع تحدث اإلنسان أشخاص ألن األول المعقوالت لقبول ُمعدًا ُیفطر إنساْن كا لیس:( اإلنسان فطرة (*)

  .متفاضلة
  .واالختیار اإلرادة مانالز في تتقدم والفطرة بالطبیعة لإلنسان توجد التي األشیاء إن -
 – الفارابي -ورسومھ حدوده في(أكتسابھا اإلنسان إلي فلیس ، وجوده أّول من اإلنسان علیھا ُیفطر التي القوة ھي -

 ))٤١٥ص
 .١١٨ص -نصري ألبیر/د تحقیق -الفارابي – الفاضلة المدینة أھل آراء كتاب – )٢(
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  . ثم ان یكون حسن العبارة ،یؤاتیھ لسانھ علي إبانھ كل ما یضمره-٤

  . ثم أن یكون محبًا للتعلیم واإلستفادة ،منقادًا لھ،سھل القبول-٥

 ثم أن یكون غیر شره على المأكول والمشروب والمنكوح،متجنبًا بالطبع اللعب،مبغضًا  -٦

  .للذات الكائنة عن ھذه

  . ثم أن یكون محبًا للصدق وأھلھ،مبغضًا للكذب وأھلھ-٧

  . ثم أن یكون الدرھم والدینار وسائل أعراض الدنیا ھینة عنده -٨

وأھلھ،ومبغضًا للج ور والظل م وأھلھ ا یعط ي الن صف      *)(ثم أن یكون بالطبع محبًا للعدل      -٩

من أھلھ ومن غیره یحث علیھ،ویؤتي من حل بھ الجو مؤاتیًا لكل ما یراه حسنًا وجمیًال، ثم 

جوج  ًا إذا ُدع  ي إل ى الع  دل،بل ص  عب  أن یك ون ع  دًال غی ر ص  عب القی  اد،وال جموح ًا وال ل   

  .القیاد إذا دعي إلى الجور وإلى القبیح

 ثم أن یكون قوى العزیمة على الشئ الذي یرى أنھ ینبغي أن ُیفع ل ج ورًا علیھ،مْق دمًا       -١٠

  .)١(غیر خائف، وال ضعیف النفس 

الجدلی  ة الت  ي ھ  ي ف  ن الح  وار ف  ي رئاس  ة المدین  ة الفاض  لة       وی  ستخدم الف  ارابي ال  صناعة   

واجتماع ھذه كلھا في إنسان واحد عْسر؛فلذلك ال یوجد من فطر عل ي ھ ذه الفط رة         ((فیقول

إال الواحد بعد الواحد واألقل من الناس،فإن وجد مثل ھ ذا ف ي المدین ة الفاض لة ث م ح صلت         

                                                             
 استعمال ،وھو آخر نوع على یقال ،والعدل جمیعھم على المدینة ألھل التي المشتركة الخیرات قسمة: العدل – (*)

 )٣٦٠ص -الفارابي – ورسومھ حدوده في(كانت فضیلة أي غیره وبین بینھ فیما الفضیلة عالأف اإلنسان
 .١٢٨ص -الفارابي -الفاضلة المدینة أھل آراء – )١(
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ف األول من اجتمعت فیھ من مولده وحیاة فیھ فبعد أن یكبر ویكون الرئیس الثاني الذي یخل

  تلك الشرائط

  . أحدھا أن یكون حكیمًا-

  .)١( والثاني أن یكون عالمًا حافظًا للشرائع والسنن والسیر التي دبرھا األولون للمدینة-

  -:أسس المدینة الفاضلة لدي الفارابي* 

ة الذي ألفھ في ش یخوختھ بع د بل وغ ال سبعین م ن س نھ          ولعل كتاب آراء أھل المدینة الفاضل     

أدل ھ ذه الكت ب عل ي آرائ ھ الفل سفیة وال سیاسیة والجدلی ة،مما س بق یت ضح لن ا أن الف  ارابي           

ربط ب ین فل سفتھ األخالقی ة وال سیاسیة وال دلیل عل ى ذل ك جع ل الف ضائل األخالقی ة ش رطًا                   

م والفطن ة والذكاء،وف ضیلة حب ھ    مھمًا في خصال رئ یس المدین ة الفاض لة مث ل ف ضیلة الفھ              

للتعلیم،وال  صدق،كبیر ال  نفس محب  ًا للكرامة،وس  مو ال  نفس عن  ده،وغیر ش  ره عل  ى الم  أكول  

  .والمشروب،محبًا لفضیلة العدل ومبغضًا للجور والظلم،وان یكون قوي العزیمة

وھ ذا  یقول الفارابي إن الخیر العام یتم في التع اون ب ین أع ضاء المدین ة الواح دة الفاض لة ،            

  .التعاون لیس ولید االكراه،بل ھو ناتج عن الحریة في االختیار

غی  ر أن ن  وع التع  اون الفاض  ل ال  ذي یری  ده الف  ارابي،ھو التع  اون ال  ذي ی  ؤدي إل  ى بل  وغ        

السعادة الحقیقیة،ولیس إلى تحقیق الغایات الخاصة لم صالح اإلفراد،فالمدین ة الفاض لة ھ ي            

التع  اون عل  ى االش  یاء الت  ى تن  ال بھ  ا ال  سعادة ف  ي       یق  صد باالجتم  اع فیھ  ا   ((المدین  ة الت  ي 

                                                             
 .١٢٩ص – السابق المصدر – )١(
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الت ي یج ب   *)()الحكمة(، ومن أھم األسس التي تقوم علیھا المدینة الفاضلة ھي       ).١())الحقیقة

  .أن یتحلي بھا الرئیس ،أو اإلنسان الذي یحكم المدینة

فالب  د م  ن  :لك  ي نفھ  م جی  دًا مفھ  وم العالق  ة الجدلی  ة ب  ین األخ  الق وال  سیاسة عن  د الف  ارابي      

ینة الفاضلة ،وتع رف المدین ة الفاض لة ب آراء أھلھ ا         الرجوع إلى مفھوم المدن المضادة للمد     

وأعم    الھم  كم    ا تع    رف أی    ضًا بن    سبتھا إل    ى أض    داده كالمدین    ة الجاھلی    ة ،والمدین    ة          

إن الف  ارابي أبت  دأ بت  ألیف   "أب  ي أص  یبعة "الفاس  قة،والمدینة المبدلة،والمدین  ة ال  ضالة یق  ول   

لة،والمدین ة ال ضالة ببغ داد، وحمل ھ     المدینة الفاضلة ،والمدینة الفاسقة ،والمدینة المتبد :كتاب

وح رره،ثم س ألھ بع ض    ) ٣٣٣(، وتمم ة بدم شق ف ي س نة      ٣٣٠إلى ال شام ف ي أواخ ر س نة          

، فم ثًال  ٣٣٧الناس أن یجعل لھ فصوًال تدل عل ى ق سمة معاین ة،فعمل الف صول بم صر س نة       

ق ات  یف سر لن ا العال  )) الف صل التاس ع والع شرون   (نجد في كتاب آراء أھل المدین ة الفاض لة    

  .بین األخالق والسیاسة من خالل مضادات المدینة الفاضلة 

  -:القول في مضادات المدینة الفاضلة* 

ثم أصناف االجتماعات في المدن المضادة للمدین ة الفاض لة ف إن منھ ا م دنًا           ((یقول الفارابي 

جاھلیة ومنھا مدنًا ضالة ومنھ ا م دنًا فاس قة ،وذك ر مل وكھم وكی ف یكون ون ومارئاس ة ك ل                

                                                             
 .٢٦ص -الفارابي -الفاضلة المدینة أھل آراء ).١(

 اإلن  سان نھ  ام ی  ستفید نظ  ر ص  ناعة ،الحكم  ة) فل  سفة (اللفظ  ة مرادغ  ة الحكم  ة الق  دیم الیون  اني الع  صر ف  ي: الحكم  ة (*)
 الحكم ة  وھن اك  نف سھ  ب ذلك  لت شرف  فعل ھ  یك سبھ  أْن ینبغ ي  مم ا  الواج ب  علی ھ  وما نفسھ في كلھ الوجود علیھ ما تحصیل
 وكیفی ة  الرذائ ل  وتعل م  ال نفس  لتزكوبھ ا  أقتنائھ ا  وكیفی ة  الف ضائل  تعل م  أن العلمیة،فائ دتھا  الحكم ة  أق سام  م ن  ق سم  :الخلقیة
 -وآخ  رون  وھب  ة م  راد / د -الفل  سفي المعج  م((النظری  ة  والحكم  ة العملی  ة الحكم  ة  اكوھن   ال  نفس عنھ  ا  لتتظھ  ر توقیھ  ا

 )).٦٧ص
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واحد منھم وبماذا تلتئم وكیف ترتبط أجزاء كل واحد منھم ونحو ماذا یؤمنون وعل ى بل وغ      

  .)١())أي غرض یتعاونون

ذكر األصول الفاسدة التي منھا تفرعت أصناف اآلراء واالجتماعات والمدن ((ویقول أیضًا

فاسدة التي منھا تن شأ أص ناف اآلراء واالجتماع ات    والرئاسات الجاھلیة،ثم ذكر األصول ال   

  )٢())والمدن والرئاسات الضالة

 الج دلي لمعرف ة أص ناف ال سعادات الت ي ت ستخدم ف ي المدین ة           *)(ویستخدم الفارابي المنھج    

الفاضلة والمدن المضادات لھ ا ،وذك ر أص ناف ال شقاء الت ي ت صیر إلی ھ أنف س أھ ل الم دن               

  .)٣())المضادة للمدینة الفاضلة في الحیاة اآلخرة ومن أھل المدن یصیر إلى الھالك

والمدین ة الجاھلی ة ھ ي الت ي ل م یع رف       ((ویشرح لن ا الف ارابي المدین ة الجاھلی ة حی ث یق ول           

م یعتق دوھا، وإنم ا عرف وا    أھلھا السعادة وال خطرت ببالھم إن أرشدوا إلیھا فلم یفھموھ ا ول         

الخی رات بع  ض ھ  ذه الت  ي ھ  ي مظنون  ة ف  ي الظ اھر إنھ  ا خی  رات م  ن الت  ي تظ  ن أنھ  ا ھ  ي    

الغای   ات ف   ي الحی   اة وھ   ي س   المة األب   دان والی   سار والتمت   ع بالل   ذات ،وإن یك   ون مخل   يَّ   

ھواه،وأضدادھا ھي الشقاء، وھي آفات األبدان والفقر وأن ال یتمتع بالل ذات ،وأن ال یك ون    

  .)٤())مخلّي ھواه وأن ال یكون مكّرمًا

  -:ونجد أن المدینة الجاھلة عند الفارابي تنقسم إلى جماعة مدن منھا * 
                                                             

 .٨٤ص -الفارابي -أخرى ونصوص الملة – )١(
  .٨٥ص -السابق المصدر – )٢(

 وجھة، جھٍة من فیھ ینظر مما فإنھ حیز ھو ما الكثر،وكل على الممكن حیرز من یتكون الت ھي( -:الجدلیة المسائل (*)
 في یصح أیضًا الحكم ذلك ،ونقیض الجھات تلك بعض في یصح الواحد الحكم فإن مختلفة اتجھ من فیھ ینظر ما وكّل
  .أخرى جھٍة

 )٥٣٧ص -الفارابي -ورسومھ حدوده في(
 .٨٥ص -الفارابي -أخرى ونصوص الملة – )٣(
 .١٣١،١٣٢ص -الفارابي – الفاضلة المدینة أھل آراء )٤(
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وھي التي قصد أھلھا األقتصار  علي ضروي مما بھ قوام األبدان  -: المدینة الضروریة  -أ

  .الملبوس والمسكون والمنكوحمن المأكول والمشروب و

 ھ  ي الت  ي ق  صد أھلھ  ا أن یتع  انوا عل  ي بل  وغ الی  سار والث  روة وال     -: والمدین  ة البّدال  ة -ب

  .ینتفعوا بالیسار في شئ آخر،لكن على أن الیسار ھو الغایة في الحیاة

 والسقوط وھي التي قصد أھلھا التمتع بالل ذة م ن الم أكول والم شروب     -: مدینة الخّسة  -ج

نكوح ،وبالجملة اللذة من المحسوس والتخیل وإیثار الھزل واللعب بكل وجھ وم ن ك ل       والم

  .نحو

 وھ ي الت ي ق صد أھلھ ا عل ي أن یتع اونوا عل ى أن ی صیروا مك رمین          -: ومدینة الكرام ة  -د

مم  دوحین م  ذكورین م  شھورین ب  ین األمم،ممج  دین معظم  ین ب  القول والفع  ل،ذي فخام  ة        

ھم عن  د بع  ض ،ك  ل إن سان عل  ى مق  دار محبت  ھ ل  ذلك،أو  وبھاء،إم ا عن  د غی  رھم وإم  ا  بع ض  

  .مقدار ما أمكنھ بلوغھ منھ

وھ  ي الت  ي ق  صد أھلھ  ا أن یكون  وا الق  اھرین لغی  رھم المتنع  ین أن        -: ومدین  ة التغل  ب -ھ  ـ

  .یقھرھم غیرھم ، ویكون كرَّھم ھم اللذة التي تنالھم من الغلبة فقط

یكونوا أح رارًا ،یعم ل ك ل واح د م نھم م ا        ھي التي قصد أھلھا أن    -:  المدینة الجماعیة  -و

  .)١(شاء،ال یمنع ھواه في شئ أصًال 

الخی ر بالحقیق ة ھ و كم ال     ((إذن كل ھذه المدن بعیدة تمامًا عن معني الخیر فیقول الفارابي     

  .)١())الوجود،وھو واجب الوجود،والشر عدم ذلك الكمال
                                                             

 .١٣٢،١٣٣ص -الفارابي – الفاضلة المدینة أھل أراء – )١(
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إذ یق  ول أرس  طو إن  ((وف  ي كتاب  ة الجم  ع ب  ین رأي الحكیم  ین ف  ي الم  سألة التاس  عة یق  ول       

 األخ  الق ع  ادات ،بینم  ا یق  ول أفالط  ون إن الطب  ع یغل  ب الع  ادة ولك  ن الف  ارابي یب  ین ھ  ذا      

  .)٢())االختالف  ظاھریًا ال حقیقًا

وم  ن خ  الل تق  سیم الف  ارابي للمدین  ة الجاھل  ة نالح  ظ أن ھ  ذه النظری  ة م  ستمدة عل  ى غ  رار   

ارابي العملیة في آرائ ھ األخالقی ة   تنحصر فلسفة الف (( جمھوریة أفالطون وفلسفة وأرسطو   

والسیاسیة وت ستمد نظری ة الف ارابي ف ي األخ الق أص ولھا م ن النظری ة الیونانی ة األخالقی ة            

بصفة عامة تلك التي تري في السعادة الخیر األق صى للحی اة اإلن سانیة بكاف ة أن شطتھا كم ا         

م  ن الف  ارابي أنھ  ا تنب  ع ب  صفة خاص  ة م  ن موق  ف أرس  طو األخالق  ي ،ف  األخالق عن  د ك  ل     

  .)٣(وأرسطو علم علمي أي أنھ یقوم علي ممارسة األفعال المحمودة وإتباع القدوة الصالحة

ن فلسفتھ األخالقیة مرتبطة بالسیاسة ویوجد بینھما عالقات جدلی ة فینب ھ الف ارابي         ونظرًا أل 

وھ ي الت ي آراؤھ ا اآلراء الفاض لة وھ ي      :وأم ا المدین ة الفاس قة    : (إلي المدینة الفاسقة فیق ول    

والعق ل الفّع ال وك ل ش ئ س بیلُھ أن یعمل ھ أھ ل        ) ب(التي تعلم السعادة واهللا عز وجل ث واني   

   )٤().ة ویعتقدونھا ،ولكن تكون أفعال أھلھا أفعال المدن الجاھلیة المدینة الفاضل

وف  ي الف  صل الث  اني والثالث  ین م  ن كت  اب آراء أھ  ل المدین  ة الفاض  لة یتح  دث الف  ارابي ع  ن   

ھیئات النفسانیة التي فإن ال, وأما أھل المدینة الفاسقة (القول في أھل ھذه المدن حیث یقول       

                                                                                                                                                                                         
 .٤٩ص -م١٩٨٨ - ھـ١٤٠٨ -األولي الطبعة – المناھل دار -یاسین آل جعفر/ د تحقیق -الفارابي – التعلیقات – )١(
 .٧٥ص -ث.د -بیروت– المشرق دار -نادر نصري ألبیر/ د لھ قدم – الفارابي -الحكیمین رأي بین الجمع – )٢(
 منشأة – حسین محمد خالد / د – جدیدة رؤیة – والفارابي الكندي – اإلسالمي الفكر في الفلسفیة المدارس – )٣(

  .١٠٢ ص – اإلسكندریة جامعة – اآلداب كلیة – المعارف
  .١٣٣ ص الفارابي – الفاضلة المدینة أھل آراء )٤(
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والھیئ ات النف سانیة الردیئ ة    , فھي تخلص أنفسھم من الم ادة  , إكتسبوھا من اآلراء الفاضلة   

  )١(). التي إكتسبوھا من األفعال الرذیلة 

والمدین ة   (ل ة فیق ول  ومن أھم فلسفة الفارابي العملیة األخالقیة قولھ ع ن المدین ة المبدّ   * 

فھي التي كانت آراؤھا وأفعالھا ف ي الق دیم آراء المدین ة الفاض لة غی ر أنھ ا تب ّدلت               , بّدلة  الم

  ) واستمالت أفعالھا إلى غیر ذلك ’ فدخلت فیھا آراء غیر تلك 

ومن الحقائق األخالقیة التي ف صلھا الف ارابي ف ي المدین ة المبّدل ة خ صائص وس مات أھلھ ا            

إن ك ان أھ ل   ,  فإن ال ذي ب ّدل عل یھم األم ر وع دل بھ م        وأما أھل المدن المبّدلة   (حیث یقول   

, فأما اآلخرون فإنھم یھلكون ویخلون أیضا مث ل أھ ل الجاھلی ة      , ھو وحده    *)(الفاسقة شقي 

  .)٢()وكذلك كل من كان عدل عن السعادة یسھو وغلط 

وتعتق د  , ولكن غیرت ھذه , وھي التي تظن بعد حیاتھا ھذه السعادة  (:المدینة الضالة  ** 

 ال ی صلح علیھ ا حت ى وال    *)(العق ل الفّع ال آراء فاس دة   وفي الثواني وفي في اهللا عزل وجل    

إن أخذت على أنھا تمثیًال وتخیالت لھا ویكون رئیسھا األول فمن أوھم أنھ یوحي إلی ھ م ن          

  .)١())غیر أن یكون كذلك، ویكون قد استعمل في ذلك التمویھات والمخادعات والغرور

ة الضالة یشرح لنا لماذا سمیت بھذا االسم  بعد أن تحدث الفارابي عن خصائص أھل المدین

وأم  ا أھ  ل الم  دن ال  ضالة ،ف  إن ال  ذي أض  لھم وع  دل بھ  م ع  ن ال  سعادة ألج  ل ش  ئ م  ن        (( 
                                                             

 ١٤٣ ص السابق المصدر )١(
 السعادة عن عاق ما وكل أصًال بإراده ال وجوده فیما  موجود غیر وھو – للسعادة المقابل الشقاء ھو الشر: شقي - (*)

 .الھیولي آثار من أثر وھو وضعف وعدم نقصان من یكون والشر الطالق، علي الشر فھو ما بوجھ
 .١٤٤ص – السابق المصدر - )٢(

 ولم غایتھ وكره یجعلھا لم أنھ إال وعرفھا السعادة أدرك قد اإلنسان كان إذا القبیح ھو: اإلرادي الشر: فاسدة آراء – (*)
   كلھ شرًا عنھ یحدث الذي كان الغایة تلك بھا ینال أن في قواه سائر واستعمل یتشوقھا

 ))٢٩٨،٢٩٩ص – الفارابي – ورسومھ حدوده في((
 ١٣٣ص – السابق المصدر - )١(
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أغراض أھل الجاھلیة وقد عرف السعادة فھو من أھل المدن الفاس قة،فذلك ھ و وح ده دون       

ى ما یصیر إلی ھ ح ال   أھل المدینة شقيٌّ ،فأما أھل المدینة أنفسھم فإنھم یھلكون ویبخلون عل         

  .)٢())أھل الجاھلیة

ونحن نري أن وصف الفارابي للمدن الجاھلیة ،والفاسقة ،والمبدلة، وال ضالة ، ال        ((فیقول  

یق    ل خط    ورة ع    ن وص    فھ للمدین    ة الفاض    لة ،ألن    ھ ی    تكلم ع    ن القھر،الق    وة ،وتن    ازع     

وأض رابھا  " نیت شة "و"دوری ن "یر ذلك من اآلراء التي ال نجدھا إال عند      البقاء،والتغالب،وغ

فم  ن ھ  ذه اآلراء یب  ین أن الموج  ودات م  ضادة ،وأن ك  ل واح  دًا منھ  ا یل  تمس التغل  ب عل  ى     

  .)٣())اآلخر للحصول على ما یحفظ وجوده

وجملة القول أن مدینة الفارابي مدینة اآلخیار الصالحین الذین یحكمھم فالسفة حكماء ،أو     (

أنبی  اء أو منذرون،ی  ستمدون مب  ادئ علمھ  م وقواع  دھم ف  ي العل  م مم  ا یف  ضیھ العق  ل الفّع  ال   

  .)١()ور الروحانیة ،وھي مدینة خیالیة بعیدة عن الحیاة والتجربةعلیھم من الص

وإذا قی  ل إن ف  ي وص  ف الف  ارابي للم  دن ال  ضالة والجاھل  ة والفاس  قة والمبّدل  ة ش  یئًا م  ن     ((

ف ي جملتھ ا م ن كت ب     إن ھذا الوصف ال ی شتمل إّال عل ى أحك ام كلی ة مقتب سة          :الواقعیة،قلنا  

                                                             
 .١٤٤ص -الفارابي – الفاضلة المدینة أھل آراء – )٢(
  .١٧٨ص -صلیبا جمیل/ د – العربیة الفلسفة تاریخ – )٣(

 الخیرات لھا تحصل وأن -الطبیعیة بل منھا اإلرادیة األمم،لیس وعن المدن عن الشرور زوال ھو: السعادة بلوغ -(*)
  .واإلرادیة الطبیعیة كلھا

  ).١٣٥ص -الفاربي -ورسومھ حدوده في(
 بإصالح إال یتمكن ال اإلنسان ،وكمال وكمالھا اإلنسانیة تمام ثمرة ھي إنما اإلنسان في السعادة: (السعادة معني -(*)
 العلمیة الصنائع ومعرفة والبحث والعزم والحد بالتمدید إال یتمكن ال والتجوھر بالعلم إال یصلح ال ،وعقلھ عقلھ

 إال تصح ال ،واللذة أجلھ من یجب ما ومعرفة اهللا معرفة فالسعادة ینبغي كما ینبغي ما وفعل ، فطرتھا وتقویم والعملیة،
  ))المحمودة اللذة أعني بالسعادة

 )).٣٢٤ص – م١٩٧٨ – األولي الطبعة – بیروت -األندلس دار -كتوره ُجورج/ د تحقیق -سبیعن أبن -العرف ُبدُّ((
 .١٧٩ص -صلیبا جمیل/ د – العربیة الفلسفة تاریخ - )١(



26 
 

ل علي الحق ،ألن أفالطون نفسھ یتكلم علي ثورة الجھل على العلم وتفوق الباط  *)(أفالطون

  )٢())*).(،فالفارابي قد نسج إذن ھذه المسائل كلھا على منوال الیونانیین 

أو (ل م  ا ھ  ي األش  یاء الخی  رة إن عل  م األخ  الق عن  د الف  ارابي یبح  ث ف  ي ق  ضایا كثی  رة  مث   

  بمعني آخر ما ھي األشیاء المرغوب فیھا ؟أو ما ھي التي لھا وزن أو التي ال یستھان بھا؟

  .ودراسة األخالق تشمل المسئولیة األخالقیة والثناء والعقاب واألنانیة

ونجد أن األخالق أص ل الف ضائل ،وأن اس تعمال الخل ق بمعن ي الف ضائل ص حیح ال تنك ره                  

 اللغ   ة ،وق   د عب   ر الف   ارابي ف   ي الفل   سفة األخالقی   ة وال   سیاسیة  ع   ن ارتباطھم   ا      أص   ول

  .بالدین،وأكد أن تعالیم ھذا الدین تسمو بالنفس اإلنسانیة الدینیة إلي فعل الخیرات 

  -:الفضائل والرذائل عند الفارابي* 

ة ھ  ي یق  سم الف  ارابي الف  ضائل إل  ي ق  سمین فیق  ول الف  ضائل ص  نفان خلقی  ة ونطقیة،فالنطقی    

  .فضائل الجزء الناطق مثل الحكمة والعقل والكیس والذكاء وجودة الفھم

  .)١(والفضائل الخلقیة ھي فضائل الجزء النزوعي مثل العفة والشجاعة والسخاء والعدالة 

                                                             
 یشبھ أن النظام ھذا بھ یتمیز ما أول المثالیة لدولتھ نظامًا الجمھوریة محاورة في أفالطون قدم ((أفالطون كتب – (*)

  .للحماسة العقل ینتمي وفیھا الحربیة االرستقراطیة حكومة الحكومات وانواع العضوي، بالجسم الدولة
  .للمال عبیدًا میعالج یصبح: -األولیجارشیة حكومة
   تنظیم تمییزوال بال الشھوات لكل العنان تطلق بل: الدیموقراطیة حكومة

  للحكم أمثلة أسوأ الطغاة حكم أفالطون ویعد: الطفیات حكومات
 .٢٢٠،٢٢١ص – حلمي أمیرة/ د :الیونانیین عند الفلسفة( 

 أفالطون الحكیمین رأي بین الجمع (مثل وأرسطو أفالطون فلسفة عن رسائل عدة الفارابي كتب : الیونانیین منوال (*).
 اإلسالم مفكري علي كبیر أثر وألفالطون النوامیس، عن مختصرة وجوامع أفالطون أغراض وكتاب) وأرسطو
  اسحق بن حنین العربیة إلي نقلھ السیاسة أو الجمھوریة وكتاب ، مباشرة غیر بطریقة

 ٤٢٥،٤٣٣ص -الثاني المجلد -الشنتاوي أحمد ترجمة -اإلسالمیة المعارف دائرة(
  .الصفحة نفس السابق المصدر – )٢(
 .٣٠ص – الفارابي – متنزعة فصول – )١(
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ھا ُأّضداد ھذه وكذلك الرذائل تقسم ھذه القسمة وفي حیز كل قسم من((أما عن الرذائل فیقول

  .)٢())التي تمّدت وأغراضھا 

الج  زء الن  اطق النظ  ري والج  زء الن  اطق    ((ویب  ین الف  ارابي ف  ضیلة الج  زء الن  اطق فیق  ول   

الفكري لكل واحد منھما فضیلة علي حیالھا ،ففضیلة الجزء النظري العقل النظري والعل م           

  )٣())ري العقل العملي والتعقل والذھن وجودة الرأيوالحكمة، وفضیلة الجزء الفك

األشیاء اإلن سانیة  ((وأن استخدام ھذه الفضائل ھي الطریق إلي السعادة عند الفارابي فیقول   

التي إذا حصلْت في األمم وفي أھل المدن حصلت لھم بھا السعادة الدنیا في الحیاة األول ي،     

  :في الحیاة األخرى،أربعة أجناس والسعادة القصوى

  . الفضائل النظریة-١

  . الفضائل الفكریة-٢

  . الفضائل الخلقیة -٣

  . الفضائل العملیة-٤

فالفضائل النظریة ھي العلوم الغرض األقصى منھا أن تحصل الموج ودات والت ي تحت وي      

ل مرة من حیث ال علیھا معقولة متیقنًا بھا فقط، وھذه العلوم منھا ما یحصل لإلنسان منذ أو

                                                             
  .الصفحة نفس السابق المصدر – )٢(
 .٥٠ص السابق المصدر – )٣(
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یشعر وال یدري كیف ومن أین حصلت ، وھي العلوم األول، ومنھا ما یحصل بتأمل وعن      

  .)١(فحص واستنباط وتعلیم وتعلم

ضیلة الج زء النظ ري ال ذي م ن خالل ھ نع رف المق دمات ع ن طری ق             ویفسر لنا الف ارابي ف      

العقل النظري ھو وقة یحصل لنا بھا بالطبع ال یبحث وال بقیاس ،    (( العقل النظري فیقول    

العلم الیقیني بالمقدمات الكلیة الضروریة التي ھي مبادئ العلوم ، وذلك مثل علمنا أن الكل 

 لمقدار واحد متساویة ،وأش باه ھ ذه المق دمات وھ ذه     أعظم من جزئھ وأن المقادیر المساویة 

  .)٢())ھي التي منھا سنبتدئ فنصر إلي علم سائر الموجودات النظریة

أما فضیلة الجزء الفكري وھو العقل العملي بخ الف العق ل النظ ري فی شرح ذل ك الف ارابي          

إلن سان ع ن كث رة تج ارب األم ور وع ن طری ق        العقل العملي ھو قوة بھ ا یح صل ا      ((فیقول

مشاھدة األشیاء المحسوسة ،مقدمات یمكنھ بھا الوقوف على م ا ینبغ ي أن ی ؤثر أو یجتن ب              

  .في شئ من األمور التي فعلھا إلینا

وھذا العقل إنم ا یك ون عق ًال ب القوة م ا دام ت التجرب ة ل م تح صل ، ف إذا ح صلت التج ارب                   

  .)١(وحفظت صار عقًال بالفعل

أم  ا العل  م الم  دني فإّن  ھ  ((وت  تم الف  ضائل وال  سعادة ع  ن طری  ق العل  م الم  دني یق  ول الف  ارابي   

یفحص عن أصناف األفعال والسیر اإلرادی ة ، وع ن الملك ات واألخ الق وال سجایا وال شیم          

                                                             
- ھـ١٤٠١  – األولي الطبعة – للطباعة األندلس دار -یاسین آل جعفر/ د تحقیق -الفارابي – السعادة تحصیل – )١(

  ٤٩ص -م١٩٨١
 
 ٥٠ص – الفارابي – متنزعة فصل )٢(
 ٥٤،٥٥ص – السابق المرجع – )١(
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،وأن ما سواھا ،ینال بھا ما ھو في الحقیقة سعادة ھي الخیرات واألفعال الجمیلة والفضائل 

  )٢())و الشرور والقبائح والنقائض

 بالنسبة إلي الفضائل النظریة والفضائل الفكری ة وع ن      ویتحدث الفارابي عن أنواع العلوم    

نظریة وفكریة : نسان السعادة في الدنیا واآلخرة والفضائل عنده ثالثة أنواع طریقھا یتم لإل

األش یاء اإلن سانیة الت ي إذا ح صلت ف ي األم م وف ي        : ((وخلقیة ، قال غي تح صیل ال سعادة      

أھل المدن حصلت لھم بھا ال سعادة ال دنیا ف ي الحی اة األول ي وال سعادة الق صوى ف ي الحی اة             

  .)٣())ضائل النظریة ، والفضائل الخلقیة ، والصناعات العملیةالف: األخرى أربعة أجناس

  : وھي قسمان والفضائل النظریة ھي العلوم المختلفة التي تستھدف المعرفة بالموجودات

  .علوم فطریة 

  .وعلوم بدیھیة

                                                             
  .٦٩ص -الفارابي -أخري ونصوص الملة )٢(

 متیقنًا معقولة علیھا تحتوي والتي الموجودات تحصل أن فاضلة منھا الغرض التي العلوم ھي: النظریة الفضائل(*) 
  فقط بھا
  .)٤٩ص – الفارابي – العلوم تحصیل(
 وصدر النفس في ھیئة  بالعادة وتمكنت واعتیرت األفعال تلك كرّرت ، فاضلة عالاف نحو طبیعي استعداد: الفضیلة -

  .بأعیانھا واحدة أفعال عنھا یصدر كان وإن نقیضة وال فضیلة الطبیعیة الھیئة تسمي وال بأعیانھا األفعال تلك عنھا
  .)٣١،٣٢ص -الفارابي – منتزعة فصول(
 كلھا، الفضائل سائر افعال باستعمال إال ذلك یمكنھ لم أفعالھا یوفي أن اناإلنس أراد إذا التي ھي : الكاملة الفضیلة -

  )الرئاسة في منھا تقدمًا اشّد ال التي الرئیسة فھي
  .)٤١٤ص – الفارابي -  ورسومھ حدوده في(

 
 
 .٤٩ص : الفارابي – السعادة تحصیل  - )٣(
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 -ریاض  یة( والعل  وم ثالث  ة وأخ  ري تح  صل بالتأم  ل والفح  ص واالس  تنباط والتعل  یم وال  تعلم 

  .)١() وإلھیة ومیتافیزقیة-وطبیعیة

نافعة في تحصیل الغایات التي ینصبھا اإلن سان أم ام عینی ھ ث م ی سعي          *)(والفضائل الفكریة   

فع ة جمیل ة ك ذلك إل ي     إلي تحقیقھا ، وبمقدار ما كان الغایات نافع ة جمیل ة كان ت الوس ائل نا         

تحصیل النافع والجمی ل واألنف ع واألجم ل ف ي األفك ار وف ي ال صناعات العملی ة الت ي یق وم                    

  .العمران في األمم ھو التحلي بالفضائل الخلقیة

  -:نظریة االتصال الفارابیة الصوفیة األخالقیة

لف ضائل ، وم ن   فیما سبق تبین لنا أن الفارابي فسَّر أھمیة العل م الم دني لك ي نح صل عل ي ا         

خالل الفضائل الفكریة یتم طھارة ال نفس ، وال سعادة وھم ا م ن أھ م الط رق إل ي الت صوف             

وطھارة النفس في رأیھ ال تتم عن طریق األعم ال البدنی ة فق ط ، ب ل         ((والریاضة الروحیة   

  .)٢())عن طریق العقل واألعمال الفكریة أوًال بالذات

إن مذھب الفارابي الصوفي ف ي وجھت ھ    ((*)(ومذھبھ الصوفي یعبر عن السعادة األخالقیة     

عقل ي ألن الوج  ود الحقیق ي للعق  ل ،واهللا وح  ده ھ و العق  ل المح  ض وال سعادة الخال  صة ف  ي     

                                                             
 الصفحة نفس السابق المصدر – )١(

 من عالیة مرحلة بلوغھما عند وذلك ، الخلقیة والفضیلة الفكریة القوتین متزاوج الفقرة ھذه في الفیلسوف یؤكد ((– (*)
 یفارق ال والمادة كالصورة ھما بل ، الخرى دون بواحدة یمسك أن یمكن ال المرحلة ھذه ینال الذي فاإلنسان الكمال
  ))الدھن في إال االخر أحدھما

 ))١٠٩ص – الفارابي – السعادة تحصیل(
 .٤٢٢ص-١٩٦٦ -اإلسالمي الفكر دار -محمود لقادرعبدا/ د – اإلسالم في الصوفیة الفلسفة )٢(

 نظري جزاءان والحكیمة بالحكمة یكون اإلطالق علي السعادة تحصل إن ((: ھو الفارابي لمذھب السعادة مفھوم – (*)
 األفعال عنھا تصدر التي ، الفاضلة الھیئة تحصیل یمكن وبالعملي الصحیحة اآلراء تحصیل یمكن فبالنظري ، وعملي
  ))الجمیلة

 .٩٣ص-١٩٨٧ – للكتاب العربیة الدار -عضمیة صالح/د تحقیق -مسكویة -األصغر الفوز(
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لعقل الفّعال وھي أن تصیر نفس اإلنسان من الكمال في الوج ود بحی ث ال       كمال االتصال با  

  .)١())تحتاج في قوامھا إلي مادة

ومفھوم السعادة عند الفارابي لھا معني خاص لإلنسان ألن السعادة عنده ھي الخیر المطلق 

وال سعادة ھ ي الخی ر المطل وب     ، وغایة الغایات ومنتھي الرفع ة اإلن سانیة،وجنة الواصلین،    

لذاتھ ،ولیس تطلب أصًال وال في وقت من األوقات لینال بھا شئ آخر ، ولیس وراءھا شئ 

  .آخر أعظم منھا یمكن أن ینالھ اإلنسان

نح  ن نعل  م أن الفك  ر ال  دیني یتمی  ز ف  ي مرحل  ة التط  ور ، وعن  دما وض  ع الف  ارابي كتاب  ھ           

الت ي ف ي مطل وب األولی ین واآلخ رین، وھ ذه         لیب ین فی ھ طری ق ال سعادة         ) تحصیل السعادة (

ال  سعادة تن  ال ب  العلم والعم  ل ، ویمی  ز الف  ارابي ب  ین العم  ل الم  سعد والعم  ل الم  شقي، وھ  ذا   

یحتاج إلي التفرقة بین علم األول وھو اهللا وعلم اإلنسان وھو ف ي عرض ھ لطری ق ال سعادة         

عل م  ((  لل سالك فیق ول  ھذه یحمل طریقتھ في التصوف في بعض یسیره تشكل نبراس ًا ھادی اً   

   :فإن علمنا قسمان)) األول لیس ھو مثل علمنا

  قسم یوجب التكثر ویسمي علمًا نفسانیًا

رج  ل عاق  ل تك  ون بین  ھ وب  ین  )مثال  ھ إذا ك  ان (وق  سم ال یوجب  ھ وی  سمي علم  ًا عقلی  ًا ب  سیطاً  

) فیعرض ھ (صاحبھ مناظرة فیورد صاحبھ كالم ًا ط ویًال ویأخ د العاق ل ذل ك الك الم الطوی ل         

  .لنفسھ

                                                             
  ٤٢٣ السابق المصدر– )١(
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إذ ال مناظر ویتمعن بذلك الخاطر غنھ یورد جواب جمیع ما ق ال م ن دون أن تخط ر ببال ھ           

  ))علم بالعقل(تلك األجوبة مفصلة 

والثاني یوج ب الكث رة األول ال یوجبھ ا إذ العل م األول إض افة إل ي ك ل        :والثاني علم إنفعالي 

  .)١())واحٍد من التفاصیل

وھ ي الت ي تفع ل األخ  الق الحمی دة ال صالحة لإلن  سان      ) طھ ارة ال  نفس (وان النف وس العالم ة  

ولما كان مبدأ التدبیر إلھیًا بالضرورة فقد صنع ھذه : ((فإنھا من تدبیر اإللھ یقول الفارابي     

النفوس مم ا تخل ف ب ین یدی ھ بع د، ص نع ال نفس العالمی ة إال أن جع ل تركیبھ ا أق ل دق ة م ن               

 ھذه فكانت أدني منھا مرتبة ، ولكنھا إلھیة مثلھا خیریة الصانع ت أبي علی ھ أن یع دم       تركیب

  .)٢())أحسن ما صنع

  -:فضیلة النفس عند الفارابي

 ال نفس  یعتبر موضوع وحدة الف ضیلة لل نفس اإلن سانیة م ن أھ م رك ائز الفك ر الف ارابي ألن                 

ال   نفس الب   شریة أرق   ي ال   صور   (اإلن   سانیة ص   ورة كامل   ة للعق   ل الفّع   ال یق   ول الف   ارابي    

األرضیة،وھي أفق بین الع الم ال سماوي والع الم األرض ي،تأتي درج ة وجودھ ا بع د العق ل              

  .)١())الفّعال مباشرة،ألنھا أفضل وجود صدر من ھذا العقل

                                                             
 .٤٠٤ص -الفارابي – التعلیقات – )١(
 ١١ص – الفارابي -وأرسطو أفالطون الحكیمین رأي بین الجمع – )٢(
 .٣١ ص-١٩٧٧ -بیروت – الحكمة بیت -الحلو عبد – الفارابي – )١(
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وفضیلة النفس البشریة بالنسبة للفارابي تكمن ف ي أنھ ا ذاتھ ا و ت درك المعق والت المفارق ة                

  .)٢(موجودة في إلھ لكانت ال تدرك ذاتھا قبل أن تدرك معھا ألھتھا)) النفس((فلو كانت 

 بالفضیلة األسمي من الفضائل  األخرى ھ ي    والدلیل الثاني علي كون النفس اإلنسانیة تنعم      

  :كونھا 

  . ال تخضع للقوانین الطبیعیة-

  . ألنھا مفارقة لھا -

مما سبق فسر لنا الفارابي العالقة الجدلیة بین األخالق والنفس بمعني أن الف ضائل بالن سبة         

 ویق  ف لل  نفس ال ب  د أن یتم  سك بھ  ا اإلن  سان وأم  ا الرذائ  ل فالب  د أن یجاھ  دھا ویبتع  د عنھ  ا    

ضدھا وھذه ھي العالقة الجدلیة بین قوي ال نفس الغ ضبیة وال شھوانیة والناطق ة وف ضیلتھا               

فالمعرفة ،معرف ة ال نفس ل ذاتھا ولق درتھا ومعرفتھ ا ل ذاتھا كونھ ا           ((العفة والشجاعة والعدل  

قوة متحركة لذاتھا وضابط س لوكھا ومنظمت ھ ، ل دلیل س اطع عل ي أن ال نفس ت نعم بف ضیلة                  

  .)٣())لعقل الفّعال وھي أسمي الفضائل كلھا صادرة عن ا

ال شر یفني النفس فھي خال دة والخی ر ی صون األش یاء وال شر      ((الشر ال یفني النفس فیقول     

ومن األشیاء مال ھ ش ر خ الص أن ی صبھ یف سده ،كالرم د للع ین والم رض للج سم             یفسدھا ،   

                                                             
 .الصفحة نفس – السابق المصدر – )٢(
 -األولي الطبعة -لبنان -بیروت -الجبل دار – سغبیني منیر/ د ترجمة -شیكوني أنجلو -والفضیلة افالطون – )٣(

 .١١٨،١١٩ص -م١٩٨٦-ھـ١٤٠٦
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الظلم ،والشره،والجبن،والجھل،وھذه ال تضعفھا ، وال تفسدھا :،شر النفس الخاص عیوبھا 

  .)١())، وال تفنیھا ، الظلم ،مثًال ال یھلك الظالم

  -:مفھوم نقاء النفس عند الفارابي* 

ویفسر الفارابي عدم فناء النفس نظرًا لوجود الظلم والشر ألن النفس اإلنسانیة مجردة عند     

النفس اإلنسانیة إنما تعق ل ذاتھ ا ألنھ ا مج ردة ، وال نفس الحیوانی ة غی ر              ((المادة حیث یقول  

ئ ھو تجری ده ع ن الم ادة،والنفس إنم ا ت درك بواس طة       مجردة فال تعقل ذاتھا،ألن عقلیة الش 

  .)٢())آالت األشیاء المحسوسة والمتخیلة،وأما الكلیات والعقلیات فإنھا تدرك بذاتھا ونفسھا

النفس إذا أدركت شیئًا فإنھ ا تطل ب اإلس تكمال ال لت درك ذات ال شئ الم درك        ((ویقول أیضاً 

ك من توابع ذلك، والنفوس المادی ة ھ ي ص ورة مادی ة وال نفس اإلن سانیة لی ست         بل یكون ذل  

ھي صورة مادیة إذ ھي غیر منطقیة في المادة والشبھة في قواھا الحیوانی ة والنباتی ة وھ ل      

  ھي قواھا؟

  وإن كانت قواھا كیف تبطل ببطالن المادة وھي قواھا؟

 تنتقل ع ن ھ ذا الب دن إل ي غی ره ،ألن ك ل       والنفس اإلنسانیة وإن كانت قائمة بذاتھا ،فإنھا ال       

  )١())نفس لھا مخصص ببدنھا ومخصص ھذه النفس غیر مخصص لتلك النفس

ی   اذا الج   الل (( وللف   ارابي دع   اء عظ   یم لتھ   ذیب ال   نفس ب   األخالق الكریم   ة حی   ث یق   ول   

  .)٢())ي واستماعھما أولیتن) شكر(واألفضال،ھّذب نفسي بأنواع الحكمة ،وأوزعني

                                                             
 ٧١ص -م١٩٩١ – سةالساد الطبعة -المشرق دار -قمیر یوحنا – العربیة الفلسفة أصول – )١(
 .٥٠ص – الفارابي – التعلیقات– )٢(
 ٤٧،٤٨ص -السابق المصدر – )١(
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للنفس اإلنسانیة علي اختالف قواھا وحدة تظھر ف ي ات صال قواھ ا ببع ضھا  ب بعض       ((إذن  

  .)٣())وترتیبًا یظھر فى رئاسة بعضھا ببعض بحیث تكون الناطقة أعالھا والغاذیة ادناھا

والحقیقة أن الفارابي برع في الجدل ما في ھذا ریب ، ویغلب علي مؤلفات ھ ال سمة الجدلی ة       

بین األخالق والسیاسة وباألخص في مدینتھ الفاضلة وكان یلتزم أدلة مخالفیھ بأمانة علمیة       

نادرة ، وأش ترط الف ارابي لقی ام المن اظرة والج دل ع دة ش روط الب د م ن توافرھ ا ف ي أھ ل                  

المناظرة وتتخلص ھذه الشروط في ضرورة طلب الحق واألخ الق والتج رد ع ن الھ وي،           

  .وھذه الفضائل األساسیة عند الفارابي

  

  

  

  

  ةــــاتمــــالخ

مفھ وم العالق ة الجدلی ة ب ین األخ الق      ((وھكذا فقد تبین لنا بعد استعراض آراء الفارابي ف ي       

  -:أنھ)) والسیاسة

                                                                                                                                                                                         
 ٨٩،٩٠ص -الفارابي – أخرى ونصوص الملة – )٢(
 .١٧١ص -صلیبا جمیل/ د – العربیة الفلسفة تاریخ – )٣(
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لتراث الفكري األس المي وعالم ة ب ارزة ف ي دراس ة الفل سفة ،        أنھ یعتبر علمًا من أعالم ا -

  .وباألخص في مجال العالقات الجدلیة  األخالقیة والسیاسیة

 وقد وجدت عنده نزعة فلسفیة عمیقة في كتاباتھ ومؤلفاتھ المختلفة مثل آراء أھ ل المدین ة     -

  .طوالفاضلة ،وتحصیل السعادة ،والجمع بین رأي الفیلسوفین افالطون وأرس

 والفارابي لم یكن فیلسوف فحسب وإنما ھو فیلسوف مسلم یدافع عن العقیدة ،وینطلق من  -

فكرة عقائدیة یدافع عنھا ، وآثاره تضمنت كثیرًا من اآلراء واألفكار الفل سفیة بحك م الن سق      

  .العقلي عنده من خالل كتبھ اإلسالمیة واألخالقیة والفلسفیة

ي ف  ي دراس  ة الم  دن المختلف  ة عن  ده مث  ل المدین  ة الفاض  لة   وتن  اول الف  ارابي الم  نھج الج  دل-

والمدینة الضالة والجاھلة والفاسقة والمبّدل ة لك ي ی صل إل ي أن الف ضائل الفكری ة والعقلی ة               

  .ھي التي تحكم ھذه المدن ، والوصول إلي األخالق الحمیدة

ر خ صلة م ن    ومن دع ائم فل سفتھ ال سیاسیة بأن ھ وض ع ل رئیس المدین ة الفاض لة اثنت ا ع ش              -

أھمھ  ا أن یك  ون ت  ام األع  ضاء وأن یك  ون جی  د الفھ  م ،وأن تك  ون ل  دي ال  رئیس ال  صناعة       

  الجدلیة  وأن یكون محبًا للعلم وغیرھا من الصفات الكثیرة داخل البحث

 ویضع الفارابي شروطًا وخصائص مھمة للمدن المضادة للمدین ة الفاض لة فیق ول م ثًال ،            -

أھلھ  ا وأعم  الھم ، كم  ا تع  رف أی  ضًا بن  سبتھا إل  ي أض  داده     تع  رف المدین  ة الفاض  لة ب  آراء   

كالمدین  ة الجاھل  ة، والمدین  ة الفاس  قة والمدین  ة المبدل  ة ، والمدین  ة ال  ضالة ، وش  رحنا ذل  ك       

  بالتفصیل داخل البحث
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 وجملة القول أن مدینة الفارابي مدینة األخیار الصالحین الذي یحكمھم فالسفة حكم اء أو           -

ھ و الھ دف الفل سفي م ن العالق ة الجدلی ة ب ین األخ الق وال سیاسة عن د           أنبیاء منذرون وھ ذا     

  .الفارابي

إذن مفھوم العالقة الجدلیة بین األخالق والسیاسة عند الفارابي یظھر لنا من خالل أصول -

الفضائل وأصول الرذائل وقد ظھر لنا من خالل ھ ذا البح ث أن م ن أھ م أص ول الف ضائل                

نجدة ومنھا تتركب جمیع الف ضائل وعل ي العك س تمام ًا نج د        وھي العدل والفھم والجود وال    

أن الرذائل كلھا أربعة وھي الجور والجھل والجبن والشح وعنھا تترك ب ك ل رذیل ة وھ ي              

ج دال مم دوح   : اضداد ألص ول الف ضائل ، ویف رق الف ارابي أی ضًا ب ین ن وعین م ن الج دال           

ار علی  ھ بھ  دف ن  صر الح  ق  وج  دال م  ذموم ،أم  ا الج  دال المم  دوح فھ  و واج  ب األداء للق  د   

ودحض الباطل ، والجدال الم ذموم فھ و ذل ك ال ذي یج ادل فی ھ المج ادل م ن غی ر عل م وال                    

  .حجة أو جادل فیھ ناصرًا للباطل ومبطال للحق بغیر علم

  

  

  

  المراجــــع والمصـــــــــادر

  -:مؤلفات الفارابي:أوًال 
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-الطبع   ة األول   ى  –ر  المناھ   ل دا–جعف   ر أل یاس   ین  /تحقی   ق د–التعلیق   ات : الف   ارابي-١

  .ف١٩٨٨-ھـ ١٤٠٨

.  دار المشرق بیروت -ألبیر نصرى نادر/ قدم لھ د–الجمع بین رأي الحكیمین :الفارابي-٢

  . ت .د

 الطبع ة األول ي   –عالم الكتب –جعفر أل یاسین /  تحقیق د–الحدود والرسوم   :  الفارابي -٣

  . م١٩٨٥-ھـ ١٤٠٥ –

 الطبع ة  -دار األن دلس للطباع ة  –جعف ر أل یاس ین   /تحقیق د –تحصیل السعادة    :الفارابي  -٤

  . م١٩٧٨ -األولي

ألبی ر ن صري ن ادر الطبع ة     /ق دم ل ھ وعل ق علی ھ د    –أراء أھل المدینة الفاضلة : الفارابي  -٥

  .م١٩٩٦-بیروت –دار المشرق –السابقة 

بنان بیروت ل–دار المشرق –فوزي متري النجار / تحقیق د–فصول منتزعة : الفارابي -٦

  .م١٩٩٣-الطبعة الثانیة –

–مح  سن مھ  دي دار الم  شرق – حققھ  ا وق  دم لھ  ا –المل  ة ون  صوص أخ  رى : الف  ارابي -٧

  .م٢٠٠١-بیروت الطبعة الثالثة 

 الطبع ة  –دار قط ري ب ن الفج اءة    -ناھ د عب اس عثم ان     /تحقی ق  د   –الفرسھت  :أبن الندیم   -٨

  .م١٩٨٥ –األولي 

  .ت-ل–المطبعة التجاریة -الواحد وافى عبد/تحقیق د–المقدمة :  أبن خلدون -٩
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 الطبع  ة – دار األن  دلس للطباع  ة –ج  ورج كت  وره /تحقی  ق د–ب  دالعارف :أب  ن س  بعین -١٠

  .م١٩٨١-ھـ١٤٠١-األولي 

-ال  دار العربی  ة للكت  اب   –ص  الح ع  ضیمة  /تحقی  ق د–الف  وز األص  غر  :اب  ن م  سكویة  -١١

  .م١٩٨٧

  .م١٩٦٢-مصر –ارة الثقافة واإلرشاد وز–الفلسفة اإلسالمیة :  أحمد فؤاد االھواني -١٢

  . م١٩٧٧-القاھرة –دار النھضة العربیة –الفلسفة عند الیونان : أمیرة حلمي -١٣

  .م١٩٣٨-ھـ١٣٥٧-القاھرة –الناشر مصطفى الحلبي –التعریفات : الجرجاني-١٤

  .م٢٠٠٣-دار الفكر العربي –تاریخ الجدل : أبوزھرة-١٥

  .م١٩٩٩-دار الكتاب العالمي الطبعة األولى – المعجم الفلسفي: جمیل صلیبا -١٦

 مكتبة الثقاف ة  -تحقیق ممدوح حسن محمد–اإلسالم حكماء تاریخ :ظھیر الدین البیھقي   -١٧

  .م١٩٩٦-ھـ١٤١٧ - الطبعة األولي-الدینیة

 رؤی ة  - الف ارابي – الكن دي  -المدارس الفلسفیة في الفك ر اإلس المي  : خالد أحمد حسنین -١٨

  . اإلسكندریة- كلیة اآلداب-معارف منشأة ال-جدیدة

  . مادة خلق–أساس البالغة : الزمخشري-١٩

 س  نة - الق  اھرة- دار الفك  ر العرب  ي-الفل  سفة ال  صوفیة ف  ي اإلس  الم : عب  دالقادر محم  ود-٢٠

  .م١٩٦٦
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دائ  رة ( – م  صر – دار المع  ارف –التفكی  ر الفل  سفي ف  ي اإلس  الم  : عب  دالحلیم محم  ود-٢١

  . المجلد الثاني-مة احمد الشنتاوي وآخرون ترج–) المعارف اإلسالمیة

 دار المع  ارف -عب  دالحلیم النج  ار/ ترجم  ة د-ت  اریخ األدب العرب  ي:  ك  ارل بروكلم  ان-٢٢

  .١٩٧٤ -٣ ط-مصر

 -بین الدین والفلسفة في رأي ابن رشد وفالسفة الع صر الوس یط    : محمد یوسف موسي   -٢٣

  .م١٩٦٨ سنة – الطبعة الثانیة – مصر –دار المعارف 

  .م١٩٧٠ – مكتبة األنجلو المصریة - الطب واألطباء- محمود دیاب-٢٤

 دار - المجل  د األول- الموس  وعة العربی  ة المی  سرة– محم  ود محم  د محف  وظ وآخ  رون -٢٥

  .ت. د- الجمعیة المصریة-الجیل

 المجل  د - معھ  د اإلنم  اء العرب  ي - الموس  وعة الفل  سفیة العربی  ة - مع  ن زی  ادة وآخ  رون -٢٦

  .ت. د-الثاني

  .م١٩٦٦ – القاھرة -المعجم الفلسفي: مراد وھبة وآخرون-٢٧

  .م١٩٩١ – الطبعة السادسة – دار المشرق –أصول الفلسفة العربیة :  یوحنا قمیر-٢٨

  

 

 


