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عنوان البحث:

األخالق عند الفارابي
م ـذك ـرة مكملة لنيل شهادة ال ـمــاستر في الفلسف ــة

إعداد الـطالبة:

إش ـرافالدكتور:

سهير بوروبي

عبدالمجيد مسالتي

السنـة الجامعية1029 -1028 :

بسم اهلل الرمحان الرحيم
﴿ يُؤْتـِي احلِكْمَةَ مَنْ يَشَاءْ وَمَنْ ُيؤْتَ الِحكْمَةَ
فَقَدْ أُوتَى خَيْرًا كَثِريَا ﴾
سورة البقرة اآلية962

أشكر اهلل عمى توفيقي وسدادي في ىذا العمل.
وعرفانا بالجميل أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى
أستاذي الفاضل جزاه اهلل كل خير ودام فخرا لنا ،والذي
شرفني بإشرافو عمى بحثي ،برغم إلتزاماتو وانشغال تو،
األستاذ الدكتور  :عبد المجيد مسالتي.
ول يسعني إل أن أشكر أساتذتي األفاضل في قسم الفمسفة،
منارات العمم وشموع المعرفة الذين أناروا دروبنا،
والى كل من عممني حرفا ,سألت اهلل عز وجل
أن يجعمو في ميزان حسناتيم.
والى كل من ساىم في إنجاز ىذا العمل
من قريب أو بعيد .

إلى من جعل اهلل الجنة تحت أقداميا،
وكانت لي سندا ولم تبخل عمي بنصح أو دعاء
إلى أمي الحبيبة ،حفظيا اهلل وأطال في عمرىا.
إلى نور دربي  ،من رباني عمى األخالق وسعى
ليراني في أعمى المراتب ،
إلى أبي الغالي ،حفظو اهلل وأطال في عمره.
إلى إختي سماح وزوجيا عبد الرزاق
وأخويا مروان وصييب وخاالتي مميكة و نادية وىدى
وكل عائمتي.
وال أنسى صديقتي وشريكتي إيمان
عمى كل ما قدمتو لي.

الرموز و االختصارات المستعممة في المذكرة

الرموز و االختصارات المستعممة في المذكرة :
تح :تحقيق
تق :تقديم
در :دراسة
تع :تعليق
تص :تصدير
مر :مراجعة
ج :جزء
ص :صفحة
ه :هجري
م :ميالدي
ط :طبعة
د ط :دون طبعة
د س :دون سنة

مقدمة

مقدمة
إن من أىم ما تتطور الشعوب وبناء األمم والمتتمعات أخالقيم ،فيي الركيزة

األولى التي يظير بيا نسيج المتتمع ويكون كالبنيان المرصوص ،ألن األخالق
ىي التي تضبط سموك كل فرد وتنظمو ،فاألخالق تبدأ بالفرد وتنتيي باألمم.

وليذا نتد األخالق قد شغمت مفكري اإلسالم وفالسفتيم .ومن أبرز الفالسفة الذين

شغميم ىذا الموضوع ،أبو نصر الفارابي الذي أولى أىمية كبيرة لألخالق .وىذا

راتع باألساس إلى الظروف المحيطة بو في عصره ،وما سادىا من تمزق وانحالل

أخالقي.

وألىمية الفارابي وفمسفتو أولى لو الفالسفة والمفكرون اىتماما كبيرا ،عقدوا عنو

مؤتمرات وندوات ،وطبعوا لو كتبا وبحوثا.

أن أسباب إختياري لموضوع األخالق يعود ألسباب ذاتية وأخرى موضوعية،

الذاتية ىي حب اإلطالع عمى التانب األخالقي وكيف نظر إلييا الفالسفة

المسممون ،وحب التعمق في ما يخص مبحث األخالق.

أسباب موضوعية ىي أىمية األخالق عند المعمم الثاني ومعرفة كيف ربط

الفارابي األخالق بباقي المباحث والى ما كان ييدف من وراء تطرقو لألخالق،
والرغبة في تعريف القارئ بفمسفة المعمم الثاني ،واظيار مدى أىميتيا.

أما إشكالية بحثي ىذا تمثمت في طبيعة األخالق لدى الفارابي .ولمتطرق

لألخالق عند الفارابي ،نطرح اإلشكالية التالية:

إلى أي مدى يمكننا القول أن الفارابي استطاع أن يقيم فمسفة أخالقية؟ ويتفرع

عن ىذه اإلشكالية تممة من المشكالت منيا :كيف نظر إلى األخالق؟ وبما ربطيا؟

وأين يمكن أن تتتسد األخالق بالنسبة لمفارابي؟

فتزء من نظريتو يتعمق باألخالق وأقساميا ،وآخر بالوصول إلى السعادة ،عن

طريق المدينة الفاضمة.

أ

مقدمة
وفي بحثي ىذا إعتمدت عمى منيج أستطيع من خاللو توضيح أفكار الفارابي،

وىو المنيج التحميمي ،والمنيج النقدي.

ولمعالتة إشكالية بحثي قمت بتقسيم العمل إلى مقدمة ومدخل مفاىيمي،

وفصمين وخاتمة ،ويتضمن كل فصل ثالث مباحث.

المدخل لمفاىيمي :فيو مفاىيم لمصطمحات أساسية في البحث

الفصل األول  :تحت عنوان معالم في األخالق الفارابية؛ تضمن ثالث مباحث؛ في
األول تحدثت عن األخالق وأصميا عند الفارابي ،وفي المبحث الثاني أتيت عمى
ذكر الفضائل األخالقية ،وكيف قسميا ،ومدى أىميتيا بالنسبة لو.وفي آخر مبحث

من ىذا الفصل تحدثت عن مصدر المعرفة وكيف ربطيا الفارابي بالفضيمة

األخالقية .

والفصل الثاني:تحت عنوان األخالق والسياسة عند الفارابي؛ أتيت في المبحث األول
عمى ذكر السعادة وكيف يمكن تحصيميا ،والمبحث الثاني تحدثت فيو عن المدينة

الفاضمة ،والمبحث الثالث عن رئيس المدينة الفاضمة وخصالو ،وما يتب أن يتوفر

فيو من شروط ليكون ممكا فاضال.

ونياية بحثي بخاتمة فييا إتابات عن التساؤالت التي تضمنتيا فصول عممي.

وقد اعتمدت في بحثي متموعة

من كتب الفارابي التي تخدم

موضوعي،منيا"تحصيل السعادة""،السياسة المدنية"،فصول منتزعة".

ولصعوبة فيم أفكار الفارابي اعتمدت عمى متموعة من المراتع والمعاتم ،وكذا

الرسائل التامعية والمتالت ،والمراتع االلكترونية.

ومن الصعوبات التي واتيتني صعوبة فيم أفكار الفيمسوف من المصادر،

وترابط فمسفتو بعضيا ببعض ،وبالتالي صعوبة الفصل بينيا ،وأخذ أتزاء منيا فقط.

ب

مدخل مفاهيمي لألخالق
الفارابية

مدخل مفاهيمي لألخالق الفارابية:

 .1مفهوم األخالق
 .2مفهوم الفضيلة
 .3مفهوم العقل

 .4مفهوم السعادة
 .5مفهوم المدينة الفاضلة

هفهوم علن األخالق

 .1مفهوم علم األخالق :

لغة :األخالق  : moral/ethices/moralisفي المغة جمع خمق ،وهو العادة،

والسجية ،والطبع والمروءة ،والدين.

اصطالحا:عند القدماء ممكة تصدر بها األفعال عن النفس ،من غير تقدم روية وفكر

وتكمف .وقد يطمق لفظ األخالق عمى جميع األفعال الصادرة عن النفس محمودة كانت أو

مذمومة ،فنقول كريم األخالق أو سيئ األخالق

1

أوهوعمم السموك الذي موضوعه الفضائل والرذائل وطبيعتها وكيفية اكتسابها وتهذيبها ،ثم

قيام قواعد ،هذا السموك وتقسمه عمى أري البعض إلى أخالق عممية ونظرية وهي ما يعرف

بالعمم المعياري وتطبيقات.2

األخالق عند الفارابي :أخالق محمودة أو مذمومة تستفاد بالممارسة ويمكن أن ال يكون

لدى اإلنسان أخالق حميدة ،ولكنه يستطيع أن يكتسبها بالعادة والم ارن.3

يرى الفارابي أن األخالق ال تولد مع اإلنسان وانما يقوم باكتسابها بفعل التكرار

والممارسة لها وبهذا تصبح من أفعاله

1
2
3

جميل صميبا :المعجم الفمسفي ،دار الكتاب المبناني ،بيروت ،لبنان ،د ط ،ج،1،د س ،ص.94
رحيم أبو رغيق الموسوي :الدليل الفمسفي الشامل ،دار المحجة البيضاء،ط  ،1ج ،3112 ،1ص.65
مراد وهبة :المعجم الفمسفي ،دار قباء الحديثة ،القاهرة ،مصر ،3112 ،ص.29
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مفهوم العقل
مفهوم العقل:

3

هووج هووجه مه و ع ووم دةم و عا هووق رد ووا مي و م ةه و هووق هناووا جهووق دة و

دة ووق يرووي اةيه و دووق جد ووع يجةووا أ و جقيووق دةنيووق هووجه
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دن م جهج"هيئ م هق م عا منعا الم ي ق

دة وق

جا دةمنيجالت" جهج قجا دة

ه ي صق ةإل م دةيييم ةميوعم ت دةدايو دةصو عق دةرو ج ي ال وم قيو
2

جال م هد

جييجق هوق د وا

ه ووق دن و و م د ووا

أ صو

و ة هوق دةنيوق" أمو دةنيوق دةوري وا ييوجق دةهمهوج

ق ووق هو و م م ه ووع مو و ين ووجم ووا ه ووج دةني ووق ...جييجة ووجم دةن ق ووق

ي ج"اة عيم جدةوعيم

وعها هوج دةوري ي وجم هوا" 3جأ وا هوج دة رويا ههوإالء ا مو

هيم ي غق أم يإث موم تيو أج ي ه وا

ين جم ةن قق مم د م ه ر جهيع دة إي

مم ر جيم نجم أم يجقنجد هرد دن ا ا مم د م هيع دة إي .4

1

ص.121

2
3
4

اق م م مع م اق دةه ه ق :دة ن ي ت ح م مع صعي دةم ر جي عد دة ريا
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ه ق
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ا ص.5
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مفهوم السعادة
 4مفهوم السعادة:

نقيضيا التعاسة ،ومظاىرىا الفرح والنشوة والزىو والرضا ،وكميا أحوال تتغمب

عمى النفس وترتبط بمواقف وتباين في الشدة ،ويتمايز الناس وتتصل بالمذة

وتحصيميا ،وبالرغبات واشباعيا وباألماني وتحقيقيا .وقد تترتب السعادة عمى
أسباب من خارج المرء وتزول بزواليا ،وقد تقوم عمى أسباب

تتصل بالذات والباطن.1

وىي السعادة الجديرة بصاحبيا التي يحصميا بالتزام االعتدال ،ونشد الفضائل

والسعادة ال تنال إال بالعمم والعمل ،وأولى مراتب العمم ومعرفة النفس ،وقواىا،

وأخالقيا ،وأولى مراتب العمل مجاىدة النفس بتزكيتيا.2

يرى الفارابي أن السعادة ىي :الخير المطموب لذاتو ،وليست تطمب أصال وال

في وقت من األوقات لينال بيا شيء آخر ،وليس وراءىا شيء آخر يمكن أن ينالو

اإلنسان أعظم منيا .3أي أن السعادة ىي أقصى الخيرات وأعظميا وال تطمب

لغيرىا ،في أي وقت أو زمان ،وال يجد أعظم منيا إطالقا لتطمب من أجمو.

ىي غاية ما؛ يتشوقيا كل إنسان .وكل كمال وكل غاية يتشوقيا اإلنسان فإنما

يتشوقيا عمى أنيا خير...السعادة ىي الكمال اإلنساني .ليست تنال بجودة ما لم
تكن بقصد وبصناعة ومن حيث يشعر اإلنسان بما يميز كيف يميز؛ في كل حين

من زمان حياتو ...ىي التي تطمب لذاتيا ،وال تطمب في وقت من األوقات لغيرىا.4

1عبد المنعم الحنفي :المعجم الشامل لمصطمحات الفمسفة ،مكتبة مدبولي ،القاىرة ،مصر ،ط،2000 ،3
ص.411
2

المرجع نفسو ،ص .411

3

إبراىيم عاتي :الفمسفة اإلسالمية نموذج الفارابي ،الييئة المصرية لمكتاب ،د ط.215 ،1993 ،

4

جعفر آل ياسين :الفارابي في حدوده ورسومو ،ص.284
8

مفهوم السعادة
يرى الفارابي أن السعادة يتم بموغيا بتحقيق الكمال ،فيو السبيل لموصول

ألقصى غاية يمكن أن يصل ليا اإلنسان إال وىي السعادة.

السعادة عند الفا اربي: ىي أن تصير النفس األشياء من الكمال في الوجود إلى

حيث ال تحتاج في قواميا إلى مادة ،وذلك أن تصير في جممة األشياء البريئة عن
األجسام ،وفي جممة الجواىر المفارقة لممواد.1

* ىو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي ولد في واسج في مقاطعة فاراب بتركستان من أب يقال
أنو كان قائدا عسكريا في بالط السامانين.
درس في بغداد أوال عمى معمم مسيحي ىو يوحنا بن حيالن درس بعد ذلك المنطق والفمسفة والنحو والصرف

والعموم والرياضيات والموسيقى وارتحل إلى حمب في 941م ،واستقر في مجمس سيف الدولة ثم قام بعده بعدة
أسفار وصوال إلى القاىرة مات في دمشق في 950م عن ثمانين عاما لقب بالمعمم الثاني .جورج طرابيشي
معجم الفالسفة ،دار الطميعة ،بيروت ،لبنان ،ط  ،2006 ،3ص.449
عرف بين أقرانو من عمماء وفالسفة عصره بأنو كان قوي التفكير يتقن العديد من لغات عصره قيل تجاوزت 90
كان متوقد الذىن حاد الذكاء رياضيا شاع ار كريم النفس ترك الفارابي تآليف وتصانيف كثيرة ,فقد أكثرىا مع
مرور الزمن وقد أتى عمى ذكر مؤلفاتو القفطي .مصطفى غالب :في سبيل موسوعة فمسفية الفارابي ،دار
ومكتبة اليالل ،بيروت ،لبنان ،1997 ،ص.19/11
1

مراد وىبة :المعجم الفمسفي ،ص.348
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مفهوم المدينة الفاضلة
-5

مفهوم المدينة الفاضلة

المدينة : city ,citeاجتماع الناس في مجتمع.

المدن الفاضمة ىي بالواقع تصاميم ذىنية مادية ومعنوية لمنشات وأنظمة

نموذجية ،وقيم حضارية ،مثالية غايتيا تحقيق الكفاية والعدالة والسالم والسعادة

لممخموقات يبتكرىا الفكر اإلنساني ويحيط بيا بأجواء من الخيال الجامح والغموض
الساحر والرمز المشوق موحيا بأن العالم الموصوف ىو عالم واقعي موجود بالفعل.1
وعند الفارابي المدينة عمى ضربين مدينة فاضمة ومدينة جاىمة وفاسقة وضالة.2

إن المدينة التي يقصد باالجتماع فييا التعاون عمى األشياء التي ينال بيا

السعادة في الحقيقة ىي المدينة واالجتماع الذي بو يتعاون عمى نيل السعادة ىو

االجتماع الفاضل.3

يرى الفارابي أن المدينة التي يجتمع فييا البشر من أجل تحقيق غاية تطمب

لذاتيا ال لغيرىا وىي أقصى ما يطمبو البشر في حياتيم وىي السعادة ويقول

باالجتماع الفاضل والمقصود ىنا اتصاف سكان المدينة بالفضائل والسموكات

والتصرفات الخييرة واالبتعاد عن ما من شأنو أن يبعد تسميتيا بالفاضمة إلى مدن

أخرى"واالجتماع الذي بو يتعاون عمى نيل السعادة ىو االجتماع الفاضل .واألمة
التي تتعاون مدنيا كميا عمى ما تنال بو السعادة ىي األمة الفاضمة .وكذلك المعمورة

الفاضمة إنما تكون إذا كانت األمة التي فييا يتعاونون عمى بموغ السعادة.4

1
2
3
4

فاروق سعد :مع الفارابي والمدن الفاضمة ،دار الشروق ،القاىرة ،ط  ,1892 ،1ص.77
مراد وىبة :المعجم الفمسفي ،ص.599
أبو نصر الفارابي :أ ارء أىل المدينة الفاضمة ،مطبعة محمد عمى صبحي وأوالده ،ط  ،1849 ،2ص .349
خالد حربى :المدارس الفمسفية في الفكر اإلسالمي الكندي والفارابي"رؤية جديدة" ،منشأة المعارف

باإلسكندرية ،مصر ،2003 ،ص.102
17

الفصل األول

الفصل األول :معالم بارزة في األخالق الفارابية

المبحث األول :األخالق بين الفطرة واالكتساب
المبحث الثاني :الفضائل األخالقية وأقسامها
المبحث الثالث :المعرفة والفضيمة الخمقية وأقسامها:
 .1الفضائل النظرية
 .2الفضائل الفكرية
 .3الفضائل األخالقية
 .4الفضائل العممية

يعتبر الفارابي أن األخالق ىي الركيزة األساسية في تكوين األفراد وتسيير

حياتيم وتوجيو سموكاتيم.

و ألىمية األخالق تعمق فييا المعمم الثاني ،وتحدث عن إستعدادات اإلنسان

لألخالق وكيف أن الفرد يولد بقوة تمكنو من القيام بأفعال الفضيمة أو الرذيمة .وأن

أخالقو وكمالو يكون من خالل ما عنده من فضائل متنوعة تساعده في الحصول
عمى ما يريد،خي ار كان أو شرا.

ويأتي عمى ذكر المعرفة وكيفية حصوليا عند األفراد ،وعالقتيا بالفضائل.

من خالل تحدثو عن فطرية األخالق واكتسابيا ،وحصول المعارف في عقول

البشر .بنى الفارابي األخالق ،وجعميا مفاتيح لمحصول عمى السعادة.

األخالق بين الفطرة و اإلكتساب

المبحث األول
المبحث األول :األخالق بين الفطرة واالكتساب

تستمد نظرية الفارابي في األخالق أصوليا من النظرية اليونانية األخالقية بصفة

عامة .تمك التي ترى في السعادة الخير األقصى لمحياة اإلنسانية بكافة أنشطتيا،

كما أنيا تنبع بصفة خاصة من موقف "أرسطو" األخالقي .فاألخالق عند كل من

الفارابي و"أرسطو"عمم عممي .أي أنو يقوم عمى ممارسة األفعال المحمودة ،واتباع
القدوة الصالحة الكتساب ممكة األفعال الخمقية ،فكل إنسان حاصل عمى القدرة عمى

فعل الخير .ولكنو ينمييا بالفعل والممارسة.1

"أن اإلنسان مفطور من أول وجوده عمى قوة ،بيا تكون أفعالو وعوارض نفسو

ويميزه عمى ما ينبغي ،وبذلك القوة بعينيا تكون لو ىذه الثالثة عمى غير ما ينبغي

وبيذه القوة بفعل األفعال الجميمة ،وبيا بعينيا يفعل األفعال القبيحة".2

يذىب الفارابي إلى أن اإلنسان ال يفطر بالطبع ذا فضيمة وال رذيمة ،كما ال

يمكن أن يفطر اإلنسان بالطبع حائكا وال كاتبا" .3يقول الفارابي"5أي إنسان فطر
عمى ىيئة واستعداد نحو أفعال فضيمة أو رذيمة ،فإنو قادر عمى أن يخالف ويفعل

الفعل الكائن عن ضد ذلك اإلستعداد" .4فأن يفطر اإلنسان ولو إستعداد عمى أفعال

أسيل عميو من غيرىا .فاإلستعداد ال يقال لو فضيمة وال رذيمة ،ولكن األفعال إذا
تكررت وتمكنت وصارت عادة ،يمكن أن يقال عنيا أنيا فضيمة أو رذيمة ،بحسب

الفعل الذي يمدح عميو اإلنسان أو يذم.5

1
2

محمد عمي أبو ريان 5تاريخ الفكر الفمسفي في اإلسالم ،دار المعرفة الجامعية ،د ط ،0441 ،ص.752
أبو نصر الفارابي 5رسالة التنبيو عمى سبيل السعادة ،در سبحان خميفات ،منشورات الجامعة األردنية ،ط ،0

 ،0432ص.02
3
4
5

ناجي تكريتي 5فمسفة األخالق عند الفارابي ،دار دجمة ،عمان ،د ط ،7107 ،ص.51
أبو نصر الفارابي 5رسالة التنبيو عمى سبيل السعادة ،ص.01
ناجي تكريتي 5فمسفة األخالق عند الفارابي ،ص.51
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األخالق بين الفطرة و اإلكتساب

المبحث األول

مع ذلك فإن اإل ستعدادات الطبيعية نحو فضيمة أو رذيمة ،منيا ما يمكن أن

يغير بالعادة أو يزال زواال ،يستطيع اإلنسان أن يزيل عادة مضرة نحو عادة حسنة،
وذلك بضبط النفس المجادلة والمدافعة .العكس يحدث أيضا بالممارسة والمزاولة.1

" أن األشياء التي إعتدناىا أكسبتنا الخمق الجميل ،ىي األفعال التي شأنيا أن

تكون في أصحاب األخالق الجميمة ،والتي تكسبنا الخمق القبيح ىي األفعال التي

تكون من أصحاب األخالق القبيحة ،والحال التي بيا يستفاد تحصيل األخالق،
كالمجال في التي تستفاد بيا الصناعات ..والفعل الجميل ممكن لإلنسان ،أما قبل

حصول الخمق الجميل فبالقوة التي فطر عمييا واما بعد حصوليا بالفعل ،وىذه

األفعال التي تكون عن األخالق ،إذا حصمت بأعبائيا ،حتى إعتادىا اإلنسان قبل

حصول األخالق ،حصمت األخالق".2

يقول الفارابي "الفطرة التي تكون بالطبع ال تقسر أحدا وال تضطره إلى فعل ذلك

لكن إنما تكون ىذه الفطرة عمى أن تكون فعل ذلك الشيء الذي أعدوه نحوه بالطبع

أسيل عمييم ،وعمى أن الواحد إذا خمي عمى ىواه لم تحركو من خارج شيء إلى

ضده نيض نحو ذلك الشيء الذي يقال عنو معدلو ،واذا حركو نحو ذلك ضد ذلك
محرك من خارج نيض أيضا إلى ضده ،ولكن بعسر وشدة وصعوبة إلى أن يسيل

عميو إعتياده لو".3

1

موسى عبد اهلل 5المدينة واألخالق في خطاب الفارابي ،ابن النديم لمنشر والتوزيع ،الجزائر،دار الروافد الثقافية،

لبنان ،ط  ،7102 ،0ص.23
2

3

محمد عمي أبو ريان5تاريخ الفكر الفمسفي اإلسالم،ص.752
أبو نصر الفارابي5السياسة المدنية ،تح فوزي متري نجار ،المطبعة الكاثوليكية  ،بيروت ،لبنان ،ط،0

،0411ص.21
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األخالق بين الفطرة و اإلكتساب

المبحث األول

ويحاول المعمم الثاني في كتابو"الجمع بين رأي الحكيمين" التوفيق بين ما قالو

"أرسطو" من أن األخالق مكتسبة والفرد لم يجبل عمييا بل إنيا بالعادة والمران،
وبممارستيا المتكررة يأخذىا .فيي لم تكن من قبل عنده وبين "أفالطون" حينما قال
بأن الطبع يغمب العادة قصد بأن أفعال الفرد تولد معو .ىنا يرى الفارابي بأنو مجرد

إختالف في الظاىر نظ ار الختالف مذىب كل منيما؛ فيقول" ومن ذلك أيضا أمر

أخالق النفس وظنيم بأن رأي "أرسطو" مخالف لرأي "أفالطون"وذلك أن

"أرسطو"يصرح في كتاب"نيقوماخيا"أن األخالق كميا عادات تتغير ،أنو ليس شيء

منيا بالطبع...

و"أفالطون"يصرح في كتابو" السياسة"وفي كتاب"بوليطيا"خاصة بأن الطبع يغمب

العادة ،وأن الكيول حيثما طبعوا عمى خمق ما يعسر زواليم عنو قصدوا زوال ذلك
الخمق عنيم ازدادوا فيو تماديا".1

"والفطرة التي تكون بالطبع تقسر أحدا وال تضطره إلى فعل ذلك لكن إنما تكون

ىذه الفطرة عمى أن تكون فعل ذلك الشيء الذي أعدوه نحوه بالطبع أسيل عمييم،

وعمى أن الواحد إذا خمي عمى ىواه لم تحركو من خارج شيء إلى ضده نيض نحو

ذلك الشيء الذي يقال عنو معدلو ،واذا حركو نحو ذلك ضد ذلك محرك من خارج

نيض أيضا إلى ضده ،ولكن بعسر وشدة وصعوبة إلى أن يسيل عميو اعتياده
لو"2؛

1

أبو نصر الفارابي5كتاب الجمع بين الحكيمين ،تق البير نصري نادر ،دار المشرق ،بيروت ،لبنان،د ط،

 ،0431ص.50
2

أبو نصر الفارابي5السياسة المدنية ،ص.21
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الفضائل األخالقية وأقسامها

المبحث الثاني:

المبحث الثاني :الفضائل األخالقية وأقسامها:

أن من أىم ما بحث فيو الفارابي ىو الفضيمة الخمقية وأنواعيا واعتبرىا

مفاتيح السعادة بالنسبة لألفراد والجماعات وغايتيا تحصيل السعادة ومفاتيحيا.

وارتبطت الفضيمة بفعل الخير والجميل ،كما ارتبطت الرذائل بفعل الشر

والقبيح إذ يقول":الييئات النفسانية التي بيا يفعل اإلنسان الخيرات ،واألفعال

الجميمة ىي الفضائل ،واألفعال القبيحة ىي الرذائل والنقائص التي بيا يفعل

الشرور واألفعال القبيحة ىي الرذائل والنقائص والخسائس" .1وقسم الفارابي
الفضيمة إلى نوعين:

 1التقسيم األول :الفضائل العقمية والخمقية:

العقمية :ىي فضائل الجزء الناطق مثل الحكمة والعقل والذكاء وجودة الفيم،

وىي عند الفارابي التي يميزىا اإلنسان بين الجميل ،والقبيح من األفعال

واألخالق ،وبيا يرى فيما ينبغي أن يفعل ويدرك بيا الضار والممذ والمؤذي.2

ىذا الن وع من الفضائل حسب الفارابي ىو الذي يقود اإلنسان ويريو

الصحيح من الخاطئ بواسطة الممكات من ذكاء وفيم...

يقول في كتابو "فصول منتزعة" "الجزء الناطق النظري والجزء الناطق

الفكري لكل واحد منيما فضيمة عمى حياليا .ففضيمة الجزء النظري العقل

النظري والعمم والحكمة وفضيمة الجزء الفكري العقل ،العممي والتعقل والذىن

الري وصواب الظن".3
وجودة أ

1

أبو نصر الفارابي :فصول منتزعة ،ص 24.

 2عبد اهلل موسى :المدينة واألخالق في خطاب الفارابي ،ص.76
3

أبو نصر الفارابي :فصول منتزعة ،د س ،ص.50
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الفضائل األخالقية وأقسامها

المبحث الثاني:

2الخمقية :ىي فضائل الجزء النزوعي مثل العفة الشجاعة ،وكذلك الرذائل

تنقسم ىذه القسمة فالفضائل الخمقية إذا كانت مرتبطة بالقوة النزوعية من

النفس أي خاضعة لتوجيو القوة الناطقة ،ذلك ألن العقمي يضبط النزوعي.

وبالتالي؛ النظري سابق ومقدم عمى العممي والعقمي عمى الخمقي والخمقي سابق

عمى أخالق السموك...ترتيب الفارابي نفس الفالسفة اليونان إال أن األمر

تفضيل بين ىذه القوى عند الفارابي وحسب ،بل ىو أمر تمييز لوظيفة كل

منيما.1

أن تقسيم الفا اربي ىذا ألن كل من الفضائل العقمية والخمقية يحكم بعضيا

اآلخر وليما نفس األىمية فإن لكل عممو سواء النظري أو العممي فال تقميل
من قيمة أي منيما أو تفضيل.

 2التقسيم الثاني :يرى الفارابي في الفضائل أربعة أجناس :

الفضائل النظرية ،الفكرية ،الخمقية ،والفضائل العممية (الصناعات).

لكن ما ييمنا في ىذا التقسيم ىو الفضيمة الخمقية :والتي تشكل الغاية معيا ار

لتمييز الخير عن الشر" ،فإذا كانت األشياء التي تستنبط عنيا ىي الجميمة
والحسنة إذا كانت الغاية شرو ار كانت األشياء التي تستنبط أيضا بالقوة الفكرية
شرو ار وأمو ار قبيحة وسيئة" .2وىنا يتحدث الفارابي عن المبادئ وجنوحيا إلى

الخير والشر أنيا فمسفة عممية عمى الرغم من أننا ال نجد تعريفا محددا
لمفضائل الخمقية.3

وفيما يمي نتحدث عن أقسام الفضائل األربعة:

1
2

عبد اهلل موسى :المدينة واألخالق في خطاب الفارابي ,ص.76
أبو نصر الفارابي :تحصيل السعادة ،تق عمي بو ممحم ،دار اليالل ،بيروت ،لبنان ،ط ،1995 ،1

ص.20
3

المصدر نفسو :ص.21/20
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الفضائل األخالقية وأقسامها

المبحث الثاني:
 1الفضائل النظرية:

ىي العموم األولى أو المبادئ األولية لممعرفة ،1ويكون الغرض منيا

حصول الموجودات في الذىن معقولة ببراىين يقينية وطرق إقناعية ،وىذه
العموم منيا ما يحصل لإلنسان منذ أول مرة من حيث ال يشعر وال يدري كيف

ومن أين حصمت .وىي ماال يمكن أن يحصل غيرىا إال بواسطتيا ومنيا ما

يحصل بتأمل وعن فحص واستنباط وعن تعميم وتعمم.2

أما التي تحصل لإلنسان من غير بحث أو تعميم واستعانة بالحواس

ومثاليا المعقوالت األولى .مثل الكل أعظم من الجزء ،والمقادير المساوية
لمشيء الواحد متساوية...

أما العموم التي تحصل لإلنسان بالتأمل و اإلستنباط والتعميم فمثاليا المنطق

والبحث عن مبادئ الموجودات.3

أن طريق الفضائل ىو التعميم ويكون التعميم بالقول وتعميم وتعمم .4وىذه

الفضائل ىي أشبو ما تكون بالنظرية المعرفية وفييا يتدرج الفارابي بالموجودات
من البسيط إلى المركب فاألكثر تركيبا ،والشك أن أبسطيا المادة وأكثرىا

تعقيدا اإلنسان ،ونالحظ ىذا التدرج الصاعد في فمسفة الفارابي حتى في قوى

النفس عندما يبدأىا بالقوة الغاذية ومن ثم القوة الحاسة ومن ثم القوة النزوعية
ومن ثم القوة المتخيمة ثم القوة الناطقة ،وىذه الفضائل النظرية ىي محصمة

1
2

إبراىيم عاتي :اإلنسان في الفمسفة اإلسالمية نموذج الفارابي ،ص .221
جمول خدة معمر :الدراسات الفمسفية األخالقية في الفكر لمغاربي المعاصر مذكرة مقدمة لنيل شيادة

الماجستير ،صايم عبد الحكيم ،قسم الفمسفة ،كمية العموم االجتماعية ،جامعة وىران الجزائر،
 ,2011/2010ص.33
3
4

إبراىيم عاتي :اإلنسان في الفمسفة اإلسالمية نموذج الفارابي ،ص.221
أبو نصر الفارابي :كتاب تحصيل السعادة ،ص .71
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الفضائل األخالقية وأقسامها

المبحث الثاني:

الفضائل األخرى حيث أنيا تشمل العموم األولى ،ومنيا ما يحصل بفحص

وتأمل ومنيا ما يحصل بتعميم ،وبحث الفارابي عمى أىمية التعميم واإلرشاد

لتحقيق السعادة .1يشبو الفارابي الفضائل بالمعرفة التي يبدأ فييا من البسيط
إلى المعقد وبالنسبة إليو فالفضائل النظرية نتيجة لباقي الفضائل األخرى

فالفضائل النظرية منيا ما يحصل عن فحص واستنباط وتعميم وتعمم.

وفي ىذا يقول":وان كان المقصود بوجود اإلنسان أن يبمغ السعادة القصوى

فإنو يحتاج في بموغيا إلى أن يعمم ويجعميا غايتو ونصب عينيو .ثم أن يعمم
تمك األعمال ألجل ما قيل في اإلختالف الفطري ألشخاص اإلنسان فميس كل

إنسان أن يعمم من تمقاء نفسو السعادة وال األشياء التي ينبغي أن يعمميا بل

يحتاج إلى معمم ومرشد" .2إن األشخاص لدى الفارابي في محاوالتيم لموصول

إلى السعادة ال يبحثون عبثا بل يحتاجون إلى من يعمم كيف يصمون ليا

ويرشدىم لنيميا والحصول عمييا فاألشخاص باختالفيم الفطري تختمف طرقيم
وبوجود المعمم فيم يستطيعون تحصيميا باإلرشاد.

ويحدث الفارابي عمى الطرق المنطقية في تعميم الفضائل المنطقية .وفي

تعمم الفضائل النظرية ويرى بأن المنطق يساعد عمى توجيو العقل نحو
السعادة .3أن المنطق باعتباره عاصما لمعقل من الوقوع في الزلل والخطأ ،فيو
سبيل لموصول إلى السعادة التي يتشوقيا كل فرد ىي سعادة الدنيا وسعادة

اآلخرة.

1
2
3

أبو نصر الفارابي  :السياسة المدنية ،ص.78
المصدر نفسو ،ص.78
أبو نصر الفارابي :كتاب تحصيل السعادة ،ص. 72
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المبحث الثاني:

ويبين مفيوم المنطق وذلك بمقارنتو مع النحو فيقول" بين صناعة النحو

والمنطق تشابو ما ،وىو أن صناعة النحو تقيد العمم بصواب ما والقوة عمى
الصواب فيو تحسب عادة أىل لسان ما وصناعة المنطق تفيد العمم بصواب

ما يعقل والقدرة عمى اقتناء الصواب فيو فيما يعقل وكما أن صناعة النحو

تقوم المسان حتى ال يمفظ إال بصواب ما جرت بو عادة أىل لسان ما ,وكذلك
صناعة المنطق تقوم الذىن حتى ال يعقل إال الصواب من كل شيء."1

ويرسم الفا اربي سياسة لتعميم الفضائل النظرية ,وتقسيم الناس عمى أساس

ىذا التعميم إلى عامي وخاص ،فالعامي من منظور الفارابي فيو الذي لم يكن

لو رئاسة مدنية وال صناعة ترشح بيا لرئاسة مدينة أو صناعة يرصدىا ال ليا

لرئاسة مدنية ،ويسمى الرئيس األول أخص الخواص ،ووضع طرق تدريس

لكل صنف فالطرق اإلقناعية والتخيالت تستخدم في تعميم العامة وجميور
األمم والمدن وطرق البراىين اليقينية تستعمل في تعميم الخاصي .2وقد قسم

الفارابي الناس إلى عامي وخواص وجعل لكل منيما طريق خاصة في

اإلقناع ،فالعامي لو الطرق اإلقناعية ،والخاص لو البراىين اليقينية.

يقول في كتاب "تحصيل السعادة""وتفييم الشيء عمى ضربين أحدىما أن

يعقل ذاتو والثاني بأن تتخيل مثالو الذي يحاكيو وايقاع التصديق يكون بأحد
طريقين إما طريق البرىان اليقيني أو اإلقناع.

1أبو نصر الفارابي :رسالة التنبيو عمى سبيل السعادة ،ص.56
2

أبو نصر الفارابي :تحصيل السعادة ،ص.73
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الفضائل األخالقية وأقسامها

المبحث الثاني:

أ/الطرق اإلقناعية والتخيالت :تكون بإعطائو عدة أمثمة متخيمة مشابو لألمور

النظرية المعقولة.1

ب /والتخيالت :كما يعرفيا الفارابي"القوة التي تحفظ رسوم المحسوسات بعد

غيابيا عن الحس وتركب بعضيا إلى بعض وتفصل عن بعض في اليقظة
والنوم".2

ولمقوة المتخيمة ثالث أوجو:

تخيل الشيء الذي يرجى ويتوقع أو الذي مضى أو الذي يتمنى ما تركبو القوة
المتخيمة.3

ما يرد عمى القوة المتخيمة من إحساس شيء ما بدافع الخوف أو األمل ،أو ما

يرد عمييا من فعل القوة الناطقة.

المحاكاة أي أن تكون القوة التخيمية ليا القدرة عمى محاكاة األشياء المحسوسة

التي تبقى.4

 2طرق البراىين اليقينية":تحتاج إلى تحصيل عمم الموجودات" .ويقول قوة

الذىن إنما تحصل لنا قوة تقف ليا عمى أنو حق يقين فيعتقده وبيا تقف عمى

ما ىو باطل أنو باطل يقين فتجتنبو وتقف عمى الباطل الشبيو بالحق فال يغمط
فيو ،وتقف عمى ما ىو حق في ذاتو ,...واألمور التي يزول بيا ذىن اإلنسان

عن الحق .وتكون باعتماد عمم المنطق وبقوة الذىن فقوة الذىن ىي التي
يعتمد بيا عمم المنطق

1
2
3
4

أبو نصر الفارابي :تحصيل السعادة ،ص .76
إبراىيم عاتي :اإلنسان في الفمسفة اإلسالمية نموذج الفارابي ،ص.120
المرجع نفسو ،ص.120

المرجع نفسو ،ص. 120
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الفضائل األخالقية وأقسامها

المبحث الثاني:

يقول" أن كل ما تعطيو الفمسفة معقوال أو متصو ار فإن الممة تعطي فيو
القناعات.1

 2الفضائل الفكرية:

"الفضيمة الفكرية ىي التي يقدر بيا اإلنسان عمى جودة اإلستنباط لما ىو

أنفع في غاية فاضمة مشتركة لألمم ،أو األمة أو المدينة عند وارد مشترك.
ومنيا ما يستنبط لما يتبدل في مدد قصار وىذه تسمى القوة عمى أصناف
التدبيرات الجزئية الزمنية عند ورود األشياء التي ترد أوال فأوال عمى األمم أو

عمى أمة أو عمى مدينة .فأما القوة الفكرية التي يستنبط بيا ما ىو أنفع في
غاية ىي شر ،فميست ىي الفضيمة فكرية .2تحتاج إلى جودة التمييز لمتفريق

بين األفعال الجميمة والقبيحة واستنباط ما ىو أنفع في غاية فاضمة.

السعادة ال تحصل لنا إال بتمكم األفعال الجميمة ،فإن السعادة إذن تتوقف

عمى جودة التمييز في ىذه الفضيمة؛ وفي ىذا يقول":السعادة تبمغ بأفعال ما

إرادية بعضيا أفعال فكرية وبعضيا أفعال بدنية ،فميس بأي أفعال اتفقت ،بل

بأفعال محمودة مقدرة تحمل عن ىيئات ما أو ممكات ما مقدرة محدودة".3

وىذه الفضيمة ال تتبدل إال في أحقاب مدة طويمة ،فإذا كان ما يستنبط منيا

يتبدل في مدد قصيرة فيي فضيمة فكرية جزئية كالفضيمة المنزلية.

وتشكل الغاية معيا ار لتمييز الخير عن الشر فإذا كانت األشياء ىي أنفع
األمور في غاية ما فاضمة كانت األشياء التي تستنبط عنيا ىي الجميمة

والحسنات ،واذا كانت الغاية شرو ار كانت األشياء التي تستنبط أيضا بالقوة

1
2
3

أبو نصر الفارابي :كتاب تحصيل السعادة ،ص.22
أبو نصر الفارابي :فصول منتزعة ،ص.99
أبو نصر الفارابي :رسالة التنبيو عمى سبيل السعادة ،ص.15
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الفضائل األخالقية وأقسامها

المبحث الثاني:
الفكرية شرو ار أيضا وأمو ار قبيحة وسيئات.1

وتنقسم الفضيمة الفكرية عند الفارابي إلى نوعين :

الفضيمة الفكرية العظمى والفضيمة الفكرية الجزئية

 1الفضيمة الفكرية العظمى :يستنبط بيا ما ىو أنفع وأجمل في الغايات
المشتركة عند الوارد المشترك ألمم أو ممة أو مدينة مما شأنو أن ال يتبدل إال

في مدد طويمة ،تتكون ىذه الفضيمة من اإلرادة والطبيعة وتكون في المموك

فقط.

 2الفضيمة الفكرية الجزئية :يستنبط بيا ما ىو أنفع في غاية فاضمة لطائفة
من أىل مدينة أو ألىل منزل وألىل صناعة معينة.2

يعتبر أن الفارابي الفضيمة الفكرية ىي أرس الفضائل فيي كقوة تستنبط
الفضيمة الخمقية وتمييز معقوالت الفضيمة النظرية.

 3الفضائل األخالقية :

وىي في مرتبة تالية لمفضائل الفكرية ألن الفضائل الفكرية شرط ليا ،وبيا

يمتمس الخير .3وىي التي يتوخى بيا اإلنسان فعل الخير وتوخى أفعاليا

متوقف عمى استعمال غيرىا من الفضائل ،فكل فضيمة خمقية البد ليا من
فضيمة فكرية سابقة ليا توجييا ،وكمما اكتممت الفضائل الفكرية كانت

الفضائل الخمقية المرتبطة بيا أشد وأقوى.4

وىي الفضيمة التي إذا أراد اإلنسان أن يوفى أفعاليا ،لم يمكنو ذلك إال

باستعمال سائر الفضائل كميا .فإن لم يتفق أن يحصل فيو ىذه الفضائل كميا،

حتى إذا أراد أن يوفى أفعال الفضيمة لو ،استعمل أفعال الفضائل الجزئية فيو،

1
2
3
4

إبراىيم عاتي :اإلنسان في الفمسفة اإلسالمية ،ص . 222
أبو نصر الفارابي :كتاب تحصيل السعادة ،ص .61/60
سعيد زايد :نوابغ الفكر العربي الفارابي ،دار المعارف ،مصر ،ط  ،2د س ،ص. 53
جمول خدة معمر :الدراسات الفمسفية األخالقية في الفكر لمغاربي المعاصر ،ص.33
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الفضائل األخالقية وأقسامها

المبحث الثاني:

وكانت فضيمتو الخمقية تمك فضيمة تستعمل فييا أفعال الفضائل الكائنة في كل

من سواه من أمم أو مدن في أمة ,أو أقسام مدينة ,1أو جزء كل قسم .وىذه

الفضيمة ىي الرئيسة التي ال فضيمة أشد منيا في الرياسة ،ثم يتموىا ما شابييا

من الفضائل التي قوتيا شبيية بيذه القوة في جزء من المدينة.

يجمع الفارابي في الفضيمة الخمقية سائر الفضائل األخرى ،ويرى أن

األفعال الخمقية تضم جميع الفضائل فوجود جميع الفضائل .وأن اجتماعيا في

األمم والمدن يؤدي إلى تحصيل أىدافيم .فباجتماعيا يكون كماليا.

يرى الفارابي بأن الفضائل مرتبطة ببعضيا فيي تستمد معقوليتيا من

الفضائل النظرية والفضيمة الفكرية تستنبط أعراضيا ،ودور العقل في

االستنباط لممبادئ التي يسير بيا العمل الخمقي.

واإلرادة تميز الفضيمة الخمقية .فالفضيمة الكائنة بإرادة ىي الفضيمة

اإلنسانية وىذا دليل آخر يؤكد أىمية اإلرادة في تمييز الفعل األخالقي عند

اإلنسان.2

فاأل فعال التي تصدر عن اإلنسان تحتاج إلى مصدر غير العقل النظري ىو

العقل العممي أو اإلرادة ،وال تخضع لقوانين ثابتة ألن إرادة اإلنسان تتأثر

كأمور طبيعية واجتماعية ،وتختمف الفضائل الخمقية باختالف األفعال
اإلنسانية واختالف أعراضيا واختالف األزمان. 3

وفي الفمسفة المدنية يتحدث الفارابي عن األفعال الجميمة واألخالق التي

تصدر عنيا األفعال الجميمة والقدرة عمى إقتنائيا وبيا تصير األشياء الجميمة
وىي الصناعة الخمقية.

1
2
3

سعيد زايد :نوابغ الفكر العربي الفارابي ،ص. 95
إبراىيم عاتي :اإلنسان في الفكر العربي ،ص.222
أبو نصر الفارابي :كتاب تحصيل السعادة ،ص.53/52/51
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الفضائل األخالقية وأقسامها

المبحث الثاني:

وعن الفمسفة والسياسة التي تكون بمعرفة األمور التي بيا تحصل األشياء

الجميمة ألىل المدن والقدرة عمى تحصيميا ليم وحفاظا عمييم.

فالفمسفة المدنية ميمتيا معرفة األخالق والسموك الخمقي لمفرد فيي تيتم

بالفرد .أما الفمسفة السياسية ميمتيا البحث في أخالق المجتمع.1
 4الفضائل العممية (الصناعات العممية):

ويراد بيا إكتساب الفنون العممية المعروفة ويتم حصوليا بطريقتين.2

إذ يقول في" كتاب تحصيل السعادة" أما الفضائل العممية والصناعات

العممية فبأن يعودوا أفعاليا وذلك بطريقتين:

األقاويل اإلقناعية واألقاويل االنفعالية وسائر األقاويل التي تمكن في

النفس وىذه األفعال والممكات تمكينا تاما حتى يصير نيوض عزائميم نحو

أفعاليا طوعا".3

والطريق اآلخر ىو اإلكراه ،وتمك تستعمل مع المتمردين العاصيين من

أىل المدن واألمم المذين ال ينيضون لمصواب طوعا من تمقاء أنفسيم وال

باألقاويل ،وكذلك من تعاصى منيم عمى تمقي العموم النظرية التي
تعاطاىا.4

فيي تيتم بتعيين ما ىو خير ونافع ،وتتولى نقمو إلى حيز الفعل وفي ىذا

المضمار تنفذ أوامر القوة الحاكمة التي ربما تمكأت في بادئ األمر عنيا،

1
2
3
4

أبو نصر الفارابي :رسالة التنبيو عمى سبيل السعادة ،ص.20/23
جمول خدة معمر :الدراسات الفمسفية األخالقية في الفكر المغاربي المعاصر ،ص.34
أبو نصر الفارابي :كتاب تحصيل السعادة ،ص.79
سعيد زايد:نوابغ الفكر العربي الفارابي ،ص.95
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الفضائل األخالقية وأقسامها

المبحث الثاني:

لكنيا ال تمبث أن تعتاد القيام بذلك .وىي ممارسة لمخير وتطبيق لمفضائل
الفطرية والعمل بيا إما بالتأديب أو اإلقناع

وبيذا يتم التعود عمييا

والسياسة ىي التي تقوم بيذا العمل وبيذا يكون قد وضع األخالق ضمن
السياسة.1

وأفعال اإلنسان منيا ما يمحقو بسببيا حمد ومنيا ما يمحقو بسببيا ذم وىي

ثالثة:

األفعال التي يحتاج فييا إلى استعمال أعضاء بدنو اآللية مثل القيام والقعود

والنظر.

عوارض النفس مثل الشيوة والمذة والفرح والغضب والخوف والشوق والرحمة
والغيرة وأشباه ذلك .2قسم أفعال اإلنسان إلى ما يحقق النفع والضرر؛ منيا
البدنية كالحركة وأخرى نفسية كالفرح.

التمييز بالذىن وىذه ال يخمو اإلنسان عنيا في وقت من زمان حياتو.3

ويقسم الفارابي أفعال الناس إلى ثالثة أصناف منيا ما يكون بالجيد البدني
واستعمال أعضائو فيو ،واألخر تابع لنفس اإلنسان وما يصدر عنيا من
شيوات وحب المذائذ ومشاعر مختمفة ،وآخر شيء ىو قوة الذىن وتمييزىا

وىذه ال يستطيع أن يتخمى عنيا طوال حياتو.

ولما كانت السعادة ال تحصل لنا إال إذا كانت أفعالنا جميمة ،فإن السعادة

تتوقف عمى جودة التمييز .4وجودة التمييز ىي التي بيا تجوز وتحصل لنا

معارف جميع األشياء التي لإلنسان أن يعرفيا .المعارف ىنا تحصل بجودة
التميز واألخالق كذلك بالجودة وكل ىذه موصمة لمسعادة.

1
2
3
4

إبراىيم عاتي :اإلنسان في الفمسفة اإلسالمية نموذج الفارابي ،ص .224
المرجع نفسو ،ص .38
المرجع نفسو ،ص .38
المرجع نفسو ،ص .39
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الفضائل األخالقية وأقسامها

المبحث الثاني:
ويصنف الفارابي تمك المعارف إلى صنفين:

صنف شأنو أن يعمم ،وليس أن يفعمو إنسان مثل عممنا أن العالم محدث وأن

اهلل واحد ،ومثل عممنا بأسباب كثيرة من األشياء.

صنف شأنو أن يعمم ويفعل مثل عممنا أن بر الوالدين حسن وأن الخيانة

قبيحة.

وكل واحد من ىذين الصنفين لو صنائع تحوزه ،عمى أساس العمم والعمل

أيضا.1

ويصنف الفارابي المعارف إلى صنفين :األول ما نعممو عمما فقط دون أن

نعمل بو ،الثاني نعممو من أجل أن نعمل بو في حياتنا كبر الوالدين مثال ال
نعمميا فقط كمعرفة بل من أجل العمل بيا وتطبيقيا.
فتكون الصنائع إذن صنفين:

صنف يكون لنا بيا معرفة بالعمم فقط وصنف يحصل لنا بيا عمم ما يمكن أن

يعمل و القدرة عمى عممو.

والصنف األخير ينقسم إلى قسمين:

صنف يتصرف بو اإلنسان في المدن مثل الطب والتجارة والفالحة وسائر
الصنائع التي تشبو ىذه.

صنف يتصرف بو اإلنسان في السير وأييا أجود ،وبيا يميز أعمال البر

واألفعال الصالحة .2وبدوره يقسم النوع

والصناعات واألخر لمجودة وتمييز األفعال.

1
2

الثاني إلى صنفين واحد لممدن

إبراىيم عاتي :اإلنسان في الفمسفة اإلسالمية ،ص . 38
المرجع نفسو ،ص. 38
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الفضائل األخالقية وأقسامها

المبحث الثاني:

فالصنائع صنفان :صنف مقصوده تحصيل الجميل ،وصنف مقصوده

تحصيل النافع؛ والصناعة التي مقصودىا تحصيل الجميل فقط التي تسمى
الفمسفة وتسمى الحكمة عمى اإلطالق ،وبالفمسفة تنال السعادة ،ذلك ألن

السعادة نناليا متى كانت لنا األشياء الجميمة قنية واألشياء الجميمة إنما تصير

قنية لصناعة الفمسفة تالزم ضرورة أن تكون الفمسفة ىي التي ننال بيا

السعادة.1

أن الوصول إلى السعادة يكون عن طريق إكتساب الفضائل األربعة التي

قال بيا المعمم الثاني النظرية والفكرية واألخالقية والعممية منيا .فوجودىا في

أي مجتمع يحقق سعادتو يؤدي إلى بموغ الغاية ويحقق السعادة لألفراد
والمجتمعات وبيذا تعم جميع األمم فيي أشياء تنال بيا السعادة في الدنيا واآلخرة .

1

اب ارىيم عاتي  :اإلنسان في الفمسفة اإلسالمية ،ص . 38
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المعرفة والفضيمة الخمقية وشروطها

المبحث الثالث

المبحث الثالث :المعرفة والفضيمة الخمقية وشروطها

ىنا نبحث عن المعرفة عند الفارابي فيما إذا كنا نأخذىا من العقل وحده أم أن

ىناك مصادر أخرى تأتينا منيا المعارف وتساعدنا في الوصول إلى حقائق األمور.

"إن المعرفة اإلنسانية عند الفارابي تبدأ من حالة االنقسام والتشتت وتصعد

باتجاه الوحدة في حركة معاكسة لحركة الفيض من الوحدة إلى الكثرة فدرجات
اإلدراك عند الفارابي ،ليست في الواقع سوى مراحل ىذا الصعود من المحسوس إلى

غير المحسوس".1

واختمفت اآلراء في فمسفة الفارابي و ارءه في المعرفة ،ىل ىي مثالية مفارقة

كمثالية "أفالطون" أم واقعية تجريبية" كأرسطو" ،أم ىي خميط منيما ورأي ثالث يرى

أن فمسفة الفارابي خميط أراء":أفالطون" و"أرسطو" و"أفالطون" و"أفموطين" .ويقولون

بقدرة المعمم الثاني عمى إستيعاب كل ىذه الفمسفات وعظمتو في مزجيا وصبغيا

بصبغة عقمية روحية واضحة ،فكان أرسطيا في المنطق والطبيعيات ،وكان
أفالطونيا في السياسة و األخالق ،وكان أفموطينيا في اإللييات وما بعد الطبيعة.2

يقول المعمم الثاني في المعرفة تتحقق إنسانية اإلنسان و تتجمى حقيقتو ،ومن ثم

كان إىتمام الفارابي بنظرية المعرفة ،فالمعرفة عنده تتنوع بتنوع مصادرىا جسما أو

عقال أو حدسا أو إشراقا ،فيو يميز الحسي عن العقمي "،فميس شأن المحسوس من

حيث ىو محسوس أن يعقل و ال من شأن المعقول من حيث ىو معقول أن

يحس".3

1
2

عبده الحمو :الوافي في تاريخ الفمسفة العربية ،دار الفكر المبناني ،لبنان ،ط  ،1995 ،1ص.138
عبد الحميد درويش النساج :الفارابي وفمسفة العقل ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاىرة ،مصر،ط ،2014 ،1

ص.122
3

عبد اهلل موسى:المدينة واألخالق في خطاب الفارابي ،ص.91
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تتحقق إنسانية اإلنسان بالمعرفة؛ من العقل والحواس إلى اإلشراق .فمكل منيا

دور وأىمية تختمف عن النوع أو المصدر األخر ،فبيا تجتمع معارف اإلنسان عن

كل ما حولو.

وتتبع المعرفة عند الفارابي خطا تصاعديا ،ألنيا تبدأ من اإلحساس البسيط ثم

تتدرج إلى الخيال المرعب بواسطة المخيمة فإلى إدراك المعقوالت ،تنوع الحدس من

خالل العقل المستفاد ،وكل ذلك بواسطة تنقمو من اإلمكان إلى الوجود ،وتمك القوة

ال توجد داخل العقل اإلنساني بل في عقل مستقل واحد لجميع الناس ،وىو العقل
الفعال.1

ويقسم المعرفة إلى حسية ،وعقمية ،وىو يعارض بيذا واقعية أرسطو ،إذ يقول

بدور اإلنسان اإليجابي في المعرفة الذوقية أو اإلشراقية ،وأي كان مصدر المعرفة،

فاإلنسان الذي تفيض عميو المعقوالت ويتمقى الحقائق ألبد أن يكون قد وصل بجيد
إنساني إلى مرتبة العقل المستفاد .لكن يتصل بالعقل الفعال  ...تدرج في المعرفة

ليصل إلى أعمى مراتبيا .فيي ال تقذف في صورة كاألنوار عند إنسان المتصوفة،
ولذا كانت السعادة عنده ال تتحقق إال إذا شممت الفرد و الجماعة.2

وال يشير الفارابي إلى دور العقل والحواس كأرسطو بل يقول بالمعرفة اإلشراقية.

فالحقائق التي يتمقاىا اإلنسان حصميا بجيد إنساني ،ووصل إلى أعمى مراتبيا

فالسعادة تضم الفرد والجماعة

فميست طبيعة المعرفة وماىيتيا بتحديد الموضوع أو المفيوم "كأفالطون"

و"أرسطو" .بل حدد ماىيتيا بتحديد وظيفتيا وغايتيا ،فالمعرفة عنده ىي جودة
التمييز التي بيا تحوز وتحصل لنا معارف جميع األشياء التي لإلنسان أن يعرفيا،

1

عبد اهلل موسى :المدينة واألخالق في خطاب الفارابي ،ص .92

2

المرجع نفسو ،ص.92
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وأن المصدر ليذه المعرفة ىو النفس الناطقة من جية ،والعقل الفعال من جية ثانية
ومن ثم فإن ىذه المعرفة تتعمق باألمور الكمية والماىيات العامة .1يرى ىنا المعمم
الثاني أن طبيعة المعرفة تكون بتحديد وظيفتيا وغايتيا ،وأن مصدر ىذه المعرفة

ىو القوة الناطقة والعقل الفعال ،فيذه المعرفة تتعمق بالكميات.

فوظيفة المعرفة وغايتيا تحقيق السعادة القصوى والكمال .وسائميا التأمل

واإلستنباط والتخيل والتعقل والفيم ،قواميا الصدق ،فتكون كشفا والياما بالعقل
الفعال ،فتكون السعادة الحقيقية في المعرفة والتعقل واإلتصال بالعالم السماوي

األعمى.2

يقول فيمسوفنا أن المعرفة تكون بجودة التمييز ،فبيا نحصل عمى مختمف

المعارف فمصدرىا النفس الناطقة والعقل الفعال.

ولعل تحديد غاية المعرفة ودورىا وفائدتيا وطريقة تحصيميا ,ىو التي تمييز

مفيوم المعرفة عند الفارابي عن غيره من المفاىيم التي قدميا فالسفة اليونان العظام

"سقراط" و"أفالطون" و"أرسطو" فقد جعل الفارابي تقسيم المعارف وقيام الصنائع
واكتساب السعادة مكونات أساسية لمفيوم المعرفة ،وجعل السعادة ىي الغاية
القصوى من المعارف ،وأن ىذه السعادة التي يمكن أن يستشعرىا الحكيم وغيره ال

تحصل لإلنسان بالفطرة وال باإلتفاق بل تأتي باالكتساب عن طريق جودة

التمييز،ألن ىذه السعادة غاية كل إنسان فإذا حصمت لو ال يسعى إلى غاية أخرى
ذلك ألنيا كمال وخير .3إن الغاية من المعرفة وأنواعيا ىو السعادة وتأتي لإلنسان

باإلكتساب بواسطة جودة التمييز.

1
2
3

عبد الحميد درويش النساج :الفارابي وفمسفة العقل ،ص.59
المرجع نفسو ،ص.59
المرجع نفسو ،ص.60
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نظرية العقل وفيض العقول المتوجبة عند أبي نصر من قولو بمبدأ "عن مبدأ

الواحد ال يصدر إال الواحد"(،1وقد ناقش نصير الدين الطوسي ىذا المبدأ مستوحيا

أقوالو ،دون أن يذكر ذلك ،من طريقة فيض األنوار الخالصة عند السيروردي.2).

إن صدور العقل األول عن الكائن األول و تأمالتو الثالثة التي تتابع دوريا لدى

كل من العقول األخرى ،تولد في كل مرة عقال جديدا ونفسا جديدة وفمكا جديدا.

ويتكرر ذلك حتى العقل العاشر .ىذا الفيض الذي بنى عميو الفارابي الجواىر

اإلليية األولى ،والكواكب اآللية عند أرسطو ،تصبح في فمسفة الفارابي ما يسمى

بالعقول المفارقة .3والفيض عند الفارابي يكون بمبدأ صدور الواحد عن الواحد وتتابع
الفيض ،وفي كل مرة يصدر عقل جديد حتى إكتمال جميع العقول.

وفيما يمي رسم لكيفية صدور الموجودات ومراتبيا لدى الفارابي:

1
2
3

ىنري كوربان وآخرون :تاريخ الفمسفة اإلسالمية ،ص .246
المرجع نفسو ،ص .246
المرجع نفسو ،ص.246
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أقسام الموجودات الروحية والمادية
موجودات مادية

موجودات روحية
اهلل

المرتبة األولى

( )1األجسام السماوية

المرتبة األولى ( العقل األول )
ىي :
المرتبة الثانية العقل الثاني
المرتبة الثانية العقل الثالث

محرك
محرك
محرك

المرتبة الثانية العقل الرابع

محرك

المرتبة الثانية العقل الخامس

السماء األولى
كرة الكواكب الثابتة
كرة زحل
كرة المشتري

المرتبة الثانية العقل السادس

محرك

كرة المريخ

المرتبة الثانية العقل السابع

محرك

كرة الشمس

المرتبة الثانية العقل الثامن

محرك

كرة الزىرة

المرتبة الثانية العقل التاسع

محرك

كرة عطارد

المرتبة الثالثة العقل العاشر

محرك

كرة القمر

( )2أجسام الحيوانات الناطقة

ىذا العقل العاشر ىو العقل الفعال أو

( )3أجسام الحيوانات غير الناطقة

الروح القدس الذي يصل العالم
العموي بالعالم السفمي .

( )4أجسام النبات

المرتبة الخامسة صورة
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()5أجسام المعادن

المرتبة السادسة المادة
( )6األسطقسات األربعة
( النار – اليواء – الماء – التراب )

1

في الخطط السابق نجد تقسيم الفارابي لمموجودات ومراتبيا

موجودات روحية من أعمى المراتب وىي العقل األول ( اهلل ) إلى أدناىا وىي العقل
العاشر ومراتبو و في المقابل ؛ الموجودات المادية وىي األجسام السماوية من

السماء األولى إلى مخموقات ما تحت فمك القمر (كرة)

1

زينب عقيقي :الفمسفة الطبيعية واإلليية عند الفارابي ،تص عاطف العراقي ،دار الوفاء لدنيا لمطباعة

والنشر،اإلسكندرية ،د ط ،2002 ،ص.337
35

المعرفة والفضيمة الخمقية وشروطها

المبحث الثالث

مراتب العقل و حصول المعرفة العقمية عند الفارابي :

 .1العقل بالقوة (العقل الييوالني ) ":ىو نفس ما أو جزء نفس أو قوة من قوى
النفس أو شيء ماداتو معدة أو مستعدة ال تنتزع ماىيات الموجودات كميا

وصورىا دون موادىا فتجعميا كميا صورة ليا " ،1ىو كييئة في مادة تنطبع
عمييا صور الموجودات ،كما تنطبع النقوش عمى الشمع وىيئة النقوش ىذه
ىي المدركات أو المعقوالت .فيي األشياء المحسوسة معقوالت بالقوة تصبح

بالفعل في الذىن عند انتزاعيا بواسطة الحواس وبيذا انتقال من العقل بالقوة

إلى العقل بالفعل .2وىذا العقل ىو مجرد استعداد أو قابمية الن ينتزع

ماىيات األشياء وصورىا دون موادىا وذلك باحتكاكو بالحواس التي تزوده

بالمعرفة والصور عن طريق العالم الخارجي .3والعقل بالقوة جزء من النفس

تأخذ المعقوالت من الحواس والعالم الخارجي تنتقل لمخيال ثم تنطبع في
الذىن.

 .2العقل بالفعل(العقل بالممكة) :ىو العقل بالقوة ذاتو وقد حصمت فيو المعقوالت
التي انتزعيا من المواد الحسية،فالعقل بالقوة يصبح عقال بالفعل ،"4فإذا
حصمت فييا المعقوالت التي انتزعيا عن المواد صارت تمك المعقوالت

معقوالت بالفعل وقد كانت من قبل أن تنتزع عن موادىا معقوالت بالقوة وىي
إذا انتزعت حصمت معقوالت بالفعل بأن حصمت صو ار لتمك الذات "...

1
2
3
4
5

أبو نصر الفارابي :رسالة في العقل ،ص.12
ىاني عبد الصاحب :ابستمولوجيا الفارابي ،ص.96/95
إبراىيم عاتي :اإلنسان في الفمسفة اإلسالمية ،ص.123
ىاني عبد الصاحب :ابستمولوجيا الفارابي ،ص.97
أبو نصر الفارابي :رسالة في العقل ،ص .12
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...حينيا تنقش فيو صور المحسوسات ....فبعدما كان مفارقا يصبح مغاي ار

لوجوده األولى ,أي بعقمو ثانية و يصبح معقوال بالعقل.1

في العقل بالفعل حصمت المعقوالت الحسية بصورىا وأصبح ليا وجود

فعمي مصور .وظيفة العقل الفعال ىي التحكم في عالمنا األرضي أي عالم
الكون و الفساد.2

 .3العقل المستفاد :ىو العقل الذي أصبح بالفعل يدرك المعقوالت كميا وقد

اكتسبيا في نفسو من حيث صورىا المجردة ال مادياتيا ".3فالعقل بالفعل

متى عقل المعقوالت بالفعل صار العقل الذي كنا نقول أوال أنو بالعقل ىو

اآلن العقل المستفاد" .4أن العقل ىو المميز لصور األشياء المجردة ال
الحسية.

...أن مراتب العقول اإلنسانية الثالث تقوم بالتعقل بشكل دائم ،فعمى سبيل

المثال العقل بالقوة وظيفتو انتزاع صور المحسوسات ،بينما العقل بالفعل وظيفتو

تعقل الصور العقمية المجردة في العقل بالقوة،

أما وظيفة العقل المستفاد فتكون في المعقوالت بالفعل ،بعبارة أخرى أن

العقل بالفعل عندما يريد تعقل المعقوالت التي تكون صو ار معقولة بالفعل فيما

يخصو ،يتحول ىذا العقل بالفعل إلى عقل مستفاد ،فتكون أعمى مراتب العقل
اإلنساني.5

1
2

ىاني عبد الصاحب :ابستمولوجيا الفارابي ،ص. 97
أبو نصر الفارابي :الثمرة المرضية في بعض الرساالت الفارابية ،تح عماد نبيل ،دار الفارابي ،بيروت ،لبنان،

ط  ،2012، 1ص.115
3

4

ىاني عبد الصاحب :ابستمولوجيا الفارابي ،ص.97
أبو نصر الفارابي :رسالة في العقل ،ص.20

 5ىاني عبد الصاحب :ابستمولوجيا الفارابي ،ص. 98
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يمثل العقل المستفاد أعمى المراتب في العقل اإلنساني ألنو يأتي بعد العقل

بالقوة ،والعقل بالفعل،وفي ىذا يجمع الفارابي بين التجريد والحواس في إنشاء
المعرفة.

38
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كيفية حصول المعرفة العقمية :

...المعرفة تكون باتصال العقل الفعال بالنفوس فيو ما يجعل العقل بالقوة

عقال بالفعل،فيو آخر العقول السماوية فيو موجود في فمك القمر فانو إذا فكر
وتأمل في ذات اهلل تعالى فاضت عنو النفوس اإلنسانية ،واذا فكر ىذا العقل في

ذاتو أفاضت عنو العناصر األولية ،فالعقل فعال في الوجود والمعرفة فالنفوس

اإلنسانية ال يمكنيا بموغ غايتيا في اإلدراك وال تصير حينما تكون النفس في مرحمة

العقل الييوالني ،الذي ىو عقل بالقوة عقل بالفعل إال بواسطة شيء خارجي يخرجيا
من القوة واالستعداد واإلمكان إلى اإلدراك العقمي وىذا ىو العقل الفعال وال تتم

المعرفة حقا إال إذا اتحد العقل بالنفس العاقمة عند اإلنسان وبيذا يكون العقل الفعال

ىو سبب حدوث المعارف والموجودات .1وتحصل المعارف اإلنسانية عن طريق

العقل الفعال المتواجد تحت فمك القمر بتأممو في ذات اهلل تفيض النفوس اإلنسانية،

فالنفس اإلنسانية ال تدرك إال في مرحمة العقل الفعال.

فالمعرفة تتم باتحاد العقل بالنفس العاقمة وبيذا يكون العقل الفعال سببا في

المعارف والموجودات.

1

ىاني عبد الصاحب :ابستمولوجيا الفارابي ،ص.106/106
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عالقة المعرفة بالفضيمة :

يربط الفارابي الفضيمة بالمعرفة وفقا لخطو الفمسفي الفيضي .فكما أن المعرفة

ليا درجات و ليا ارتقاؤىا كذلك الفضيمة ليا درجاتيا و ارتقاؤىا ،فال يمكن إذا فيم

ومعرفة الفضيمة إال من خالل معرفتنا لذواتنا ولمقدرات النفس اإلنسانية و لقواىا
الفاعمة فالمعرفة اإلنسانية لديو مرتبطة بنظام الوجود العام و تسمسل الموجودات عن

األول من الوحدة إلى الكثرة  ,كذلك المعرفة اإلنسانية لكن من الكثرة إلى الوحدة .1

لذا الفارابي ينظر إلى الفضيمة من مفيومو الفيضي ،ويميز بين المعرفة الحسية

والمعرفة العقمية ،فالحسية :حواس ،خيال ،صورة ذىنية؛ تبدأ المعرفة ىنا بظاىر
الحواس ثم تنتقل إلى مستوى الخيال بعده إلى أن تصبح صور ذىنية مجردة.2

فيي تمر بثالثة مراحل لتبمغ كماليا وسعادتيا وتدرك العالقة بين مختمف

الصور والمجردات ،والمعرفة العقمية ىي إدراك الكميات التي تجردت من المادة

ولواحقيا ويربط الفضيمة بالمعرفة العقمية بإدراكيا أثر العقل الفعال عمى األفعال

واألنشطة الفكرية.3

http :www itiijah.com 15:30 29/04/2019.
http :www itiijah.com 15:30 29/04/2019.
http :www itiijah.com 15:30 29/04/2019 .
40

1
2
3

الفصل الثاني

الفصل الثاني :األخالق والسياسة عند الفارابي

المبحث األول :السعادة وسبل إدراكها
المبحث الثاني :تأسيس المدينة الفاضمة
المبحث الثالث :صفات رئيس المدينة الفاضمة

أن األخالق كفمسفة تنظر إلى الفرد و سموكاته في حياته وتسعى دائما إلى

تحسين سموكاته ونشاطاته من خالل ما تقوم بوضعه من سموكات و قوانين لخدمة

اإلنسان والوصول به إلى كماله وتحقيق سعادته في الدنيا واآلخرة.

فالفارابي من خالل ما أتى به من أفكار أخالقية ،غايتها تحصل سعادة الدارين

والسعي إلى تحقيق كمال اإلنسان ورقي أخالقه.

وفي وفمسفته السياسية أتى عمى ذكر االجتماع البشري في مدينة وشروط هذا

االجتماع ومن يحكمه وشروط حاكمه ،من أجل تحقيق السعادة القصوى.

المبحث األول  :السعادة وسبل إدراكها
المبحث األول  :السعادة وسبل إدراكها

أن غاية الفارابي من األخالق هي الوصول إلى السعادة ألهناا الخير األصصى

تطمب لذاتاا وليس لشيء ،وطريق الوصول إلياا هو الفضائل مجتمعة.

إذ يقول في هذا":السعادة هي الغاية القصوى التي يشتاصاا اإلهنسان واذا كان كل

ما يسعى إليه اإلهنسان ،هو في هنظر المعمم الثاهني خير و غاية و كمال .فإن

السعادة هي أسمى الخيرات جميعاا ،فبقدر سعي اإلهنسان إلى بموغ الخير لذاته

تكمل لذاته".1

هذه هي الفمسفة التي تهنحوها الفمسفة واألخالق ،يصوب إلياا الهنظر والعمل

ويسعى إلياا بدراسته وسموكه وهي الخير المطمق وغاية الغايات ومهنتاى الرفعة
اإلهنساهنية وجهنة الواصمين ،فالسعادة هي الخير المطموب لذاته وليست تطمب أصال

وال في وصت من األوصات ليهنال باا شيء آخر وليس وراءها شيء آخر أعظم مهناا

يمكن أن يهناله اإلهنسان.2

واألفعال اإلرادية التي تهنفع في بموغ السعادة هي األفعال الجميمة والايئات التي

تصدر عهناا هذه األفعال وهي الفضائل وهذه ليست خي ار لذاتاا بل تجمب من
السعادة واألفعال التي تعوق عن السعادة هي الشرور واألفعال القبيحة والايئات

والممكات التي تصدر عهناا هذه األفعال هي الهنقائص والرذائل الخسائس.3

1
2
3

هناجي تكريتي :فمسفة األخالق ,ص.68/67
إبراهيم مذكور :في الفمسفة اإلسالمية مهناج وتطبيقه ،ص. 47
المرجع هنفسه ،ص.48
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المبحث األول  :السعادة وسبل إدراكها
ويرى الفارابي أن السعادة يمكن تحقيقاا بطرق عديدة مهناا :

 1الفمسفة :يقول أهناا الطريق الحقيقي لمسعادة "ولما كاهنت السعادات إهنما يهنالاا متى
كاهنت لهنا األشياء الجميمة صهنية ،1وكاهنت األشياء الجميمة إهنما تصير،صهنية,لصهناعة
الفمسفة ،فالزم ضرورة أن تكون الفمسفة هي التي باا تهنال السعادة.فاذه هي التي

تحصل لهنا بجودة التمييز" .2أن السعادة تهنال بممارسة األفعال الحسهنة فتكون
الفمسفة هي ما يمكن أن يحققاا بقوة الذهن وتمييزه وجودته .ومن جاة أخرى

ويساوي في تمجيد العقل بقوله"واما كاهنت الخيرات التي هي لإلهنسان بعضاا أخص

وبعضاا أصل خصوصا،وكان أخص الخيرات باإلهنسان عقل اإلهنسان،كان الشيء
الذي به صار إهنساهنا هو العقل .واما كان ما تفيده هذه الصهناعة من الخيرات عقل

اإلهنسان ،صارت هذه الصهناعة تفيد الخيرات التي هي أخص الخيرات باإلهنسان".3

ولما كان عقل اإلهنسان هو المدرك احتاجه اإلهنسان
والسموكات و األفعال الموصمة لمسعادة.

في البحث عن الصواب

يقول "أن السعادة مطمب كل إهنسان ،ولكن الفارابي يؤكد عمى أن السعادة تهنال

بممارسة الفضائل ...التي بواسطتاا تهنال الحكمة وصهنوف المعرفة ...،التي
يمارساا داخل هنطاق المجتمع ويصل اإلهنسان إلى غايته باكتساب الفضائل

والخيرات و يهنتاى عمى حقيقته بقدر ما يكتسب الفضائل فوجوده عمى الحقيقة

مرهون بالفضائل ذلك أن الفضائل مفاتيح السعادة فاإلهنسان يحصل عمى السعادة
عن طريق اكتساب الفضائل وعمى رأساا الفضائل األخالصية".4

1
2
3
4

صهنية :ممكة،العقل بالفعل(هاهني عبد الصاحب:ابستمولوجيا الفارابي،ص.)98
هناجي تكريتي:فمسفة األخالق عهند الفارابي,ص.72
المرجع هنفسه ،ص.72
المرجع هنفسه ،ص.64
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المبحث األول  :السعادة وسبل إدراكها
يقول الفارابي":الفضائل الهنظرية والفضائل الفكرية والفضائل الخمقية والصهناعات

العممية".تمك هي الفضائل التي تحقق السعادة في الدهنيا واآلخرة وهي فضائل يرى

الفارابي أهنه ال غهنى عهناا لبموغ الكمال ...واذا كان الكمال اإلهنساهني يتحقق بتحصيل
الفضائل فعمى اإلهنسان أن يبحث عن الفضيمة الكاممة التي هي أعظم الفضائل

صوة".1ال يهنسى أن يضيف إلى أن السعادة الكاممة ال تتحقق إال لمهنفوس الطاهرة

المقدسة ،والتي ال تشغماا الحواس الجسدية .إذن السعادة والكمال ال تتحقق إال

بوجود الفضائل األربعة مجتمعة ،ويشترط أيضا طاارة الهنفس وترفعاا عن شاواتاا
الجسدية خاصة ،فشاوات اإلهنسان هي التي تبعده عن بموغ الكمال والفضيمة المذان
يوصالن إلى السعادة الكاممة في الدهنيا واآلخرة.

1

هناجي تكريتي :فمسفة األخالق عهند الفارابي ،ص.38/37
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المبحث األول  :السعادة وسبل إدراكها

 2االجتماعات اإلهنساهنية :

أن اجتماعات الهناس و مجتمعاتام هي عهند الفارابي وسيمة وليست غاية ،ذلك أن

الغاية هي بموغ الكمال الذي به تتأتى السعادة إلى الحياة.1

يقول الفارابي":كل واحد من الهناس مفطور عمى اهنه محتاج في صوامه،وفي أن

يبمغ أفضل كماالته،إلى أشياء كثيرة ال يمكهنه أن يقوم باا كماا هو وحده ،بل يحتاج
إلى صوم له كل واحد مهنام شيء مما يحتاج إليه ،وكل واحد من كل واحد باذه

الحال ،فمذلك ال يمكن أن يكون اإلهنسان يهنال الكمال الذي ألجمه جعمت الفطرة

الطبيعية .إال باجتماعات جماعة كثيرة متعاوهنين ،يقوم كل واحد لكل واحد ببعض ما

يحتاج إليه في صوامه ،وفي أن يبمغ الكمال".2

يرى الفارابي أن االجتماع هو الذي يجمب السعادة لمفرد ،فاإلهنسان كائن مدهني

بالطبع،ال يستطيع تحقيق سعادته بمفرده ،فاالجتماع في مديهنة وتعاون أهماا لتكون
فاضمة ،ويعم الخير وهنشر لمخير .فسعادة أهل المديهنة في اجتماعام؛

تتحقق السعادة بالسيرة الفاضمة ،وذلك الن السعادة هي الغاية العميا التي يهنشدها
اإلهنسان ،سواء كان ذلك عمى مستوى األفراد أم الجماعات.3

الفاربي عمى ضرورة االجتماع البشري ألن اإلهنسان ال يستطيع العيش
ا
ويؤكد

بمعزل عن مجتمعه فاو بحاجة لغيره فال يمكهنه تمبية جميع حوائجه بمفرده.

وفي االجتماع يتم يتقسم األعمال بين أفراد الجماعة ،ويحققون متطمباتام

ويصمون إلى كمالام الذي يهنشدوهنه وتتحقق سعادتام التي ال غاية بعدها إذ هي

األكمل.

1
2

فاروق سعد :مع الفارابي والمدن الفاضمة،دار الشروق،القاهرة،مصر ،ط  ،1982 ،1ص.57
أبو هنصر محمد الفارابي :أ ارء أهل المديهنة الفاضمة ومضاداتاا ،مؤسسة ههنداوي لمتعميم والثقافة ،القاهرة،

مصر ،د ط ،2012 ،ص.70
3

هناجي تكريتي :فمسفة األخالق عهند الفارابي ،ص. 66/65
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المبحث األول  :السعادة وسبل إدراكها
ويأتي الفارابي عمى ذكر أهنه ماما كاهنت المديهنة الفاضمة فاضمة ،فإهناا لم تكن

بذاتاا ما صصد إليه الفارابي .فاي إال وسيمة لاداية الهناس إلى طريق السعادة
المطمقة. 1

فبالمديهن ة الفاضمة يرتبط عهنده كمال الخمق ،وعهندما يتحقق كمال الخمق الذي

يرتبط بكمال العقل تتح قق لإلهنسان السعادة في الدهنيا ،وكذلك السعادة في الحياة
األخرى ،وذلك ألن الهنفوس الخيرة العارفة عهنده هي وحدها التي تدخل العالم العقمي،
وبقدر درجتاا من المعرفة في الحياة الدهنيا يكون حظاا من السعادة في الحياة

األخرى.

ههنا وكأن الفارابي يعطي معادلة لمسعادة مكوهناتاا كمال الخمق ومديهنة فاضمة

وهنفوس خيرة مع معرفة عقمية صحيحة تهنتج لهنا سعادة في الدهنيا واآلخرة.

إذن عن طريق التعاون تصبح المديهنة فاضمة واألمة فاضمة ومجموعة األمم

فاضمة ،كما يتصف أهل المديهنة الفاضمة بالهنظام والعمم وعشق الفضيمة وأن يكون
الحاكم فياا فيمسوفا حكيما أو هنبيا .2

1
2

ههنري كوربان و آخرون :تاريخ الفمسفة اإلسالمية ،ص. 251
موزه احمد راشد العبار :البعد األخالصي لمفكر السياسي اإلسالمي عهند الفارابي والماوردي وابن تيمية "دراسة

تحميمية هنقدية في فمسفة السياسة"رسالة مقدمة لهنيل درجة الماجيستير في الفمسفة ،ص.132
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المبحث الثاني  :تأسيس المدينة الفاضمة
المبحث الثاني  :تأسيس المدينة الفاضمة
 .1تكوين المدينة الفاضمة

تشبو المدينة الفاضمة جسم اإلنسان ،من حيث أن كل عضو فييا يختص

بالقيام بعمل معين .فإ ن قام كل عضو بما ىو مكمف بو من عمل عمى الوجو

األكمل صار الجسم في مجموعو صحيحا ،والمدينة مستقرة .وتترتب وظائف

المدينة لما تترتب وظائف الجسم ،فنجده في مقابل القمب؛ وىو العضو

الرئيسي رئيس المدينة األعمى ثم تندرج الوظائف إلى أدناىا حيث ال نجد بعد
ذلك أي رياسة أو مرتبة .1يشبو المعمم الثاني المدينة الفاضمة بجسم اإلنسان

الذي تتحد أعضاؤه من أجل القيام بعمميا ويكون القمب ىو العضو الرئيس

فييا كما في المدينة يكون الرئيس ىو الحاكم ويأتي بعده أناس تختمف مراتبيم

وأعماليم.

"وكما أن البدن أعضاؤه في سبيل الحياة ،متفاضمة الفطرة والقوي فييا

عضو واحد رئيس ىو القمب كذلك المدينة أجزاؤىا مختمفة الفطرة .متفاضمة

الييئات ،وفييا إنسان ىو رئيس ،وآخرون تقرب مرتبتيم من الرئيس".2

والعالمة المميزة لممدينة الفاضمة عند الفارابي ،ىي شيوع التعاون بين

أفرادىا لتحصيل السعادة ،إذ عن طريق التعاون تصبح المدينة فاضمة واألمة
فاضمة ومجموعة األمم الفاضمة.

1

محمد عمي أبو ريان :تاريخ الفكر الفمسفي في اإلسالم ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،د

ط ، 1990 ،ص.262

2

جمول خدة معمر :الدراسات الفمسفية األخالقية في الفكر المغاربي المعاص ،صايم عبد الحكيم قسم

الفمسفة ،كمية عمم االجتماع ،جامعة وىران ،الجزائر ،2011/2010 ،ص.37
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المبحث الثاني  :تأسيس المدينة الفاضمة
ويتصف أىل المدينة الفاضمة بالنظام والعمم وعشق الفضيمة وخضوعيم لمبدأ

تقسيم العمل .1إن ما يميز المدينة الفاضمة ىي األخالق التي يتصف بيا
أىميا ،من أجل تحقيق سعادتيم من تعاون وقيام كل منيم بدوره وعممو من
أجل تحقيق سعادتيم وتميزىم.

ولممدينة الفاضمة أجزاء خمسة:األفاضل ،وذووا األلسنة ،المقدرون،

المجاىدون والماليون ،فاألفاضل ىم الحكماء والمتعقمون ،وذووا اآلراء في

األمور العظام ،ثم حممة الدين ،وذووا األلسنة وىو الخطباء ،والبمغاء والشعراء

والممحنون ،والكتاب ومن يجري مجراىم ،وكان في عدادىم والمقدرون ىم

الحساب والميندسون ،واألطباء والمنجمون ومن يجري مجراىم والمجاىدون ىم

مكتسبو األموال في المدينة مثل الفالحين والرعاة والباعة ومن جرى مجراىم.2

يقسم الفارابي المدينة الفاضمة إلى خمس من أعمى المراتب إلى أدناىا ،لكل

عممو حسب قدرتو ومستواه؛ فكما يوجد فييا األفاضل وحممة الدين فييا الرعاة

والباعة ،وىذا ما يحقق تكامل المدينة وتعاون أىميا من أجل بموغ أكمل
الغايات ،وأعمى الخيرات التي ال تطمب لشيء سوى لنفسيا؛ أال وىي السعادة.

يرى الفا اربي أن اإلنسان يصبو إلى الكمال ،وأن الكمال ال يتحقق إال

بالتعاون االجتماعي .اإلنسان بحاجة إلى المجتمع والتعاون ألن ىناك أشياء

ومتطمبات ال يستطيع أن يحققيا وحده ألن كل واحد من الجماعة يقوم بعمل

معين.3

1
2

محمد عمي أبو ريان :تاريخ الفكر الفمسفي اإلسالمي ،ص.264/263
إبراىيم مذكور :أبو نصر الفارابي في الذكرى األلفية لوفاتو 950م ،الييئة المصرية

لمكتاب،القاىرة،مصر ،د ط ،1983 ،ص.273/272
3

ناجي تكريتي :فمسفة األخالق عند الفارابي ،ص.61
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المبحث الثاني  :تأسيس المدينة الفاضمة
وان االجتماعات تكون كاممة أو غير الكاممة فاالجتماعات الكاممة ثالثة

أنواع":عظمى ووسطى وصغرى .فالعظمى اجتماعات الجماعة كميا في

المعمورة ,والصغرى اجتماع أىل مدينة في جزء من مسكن أمة".

أما االجتماعات غير الكاممة "فاجتماع أىل القرية ,واجتماع أىل المحمة،

ثم االجتماع في سكة ثم في منزل"".والمدينة التي يقصد باالجتماع فييا
التعاون عمى األشياء التي ينال بيا السعادة في الحقيقة ىي المدينة الفاضمة

"،والمدينة الفاضمة عند الفارابي "تشبو البدن التام الصحيح الذي يتعاون
أعضاؤه كميا عمى تتميم حياة الحيوان وعمى حفظيا عميو .1يقسم الفارابي

االجتماعات إلى كاممة وغير الكاممة وأفضل ىذه االجتماعات ىي اجتماع

المدينة الفاضمة التي تتميز عن غيرىا من التجمعات في كل شيء.

1

فاروق سعد :مع الفارابي والمدن الفاضمة ،ص.90
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المبحث الثاني  :تأسيس المدينة الفاضمة

 .2مضادات المدينة الفاضمة عند الفارابي:

المدينة الفاضمة التي يتعاون أىميا عمى بموغ أفضل األشياء التي بيا

يكون وجود اإلنسان وقوامو وعيشو وحفظ حياتو .1أن لممدينة الفاضمة عند
الفارابي أربعة مدن مضادة ليا يقول في كتابو المدينة الفاضمة "والمدينة

الفاضمة تضاد المدينة الجاىمة ,والمدينة الفاسقة ،والمدينة المبدلة ،والمدينة

الضالة.2

المدينة الجاىمية :أىميا لم يعرفوا السعادة الحقيقية .وذلك ألنيم عرفوا من

الخيرات التي يظن أنيا ىي الغايات في الحياة ،وىي سالمة األبدان واليسار

والتمتع بالمذات في ىذه الحياة وأنيم يعتقدون أن ىذه ىي السعادة ,3ونيل

المجد والعظمة والسعادة العظمى الكاممة تتحقق عندما تجتمع كل ىذه
الخيرات ليم ،فإذا أصاب أحد أفرادىا شيء من آفات األبدان أو الفقر أو عدم

التمتع بالمذات...الخ ظن ذلك شقاء وعده فسادا ،4يظن أىل ىذه المدينة أن

السعادة في تحقيق المجد والعظمة أن ىذا ىو الخير والغاية في حياتيم

وتنقسم إلى جماعة مدن وىي:المدينة الضرورية ,المدينة البدالة ,مدينة الخسة

والشقوة ،مدينة الكرامة ،مدينة التغمب ،المدينة الجماعية.5

1
2
3

ناجي تكريتي :فمسفة األخالق عند الفارابي ،ص.132
عمي عبد الواحد وافي :المدينة الفاضمة ،نيضة مصر ،القاىرة ،مصر ،د ط ،د س ،ص.78
ناجي تكريتي :فمسفة األخالق عند الفارابي ،ص.133

4مصطفى سيد أحمد :نظرية الدولة عند الفارابي ،مكتبة الجالء الجديدة ،المنصورة ،العراق ،د ط،
 ،1989ص.49
5

فاروق سعد :الفارابي والمدينة الفاضمة ،ص.110
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أ المدينة الضرورية :وىي التي قصد أىميا االقتصار عمى الضروري مما بو

قوام األبدان من المأكول والمشروب والممبوس والمنكوح والتعاون عمى
استفادتيا .1

ب المدينة البدالة :ىي التي كانت آراؤىا وأفعاليا في القديم أراء أىل المدينة

الفاضمة وأفعاليا غير أنيا تبدلت وقد حمت فييا أراء غير تمك واستحالت

أفعاليا إلى غير ذلك .2وىي التي يجتمع بيا أىل النذالة ويتعاونون عمى نيل
الثروة واليسار واالستكثار من إقتناء الضروريات وما قام مقاميا من الدرىم

والدينا .وجمعيا فوق مقدار الحاجة إلييا ال لشيء سوى محبة اليسار فقط وألح
عمييا أي اليسار ىو الغاية في الحياة ،3ويجمع أىميا الثروة وال ينفقون منيا.4

يكون ىم أىميا فقط جمع الثروات وجمع المال وتحصيل الضروريات فقط بعد
أن كانوا من أىل المدينة الفاضمة.

ج مدينة الخسة والشقوة :وىي التي قصد أىميا التمتع بالمذة من المأكول

والمشروب وغير ذلك وبالجممة ،المذة من المحسوس وايثار اليزل والمعب بكل

وجو ومن كل نحو.5

فتعاون األفراد في مثل ىذه المجتمعات ال يكون الغرض منو سد

االحتياجات التي بيا قوام األبدان ،وانما مجرد الحصول عمى المذة .6غاية
أىل مدينة الخسة والشقوة ىو التعاون عمى تحصيل المذائذ والتمتع بيا

1

مصطفى غالب :في سبيل موسوعة فمسفية ،ص.112

3

احمد عدنان عزي :الفكر السياسي عند الفارابي ،مجمة العموم السياسية ،جامعة بغداد ،العراق ،د س،

2جعفر آل ياسين :الفارابي في حدوده ورسومو ،ص.534
لعدد ،39\38ص.187

4محمد عمي أبو ريان :تاريخ الفكر الفمسفي في اإلسالم ،ص.265
5
6

إب ارىيم عاتي :اإلنسان في الفمسفة اإلسالمية نموذج الفارابي ،ص.263
جعفر آل ياسين :الفارابي في حدوده ورسومو ،ص.534
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د مدينة الكرامة:ىي التي قصد أىميا عمى أن يتعاونوا عمى أن يصيروا

مكرمين ممدوحين مذكورين مشيورين بين األمم ،ممجدين معظمين بالقول

والفعل ،ذوي فخامة ،وبياء ،إما عند غيرىم واما بعضيم عند بعض إما عمى
الكرمة عمى تحصيل الشيرة والجاه
التساوي واما عمى التفاضل .1يتعاون أىل ا
والمكانة سواء كانت بين بعضيم أو مع غيرىم.

والمدينة الخسيسة ىي المدينة السعيدة و المغبوطة عند أىل الجاىمية ألن

غرض ىذه المدينة إنما يظير بموغو بعد تحصيل الضروري وبعد تحصيل

اليسار وبالنفقات والكثرة ويكون أفضل أفرادىا وأسعدىم وأغبطيم من توافرت

لو أسباب المعب والمذة أكثر من غيره .2يتنافس أىميا عمى من يكون سعيدا

أكثر بتحصيمو الضروري والكثرة في النفقات.

ه مدينة التغمب :وىي التي قصد أىميا أن يقيروا غيرىم دون أن يقيروا

ىم وتكون غايتيم المذة التي تنال من الغمبة فقط .3وأىميا يتعاونون عمى أن
يكون ليم الغمبة ...ويحبون الغمبة لتحصل ليم إما الضروريات واما اليسار

واما التمتع بالمذات واما الكرامات واما جميع ىذه كميا ...المدن التغمبية ىي
مدن الجبارين أكثر من الكرامية .4يجتمع أىميا عمى أن تكون ليم المذة التي

تحصل من الغمبة ويتصفون بالجبروت.

1
2

جعفر آل ياسين :الفارابي في حدوده ورسومو ،ص.534
مصطفى سيد احمد :نظرية الدولة عند الفارابي ،ص.50

3إبراىيم عاتي :اإلنسان في الفمسفة اإلسالمية نموذج الفارابي ،ص.263
4جعفر آل ياسين :الفارابي في حدوده ورسومو ،ص.529
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المدينة الجماعية :ىي التي كل واحد من أىميا مطمق مخمي لنفسو بعمل ما

تشاء وأىميا متساوون وتكون سننيم أن ال فضل إلنسان عمى إنسان في شي

أصال و إذا استقصي أمرىم لم تكن فييم في الحقيقة ال رئيس وال مرؤوس,1

أىميا يكونوا أحرار العمل كل واحد منيم ما تشاء ال يمنع ىواه قي شيء

أصال.2

فتقوم عمى حرية الفرد المطمقة بدون وازع وال رقيب ,فييا كل واحد عمى ىواه

فال يتقيد بقانون  ,وال يحد من نشاطو نظام وال يعمو عمى رغبتو سمطة3.افرد
المدينة الجماعية ليم الحرية في فعل كل شيء فال قانون يحكميم وال رقيب

يحاسب أفعاليم وىذه ىي السعادة بالنسبة إلييم.

المدينة الفاسقة :يتميز أىميا بأن أرائيم فاضمة ,ويعرفون طريق السعادة

ويعممون اهلل والعقل الفعال ,وباختصار أنيم يعممون كل ما يعممو أىل المدينة
الفاضمة ويعتقدون,ولكن فعميم يكون مثل أفعال أىل المدن الجاىمية4.الينطبق

عمميا عمى عمميا 5.والفاسق ىو الذي يعمم الجميل من القبيح لكنو يقوم بفعل

القبيح وبرغم معرفة أىل المدينة الفاسقة الصواب من الخطأ فإنيم يرتكبون

الخطأ.

1
2
3

إبراىيم عاتي :اإلنسان في الفمسفة اإلسالمية نموذج الفارابي ،ص.530
ناجي تكريتي :فمسفة األخالق عند الفارابي ،ص.133
موزه احمد راشد العبار:البعد األخالقي لمفكر السياسي اإلسالمي عند الفارابي و الماوردي ابن تيمية

"دراسة تحميمية نقدية في فمسفة السياسة "،ص.213
4
5

ناجي تكريتي:األخالق عند الفارابي،ص.134
موزه احمد راشد العبا :البعد األخالقي لمفكر السياسي اإلسالمي عند الفارابي و الماوردي ابن تيمية

"دراسة تحميمية نقدية في فمسفة السياسة ،ص.213
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المدينة الضالة ":ىي التي تظن بعد حياتيا ىذه السعادة ,ولكنيا غيرت ىذه,

وتعتقد في اهلل عز وجل وفي الثواني وفي العقل الفعال أراء فاسدة ال تصمح

عمييا وال أن أخذت عمى أنيا تمثيالت وتخيالت ليا,

ويكون رئيسيا األول ممن أوىم أنو يوحى إليو من غير أن تكون كذلك ويكون

قد استعمل في ذلك التموييات والمخادعات والغرور" .1يكون ىم أىميا جمع

المادة وأن السعادة في تحصمييا ,ورئيسيا يوىم قومو بأنو يوحى إليو وأنو نبي
وكل ىذا كذب وخداع لمناس.

أن سائر المدن الجاىمية إنما تريد كل واحدة منيا أن يرأسيا من يوطئ ليا

متخيرىا وشيواتيا ويسيل ليم السبيل إلييا وينيميم إياىا ويحفظيا عمييم فيم

يأبون رئاسة األفاضل وينكرونيا .

2

وا ذا كانت مضادات المدينة الفاضمة تختمف فيما بينيا تبعا الختالف

الغاية التي يسعى إلى تحقيقيا كل منيا إال أنو ثمة خصال مشتركة تجمع

بينيا جميعا,وتتمثل أوال في تخمف النظام والترتيب االجتماعي .وثانيا في
اختالف مموكيا من مموك المدن الفاضمة .وثالثا في تمادي أىميا في الجيل

والفسق والضالل  ,ورابعا في سيادة العدل الطبيعي بين أفرادىا.3

إن صفات أىل المدن المضادة لممدينة الفاضمة كميا متشابية وأخالقيا فاسدة
وحياتيم متخمفة وال تتطور الن ىم كل واحد ىو نفسو وتحصيل ممذاتو

وسعادتو وكفى.

1
2
3

عمي عبد الواحد وافي:المدينة الفاضمة ،مرجع سابق ،ص.82
جعفر آل ياسين :الفارابي في حدوده ورسومو ،ص.530/529
مصطفى سيد احمد :نظرية الدولة عند الفارابي ،ص.60
56

المبحث الثالث :رئيس المدينة الفاضلة
المبحث الثالث :رئيس المدينة الفاضلة

أن النظام السياسي الذي بناه المعمم الثاني ال يختمف عن النظام

الكوني؛فكالىما يبدأ من الوحدة إلى الكثرة،ومن األكمل إلى األنقص وكالىما

قائم عمى ترابط األجزاء وعمى النظام والترتيب.ومدينة الفارابي ترتكز في

أساسيا عمى األخالق غايتيا الوصول إلى السعادة عن طريق الكمال ويتحقق
ىذا الكمال في التجمعات البشرية التي ال غنى لمفرد عنيا فاإلنسان كائن

اجتماعي بطبعو وعزلتو ال تمبي لو حاجاتو ،وقد جعل ليذه التجمعات شروطا

من أجل تنظيم سياسي يكون لو رئيس يسير شؤون ىؤالء البشر وبناء مدينة

فاضمة خصال أىميا المحبة والتعاون والعدل .واشترط أن يكون ممكيا حاكما
حكيما.فيرى الفارابي أن الحكمة أساس دوام المدينة وسالمتيا ،من كل ما

يمكن أن يجعميا فاسدة.

 1شروط رئيس المدينة :

أن الرئيس ىو الركن األول في المدينة الفاضمة؛ يقول الفارابي في الفصل

الثامن و الخمسون من كتابو فصول منتزعة "رؤساء ىذه المدنية ومدبروىا

يكونون عمى أربعة أصناف أحدىم الممك في الحقيقة وىو الرئيس األول وىو

الذي تجتمع فيو ست شرائط الحكمة والتعقل التام وجودة اإلقناع وجوده التخيل

والقدرة عمى الجياد ببدنو ،وأال يكون في بدنو شي يعوقو عن مزاولة األشياء

الجيادية".1

يشترط الفارابي في رئيس المدينة الفاضمة أن يكون حكيما ،قوي الذىن،

ولو القدرة عمى التخيل وكمال جسده ليستطيع المجاىدة فال يعوقو جسده في
قيامو بالجياد.

1

أبو نصر الفارابي :فصول منتزعة ،ص.66
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يقول الفارابي":فمن اجتمعت فيو ىذه كميا فيو الدستور والمقتدى بو في

سيره وأفعالو .والمقبول أقاويمو ووصاياه وىذا إليو أن يدير بما رأى وكيفما

شاء ،والثاني إال يوجد إنسان اجتمعت فيو ىذه كميا ولكن توجد متفرقة في

جماعة بأن تكون لو جودة اإلقناع وجودة التخيل وآخر يكون لو القدرة عمى

الجياد فتكون ىذه الجماعة بأجمعيا تقوم مقام الممك ويسمون الرؤساء األخيار

وذوي الفضل ورئاستيم تسمى رئاسة األفاضل".1
 2خصال رئيس المدينة:

ال يعتقد الفارابي أن أي إنسان يصمح أن يكون حاكما أو رئيسا لمدولة :

"فرئيس المدينة الفاضمة ليس يمكن أن يكون أي إنسان اتفق ...بل البد أن

تتوافر فيو مجموعة من الخصال الطبيعية حصرىا المعمم الثاني في اثنتي

عشرة خصمة ،تتردد كثير المفكرين السياسيين المسممين منيا أن يكون تام

األعضاء جيد الفيم والحفظ ،والفطنة ،حسن العبارة ,محبا لمتعميم واالستفادة،

غير شره عمى المأكول والمشروب والمنكوح ،محبا لمصدق وأىمو ،كبير النفس

محبا لمكرامة أعراض الدنيا ىينة عنده" .2يأتي الفارابي إلى ذكر خصال السيد
األول في مدينتو ،فيقوم بإعطائو مجموعة خصال من أجل أن يستطيع تسير

أمور المدينة والتحكم في زماميا،وترتيب أمورىا ممخصا إياىا في اثنتي عشر

خصمة ال يمكن أن يستغنى عن أي صفة منيا.

1
2

أبو نصر الفارابي :فصول منتزعة ،ص.66
إمام عبد الفتاح إمام:األخالق...والسياسة ،المجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة ،مصر ،د ط،2002 ،

ص.206
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وعمى الرغم من اجتماع ىذه الخصال في إنسان واحد مطمب شاق وعسير،

فإنيا إن وجدت كان ىو الرئيس الذي ال يرأسو إنسان آخر أصال ،وىو اإلمام
وىو الرئيس األول لممدينة الفاضمة ،وىو رئيس األمة الفاضمة ،ورئيس

المعمورة من األرض كميا.1

وقد جعل الفارابي قيام المدينة وبقائيا وقفا عمى الرئيس ،أن ال يسمم

قيادتيا ألي شخص؛ فينبغي أن يكون معدا لذلك بالفطرة وبالطبع والممكة ،أي

بمواىب فطرية وتوجيو صحيح ،يكون من أىل الطبائع الفائقة وأن تكون لديو
الممكة اإلرادية لتولي أعمال الرياسة.2

وقد بمغ كمال العقل وكمال المتخيمة فأصبح بما يفيضو العقل الفعال عمى
3

قوتو الناطقة حكيما فيمسوفا ،بما يفيضو عمى قوتو المتخيمة نبيا منذ ار

أن الرئيس ىو الركن األول في المدينة الفاضمة .فيو القمة يتربع فوق

نظام تصاعدي تماما كما يتربع الوجود اإلليي فوق قمة الموجودات ...يطبق
في كتابو"أراء أىل المدينة الفاضمة" نفس الوصف عمى رئيس المدينة فيو
يقول بصراحة ووضوح"...وتمك أيضا حال الموجودات .فان السبب األول

(اهلل)نسبتو إلى سائر الموجودات كنسبة ممك المدينة إلى سائر أجزائيا".4ىنا
يقول المعمم األول بأن الرئيس بالنسبة لممدينة كوجود اهلل بالنسبة لمعالم
والموجودات بأكمميا.

1
2

إمام عبد الفتاح إمام :األخالق...والسياسة ،ص.206
يوسف فرحات :الفمسفة اإلسالمية وأعالميا ،ترادكسيم الشركة الشرقية لممطبوعات ،جنيف ،سويسرا،

ط  ،1982 ،1ص .87
3

4

المرجع نفسو ،ص.87

إمام عبد الفتاح إمام :األخالق...والسياسة ،ص.204
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وكما أن الوجود اإلليي ىو أكمل ألوان الوجود في مراتب الموجودات

"فكذلك رئيس المدينة ىو أكمل أجزاء المدينة فيما يخصو ىو أحيانا يقارن بينو
وبين القمب من البدن ،فيقول ":وكما أن القمب يتكون أوال ثم يكون ىو السبب

في أن تكون سائر أعضاء البدن" ،1كذلك رئيس ىذه المدينة ينبغي أن يكون

ىو أوال ،ثم يكون ىو السبب في أن تحصل المدينة وأجزاؤىا ... 2والسبب في
أن تحصل الممكات اإلرادية وفي أن تترتب مراتبيا ،وان اختل منيا جزء كان

ىو المرقد لو بما يزيل عنو اختاللو .3بوجود الرئيس توجد المدينة ،وتترتب
أجزاؤىا ،فمكانو فييا كالقمب من البدن.

ىذا اإلنسان الذي اجتمعت فيو خاصتا النبوة والفمسفة ،ىو في أكمل

مراتب اإلنسانية و أعمى درجات السعادة. 4

وال يمكن أن تحصل ىذه الحال إال لمن توفرت فيو  12خصمة يقول"ال

يمكن أن تصير ىذه الحال إال لمن اجتمعت فيو بالطبع اثنتا عشرة خصمة قد
فطر عمييا".5
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3

إمام عبد الفتاح إمام :األخالق والسياسة  ،ص.204
المرجع نفسو ،ص.205
عبد الرحمان بدوي :الفمسفة والفالسفة في الحضارة العربية ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،

بيروت ،لبنان ،ط  ،1987 ،1ص.246
4
5

يوسف فرحات :الفمسفة اإلسالمية وأعالميا ،ص.87
عمي عبد الواحد وافي :المدينة الفاضمة لمفارابي ،ص.69
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يولد مزودا بيا ،أما الصفات الفطرية فتنقسم خمسة أقسام؛ وآخر منيا

يتعمق بالجسم وقسم يتعمق بالعقل؛ وقسم يتعمق بالقدرة عمى اإلبانة وبالغة
وقسم يتعمق بحب التعمم؛ وقسم يتعمق باألخالق.1

 1أن يكون تام األعضاء ،2تساعده قواىا عمى إنجاز األعمال الخاصة بيا،
فالفارابي يجعل صحة المزاج الجسمي والتركيب العضوي شرطا أساسيا في

صحة النفس والعقل الن النفس صورة البدن و كالىما يشكالن جوى ار واحدا.3

 2أن يكون جيد الفيم والتصور بالطبع لكل ما يقال ويقصد،4فتمقاه يفيمو عمى

ما يقصده القائل وعمى حسب األمر في نفسو والمقصود بيذا الكالم أن يكون

متمتعا باستعداد فطري لعمق التفكير وشمولو بحيث يدرك األمور من جوانبيا

المختمفة.

 3أن يكون جيدا الفطنة ذكيا إذا رأى أي شيء بأدنى دليل ،5فطن لو عمى

الجية التي دل عمييا الدليل .وجودة الفطنة والذكاء إنما تعني حضور الذىن
وسرعة البديية وقوة الحدس بحيث يتمكن صاحب ىذه الخصمة من استنباط

الحمول المالئمة لممشكالت الطارئة من غير بطء .وىي خصمة متممة لجودة
الفيم والتصور ،فيجمع ىذا اإلنسان في شخصو سرعة التفكير إلى عمقو
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5

عمي عبد الوافي :المدينة الفاضمة ،ص.69
المرجع نفسو ،ص.87
عبده الحمو :الوافي في تاريخ الفمسفة العربية ،ص.87
يوسف فرحات :الفمسفة اإلسالمية وأعالميا ،ص.87
المرجع نفسو ،ص.87
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المبحث الثالث :رئيس المدينة الفاضلة
وشمولو وقمما اجتمعت الصفتان في شخص واحد.1

 4أن يكون جيدا الحفظ لما يراه ويسمعو أو يفيمو ويدركو ،حتى يكاد ال

ينساه ،2وليست جودة الحفظ ىنا خصمة عادية ضرورية في كل رئاسة فحسب

بل ىي ،إلى جانب ذلك كمال القوة المتخيمة(والحفظ من وظائف القوة المتخيمة

عند الفارابي) ،ما يعني استعداد ىذا اإلنسان لتمقي الوحي والنبوة.3

 5أن يكون حسن العبارة يواتيو لسانو عمى إبانة كل ما يضمره إبانة تامة ،أي
أن يكون خطيبا فصيحا بميغا4؛ وىنا يحرص الفارابي عمى أن يكون الرئيس

العتيد معمما ومرشدا ألىل مدينتو،فعميو أن يتمتع بيذا االستعداد الفطري لجودة

التعبير ثم ينميو بعد ذلك بالتمرس.5

 6أن يكون محبا لمعمم منقادا لو ،6ال يؤلمو في سبيمو تعب وال يؤذيو كد،

واالستعداد لمتعمم ىو الرغبة ،تبقى القدرات الطبيعية األساسية موجودة بالقوة

وال يكون ليا وجود بالفعل.7

 7أن يكون غير شره إلى المأكول والمشروب والمنكوح ،متكببا بالطبع لمعب

كارىا المذات الناتجة عنو ،8مبغضا لمذات الكائنة عن ىذه انو شرط االعتدال
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7
8

عبده الحمو :الوافي في تاريخ الفمسفة العربية ،ص.150
يوسف فرحات :الفمسفة اإلسالمية ،ص.87
عبده الحمو :الوافي في تاريخ الفمسفة العربية ،ص.150
يوسف فرحات :الوافي في تاريخ الفمسفة العربية ،ص.87
عبده الحمو :الوافي في تاريخ الفمسفة العربية ،ص.151
يوسف فرحات :الفمسفة اإلسالمية وأعالميا ،ص.87
عبده الحمو :الوافي في تاريخ الفمسفة العربية ،ص.151
يوسف فرحات :الفمسفة اإلسالمية وأعالميا ،ص.87
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في كل شيء ألن اإلسراف في طمب المذة الحسية يصرف الذىن بالطبع عن

طمب الكمال العقمي والروحي.1

 8أن يكون محبا لمصدق وأىمو مبغضا لمكذب وأىمو ،2مبغضا لمكذب وأىمو،
فيو مولده وصباه ،صاحب طبيعة ميالة لمصراحة واالستقامة.3

 9أن يكون كبير النفس محبا لمكرامة وطمب الرفعة ،4تكبر نفسو بالطبع عن

كل ما يشين من األمور ،وتسمو نفسو بالطبع إلى األرفع منيا .والشك في أن
كبر النفس وحب الكرامة ىما من الخصال التي تحمي الرئيس من التجارب

الكثيرة التي يتعرض ليا ،تقيو المزالق العديدة التي يقع فييا أصحاب السمطة.5

السمطة.5

10أن يكون محبا لمعدل وأىمو مبغضا لمظمم والجور ،6وأىميما ،وأن يكون

غير صعب القياد إذا دعي إلى العدل ،بل صعب القياد إذا دعي إلى الجور

والى القبيح .والميل إلى العدل واإلصرار عميو وبغض الظمم وأىمو واالبتعاد

عنو ،ليو من أىم الخصال التي تؤىل اإلنسان لقيادة المدينة الفاضمة إلى

الحق والخير والسعادة.7
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عبده الحمو :الوافي في تاريخ الفمسفة العربية ،ص.151
يوسف فرحات :الفمسفة اإلسالمية وأعالميا ،ص.87
عبده الحمو :الوافي في تاريخ الفمسفة اإلسالمية ،ص.151

يوسف فرحات :الفمسفة اإلسالمية وأعالميا ،ص.87
عبده الحمو :الوافي في تاريخ الفمسفة العربية ،ص.152
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يوسف فرحات :الفمسفة اإلسالمية وأعالميا ،ص.87
عبده الحمو :الوافي في تاريخ الفمسفة العربية ،ص.152
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 11أن يكون قوي العزيمة .جسو ار .مقداما ،1غير خائف وال ضعيف النفس.

فيو رجل يجمع الشجاعة في قول الحق وفي تحقيق العدالة إلى معرفة الحق

والعدالة وحبيما.2

 12أن يكون الدنيا والدرىم وسائر أعراض الدنيا ىينة عنده .3إنو ،بكممة،

اإلنسان الذي ولد عمى الزىد بالدنيا وزينتيا ،فكانت مباىجيا حقيرة في نظره.

ىذا ىو الرئيس الذي ال يرأسو إنسان آخر أصال ،وىو اإلمام وىو الرئيس

األول لممدينة الفاضمة ،وىو رئيس األمة الفاضمة "إال أن اجتماع ىذه الخصال

كميا في إنسان واحد صعب ،فمذلك يوجد من فطر عمى ىذه الفطرة إال األقل

من الناس.4

فيذا ىو اإلنسان الذي خمق لمرياسة .فيو يرأس غيره وال يمكن لغيره أن

يرأسو .فيو إمام الناس.وخميق بمثمو أن يكون رئيسا لمختمف المجتمعات

الكاممة الفاضمة:مجتمع المدينة الفاضمة؛ ومجتمع األمة الفاضمة؛ ومجتمع

المعمورة الفاضمة.5

أما إذا استحال في وقت من األوقات وجود شخص ىذه صفاتو ،فالبد

من أن تؤرخ الشرائع التي سننيا الرئيس سابقا ،ويعيد بتطبيقيا إلى رئيس
جديد شرط أن تجتمع ست صفات:

 1الحكمة وىي أولى الخصال وأىميا.
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يوسف فرحات :الفمسفة اإلسالمية وأعالميا ،ص.87
عبده الحمو :الوافي في تاريخ الفمسفة العربية ،ص.152
يوسف فرحات :الوافي في تاريخ الفمسفة العربية ،ص.152
عبده الحمو :الوافي في تاريخ الفمسفة العربية ،ص.152
عمي عبد الواحد وافي :المدينة الفاضمة لمفارابي ،ص.69
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 2العمم والحفظ الشرائع والسير التي دبرىا األولون ،1محتذيا بأفعالو كميا حذو
تمك بتماميا.

 3أن يكون لو جودة روية وقوة استنباط فيما سبيمو أن يعرف في وقت من

األوقات الحاضرة من األمور والحوادث التي تحدث ،مما ليس سبيميا أن يسير

فيو األولون ،ويكون متحريا فيما يستنبطو من ذلك صالح المدينة.2

 4جودة االستنباط ما لم يرد من السمف ،3ويكون فيما يستنبطو من ذلك
محتذيا حذو األئمة األولين.

 5جودة اإلرشاد بالقول إلى شرائع األولين ،4ال يكفي أن يكون ممما بيذه
الشرائع ...بل يجب كذلك أن يكون قاد ار عمى تعميميا لمناس وارشادىم إلييا

وأن يصل في ىذا المضمار إلى درجة الجادة.5

 " 6أن يكون لو جودة ثبات ببدنو في مباشرة أعمال الحرب وذلك أن يكون
معو الصناعات،الخادمة والرئيسة".6يقصد صناعة الحرب األصيمة

والصناعات المتصمة بيا الخادمة ليا .ويشترط ذلك في الرئيس ألنو القائد

األعمى لجنوده.7
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يوسف فرحات :الفمسفة اإلسالمية وأعالميا ،ص.88
عبد الرحمان بدوي :الفمسفة والفالسفة في الحضارة العربية ،ص.250

يوسف فرحات :الفمسفة اإلسالمية وأعالميا ،ص.88
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المرجع نفسو ،ص.88
عمي عبد الواحد كافي :المدينة الفاضمة ،ص.75
أبو نصر الفارابي :كتاب أراء أىل المدينة الفاضمة ،ص.130
عمي عبد الواحد وافي :المدينة الفاضمة ،ص.76
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فإن لم يوجد إنسانا واحدا اجتمعت فيو ىذه الشرائط ولكن وجد اثنان،

احدىما حكيم،والثاني فيو الشرائط الباقية،كانا ىما الرئيسان في ىذه

المدينة.وفإذا تفرقت ىذه في جماعة ،وكانت الحكمة في واحد والثاني في واحد
والثالث في واحد والرابع في واحد والخامس في واحد والسادس في واحد،

وكانوا متالئمين ،كانوا ىم الرؤساء األفاضل.1

ولما كان الرئيس القائم بالمدينة ليس ممكا ،والبد من وجود ممك حكيم فان

لم يكن فان مآل المدينة اليالك حتما.2

إن ما اسماه فيمسوفنا بالخصال الست التي تحصل لإلنسان بعد أن

يكبر .وىي خصال اإلنسان الكامل بالفعل عقميا وأخالقيا وروحيا واجتماعيا
وجسديا.والشك في أن الحكمة والنبوة ىما أىم الصفات إطالقا .وكما أكد

الفارابي عمى أن الرئاسة يجب أن تقترن بوحي من اهلل ،كما أكد عمى ضرورة
الحكمة في الرئاسة ،الن الحكمة ىي معرفة المبادئ في األمور الجزئية.3

"فالفيمسوف والنبي ىما أجدر الناس بتولي رئاسة المدينة الفاضمة ألنيما

ينيالن من منيل واحد رفيع ،ويرميان إلى غاية واحدة سامية وألن كمييما،

بمواىبو الخاصة واستعداده لتمقي األسرار اإلليية ،يستطيع االتصال بالعقل

الفعال ،الذي ىو ،عند الفارابي ،منبع الوحي واإلليامات السماوية ،ومصدر

الشرائع والنواميس الضرورية لسير الجماعات البشرية".4
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أبو نصر الفارابي :كتاب أراء أىل المدينة الفاضمة ،ص.130
المصدر نفسو ،ص.130
عبده الحمو :الوافي في تاريخ الفمسفة العربية ،ص.150
المرجع نفسو ،ص.150
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فإذا لم يتوفر إنسان مجتمع فيو ىذه الخصال ،بل اثنان أو أكثر توفرت

الحكمة في أحدىم وتوزعت ،شكمو جميعا مجمس حكومة برئاسة صاحب

الحكمة .أما إذا فقد الحكيم من المدينة فال مفر ليا من اليالك والفساد ،ولو

توفرت ليا كل الخصال الباقية ،الن الحكمة ىي لصفة األساسية التي ال قيام
لدولة وال استمرار لحكمة بدونيا.1

رئيس المدينة ىو أكمل أجزاء المدينة فيما يخصو ،ولو أفضل ما يشاركو

فيو غيره من أعضاء المدينة شأنو شأن العضو الرئيسي في البدن وىو

القمب.إذ ىو بالطبع أكمل األعضاء وأتميا.2

يخرج الفارابي عن وصف الرئيس اإلنسان إلى وصف الرئيس الذي ىو

فوق اإلنسان ،أو يكون إنسانا يوصى إليو تتوسط العقل الفعال" ،ويكون بما

يفيض منو إلى عقمو المنفعل حكيما فيمسوفا أو متعقال عمى التمام ،وبما

يفيض منو إلى قوتو المتخيمة بيتا منذ ار بما ستكون ومجب ار بما ىو األتي من

الجزئيات...وىذا اإلنسان ىو في أكمل مراتب اإلنسانية ،وفي أعمى درجات
السعادة...وىذا اإلنسان ىو الذي يقف عمى كل فعل يمكن أن يبمغ بو
السعادة.ىذا أول شرائط الرئيس".3
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يوسف فرحات :الفمسفة اإلسالمية وأعالميا ،ص.88
عبد الرحمان بدوي :الفمسفة والفالسفة في الحضارة العربية ،ص.246
المرجع نفسو ،ص.247
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وفي نهاية بحثي هذا نقول أن:

يرى الفارابي أن األخالق كسبية لدى الفرد ،يولد باستعدادات وامكانات وىو

من يطورىا بالعادة والتكرار ،سواء كانت أخالقا محمودة أو مذمومة.

يتحدث الفارابي عن الفضيمة بصفتيا ممكة عقمية تصدر عنيا أفعال إرادية

تحقق السعادة فالف ضائل ىي الخير والرذائل ىي الشر ،وقسم مجموع الفضائل إلى

أ ربع أنواع الفضائل النظرية ،والفكرية ،الخمقية ،وأخي ار العممية ،ولكل منيا دوره في
تحصيل المعارف وتسير حياة األفراد ،واجتماعيا يحقق الكمال اإلنساني.

ويأتي عمى ذكر المعرفة ومصدرىا فيقول أنيا تبدأ حسية ثم عقمية ومجموع

المعارف تكون من التجربة ،ثم ينتقل إلى العقل عن طريق المخيمة ،إلى الصورة

العقمية .كما يقول بالمعرفة اإلشراقية التي تقذف في اإلنسان ،ويؤكد أن ىذه
الفضائل ىي سبيل الوصول إلى السعادة.

ويقول بضرورة االجتماع البشري ،فالفرد ال يمكنو تحقيق حاجاتو بمعزل عن

الغير ،فتعاونو مع غيره وتبادل المحبة ،واستعمال العقل والحكمة في تسير شؤونو

لتعايشو مع الغير وسعيو لبموغ أعمى درجات الكمال وىذا الكمال ىو الموصل

لمسعادة القصوى التي تطمب لذاتيا وليس لشيء آخر ،وتكون ىذه السعادة في الدنيا

واآلخرة.

وفي ظل اإلجتماع البشري يحاول الفارابي بناء مدينة فاضمة بشروط تحكم

الجميع ،وأخالق ،أن اتبعيا ،أىل المدن واألمم لم تتحول المدينة إلى أحد

مضاداتيا ،فمضادات المدينة الفاضمة كثيرة.

مضادات المدينة الفاضمة كثيرة وكل مدينة منيم يسعى أىميا إلى تحقيق غاية

مع إىمال الباقي ،ولكل منيا اسم (المدينة الضالة ،والفاسقة ،والجاىمة ،ومدينة
الغمبة )...ىذه المدن لم تكن أخالقيا فاضمة فانقمبت إلى فاسدة.
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خاتمة
ويرى الفارابي أن رئيس المدينة الفاضمة يجب أن تتوفر فيو صفات فطرية،

ويذكر ما يجب أن يتوفر فيو من صفات تؤىمو ألن يكون حاكما فيمسوفا.

وان لم تتوفر مجموع الصفات في شخص واحد فال مشكمة أن تتكون في

شخصين أو ثالث ،شريطة أن تتوفر الحكمة في أحدىم ،فإن لم تتوفر الحكمة ،كان

مآل ىذه المدينة الزوال والتحول إلى مضادات المدينة الفاضمة.

أن األخالق عند الفارابي ترتكز عمى مجموع الفضائل وعمى الفرد اكتسابيا،

فيي أساس كل خير وكمال ،وبالخير والكمال يكون بموغ السعادة ،وقد ربط المعمم

الثاني األخالق بالسياسة من خالل المدينة الفاضمة .فصالح المجتمعات يكون
باألخالق وما دونيا ال يمكن أن يسودىا أمان وال تعاون وال رقي ،وتتحول إلى أحد

المدن الفاسدة.
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