
 

 عمادة الدراسات العميا 
 جامعة القدس

 

 

 

 

 نصر الفارابي النظرية السياسية عند أبي
 (قصوىالالفاضمة حتى السعادة  من الممَّة)

 

 

 أماني ىاشم حسن زين الدين
 

 
  

 رسالة ماجستير
 
 

 القدس ـ فمسطين
 

 

 م2012/  ھ1439



 

 
 

 نصر الفارابي النظرية السياسية عند أبي
 (الفاضمة حتى السعادة القصوى من الممَّة)

 

 

 إعداد

 أماني ىاشم حسن زين الدين
 

 فمسطين–جامعة القدس – فمسفة/ عموم سياسيةبكالوريوس 
 

 

 

 سري نسيبة. د. أ: المشرف

 

 

الفمسفة في  لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في قدمت ىذه الدراسة استكمالً 
 جامعة القدس-كمية الدراسات العميا -دائرة الفمسفة  – اإلسالم

 

 م2012/  ھ1439



 جامعة القدس  
 عمادة الدراسات العميا 

 برنامج الفمسفة في االسالم 
 

 
 إجازة الرسالة

 
 النظرية السياسية عند أبي نصر الفارابي

 (الفاضلة حتى السعادة القصوى من الملَّة)
 

 

 .أماني هاشم حسن زين الدين: إعداد

 .23932141: الرقم الجامعي

 .سري نسيبة. د. أ: المشرف

هم ؤ لجنتتتة المناقشتتتة المدرجتتتة أستتتماأعضتتتا  متتتن   4/11/2112 بتتتتاري  الرستتتالة وأجيتتتزت نوقشتتتت هتتت   

 :وتواقيعهم

  :التوقيع          سري نسيبة. د. أ :رئيس لجنة المناقشة -3

 .............:التوقيع              أ. د. شكري العبد ا : داخمي ممتحنا    -2

 ............. :التوقيع      د. محمود زياد  :خارجيا   ممتحنا    -1

 

 

 

 فمسطين-القدس

 م2132 / ھ3919



 إىداء

 إلى البلمنطؽ مف المنطؽِ 

 مف السعادة القصوى إلى البلسعادة

 حتبلؿاال ترقد جثاميف شهدائنا العشرة في ثبلجاتِ 

 مف عدة أشهر تعدى رقود بعضهـ ألكثر

 واألخبلؽ والفضيمةِ  والمعقوؿِ  عف المنطؽِ  بينما أنا أكتبُ 

 السنيف وأكثر مئاتِ  مف قبؿِ 

 ال أجد أيًا مف هسا المصطمحات في مدينتكـ  

 فقط لكونكـ مقدسيي الهوى والهوية

 كـ الفاضمة أحاوؿ جاهدًة أف َأِجد ما أطمقه عمى مدينتِ 

 اؿحتبللها الض  اب

 ها، وأبوابِ أزقتهاها، ها، حاراتِ أحجارِ  كـ بكؿ  فمدينتُ 

 فاضمة

 فقط مف سأطمؽُ  اهلل المختار هـ شعبِ بعدا أولئؾ السيف ينعتوف أنفسهـ 

 نا فاضمةكـ فمدينتُ ضبللُ  ف طاؿَ ا  اؿ، و الض   عميهـ الشعبَ 

 كـ لف يدـو وضبللُ 

 المحتجزة ها العشرةِ إلى مدينتي الفاضمة "القدس" وقناديمِ 

 هاومقدساتِ  القدسِ  أسوارِ  فوؽَ  رفرؼُ التي تُ  إلى األرواحِ 

 كـسمحوا لي بأف أهدي عممي هسا ألرواحِ اا جميعًا من   لؤلكرـِ 

أماني ىاشم حسن زين الدين
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 :إقرار

نتيجػػػة أبحػػػاثي  وأنهػػػا ،لنيػػػؿ درجػػػة الماجسػػػتير ،دمت لجامعػػػة القػػػدسأنهػػػا قُػػػبهػػػسا الرسػػػالة  معػػػدّ أنػػػا  قػػػر  أُ 
لػػـ يقػػدـ لنيػػؿ  ،أي جػػز  منهػػا أوحيثمػػا ورد، وأف هػػسا الرسػػالة  إليػػهباسػػتثنا  مػػا تمػػت اإلشػػارة  ،الخاصػػة

 درجة ألي جامعة أو معهد.
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 أماني هاشـ حسف زيف الديف

 4/11/2112 التاري :

  



  ب

 

 

 وعرفان شكرٌ 

 استجابة لقول الرسول صمى اهلل عميو وسمم: 

 "من ل يشكُر الناَس ل يشكُر اهلل"

 

بالفضؿ ألهمه، فإنني أتقدـ بالشكر والتقدير لوالدي  أطاؿ اهلل بقا هما، إخوتي وأخواتي، طفمتي اعترافًا 
 وروح زوجي الشهيد، أصدقائي المرافقيف لكؿ المحظات، الصابريف عمى مشاؽ  خطواتي المتعبة.

 

أولى خطواتي وأتقدـ بجزيؿ الشكر واالمتناف إلى مف اعتبرني طفمته الصغيرة، وأخس بيدي كي أخطو 
ة"، السي أشرؼ عمى هسا الرسالة، حيث كاف يبنحو سم ـ العمـ والمعرفة، إلى البرفسور "سري نس

 لتوجيهاته ومبلحظاته دوٌر مهـٌ وأساسٌي إلنجاز هسا العمؿ.

 

 دمتم لي وأدامكم اهلل ذخرًا لموطن

 

 أماني ىاشم حسن زين الدين
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 المصطمحات
 

كممة يونانية األصؿ، مركبة مػف جػزأيف، همػا "فيمػو" وتعنػي محبػة، "وسػوفيا" وتعنػي الحكمػة  :الفمسفة
وعميػػه تػػدؿ كممػػة الفمسػػفة مػػف الناحيػػة االشػػتقاقية عمػػى محبػػة الحكمػػة أو إيثارهػػا، وقػػد نقمهػػا 
العػػرب إلػػى لغػػتهـ بهػػسا المعنػػى فػػي عصػػر الترجمػػة. رالفػػارابي أبػػو نصػػر، كتػػاب الحػػروؼ، 

 (.73ص، 2006، 1طبيروت، دارالكتب العممية، س الديف، تحقيؽ إبراهيـ شم

هي التي يتعاوف أهمها عمى بموغ الكماؿ األخير، السي هو السعادة القصوى، فمسلؾ يمػـز أف  :المدينة الفاضمة
يكػػوف أهمهػػا خاصػػة سوي فضػػائؿ دوف سػػائر المػػدف. رالفػػارابي أبػػو نصػػر، فصػػوؿ منتزعػػة، 

 (.46، ص1993، 2فوزي نجار، بيروت، دار المشرؽ، ط حقيؽت

هي التي قصد أهمها االقتصار عمى الضروري مما به قواـ األبداف مػف المػأكوؿ والمشػروب  :الضروريةالمدينة
والممبػػوس والمسػػكوف والمنكػػوح، والتعػػاوف عمػػى اسػػتفادتها. رالفػػارابي أبػػو نصػػر، كتػػاب  را  

 (.2002، 8ألبير نادر، بيروت، دار المشرؽ، طأهؿ المدينة الفاضمة، تحقيؽ 

 (.88ص ،و القانوف أو الشريعة. رالفارابي، كتاب الحروؼجمع الناموس، وه :النواميس

إنمػػا يكػػوف بالمقػػدمات التػػي هػػي فػػي بػػادئ الػػرأي مػػؤثرة ومشػػهورة، وبالضػػمائر والتمثػػيبلت،  :اإلقناع
، كتػػػػاب خارجػػػػة عنهػػػػا. رالفػػػػارابي نػػػػت أمػػػػوراً وبالجممػػػػة بطػػػػرؽ خطبيػػػػة، كانػػػػت أقاويػػػػؿ أو كا

 (.132، صالحروؼ

القدرة عمى المخاطبة باألقاويؿ التي بهػا تكػوف جػودة اإلقنػاع فػي شػي  مػف األمػور الممكنػة  :الخطابة
التػػػي شػػػأنها أف تػػػؤثر أو تجتنػػػب، ليػػػر أف الفاضػػػؿ مػػػف أصػػػحاب هػػػسا القػػػوة يسػػػتعممها فػػػي 

 (.62، صأبو نصر، فصوؿ منتزعةرالفارابي الخيرات ويستعممها الدهاة في الشرور. 

هي التي يناؿ السائس بها نوعًا مف الفضيمة ال يمكف أف يناله إال بها، وهي أكثر مػا يمكػف  :السياسة الفاضمة
 (.92، صر، فصوؿ منتزعةأف يناله اإلنساف مف الفضائؿ. رالفارابي أبو نص

أف يكوف اإلنساف سا رأي، أو جيد الرأي، وهو أف يكوف اإلنساف فاضبًل خيرًا في أفعاله ثـ  :جودة الرأي



  خ

 

أف يكوف قد جربت أقاويمه و راؤا ومشوراته مرارًا كثيرة فوجدت سديدة مستقيمة تنتهي 
باإلنساف إسا استعممها إلى عواقب محمودة، ويكوف قد صار لسلؾ مقبوؿ الرأي، أي مف 

 (.59، ص، فصوؿ منتزعةرالفارابيمف فضيمة. كثر ما اشتهر به 

في الحقيقة هو السي لرضه ومقصودا مف صناعته التي يدبر بها المدف أف يفيد نفسه  :الممك
، لمهنة الممكية. رالفارابيوسائر أهؿ المدينة السعادة الحقيقية وهو الغاية والغرض مف ا

 (.47فصوؿ منتزعة، ص

الشخص الثاني يستأهؿ كرامة إلى مقدار ما، واألوؿ يستأهؿ كرامة وهي تعني بأف يكوف  :الستيالة
أعظـ. رالفارابي أبو نصر، السياسة المدنية، تحقيؽ فوزي النجار، بيروت، دار المشرؽ، 

 (.90، ص1993، 2ط

هو مجموعة النصوص المقدسة الثابتة تاريخيًا. رالشريؼ ماهر، رهانات النهضة في الفكر  :الدين
 (.148، ص2000ا، دار المدى لمثقافة والنشر، العربي، سوري

هو االجتهادات البشرية لفهـ تمؾ النصوص وتأويمها واستخراج دالالتها، وأنه كاف مف  :الفكر الديني
الطبيعي أف تختمؼ االجتهادات البشرية مف عصر إلى عصر، ومف بيئة إلى بيئة، وأف 

 (.148، صمصدر السابؽرال الواحدة.تتعدد االجتهادات مف مفكر إلى مفكر داخؿ البيئة 

 :القوة الناطقة

 

 

هي التي بها يمكف أف يعقؿ المعقوالت، وبها يميز بيف الجميؿ والقبيح، وبها يحوز 
كتاب  را  أهؿ المدينة  الصناعات والعموـ، ويقترف بها أيضًا نزوع نحو ما يعقمه. رالفارابي،

 (.87ص ،الفاضمة

 



  د

 

  ممخص
 
والسي  ،، مف فبلسفة المسمميف1هػػ(339الفارابيرمحمد بف أوزلغ بف طرخاف المتوفيعتبر أبو نصر ا

سكر له القفطي قائمة مف مؤلفاته المتنوعة منها ما تناوؿ المنطؽ، الطبيعيات، النواميس، األخبلؽ وما 
عمى مجموعة معينة مف كتبه في  هاهتماماجؿ  ت الباحثةركز البحث وخبلؿ هسا  .بعد الطبيعة

 كتاب آراء، السياسة المدنيةكتاب ، كتاب فصول منتزعة، ةكتاب الممَّ ، كتاب الحروف" :هي ،السياسة
مف خبللها التحقؽ مف المعنى السي كاف  ةمحاول 2".المدينة الفاضمة وكتاب تحصيل السعادة أىل
 وتحميؿ ما سكرا في كتبه. ،يريدا

 مفت حاول ستكشافيةاخطوات إلى المطموب مف خبلؿ الباحثة تـ األنتها  مف البحث وبالتالي وصمت 
 ،لمنظر لنا كقرا  الفتتيفبيف سطور الفارابي قضيتيف رأت ف نظرية الفارابي السياسية، حيث اخبللها تبي

وتدرجها في  ،بنشو  األمةة الفاضمة التي يصفها تاريخيًا بداية ا إظهار موقؼ الفارابي مف المم  مأوله
ة الفاضمة مف التي تؤدي لتحقيؽ المم   ،الخطاب البرهانيب وتنتهي ،العموـ التي تبدأ باألسموب الخطابي

بؿ ،تعتمد األسموب البرهاني اليقينيوالتي ال  ،حتوته وعاش في كنفهااسبلمية التي ة اإلوالمم   ،جهة
 ،عتماد عمى أسموب الخطاب الجدلي والخطابيوبالتالي اال ،المعجزات مف جهة أخرىو ؿ كتفت بالمثُ ا

الفبلسفة السيف يتبعوف أسموب المنطؽ األرسطي أرقى عممًا مف أهؿ الكبلـ والفقها   يعتبر ترااحيث 
قناع ويستندوف إلى بادئ الرأي والمبادئ النقمية "السمعية" إل ،السيف يتبعوف أسموب الجدؿ والخطابة

التي تصورها بالممة الفاضمة  تليس التي عاش في كنفها ف الممة االسبلميةأرى ومف هنا نجمهورهـ، 
 .كونها ال ترتقي لمشروط المرجوة

 كاف إس التأكد مف ت الباحثةخبلله حاول والسي مف ،طرح في البحثالسي  خراآلشؽ اللى النظر إ ثانياً 
وسلؾ مف خبلؿ المقارنة بيف الحاكـ النبي  ،تها تجعؿ منها لير فاضمةييقين وعدـ التخيبلت حقاً 

حيث رؤية الفارابي التي تحصؿ لمفيمسوؼ عف طريؽ التسمسؿ المعرفي ال تحصؿ  ،والحاكـ الفيمسوؼ

                                                           

لبناف، بيروت، دار صادر لمنشر،  ،153ص ،1972ابف خمكاف، وفيات األعياف في طبقات األطبا ، تحقيؽ إحساف عباس،  1
 مجمد خامس.

لمقفطي، لبلطبلع بشكؿ أوسع بخصوص الفارابي ومؤلفاته. القفطي، أخبار أخبار العمماء بأخبار الحكماء"، العودة إلى كتاب " 2
 .مكتبة المتنبي، القاهرة، 609-608صسنة نشر، وف العمما  بأخبار الحكما ، بد



  ذ

 

وقضية الوحي  ،مف خبلؿ هسا البحث القضية التي تربط بيف النبي والفيمسوؼالباحثة  بيفتف ،ينبلم
 ،المضادة لها ؿلمماإلى أنواع  ت الباحثةتطرقة الفاضمة مم  وبعد الوصوؿ إلى حاكـ ال ،همايبالنسبة لكم

صؿ في نهاية توالتي تختمؼ حسب لايتها، ل ،الفاضمة ةمأنواعها وسعادتها ومقارنتها مع الم ةمبين
مع توضيح  مف عدمه،ألتبيف فضمها  ،لقا  نظرة عامة لممنظومة التي تصورها الفارابيالمطاؼ إل

إلى نماسج  في حديثها منتقمة ،حقؽ مف خبلؿ المدينة الفاضمةتالتي ت ا،نظر وجهة مف مفهوـ السعادة 
 ابيف مف خبللهتل ،جتمعت مع الفارابي أنها حاكت العالـ اإلسبلمي والعربيا ،مت بطرحهااسياسية ق

الفترة الزمنية التي وجدت  ىختمفت في أسموبها ونهجها إال أنها ال تحاكي سو اف ا  بأف النظـ السياسية و 
 نها ليست صالحة لكؿ زماف ومكاف.إإال  ،ها يمكف أف يكوف لها أثرفي

 النتائج:

في تصورا لممدينة  اً أساسي اً والسي لعب دور  ،باإلضافة لمفكر اليوناني ،الفارابي بالواقع المعيشي تأثر -1
 الفاضمة.

الفروؽ الفكرية بيف مراعاة ل :األوؿ ،الفارابي كانت لسببيف ستخدمهااالدينية التي  األلفاظ الفمسفية -2
سوا  مف  ،لمحافظة عمى حياته مف الخطرا :ثانيال ،لمجميع اً ولكي يكوف تصورا قريب ،األفراد

عمى سبيؿ المثاؿ أستخدمها  "الوحي"حيث أف هنالؾ الفاظ عديدة مثؿ  السمطة الحاكمة أو األفراد
كونه عاش في ل المختمفة باإلضافةسوي المستويات العقمية لكي يقربها لفكر كؿ األفراد الفارابي 

ته وحياته عمؿ عمى المحافظة عمى فكر فكنؼ ممة إسبلمية وكاف يتصور ممة مغايرة لمممة الموجودة 
 .مف خبلؿ تقريب األلفاظ

ف كؿ سعادة أو هدؼ أو لاية إعمى سلؾ ف وبنا ً  ى،خر ومف فئة أل ،السعادة تختمؼ مف فرد آلخر -3
 هي إال لتمؾ الفترة تحاكي واقعها وزمنها ومكانها.يسعى إليها إي تصور سياسي ما 

لكنها لير سلؾ في زمف  ،بتصوراو الفارابي كانت فاضمة لزمنه  اأف المدينة الفاضمة التي يتصوره -4
 فكؿ زماف له حاكمه وتصورا وفكرا السي ال يناسب كؿ الفترات واألزمنة. ،ليرا وبتصورهـ
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 التوصيات:
،النه يعتبر عند المسمميف ،السعادة المعرفية وعبلقتها بالسعادة األخرويةمفهوـ ضرورة البحث في 

ف كانت السعادة إوسلؾ مف خبلؿ محاولة بياف  ،يستحؽ البحث فيه بشكؿ موسع ودقيؽ موضوعاً 
 ما نادى به الفارابي مختمؼ.ف أالمعرفية هي جز  مف الجنة أـ 
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Alfarabi's political theory: from the virtuous city to the attainment of 

happiness. 
 

 

Prepared by: Amani Hashem Hassan Zain Al-Deen  

Supervisor: Prof. Sari Nusseibeh  

Abstract  

Abu Nasr Al-Farabi (Muhammad ibnUzlaghbin Tarkhan, died 339 hijri) was 

considered a Muslim philosopher whose various works as mentioned by 

Alquftiincluded those on logic, the natural sciences, ethics and metaphysics. 

In this thesisI focused on a particular aspect of his work, namely, his political 

theory. The primary texts consulted were Al-ḥurūf, Al-Milla, FusūlMuntazaʿa, 

Al-siyāsa Al-madaniyya, Arā’ AhlAl-madīnaAl-fāḍila, and TahṣīlAl-sa’āda. 

What this research has shown is the remarkable conclusion that al-Fārābī did 

not believe that the Islamic polity in which he lived satisfies the conditions he 

sets for the virtuous city. This conclusion is reached from the account he 

provides for the development of the virtuous polity, which he essentially 

explains as a naturalintellectual development of a nation/language community 

that culminates with the use of demonstrative reasoning (philosophy).Laws 

proceeding from demonstrative philosophy would define the constitution of 

the virtuous city. In contrast with this natural account of a community’s 

intellectual and political evolution, Al-Fārābītells us that the opinions and acts 

prescribed for the religious city are similitudes of those defined by 

philosophy, the discourse expressing them extending as far as rhetoric and 

dialectic, but not beyond that to demonstration. Pointedly, al-Fārābī declares 

that such a religion (political community) may follow upon the formation of a 

virtuous (i.e., philosophic) polity, thereby coming to contain in its discourse 

images that closely resemble the truths revealed by philosophy; such a 

religion may be followed by another, where the images used in this (second 

religion) come to resemble those of the first, but now becoming farther away 

from the original truths (of philosophy). He continues by saying that 

Philosophy may now be introduced into this (second) polity, where clearly a 

potential schism may arise between the polity’s (rhetorical and dialectical) 
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discourse, and philosophy’s (demonstrative discourse). Al-Fārābī’s account 

clearly invokes an actual history as he saw this: a language/nation community 

emerging in ancient Greece and culminating with Aristotelian philosophy, this 

then being followed by two religious phases (Christianity and Islam) and the 

eventual introduction of philosophy to the Muslim world. 

The above account invites the reader to take a closer look at what is meant by 

the ‘first’ law-giver, or leader: whether Al-Fārābī’s definition of these 

corresponds with his understanding of the philosopher and prophet. While 

many studies on the subject have argued that, though their respective means to 

arriving at the truth are different from one another he nonetheless considers 

the philosopher and the prophet to play the same role, this study tries to show 

that the inspiration (al-waḥī) associated with the philosopher via the Active 

Intellect must be different in kind from that which he associates with the 

prophet via the Angel Gabriel: the former is an intellectual kind of knowledge 

which is arrived at scientifically, whereas the latter is a poetic kind of 

knowledge which is made accessible through revelation. Going by the former 

account to do with the natural emergence of a virtuous city, the study 

concludes that a religious polity –if and when virtuous- is so to the extent that 

its opinions and acts are a reflection of the philosophic constitution. 

Since Al-Fārābī’s political theory highlights happiness as the end of a political 

community, I end my study by considering what this might consist in, and in 

comparing his political project with that of two contemporary political 

projects in the Arab world –nationalism and Islamism. I argue that none of 

these projects succeeds in providing an absolute answer as to what the best 

form of a polity should consist in. 
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 المقدمة:

في مف أهمهـ وقد يكوف الغزالي  ،مف قبؿ العمما  المسمميف عتراضات عديدة حوؿ فمسفتهِ اأثار الفارابي 
وتوصؿ إلى نتيجة مفادها أف الفارابي بمغ  ،والسي تناوؿ مقوالته في اإللهيات ،1"كتاب تهافت الفبلسفة"

نما أريد  ،مرحمة الكفر، لكف لف أتناوؿ في بحثي هسا نظرية الفارابي في اإللهيات إال بشكؿ عرضي وا 
 المم ةبأف يعتقد هؿ كاف الفارابي  تي:نصب عيني السؤاؿ اآل ةواضع ،سياسةتناوؿ نظريته في ال

 ة فاضمة؟اإلسبلمية هي مم  

طمعناعمى ما كتب حوؿ موضوع المدينة الفاضمة لدى الفارابي نجد الكثير فيما كتب عنها قد اولو 
 ،حاكمهامنها ما تطرؽ إلى و ، منها ما تحدث عف المدينة وأجزائها، 2تناوؿ جوانب عديدة ومختمفة

أف ألمب الباحثيف المتناوليف  الباحثة وما الحظته .تجه إلى المدف التي تعاكس هسا المدينةاومنها مف 
وتحديدًا كتابات أفبلطوف، أرسطو  ،لهسا الموضوع نظروا إليه مف خبلؿ تأثرا بالفمسفة اليونانية

ة عممانية، أو فمسفية باألساس ممّ ته فمنهـ مف توصؿ إلى قناعة مفادها أف مم   ،وأفموطيف في هسا الشأف
السياسة عند "الفمسفة ونسكر مثاؿ عمى سلؾ طرح عبد السبلـ العالي في كتابه ، ةبمعنى لير ديني

عندما قاؿ" أف الفارابي ينساؽ مع الفمسفة التي يتغسى عميها فيسقط مفاهيمها عمى الواقع السي  "الفارابي
ومنهـ مف وجد في . 3ت فيه تمؾ الفمسفة"رعالسي ترع اإلطارعاش في حضنه، ويحصر نفسه في 
فتطرح الباحثة مثاؿ قوؿ محمد  نظريات اليونانية ودينه اإلسبلميكتاباته ما يشير إلى أنه وفؽ بيف ال

حمو بسلؾ "أف عيف الفارابي عمى المرجعية اليونانية وعينه األخرى عمى البيئة اإلسبلمية، يوائـ بيف 
 .4سبلمية دوف إفراط أو تفريط متأرجحًا بيف الديف والسياسة"المرجعية اإلالمرجعية اليونانية و 

                                                           

كتاب لمغزالي هاجـ به الفبلسفة، وأخص بالسكر الفارابي وابف سينا. تناوؿ الكتاب سبع عشرة مسألة، وكفرهـ في ثبلث هو  1
بعث األجساد وحشرها" مسائؿ: "مسألة قدـ العالـ، مسألة أف اهلل ال يحيط عممًا بالجزئيات الحادثة مف األشخاص، مسألة إنكارهـ 

 ، دار الطبلئع، القاهرة. 18، ص2011، 1الغزالي، أبو حامد، "تهافت الفبلسفة"، دراسة وتعميؽ عادؿ أبو العباس، ط
، التنوير لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت. والعالي، عبد 2011انظر إلى: حمو، محمد، "الديف والسياسة في فمسفة الفارابي"،  2

 ، دار الطميعة لمطباعة والنشر، بيروت.1979، 1السبلـ، "الفمسفة السياسية عند الفارابي"، ط
 .57العالي، "الفمسفة السياسية عند الفارابي"، ـ.ف، ص3
 156حمو، "الديف والسياسة في فمسفة الفارابي"، ـ.س، ص4
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هو أوؿ فيمسوؼ يحاوؿ إقامة التوافؽ أو االنسجاـ بيف الفمسفة ضيؼ أيضًا قوؿ د.محسف مهدي "تو 
السياسية الكبلسكية القديمة وبيف اإلسبلـ كديف أوحى به إلى النبي محمد صمى اهلل عميه وسمـ متضمًا 

خبلؿ هسا الباحثة قررت  هتماـ، ولكفأنه مثير لئلفي الموضوع ال شؾ  اوهس. 1قانونًا سماويًا مقدسا"
نتهج مدخبًل جديدًا مف أجؿ التوصؿ إلى إجابة عمى سلؾ السؤاؿ، توأف  ،طريقًا مختمفاً  تسمؾالبحث أف 

خرى، أوالتحميؿ التاريخي مف جهة  ،عمى تناوؿ التحميؿ النصي مف جهة هاعتمد المدخؿ في بحثاحيث 
لمبحث، هو أخس الجانب التاريخي مأخس الجد، أي تحديد ما إسا كانت  هاوقد يكوف الجديد في مدخم

ة أو نظاـ سياسي يتولد الفاضمة لدى الفارابي كما يحددها كمرحمة مف مراحؿ التطور هي مم   المم ة
أـ ديف يوجد في المجتمع نتيجة لتدخؿ إلهي مباشر جتماعي، عيًا مف خبلؿ التطور المعرفي واإلطبي

 مف خبلؿ الرسؿ واألنبيا .

 المم ةومف الواضح أف اإلجابة عمى هسا السؤاؿ تنعكس مباشرة عمى السؤاؿ األصمي السي يتعمؽ ب
في هسا الباحثة تناوؿ توبالتالي سوؼ  ،التي وضع ُأسسها الرسوؿ صمى اهلل عميه وسمـ ،اإلسبلمية

مف خبلؿ التحميؿ النصي أيضًا لمكتابات المختمفة ًة محاول ،"النصي والتاريخي" يف المدخميفبحث هسال
لمقاربة التاريخية التي مف خبلؿ ا ،الفاضمة المم ةلمفارابي في هسا الموضوع تعريفه لمرئيس األوؿ و 

 الرئيسي. هاإلى اإلجابة عمى سؤال وصوؿيضعها لم

"كتاب  ،را  أهؿ المدينة الفاضمة" كتاب ": هيالبحث هسا  خبلؿالباحثة ها يلإتطرؽ وأهـ الكتب التي س
 ت"كتاب فصوؿ منتزعة" وبعض النصوص األخرى التي تعرض ،"المم ة"كتاب  ؛السياسة المدنية"

 وما يميزها عف ليرها مف المدف. ،تفاصيؿ المدينة في إنشائهال

  

                                                           

 ، دار المسيرة لمنشر، عماف.233، ص2012، 1نقبًل عف النشار، مصطفى، "مدخؿ إلى الفمسفة السياسية"، ط1
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 :مشكمة البحث

ضافة إلى أسئمة فرعية تـ مف خبللها توضيح المشكمة باإل ،يتـ سلؾ مف خبلؿ عرض مشكمة رئيسية
وقد  ،واجهها عمى أنها مشكمة تستحؽ البحث والدراسةت اوجعمته ،التي أثارت الشغؼ في مخيمة الباحث

 التالي: حوكمة األساسية عمى النجا ت المش

عمى يد نبي  الفاضمة تبمورت الممَّةة اإلسالم فاضمة؟ وىل يرى أن بأن ممَّ  عمى قناعة"ىل الفارابي 
 "؟فاضل أم فيمسوف فاضل

 وانبثقت منيا أسئمة فرعية:

 اإلسبلمية؟ المم ةالفاضمة ك المم ة؟ وهؿ يعّرؼ بصورة عامة ما هو تعريؼ الفارابي لممّمة (1
 أـ وفؽ تعميمات وحي إلهي؟ ،جارب األمـ التاريخيةتتشكؿ المدينة الفاضمة وفؽ ت هؿ (2
 ؟نسانيوالفكر في تطور المجتمع اإلما عبلقة المغة  (3
 وهؿ هنالؾ فرؽ بينهما؟ ،واألمة المم ةما العبلقة التي تربط بيف  (4
 ؟ة بالمراحؿ الفكرية في المجتمعاتما عبلقة المراحؿ المغوية المختمف (5
 ما هي عناصر تولد الرئاسة الفاضمة في المجتمع؟ (6
كما نبي أو عمى ال ،التفسير عمى الرئيس األوؿ؟ هؿ ينطبؽ هسا كيؼ يفسر الفارابي مسألة الوحي (7

 في المنظور اإلسبلمي؟
 سلؾ فما هي؟تكف كانا  و  ؟عبلقة جدلية بيف العقؿ والوحي الفارابيهؿ يقيـ  (8
 ؟، وكيؼ يعرفهارأي الفارابي بالممؿ المضادة لممدينة الفاضمة وما ه (9

 فهؿ كانت هي السعادة القصوى التي يحققها مف يتبع النبي؟ ،القصوىتطرؽ الفارابي لمسعادة  (10
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 فرضيات البحث:
 التالية:الرئيسية الفرضية  ة تبنتلى ما سبق ذكره، فان الباحثلموصول إو 

البحث يفترض  افإن ىذ ،ختمف من مدينة ألخرىتأن منطمقات كل نظام سياسي داخل المدينة  بما"
 ."بين المدينة الفاضمة والمدن األخرى في كافة التفاصيل اً جوىري اً ختالفاأن ىنالك 

 ثانوية جاءت عمى الشكل التالي: ومن ىذه الفرضية تنبثق فرضيات

ة القصوى كالغاية ميزة يتحمى بيا الحاكم الفاضل، ويخصص السعادالعقل ك الفارابي يخصص:أولً 
إل أن  ،توفرىا المجتمعات الفاضمة، وبينما يوحي في كتاباتو أن الوحي مصدر العقل اإلنسانية التي

 .اً القراءة المتأنية تشير إلى أن الوحي الذي يتكمم عنو أفموطيني أكثر منو إسالمي

الذي حدده أرسطو كاألسموب اليقيني لممعرفة، مما يجعمو  ،ستنتاجيثانيًا: يعتمد الفارابي المنيج ال
ينتيجو عمماء الدين في  كان لممنيج الجدلي والقياس الفقيي والخطابي الذي ةظرة دونيينظر ن
 1عصره.

 أىمية البحث:

ستنباط نظرية الفارابي بخصوص النشأة التاريخية والطبيعية لممدينة اتكمف أهمية البحث في  أوًل:
المعرفية، مما يطرح تساؤالت الفاضمة، كما يتضح سلؾ مف معالجته لتطور المغة وأثرها عمى العموـ 

كاف سلؾ عمى صعيد المغة أو الدولة  تتميز عف النظرية الدينية، سوا ً وكيؼ  ،حوؿ منظموته النظرية
 أو الحاكـ.

فيمسوؼ الفارابي الفتراض السي يقوؿ به الكثيروف مف الباحثيف أف اإلالمبنية عمى  ةإبراز المشكم ثانيًا:
 أو رئيس المدينة الفاضمة.  ،أي الرئيس األوؿ لؤلمة اإلسبلمية ؛بمكانة نبي اإلسبلـ

                                                           

 وقد سكرت الباحثة سلؾ التفريؽ ونظرة الفارابي الدنيوية في صفحة "و".1
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 عممانيةتقديـ نظرية الفارابي التاريخية في جوهر مستجدات العصر الحديث فيما يتعمؽ بالنظـ ال ثالثًا:
ختمؼ التعبير اي سومفهوـ السعادة ال ،لاية كؿ منهـ ةبينمُ  ،خرىأوالتيارات الدينية مف جهة  ،مف جهة
 كؿ نظاـ. عنه في

 ىداف البحث:أ

براز نظرية التطور التاريخي إتكمف أهداؼ الدراسة في تحميؿ الفكر السياسي لدى الفارابي مف خبلؿ 
ؽ السياسية في تحديد افالعموـ المعرفية واآل فيوأثرها  جنبًا إلى جنب مع تطور المغة ،لممجتمعات

 موقفه مف العممانية والديف.

 :بحثالىيكمية 

 لي:فصوؿ جا ت عمى الشكؿ التا ةالبحث إلى أربع سيتـ تقسيـ

 :الفصل األول

 والفمسفة، وأثرىما عمى تطور المجتمع بمنظور الفارابي.المغة 

 ،نسانيخبلؿ هسا الفصؿ عف نظرية الفارابي بخصوص التطور التاريخي لممجتمع اإلالباحثة تحدث تس
 ؛بداية بالخطاب الحسي ،الفكر في سلؾ المجتمعخاصة تطّور األدوات المغوية التي تتوازى مع تطور و 

ا وسيكوف حديثه ،والجدلي وصواًل إلى سروة الفكر مع الخطاب البرهاني األرسطي ؛السفسطائي ؛الخيالي
ستعماؿ ابيف كيفية حدوث تطور تتقؿ لتنو  ،يبدأ بنشأة المغة عند األمـ ،أجزا  رئيسية ةثبلثًاإلى مقسم
 ،مف خبلؿ المحسوسات : تتحدث عف التطور التقميدي لمغةاألولى ،نقطتيفسلؾ مف خبلؿ  ةً مبين ،المغة

ختـ هسا تو  ،الخطابات المختمفة التي تنتقؿ مف التقميدي البسيط الحسي إلى البرهاني اليقيني :والثانية
 .والفمسفة المم ةالفصؿ بتوضيح العبلقة بيف 
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 :الفصل الثاني

 :الفيمسوف والحاكم النبيرئيس المّمة الفاضمة ما بين الحاكم 

الفاضؿ أو  حاكـضاح مفهـو اليستامف خبلله  ةحاولم ،خبلؿ هسا الفصؿ بتحميؿ نصي  الباحثة قوـ تس
عف التعريؼ أربع نقاط أساسية تفصيمية تبدأ بوسلؾ مف ، الفاضمة المم ةالسي يحدد شروط  ،األوؿ

و ما وه ،عند الفارابي وحيلتوضيح مفهوـ ال نتقؿ بعد سلؾتأل حاكـ ودورا بالنسبة لممدينة الفاضمة،ال
شير إليه هو نفسه السي نزؿ عمى يكاف الوحي السي إسا ما  ةً موضح ،معالجته خبلؿ هساالفصؿلسعى ت
 عميه الصبلة والسبلـ. نبي محمدال

بتحميؿ الباحثة قـو ت، وفي هسا السياؽ سوؼ النبيالحاكـ و الفيمسوؼ يف الحاكـ بتقؿ بعد سلؾ لمتفريؽ لتن
لؤلقاويؿ التي تشير إلى تماهي الرئيس األوؿ لممدينة الفاضمة مع النبي، لموقوؼ عمى حقيقة ما  نصي  

ستعيف بمثاؿ جميؿ صميبا عندما قاؿ "ولـ تالفاضمة، و اإلسبلمية برأيه هي  المم ةقاله الكثيروف أف 
واسبارطة، بؿ فكر في اتحاد  يقتصر كأفبلطوف وليرا مف اليونانييف عمى تنظيـ مدينة ضيقة كأثينا

األمـ كمها، واجتماعها حوؿ ممؾ واحد. فهو إسف أوسع تصورًا مف اليونانييف، الف مفكريهـ لـ يخرجوا 
. 1في األمور السياسية مف أفؽ الحياة اليونانية. ولعمه لـ يأخس بهسا الرأي إال بتأثر االعتقاد الديني"

 ؿ التي يجب أف تتوافر في الحاكـ الفاضؿ.لتكوف خاتمة هسا الفصؿ بالحديث عف الخصا

 :الفصل الثالث

 :من المدن تيااالفاضمة ومضاد الممَّة

تكوف  ،نقاط ًا إلى أربعمقسم وسيكوف حديث الباحثة ،وأنواعها المم ةخبلؿ هسا الفصؿ سيتـ تعريؼ 
نتقؿ لتالتي ُترشد معتقداتهـ وأفعالهـ، و  جتماع والتعاوفالحديث عف احتياج اإلنساف إلى االبدايتها ب
محاولة تحديد ما تعنيه السعادة لدى  ،الفاضمة التي تحقؽ السعادة القصوى المم ةلخوض في وابالحديث 
بتوضيح الفرؽ بيف المدينة الفصؿ هساتتـ ختو  ،ضح مضادات هسا المدينة الفاضمةو ومف ثـ تالفارابي، 

 .تهااالفاضمة ومضاد
                                                           

 ، مكتبة النشر العربي، دمشؽ.45، ص1935، 1صميبا، جميؿ، "مف أفبلطوف إلى ابف سينا، ط 1
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 :الفصل الرابع

 :مفيوم السعادة القصوى ما بين الواقع والخيال

النظرية السياسية  قيـ مف ناحية عامةتلكي  ،خطوة إلى الورا في هسا الفصؿ  الباحثة خطوتسوؼ 
تنتقؿ في ومف ثـ ،فهوـ السعادة عند الفارابيم حيث تكوف البداية في هسا الفصؿ توضيح ،لمفارابي
بنماسج الفصؿ هسا لتختتـ  ،لمسعادة اً قريب اً ف مف خبللها مفهومبي  لت ،طرحهامفاهيـ ت ةإلى أربع حديثها

وقت الحاضر في ظؿ توافقها مع ال لتوضيح مدى ،كانت تبحث عف أهداؼ ولايات مرادفة لمسعادة
حيث لمع لدى والعالـ اإلسبلمي خاصة،  ،عامةخرى التي شهدها ويشهدها العالـ أنواع الحكـ األ

بخصوص توضيح األقرب إلى تصور الفارابي ل ؛كنماسج مقارنة ستعممتهااعدد مف النماسج  ةالباحث
 .التحقيقهسعى تالفاضمة مف حيث مفهـو السعادة القصوى التي  المم ة

 منيج البحث وخطواتو:
 

بيف  لممؿ الفاضمة والممؿ األخرى،ابيف  ، وسلؾ مف خبلؿ عقد مقارنةمنهج المقارفالسيتـ استخداـ  .1
رفة ما وتحميمه ومع اظهار كؿ منها  و  ،والحاكـ الفيمسوؼ، بيف الحقيقة والظاهرالحاكـ الفاضؿ 

 .يجتمعوف عميه وما يختمفوف
مف حيث  ،والحاكـ السي مف خبلله سيتـ تفسير كؿ مبدأ مف مبادئ المدينة ،المنهج التحميمي .2

عمى أي و  ،ختيارر وفقها، وكيؼ تـ الحكـ عميه باالختياليب المعتمدة واألسس التي يتـ االاألسا
أي أف المنهج تحميمي لمنصوص والمصطمحات ومقارنتها مع  إيجادها أو تصورها.أساس تـ 

 بعضها البعض في كتبه المختمفة لمتأكد مف معانيها.
بحيث  ،حصمت مع الفارابيالتي صؼ به ما مضى مف وقائع وأحداث الماضي ت: المنهج التاريخي .3

 ة، بقصد التوصؿ إلى حقائؽ تساعدعمى أسس عممية منهجية ودقيق هاويحمم هادرسها بشكؿ يفسر ت
 .الماضي عمى فهـ الحاضر عمى ضو 
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 :سابقة دراسات

أحدثت حيث ، "قضية النظرية السياسية"ػػ خاصة ل ،لقد تعددت  را  الباحثيف والمحدثيف لفمسفة الفارابي
 السيف لدى أولئؾ الباحثيفمف التصورات والتساؤالت  مجموعة ضععمى و عممية تحقيؽ كتب الفارابي 

لمنظرية  رؤيتهرا  فيما يخص ًا في اآلهنالؾ تفاوت عمى الرلـ مف أف جابة لها،إإيجاد عمى عمموا 
وما  ،ث الفارابي وكتاباتهعتمدوا عمى الظاهر مف حدياوهسا ما جعمنا نرى أف بعض الباحثيف  ،السياسية

 ،أتباعه هو التدرج التاريخي والمقارنة بيف نصوص الفارابي ساتها لتوضيح ما كاف يقصدا ويعنيه هألفم
وبعضهـ  ،وكاف يقصد بها الدولة اإلسبلمية ،عمى أف الفارابي ينادي بالدولة الفاضمة بعضهـأجمع  فقد

كاف هنالؾ تفاوت و  ،مف رأى بأف الدولة الفاضمة التي ينادي بها الفارابي ال تمثؿ الدولة اإلسبلمية
أف الحاكـ النبي اتفؽ ومنهـ مف  ،وص الحاكـ إسا كاف هو النبي أو الفيمسوؼصأيضًا في رأيه بخ

 ؛ونسكر عمى سبيؿ المثاؿ ،تصاؿ بالعقؿ الفعاؿاأليمكف أف يصبل لدرجة  اكـ الفيمسوؼ االثنافوالح
وعبد السبلـ العالي في كتابه  لى الفمسفة السياسية واالجتماعية"مدخؿ إ"مصطفى النشار في كتاب 

مو حومحمد  "نصوص فمسفية ميسرة"وأيضًا كماؿ اليازجي في كتاب  "الفمسفة السياسية عند الفارابي"
التمييز بيف طريقة األتصاؿ التي تحدث عند الحاكـ  عمى ركزوا جميعاً  "الديف والسياسة"في كتاب 
 ،تصاؿ بالعقؿ الفعاؿكؿ منهما قادرًا باأل والحاكـ النبي وما هي المؤهبلت التي تجعؿالفيمسوؼ 

 باإلضافة إلى التدقيؽ عمى المؤهبلت العقمية والروحية التي تتوفر عند الحاكـ سوا  النبي أو الفيمسوؼ.
الباحثة ركزت  إال أف ؟صمى اهلل عميه وسمـ سا ما كاف النبي المقصود محمدإاؤؿ؛ ضافة إلى التسباإل

خبلؿ تحصؿ لئلنساف مف  تيال ةأظهار الظاهرة  الطبيعيعمى جؿ أهتمامها خبلؿ البحث ومنس البداية 
، وهو ما الفمه التطور المعرفي السي يكوف مف خبلله قادر عمى األتصاؿ بالعقؿ الفعاؿ دوف الوحي

ى درجة رها عمى الفرد لموصوؿ إلف مف خبلؿ عدـ التركيز عمى دور المغة والعمـو المعرفية وأثيثالباح
وهو بالتالي قادر عمى تحقيؽ السعادة مف خبلؿ المعرفة الفمسفية دوف الحكـ دوف الحاجة إلى وحي، 
النبي ال يعني أنه ال يستطيع تحقيؽ ما يحققه الفيمسوؼ أنما يمكف الحاجة إلى الوحي ولكف وجود 

 .ؽ مف وحي الطبيعة والتدرج العمميبينما الفيمسوؼ بديؿ خم ،أعتبارا بديؿ بتدخؿ إلهي
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 لفصل األولا

 .بمنظور"الفارابي" المجتمع عمى تطور اوأثرىم ،المغة والفمسفة

  من حيث الحروف واأللفاظ مماألنشوء المغة عند. 
 
  ستعمال المغة عند األمماحدوث تطور. 

 
 التطور التقميدي لمغة مف خبلؿ المحسوسات التي يحسها عمـو الجمهور. - أ
 
بين الخطابات المختلفة والخطاب البرهاني سنتتبع الطريق المؤدية إلى  ما - ب

 .الحقيقة
 

  والفمسفة بمنظور الفارابي الممَّةالعالقة بين. 
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 الفصل األول

_______________________________________________________ 
 بمنظور"الفارابي" المجتمع عمى تطور اوأثرىم ،المغة والفمسفة

 

 تمييد:

لفاته، وما نفرد الفارابي في الكبلـ عف الفمسفة السياسية بشكؿ أضفى أهمية خاصة لهسا الجانب مف مؤ ا
ة في المجموعات البشرية، أو ما ية" هو تحديدًا المنظومات الحاكمالفمسفة السياسهنا بػ " الباحثة عنيهت

 .ممؿ مميزًا بيف أطيافها وأنواعهاأسماا بال

فكر الفارابي في هسا الشأف مف أجؿ التوصؿ لرأي بخصوص موقفه مف شكؿ  الباحثة وسوؼ تتبع
مبينة تدرج المستويات العممية  ،بدأ بالحديث عف تصورا لمممةتالممؿ الفكرية والدينية بشكؿ خاص، و 

توصؿ إلى معرفة خصائص اإلنساف أو المجموعة تكي  ،ستعماؿ المغةا"الفكرية" المتعمقة بمستويات 
 دفة المجتمع، وكسلؾ إلى موقع هسا عينيًا في التاري  كما ارتآا. دارةعتقادا تصمح إلإي بالت

"، ما هي؟ المم ةبتسميط الضو  عمى مصطمح مركزي يستعممه الفارابي وهو "الباحثة بدأ تسوؼ  ،إسف
األسئمة سوؼ  ابينها وبيف الديف أو بينها وبيف الفمسفة؟ كؿ هس ؽ بينها وبيف األمة؟ وما العبلقةوما الفر 

خرى، لكي تمهد طريؽ العبور لمفصوؿ األ ،طرحها خبلؿ هسا الفصؿ إليجاد األجوبة لهاالباحثة حاوؿ ت
كتماؿ العموـ بها، والسي يبدأ بالخطاب االمغة و  ةوسلؾ مف خبلؿ التسمسؿ السي يصفه طريقًا لنشأ

 المم ةصؿ مف خبلله إلى الترابط السي يجمع ويصؿ المغة بتالسي س ،طاب البرهانيالحسي وصواًل لمخ
وسلؾ في كتابيف  ،الفاضمة، وقد ركز الفارابي في وصؼ هسا التسمسؿ ليوضح التطور الطبيعي لمممؿ

أهـ  والسي يعتبر مف ،واآلخر كتاب "الحروؼ" ،أحدهما كتاب "األلفاظ المستعممة في المنطؽ" ،مهميف
والفمسفة  ،ا المعرفي لممهتميف والباحثيف في سبيؿ تفهـ الفكر العربي عامةوأعظـ مصنفات الفارابي لغنا

 ،خبلله تفسير العبلقة بيف نمو العمـو والمغةمف يمكف ، والسي 1اإلسبلمية وفقه المغة العربية خاصة

                                                           

 ، دار المشرؽ، بيروت.27، ص1990، 2الفارابي، أبو نصر، "كتاب الحروؼ"، تحقيؽ محسف مهدي، ط1
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ر أي طرؼ يؤدي التطور، بحيث أف تطو عتبارها عبلقة جدلية يتبادؿ مف خبللها الطرفاف االتي يمكف 
 وبالتالي تطور المجتمع. ،خر، وتطور المغة يؤدي إلى تطور الفكر والعموـإلى تطور الطرؼ اآل

بحث كاف مضمونه ما الهدؼ مف ال تالي السيوما هسا التمهيد اال لموصوؿ الى اإلجابة عمى السؤاؿ ال
 .والفمسفة الممةبودورا المغوي وما عبلقته 

الفاضمة بشكؿ  المم ةتبعه الفارابي لموصوؿ إلى االسي  ،نتهاج أسموب التدرج التاريخياوستكوف البداية ب
أسموب تطور البشرية مف خبلؿ محاولة معرفة أحوالهـ واستقصا  أخبارهـ  اً تاريخي متسمسؿ، متبع

 ا عف:هحديثالباحثة بدأ تو  ،المراد بشأنهـإلى لموصوؿ  ،والنظر في شؤونهـ

 :من حيث الحروف واأللفاظ مماألنشوء المغة عند  1.1

ضافة لشي  ثالث في باإل ،بالخمؽ الطبيعية والشيـ الطبيعية :فاألمة تتميز عف األمة بشيئيف طبيعيي"
السي يجمعها لينسب وما  ،عف "األمة"حديثه الفارابي  يبدأ ،1"أعني المغة ؛األشيا  الطبيعية وهو المساف

ليقينية إلى امف الحسية  مع تطور العمـو المعرفية ومف الجدير سكرا أنهُ  .األمة مفهـو أو مصطمح لها
نرى أف األمة هي أقرب ما تكوف لما  ،ومف خبلؿ ما سكرناا سابقاً  صبح ممة.تو األمة تطور ت ،البرهانية

سلؾ قد تكوف أصغر التي تتشارؾ بالمغة، وهي ب "ثنية أو العرقيةالمجموعة اإل"عارؼ عميه اليوـ أي نت
اإلسبلمية كانت تضـ أكثر مف  المم ةكما كاف الوضع في عهد الفارابي، فالديف أو  ،المم ةحجمًا مف 

 أمة. 

في أف يكوف السبب في السي مف شأنه و  ،ي يتبعه الفارابيسالتدرج التاريخي الالقارئ  بلحظيسو 
اإلنسانية تنقسـ إلى أمـ تختمؼ فيما بينها يسكر الفارابي بأف الجماعة ، يبدأ باألمةالوصوؿ لمممة 

حيث بدأ الفارابي بالكتابة  ،واألخيرة هي التي سنخوض بها خبلؿ هسا الفصؿ ،بالخمؽ واألخبلؽ والمغة
 .  عف المغة ونمو العمـو

 

                                                           

 .70الفارابي، "كتاب السياسة المدنية"، ـ.س، ص1
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 المجتمع إلى فئتين بشأن المغة: قسم الفارابي

 العواـ والجمهور. :الفئة األولى

 1.الخواص :الفئة الثانية

أف ما يرى  فهو ،جتماع ونشو  المغة لديهـوكيفية اال ،الفارابي بالحديث عف المجموعات البشرية يبدأ
ضافة إلى الصور واألبداف باإل ،والسي يميزهـ عف ليرهـ ،يجمع هؤال  األفراد هو المسكف والبمد المحدد

وبالتالي  ،الكمية والكيفيةنفعاالت وتقادير محددة االتي تكوف محددة، ويعتبر البنية الجسدية ضمف 
الصوتية وألسنتهـ معدة لمحركة إلى جهات معينة أسهؿ بالفطرة مف حركات  تكوف حركة أعضائهـ

 أخرى.

وبالتالي أسبؽ في التعامؿ بالمغة  ،األسبؽ بالزمافبكونها تميزت بأنها يرى فئة العواـ والجمهور و 
تكوف أسبؽ في الزماف مف الصنائع العممية حيث حدوث المعارؼ المشتركة  ،والمفاهيـ والمصطمحات

وهي ما نسميه المعارؼ  ،هي بادئ رأي الجميع وسلؾ ألنها ،ومف المعارؼ التي تخص الصناعات
 2العامية.

المغة والتسمسؿ بها لموصوؿ لممسعى المطموب  اويرى الفارابي أف الطريقة المتبعة لممحافظة عمى هس
"إسا  :قاؿف ،عتياديايجب أف تكوف بتكرار فعؿ الشي  الواحد مرات كثيرة حتى يصبح ممكة سات طابع 

د أي يوأما بالنسبة لؤلشيا  التي ير  3عتيادية"اكرر فعؿ شي  مف نوع واحد مرارًا كثيرة حدثت له ممكة 
 ،هنالؾ طرؽ مف خبللها يمكف أف يصؿ لمفكرة المتبمورة في عقمه ،ميراإيصالها فيما يمميه عميه ض فرد

أو مبلمسة الشي   ،طريؽ المجو  لئلشارة لمتعبير عما يريدا منها ما هو عف: ،وتكوف في عدة وسائؿ

                                                           

مف الخواص إنما يعد منهـ ألف فيهـ شبهًا مف الفبلسفة ويكوف ترتيبه في الجودة  هـ الفبلسفة السيف هـ فبلسفة بإطبلؽ، ومف يعد1
بأف يحتؿ المرتبة األولى الفبلسفة ومف ثـ الجدليوف، السوفسطائيوف، واضعو النواميس، المتكمموف والفقها ، والحد األدنى هـ العواـ 

 .134-133والجمهور. الفارابي، "كتاب الحروؼ"، ـ.س، ص
 .)م. ن: المصدر نفسو(. 134،135الفارابي، "كتاب الحروؼ"، ـ.ف، صتصريؼ، 2
 .135الفارابي، "كتاب الحروؼ"، ـ.ف، ص3
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ليكوف بسلؾ وضح لمشخص المقابؿ أنه هو المقصود وليس  ،أو عف طريؽ التصويت بالندا  ،ساته
 ليرا.

ستعمؿ اإلشارة ا"إسا احتاج أف يعرؼ ليرا ما في ضميرا أو المقصود بضميرا  :ارابيبحيث يقوؿ الف
في الداللة عمى ما كاف يريد ممف يمتمس تفهيمه إسا كاف مف يمتمس تفهيمه بحيث يبصر إشارته،  ،أوالً 
 1ستعمؿ بعد سلؾ التصويت".اثـ 

التي تدؿ كؿ منها عمى اإلشارة إلى شي  تها المختمفة االستعمايبدأ الفارابي بالحديث عف التصويتات و 
والتي تتجزأ إلى أجزا  منها "قرع هوا  بجز  مف حمقه، أو  ،2مخصص، والتي تكوف عف طريؽ القرع

هسا الصوتيات ما  مختمفة الوصوؿ إلى أفوما يحقؽ لنا نتيجة ألشكاؿ القرع ال ،باطف أنفه أو شفتيه"
أف تحقؽ ما يقصد بِه الفرد إال إسا كانت محصورة  هي إال عبارة عف حروؼ، هسا الحروؼ ال يمكف

حرفيف أو أكثر يمكف مف خبللها تشكيؿ لفظ يدؿ عمى  لسلؾ عمموا عمى تركيب ،في عدد معيف
وألف هسا الحروؼ إسا جعموها عبلمات " :في سلؾالفارابي  ونستشهد قوؿالمحسوسات التي يشار إليها. 

أواًل كانت محدودة العدد، فيضطروف إلى تركيب بعضها إلى بعض بمواالة حرؼ حرؼ، فتحصؿ في 
 3خرى".أألفاظ مف حرفيف أو حروؼ، فيستعممونها عبلمات أيضًا ألشيا  

 ستعمال المغة عند األمماتطور  2.1

تحصؿ مف خبللها حروؼ األمة وألفاظها الكائنة نتيجة تركيب يكمؿ الفارابي حديثه مبينًا الطريقة التي 
تفاقهـ بأف يستعمموا تمؾ التصويتات أو األلفاظ  لمداللة عمى شي  ما عند مخاطبة او  ،تمؾ الحروؼ

فيحفظها السامع وتبقى وسيمة متكررة بيف المخاطب والمتحدث حتى تروج بيف األفراد وتشيع  ،الغير

                                                           

 .135، "كتاب الحروؼ"، ـ.ف، صالفارابي 1
 : تعريؼ القارعة 2

لى ما بيف الشفتيف، هي القوة التي تسرب هوا  النفس مف الرئة وتجويؼ الحمؽ أواًل فأواًل إلى طرؼ الحمؽ السي يمي الفـ واألنؼ  وا 
لى األسناف  لى جز  جز  مف أجزا  أصوؿ األسناف، وا  ثـ المساف يتمقى سلؾ الهوا  فيضغطه إلى جز  جز  مف أجزا  باطف الفـ، وا 
فيقرع به سلؾ الجز  فيحدث مف كؿ جز  يضغطه المساف عميه ويقرعه به تصويت محدود، وينقمه المساف بالهوا  مف جز  إلى جز  

  أصؿ الفـ، فتحدث تصويتات متوالية كثيرة محدودة، وتنويه أنه يمكف اعتبار حركة المساف هي األسهؿ في مف أجزا
 .136االستخداـ.رالفارابي(، "كتاب الحروؼ"، ـ.ف، ص

 .137الفارابي، "كتاب الحروؼ"، ـ.ف، ص 3
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الفرد أف يعبر بها لآلخريف عما يدور في ضميرا يخترع تصويتًا يدؿ بِه  وفي كؿ كممة يريد،بينهـ
وتستمر هسا العممية حتى يأتي مف  ،عمى سلؾ الشي  ه تصويتًا داالً نه ويجعمو نفيحفظو  ،اآلخريف عميه

ويبقى سلؾ حتى يدبر أمرهـ  ،يدبر أمورهـ فيضع ما يحتاجوف إليه مف تصويتات لؤلمور المتبقية
 1اظ لكؿ ما يحتاجونه.وتوضع األلف

تفؽ مف أهؿ سلؾ ابعد  خر ممف  اً حدث التصويتات واحدوال يزاؿ يُ ":نستدؿ عمى سلؾ مف خبلؿ قولهو 
ويضع باإلحداث ما يحتاجوف إليه مف التصويتات لؤلمور الباقية  ،البمد، إلى أف يحدث مف يدبر أمرهـ

 2واضع لساف تمؾ األمة".فيكوف هو ، التي لـ يتفؽ لها عندهـ تصويتات دالة عميها

ر اعتيادهـ النطؽ بحروفهـ وألفاظهـ الناتجة عف التكر افينشأ عف سلؾ حدوث ألفاظ ألي أمة مف خبلؿ 
التالي وب ،فيما بينهـ مف خبلؿ الحفاظ عمى عدـ تعديهـ إال ما تعودوا نطقه حتى ال يعرفوا ليرا

نتقاؿ اغة أعجمية فيها. أما فيما يخص متزاج بمغة أخرى لتوخي حصوؿ لالمحافظة عمى لغتهـ مف اال
سكرا الفارابي في  نتقاله، سنطرح مثاالً ااأللفاظ بيف األمـ وبقا  جز  قميؿ منها محافظًا عمى لفظه رلـ 

وقد  ،الثانية أهؿ األمصارو  ،أهؿ البراري :األولى ،يقسمهـ لطائفتيفف ،العرب يسكر فيه ،كتابه الحروؼ
فوصؼ حاؿ  ،قدرة عمى المحافظة عمى لغتهـ وثباتهامف البراري عف أهؿ األمصار لما لهـ  أهؿ ميز

 :فقاؿ ما يمي ،وقد أظهر صفاتهـ خبلؿ كتابه ساته ،عيشهـ مثؿ بيوت الشعر أو الصوؼ والخياـ
 اسكاف البراري في بيوت الشعر أو الصوؼ أو الخياـ واألحسية مف كؿ أمة أجفى وأبعد مف أف يتركو "
هسا  ،3وأحرى أف ال يخالطهـ ليرهـ مف األمـ لمتوحش والجفا  السي هـ فيه" ،ا قد تمكف بالعادة فيهـم

عمى العكس مف أهؿ  ـوه ،نقيادنصياع واالي لبلبة عمى طابع الثبات وعدـ االالصفات برأي الفاراب
 ،يعتادوا تصورا وتخيمه ونطقهنقيادًا لتفهـ ما لـ االمتميزيف بأنهـ أكثر  ،أي القرى والمدف ؛األمصار

ولهسا رأى الفارابي أنه يجب أخس لغات األمة مف سكاف البراري ال سكاف األمصار متى تواجدت 
 ف في األمة.االطائفت

                                                           

 .138-137الفاربي "كتاب الحروؼ"، ـ.ف، صبتصرؼ،  1
 .138ـ.ف، ص، "كتاب الحروؼ"، الفارابي 2
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تكوف بدايتها بأف يأخسوا  التي ،ف أهؿ البراري ألهؿ األمصارم يوضح الفارابي كيفية أخس األلفاظو 
 ،ه خوفًا مف نسيانهنه ثـ يكتبو نحفظو  في ،ا الغريب والمشهور منهاألفاظهـ المفردة إلى أف يؤتى عميه

ويحدث بعد سلؾ تأمؿ لما هو متشابه بيف  ،إلى ألفاظهـ المركبة مف أشعار وخطب فومف ثـ ينتقمو 
وما هي تبعيات  ،حيث يتـ تجميع األصناؼ المتشابهة ،وتفصؿ ترتيباتها ،وفيما هو مركب ،المفرد منها

 عمى شاكمة أمريف هما: وما يمكف أف يحصؿ مف خبلؿ هسا التصنيفات يكوف ،الصنؼ اهس

ستخدموها في الداللة عمى ،اخس ألفاظ مف ألفاظهاؤ أو ت ،ما اختراع وتركيب ألفاظ لـ ينطؽ بها أصبلً إ
وهنا تصبح لغتهـ ولسانهـ  ،وهو األسطقسنفسه، سـ االخر مثؿ العنصر والهيولى يطمؽ عميهـ  معنى 

 1سات طابع الصناعة يمكف أف يتعمـ ويعمـ بقوؿ.

 التطور التقميدي لمغة من خالل المحسوسات التي يحسيا عموم الجميور1.2.1

ستعماؿ المغة اور التاريخي فيما يقوله الفارابي في كتاب الحروؼ في تطور طمف المهـ جدًا تتبع الت
لتحديد قدرات األمة التي تعكس مستويات التطور التي  حاصبلً  والسي سيكوف تحصيبلً  ،عند األمـ

 .اتوصمت إليه

أف األمة برأيه ال تتوصؿ إلى سروة التقدـ إال بعد المرور بمراحؿ خبلؿ هسا الجز   وسوؼ نستخمص
وصواًل  ،الناستبدأ بما سوؼ أسميه لغة الحسيات والمخاطبات المباشرة لقضا  الحاجات بيف  ،مختمفة

ر العقؿ لدى والتي يعتقد الفارابي بأنها السروة في تطو  ،إلى المغة التي سوؼ أسميها المغة البرهانية
 .اإلنساف

وما يحس مف األمور التي هي محسوسات  ،2الرأي المشترؾ ئعرفوا بباد"يكوف أواًل لما: يقوؿ الفارابي
 .3مثؿ السما  والكواكب واألرض وما فيها، ثـ لما استنبطوا عنه" ،مشتركة مف األمور النظرية

                                                           

 .146-145الفارابي، "كتاب الحروؼ"، ـ.ف، ص 1
 .89يسكر الفارابي في كتاب فصوؿ منتزعة بأف المقصود في بادئ الرأي المشترؾ عند النحوييف "العقؿ"، ص 2
 .138الفارابي، "كتاب الحروؼ"، ـ.س، ص 3
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عتمادها الكمي في اي يكوف تال ،ليبدأ الفارابي بعد سلؾ بتفسير وتوضيح كيفية نشو  البدايات في المغة 
وهي معمومة  ،عمى الحواس الخمس في سلؾ ةمعتمد ة،البداية عمى المحسوسات واألمور الحسية البحت

 ،ستنباطلؾ يبدأ بالتدرج ليحصؿ االالكواكب، وبعد سو  األرض، السما  :ؿمث ،جميععامة عند ال
رتقا  مف واألمور باالالتوسع بالمعرفة مف خبلؿ التسمسؿ و  التحصيؿ الحاصؿ لهسا األمور والعموـ
 .الحواس حتى الوصوؿ لمبرهاف اليقيني

بالفطرة، ثـ لمممكات الحاصمة عف ثـ األفعاؿ الكائنة عف قواهـ التي هي لهـ " :ويستكمؿ في قوله
اعتياد تمؾ األفعاؿ مف أخبلؽ أو صنائع ولؤلفعاؿ الكائنة عنها بعد أف حصمت ممكات اعتيادهـ، ثـ 

ولما يستنبط عما حصمت معرفته بالتجربة مف األمور المشتركة،  ،لما تحصؿ لهـ معرفته بالتجربة أوالً 
 .1ثـ لما يخص صناعة صناعة مف الصنائع العممية"

بها األمور الحسية المشتركة  أمة بعد ما تحصؿ ةظهار التدرج أليإمف خبلؿ هسا الفقرة بيكمم
 ،والتي سكرنا سابقًا بأف فعمها يكوف أسهؿ لمفرد ،توالى بعد سلؾ األفعاؿ الكائنة بالفطرةتو  ،ستنباطواال

ويكوف سلؾ  ،في توليد التجربة الناتجة عف سلؾ مساهمةمما يساهـ بتكرار فعؿ هسا األفعاؿ، وبالتالي ال
مما  ة،كؿ صناعة عمى حد ،وصواًل في سلؾ لكؿ مف الصنائع ،لما حصؿ خبلؿ هسا التجربة اً استنباط

 يؤدي لتوفير احتياجات األمة. 

ي بالغوص في الكبلـ بحيث يبدأ الفاراب ،أمة ةكتماؿ المغة ألياويوضح لنا خبلؿ تدرجه بالحديث عف 
 ،التي يحسها عموـ الجمهور ،أي تمؾ األمور المحسوسة ؛إلى ما يسميه بالحسيات ،شارةلمغة باإلعف ا

نما إلفاظ لمداللة عميها، لكف الفارابي يقرر بأف هسا المعاني المحسوسة أستخداـ اوالتي يقوـ الجمهور ب
ف تداوؿ هسا المغة بيف إوبالتالي ف ،2غمفات لما يوجد في الكوف مف حقيقةمهي أشبه باألسطح أو ال

بأف يتقصى تدرجًا تقميديًا  ةصورة محددة لقدرة الناس بطريقة كؿ منهـ عمى حد ونما هإالجمهور العاـ 
 ،بداية بالحسية وصواًل لمبرهانية اليقينية ،يمر مف خبللها عمى أنواع الخطابات المختمفة ،لتطور المغة

لتصؿ  ،تميها الجدلية ،لشعرية وصواًل إلى السوفسطائيةحيث تتدرج في بادئ األمر بالخطابية مرورًا با

                                                           

 .138صالفارابي، كتاب الحروؼ، ـ.ف،  1
جمهورية "خباز، حنا خباز،الصورة األوضح لهسا التشبيه قصة الكهؼ عند أفبلطوف المسكورة في كتابه الجمهورية الفاضمة،  2
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وهو الخطاب السي يعتبرا الفارابي األصمح لمكشؼ  ،في نهاية المطاؼ إلى الخطاب البرهاني اليقيني
وبيف  ،عف حقائؽ األمور واألصمح لممعرفة. والسي يوازي ما بيف هسا التطور المغوي في األمة مف جهة

كما  ،مستشهدًا بأفبلطوف وأرسطو ،خرىأا مرت تاريخيًا في اليوناف مف جهة أنهبمراحؿ التي يعتقد ال
 برهانية يقينية.  ـكانت حسية أأسوا   ،لنا دور المراتب المعرفيةمفسرًا  ،سكرنا سابقاً 

 نتتبع الطرق المؤدية إلى الحقيقةما بين الخطابات المختمفة والخطاب البرىاني س2.2.1

وسنتناوؿ الصناعات التي تحدث  ،الصنائع وكيفية تسمسمها وتطورها اعف هساآلف سيكوف الحديث 
 ؛صناعة الشعر ؛بدأ بالحديث عف صناعة الخطابةفقد وأي مستوى توصمت إليه.  ،عنها الفارابي

صؿ في نهاية المطاؼ إلى يل ،مرورًا بالصناعة السوفسطائيةو  صناعة الكتابة ؛صناعة عمـ المساف
الطريؽ لموصوؿ إلى  يمهدواإال أنهـ لـ  ،حتى الجدلية ،وؿ هسا الصناعةورلـ حص ،الصناعة الجدلية

السي ال يحصؿ في هسا  ،ي سكرها أفبلطوف عند كماؿ اإلنسافتلنصؿ إلى النقطة ساتها ال ،اليقيف
 ،التي تحصؿ بها الصناعة اليقينية البرهانية ،خر مكمؿ له وهو الفمسفة نما يحتاج إلى جز  إالعموـ 

أي كماؿ يكوف قد بمغ في اإلنسانية مف اجتمعت له ":حيث قاؿ، 1وبها يصؿ إلى أعمى درجات الكماؿ
 .2العموـ النظرية والعمـو المدنية والعممية"

وكيفية تدرج  ،دورها في الوصوؿ إلى الحقيقية مع تبياف ة،تعريؼ كؿ صناعة عمى حدوال بد مف 
فارابي والتي كانت كما يسكرها ال ،عمما  والفبلسفة والمفكريفوصواًل لم ،بداية في عواـ الناس ،مستواها

 بدايتها بػػِ:

وبمقدار المعارؼ التي  ،وهي جودة إقناع الجمهور في األشيا  التي يزاولها الجمهور :صناعة الخطابة
وباأللفاظ التي هي في الوضع األوؿ عمى  ،وبمقدمات هي في بادئ الرأي مؤثرة عند الجمهور ،لهـ

 ،هنا مف خبلؿ التعريؼ األوؿ لمصناعة األوؿ التي يصنفها الفارابي. 3الحاؿ السي أعتاد عميه الجمهور

                                                           

-9دلس، بيروت، مف ص،"ـ.ف"، دار األن1997لممقارنة يرجى الرجوع إلى عبد الرحمف بدوي، "كتاب أفبلطوف في األسبلـ " 1
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وخير دليؿ عمى سلؾ قوله خبلؿ التعريؼ عمى  ،هسا الصناعةعمى يات التي تسيطر نرى لغة الحس  
ليهـ. ،لتعريؼ يبلمس فئة العواـأي أف ا ،عتاد عميه الجمهوراالحاؿ السي   بحيث يكوف منهـ وا 

ستعماؿ مثاالت المعاني وخياالت احيث يعمؿ عمى  ،العمـ السي يأتي بعد الخطابة يه صناعة الشعر:
  1العمـ السي يوضح األلفاظ مف خبلؿ شرح أو تصور تمؾ األلفاظ. اأي أنه ،أو بداًل منها ،مفهمة لها

ترتقي صناعة الشعر درجة عف سابقتها صناعة الخطابة مف خبلؿ محاولة إدخاؿ توضيح وشرح 
فاؽ  ف التوضيح والشرح والتصور يحتاج إلى توسع في التفكير، وفتح إوبهسا الصورة ف ،لؤللفاظ
 فاؽ المغة. والسي يساهـ في فتح  ،التفكير

أف يحفظ فيه األلفاظ المفردة الدالة بعد حفظه هو العمـ السي يتشوؽ فيه اإلنساف إلى  :عمم المسان
أو التقاطها بالسماع  ،ومف ثـ التحري في أف يفردها بعد التركيب ،لؤلشعار والخطب واألقاويؿ المركبة

 اً واحد اً بحيث يسمع منهـ واحد ،مف خبلؿ مف سمع خطبهـ أو حفظ أشعارهـ وأخبارهـ ،مف المشاهير
نحو األعمى بعد  اً صعودتواصؿ صناعة عمـ المساف  2منهـ ويحفظه.غ ويكتب ما يسمعه و ومف ثـ يص

لتبدأ بتفحص وتدقيؽ الخطابات واألشعار لموصوؿ إلى أقربهـ صحة  ،تخطي صناعة الخطابة والشعر
 ومصداقية مف خبلؿ البحث عف سلؾ.

ها حكمة أو العمـ المموا أو المظنوف بها أن ،ويقصد بها الحكمة المموهة الصناعة السوفسطائية:
 3وليست بسلؾ.

ختبار اجتهاد و يمكف مف خبللها العمؿ عف طريؽ اال،هي عبارة عف طريؽ تحر   صناعة الجدلية:ال
 4لفاظ والمفاهيـ لموصوؿ لمحقيقة المطموبة.األوثؽ مف األ

هنالؾ تقارب مف جهة  ،يستمر التصاعد إلى القمة مف خبلؿ المرور بالسوفسطائية وصواًل لمجدلية
وص أما بخص ،عف الحكمة والمعرفة والعمـاف بحثتهما تاكم ،ف جهة أخرى بيف الصناعتيفوتنافر م
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لسلؾ نسميها حكمة  ،ت الخطأ عمى أنه صواباثبا  ف لـ تصؿ لمحقيقة و إفبل مشكمة لديها  ،السوفسطائية
 ختيار الطرؽ األفضؿابينما الجدلية هي مف تسعى لموصوؿ إلى الحقيقة الصحيحة مف خبلؿ  ،مظنونة

 هاب هنا نبلحظ كيؼ كانت البداية بالحسيات التي يفكر ويعتقد .واألوثؽ في الحصوؿ عمى المعمومة
نساف بشكؿ متسمسؿ منظـ األسفؿ إلى القمة لترتقي بفكر اإلوكيؼ تدرجت بشكؿ هرمي مف  ،العواـ
نها إحيث  ،يرى بأنه رلـ الوصوؿ إلى الجدلية إال أنها تبقى ناقصة لير مكتممة فارابيولكف ال ،سمس

تبقى قابمة لمرد والتعديؿ دوف البرهاف والحسـ في الجواب. لسلؾ يرى  بؿال تصؿ إلى النتيجة الحتمية 
تعميـ وبسلؾ ينتقؿ إلى ال ،الفارابي أف الطرؽ الجدلية ال تصؿ إلى درجة الحصوؿ عمى البرهاف اليقيني

هسا المرحمة يؤدي باألفراد إلى أف  يرى بأف الوصوؿ إلى فهو ،ويقصد به الفمسفة ،والعمـ اليقيني
وتحوؿ  ،والتي بالتالي تكوف قاربت بأف تصؿ إلى الكماؿ ،ميةيثابتيف واصميف إلى الطرؽ التعم ايصبحو 

 ،ختياررادة واالا اإلؤ يكوف مبد وهو العمـ السي ،شارة البوصمة إلى عمـ األمور السياسية وشؤوف المدينةإ
لتصؿ ألدؽ ما يمكف مف  ،طريقة الصناعة الجدلية مخموطة بالطرؽ اليقينيةعنها ب ويتـ الفحص

 1حتى تكاد تصؿ إلى العممية. ،التوثيؽ

وال يبقى فيها موضع  ،تصبح الطرؽ كمها مكتممة بالفمسفة النظرية والعممية الكمية ،وهنا وبرأي الفارابي
 ،ما عف طريؽ السماع أو االحتسا إيكوف  ويكوف نظامها تعميماً  ،فتصبح صناعة تُتعمـ وتعمـ ،فحص

والسي بسماع هو السي يستعمؿ المعمـ  ،وقد يكوف باحتسا  ،التعميـ قد يكوف بسماع" :حيث قاؿ الفارابي
يمتئـ بأف يرى والسي يكوف باحتسا  هو السي  ،فيه القوؿ، وهسا يسميه أرسطوطاليس التعميـ المسموع

 .2المتعمـ المعمـ بحاؿ ما في فعؿ أو ليرا فيتشبه بِه في سلؾ الشي  أو الفعؿ"

 بحيث يكون: ،ن التعميم إلى تعميم خاص وتعميم مشترك لمجميعوينقسم ىذا النوع م

 وهو لطبقة العمما  والمفكريف والفبلسفة. ،ويكوف عف طريؽ البرهانية فقط ،تعميـ خاص أوًل:

                                                           

 .151الفارابي، "كتاب الحروؼ"، ـ.س، ص 1
 .86الفارابي، "كتاب األلفاظ المستعممة في المنطؽ، ـ.س، ص 2
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في تعميـ  فستعمبلتواألخيرتاف  ،بية أو الشعريةايكونعف طريؽ الجدلية أو الخط ،تعميـ عاـ ثانيًا:
ستقرار لمرأي وصح فيه البرهاف مف األشيا  النظرية والعممية ومف األمور االجمهور لما قد حصؿ به 

 النظرية وما تـ استنباطه بقوة التعقؿ مف األمور العممية.

"فالتعميـ الخاص هو بالطرؽ البرهانية فقط، والمشترؾ السي هو العاـ  :قاؿ وقد سكر الفارابي سلؾ حينما
أحرى أف تستعمبل في  افهو بالطرؽ الجدلية أو الخطبية أو بالشعرية.لير أف الخطبية والشعرية هم

 1تعميـ الجمهور".

وسلؾ لتعميـ الجمهور ما قد استنبط  ،هسا المرحمة يحتاج إلى وضع النواميسلالوصوؿ أًف يرى الفارابي 
 وما تـ استنباطه بقوة التعقؿ مف األمور العممية. ،وصحح بالبراهيف مف األمور النظرية ،وفرغ منه

 عمى ثالث قدرات: وتحدث صناعة وضع النواميس بناءً 

 .ما عسر عمى الجمهور تصورا 2جودة تخيؿ األولى:

 النافعة في بموغ السعادة.جودة استنباط األفعاؿ المدنية  ثانيًا:

قناع تعميـ الجمهور بكؿ طرؽ اإل افي األمور النظرية والعممية التي سبيمه 3قناعجودة اإل ثالثًا:
وبسلؾ تحصؿ  ،ويؤدب الجمهور ضافة الطرؽ التي بها يقنع ويعمـا  و  ،والتحصيؿ لقدرة األولى والثانية

كؿ هسا سنتعرؼ  ؟وما عبلقتها بالنواميس وتعمـ الجمهور ؟المم ةفما القصد السي عناا الفارابي ب. المم ة
 عميه.

 
 
 

                                                           

 .152الفارابي، "كتاب الحروؼ"، ـ.س، ص 1
ف كاف عممه بالشي  أف يتحرؾ اإلنساف يعرؼ الفارابي جودة التخيؿ في كتاب فصوؿ منتزعة: " 2 لقبوؿ الشي  وينهض نحوا وا 

 .64. الفارابي، "فصوؿ منتزعة"، ـ.س، ص"يوجب خبلؼ ما يخيؿ له فيه
 .63الفارابي، "فصوؿ منتزعة"، ـ.ف، ص .: هو مف يفعؿ السامع الشي  بعد التصديؽ بهويعرؼ أيضًا جودة اإلقناع فيقوؿ 3
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 والفمسفة بمنظور الفارابي:  الممَّةالعالقة بين  3.1

مجموعة  را  وأفعاؿ مقدرة مقيدة بشرائط يرسمها لمجميع رئيسهـ األوؿ،  :أنياعمى الممَّةيعرف الفارابي 
 1بهـ محدودًا.ستعمالهـ لها لرضًا له فيهـ أو ايمتمس أف يناؿ ب

أنها عبارة عف منظومة سياسية لتجمع بشري ما،  المم ةفورًا أف الفارابي يرى  ترى الباحثةوبهسا التعريؼ 
تتميز بوجود حاكـ لها يحدد لاية ما، والسي بدورا يقودا إلى تحديد معتقدات معينة يتقبمها أفراد سلؾ 

ومف خبلؿ التطور المعرفي المتسمسؿ  ها.نبها ويطبقو  فباإلضافة إلى أنظمة معينة يمتزمو  ،التجمع
السي سكرناا سابقًا يمكف الوصوؿ إلى هسا الحاكـ دوف الحاجة إلى وحي أو رسالة دينية كوف التطور 
التاريخي قادر عمى وجود هسا الحاكـ وهسا ال يعني بأف الفارابي يرفض الحاكـ النبي أو الموحى له مف 

 .المعرفيمكف أيجادا مف خبلؿ التطور التاريخي الطبيعي اهلل إال أنه يرى أنه ي

ما ممة جاهمة ،ما ممة فاضمةإ،إلى قسميف المم ةليقسـ الفارابي وينتقؿ بعد سلؾ  ويرى أف األمر يعود  ،وا 
 .المم ةفي تحديد مصير  اً رئيسي اً حيث أنه يمعب دور  ،في تحديدا هسا التقسيـ إلى الرئيس األوؿ

فاضبًل تكوف رئاسته فاضمة بالحقيقة، فيكوف هدفه أف يحقؽ هو وكؿ مف تحت رئاسته ف كاف الرئيس إف
الفاضمة، وسوؼ أخوض في  المم ةوتكوف بسلؾ تحققت  ،2أي "السعادة الحقيقية" ،السعادة القصوى

مف مدى عبلقتها بالمعرفة الباحثة وضح توس ،طبلؽعمى اإل عتبارها الخيراالسعادة القصوى الحقًا ب
 ر الفارابي.منظو 

 

ف الرئيس األوؿ الفاضؿ يقدر المعتقدات والقوانيف لؤلمة مف خبلؿ مهنته بصفته هو إيقوؿ الفارابي 
بطريقة  ما: أف توحى إليهإ ،ويحصؿ هسا الوحي بطريقتيف ،الممؾ أو الحاكـ، مقرونة بوحي مف اهلل

ستفادها عف الوحي اأو أف يقدرها بالقوة التي  ،عف طريؽ الوحي مثؿ جبريؿ عميه السبلـمقدرة 
 والموحي حتى تظهر له الشروط التي بها يقدر األفعاؿ واآلرا  أو بطريقة تجمع الطريقتيف.

 

                                                           

 ، دار المشرؽ، بيروت.43، ص2003، 3الفارابي، أبو نصر، "كتاب المم ة"، تحقيؽ محسف مهدي، ط 1
، وتـ شرحها أيضًا في كتاب المدينة الفاضمة "هي الخير 72لمسعادة في كتاب السياسة المدنية ص قاؿ الفارابي في تعريفه  2

فهو أيضًا خير ال ألجؿ ساته لكف ألجؿ نفعه في السعادة، وكؿ ما عمى اإلطبلؽ. وكؿ ما ينفع في أف تبمغ به السعادة وتناؿ به 
عاؽ عف السعادة بوجه ما فهو شر عمى اإلطبلؽ، والخير النافع في بموغ السعادة قد يكوف شيئًا مما هو موجود بالطبع، وقد يكوف 

 سلؾ بإرادة".
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أو  ،وسلؾ بأحد الوجهيف ،الفاضمة "بالوحي" المم ةما يقدر األفعاؿ واآلرا  التي في إن":وقد قاؿ في سلؾ
ستفادها عف الوحي والموحي اأف توحى إليه هسا كمها مقدرة، أف يقدرها هو بالقوة التي  هما: أحدهمايكم

حتى تكتشؼ له بها الشرائط التي بها يقدر اآلرا  واألفعاؿ الفاضمة، أو أف يكوف بعضها بالوجه  ،تعالى
 1األوؿ وبعضها بالوجه الثاني".

 

نماسج لمرؤسا  األوائؿ األفاضؿ،  فبيا  قد يكونو أف الرسؿ واألن،مف هسا القوؿ اوالسي يمكف أف نستفيد
حيث سأبينه الحقًا  ،عمى استبعادي ما يقوله في أماكف  خرى عديدة عف الرئيس األوؿ ةمتحفظ

 باإلضافة لقوله عف الوحي.
 

 ،المعتقدات" التي يتـ وضعها في المدينة الفاضمة" ولو بحثنا في طريقة وضع ما يخص هسا اآلرا 
 إلى قسميف: قسـي أنها تنالفاراب فيرى

 
 

 2منها  را  في أشيا  نظرية و را  في أشيا  إرادية". المم ة"اآلرا  التي في  :سلؾب قوؿفي
 

فأما تمؾ لقسميف أما أشيا  نظرية وأما أشيا  إرادية  في المم ة أّيًا كاف نوعهاتنقسـ اآلرا  عند الفارابي 
 .قسميفإلى  يقسمهاحيث  ،األشياء النظرية، هي بعضها في التي

ف ومراتبهـ وفعمهـ ومنزلتهـ مف ييتسمسؿ بِه بداية بوصؼ اهلل سبحانه وتعالى، مف ثـ الروحاني األول:
ه مف العالـ تالعقؿ ومرتبو اإلنساف وحصوؿ النفس فيه، و اهلل تعالى، لينتقؿ إلى العالـ وأجزائه ومراتبه، 

 ومنزلته مف اهلل.
 

يتطرؽ به إلى وصؼ األنبيا ، المموؾ األفاضؿ، الرؤسا  األفاضؿ، وأئمة الهدى والحؽ،  الثاني:
تصؼ بالعكس ابالمقابؿ لهسا كمه هنالؾ مف  .نقاد لهـاي قاموا بها ومف تواقتصاص أفعاؿ الخير ال

اآلرا  وهنا نرى ما خص به الفارابي  بأفعاؿ الشر. فوهـ المموؾ األرساؿ المتسمطوف مف يقومو  ،تماماً 
 .المم ةمف صفات يصؼ بها األشيا  التي تقاـ عميها  را  

 

"ينبغي أف تكوف الصفات التي توصؼ بها األشيا  التي تشتمؿ عميها  را   :وقد قاؿ الفارابي في سلؾ
رتباط ايف جميع ما في المدينة مف المموؾ والرؤسا  والخدـ ومراتبهـ و يؿ إلى المدنصفات تخيّ  المم ة

                                                           

 .44الفارابي، "كتاب المم ة"، ـ.س، ص 1
 .44ـ، ف، صالفارابي، "كتاب المم ة"،  2
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وجميع ما يرسـ لهـ ليكوف ما يوصؼ لهـ مف تمؾ مثاالت  ،نقياد بعضهـ لبعضاو  ،ببعضبعضهـ 
 1".يقتفونها في مراتبهـ وأفعالهـ

 

يخطر وؿ ما لمولهة األ ،نتوقؼ هنا قميبًل لمنظر في المصطمحات التي يستعممها الفارابي في هسا السياؽ
، المم ة" التي تشكؿ جانبًا مف جوانب أو"المعتقداتباا إليه هو مصطمح "اإلرادة" نتيستدعي االلممخيمة و 

، فالرأي شي  مختمؼ عف العمـ المصطمحات يشّد السهف لمقابِ  استعماؿ هساو  بلتها كالمعارؼ والعمـو
ختبلؼ اإلرادة والمعتقدات ايتماشى مع  ،بشكؿ  خر، وما يشير إليه الفارابي خبلؿ هسا النصوص

مع وصفه لممدينة الفاضمة في هسا  ىخر أنه يتماشى أيضًا مف جهة ختبلؼ أنواع الممؿ مف جهة، ولكاب
الفاضمة التي أوردها هي  المم ةف  را  إالسياؽ بالحديث عف التخيبلت والمثاالت، وكأنه يقوؿ لنا 

وبالتالي يستطيع  ،لكي يحاكي كؿ الفئات التي تختمؼ قدراتها العقمية ،أو مثاالت لها ،خياالت لمحقيقة
 ،خرى عف لرضه الفمسفي مف هسا التمييزأ، وهو ما يجعمنا نتسا ؿ مرة محاكات الجميع دوف استثنا 

 هؿ هو فقط يتوقؼ عمى القدرات العقمية؟
 
 .ىي األفعال التي تقوم عمييا الممَّة يقصد بيا، األشياء اإلرادية ماأ

 ومنها ما يخسس:ـ منها ما يعظّ  ،ريففيراها الفارابي عمى شط
ميها الروحانيوف والمبلئكة، ومف ثـ األنبيا  يـ ويمجد اهلل، عظّ يُ  اعمى هيئة األقاويؿ التي به هاتكوف أوال

 والمموؾ األفاضؿ والرؤسا  وأئمة الهدى.
 

ّمة الضبلؿ وتقبيح وأئ ،رؤسا  الفجارالو  ،مقابمها ما يخسس بها مف المموؾ األرساؿ، الرؤسا  األرساؿ
 .أمورهـ

 

قوله في كتاب بويكوف بسلؾ تـ تقدير األفعاؿ التي مف خبللها تتـ المعامبلت بيف أهؿ المدف. ونستشهد 
ثـ بعد هسا تقدر األفعاؿ كمها التي بها تكوف معامبلت أهؿ المدف، إّما فيما ينبغي أف يعممه " :المم ة

ما فيما ينبغي أف يعامؿ به ليرا" ،اإلنساف بنفسه  .2وا 
 

                                                           

 .45الفارابي، "كتاب المم ة"، ـ.ف، ص 1
 .46الفارابي، "كتاب المم ة"، ـ.ف، ص 2
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يوضح طريقة حصولها عمى اآلرا  واألفعاؿ، حيث يقارب  المم ةنتها  مف تعريؼ الفارابي بعد األنرى 
وقوله هسا يتماشى مع تعريفه  ،1سميف مترادفيف"اوالديف يكادا يكوناف  المم ة" :فيقوؿ ،بينها وبيف الديف

تحدد لمناس تسيير نظاـ  ،لمممة السي جا  سابقًا، إس أف الديف ما هو إال مجموعة معتقدات وشرائع
شريعة وسنف، لكنه في  :يفأأي ديف يتكوف مف جز إف حياتهـ، والديف لـ يقصد بِه ديف محدد، حيث 

، ولمولهة األولى 2الفاضمة شبيهة بالفمسفة" المم ة"ف :فيقوؿ في سلؾ ،والفمسفة المم ةخرى يشبه بيف أ فينة
ختمؼ األسموب إال انمنهما وا   وأف كبلً  ،وجهاف لعممة واحدة ةالمم  يعتقد القارئ بأف الفمسفة و  ،لقارئ كتبه

نما إ ا،ال التقريب بينهم سلؾ ولكف ما كاف يقصدا الفارابي مف ورا  ،دلياف في الموضوع ساتهتأنهما 
ويقصد بها التي إسا  ،ف الفمسفة يقسمها الفارابي إلى النظرية الفكريةإحيث  ،توضيح التكويف لكؿ منهما

خبلؿ هسا مف ستطاع أف يعممها، وما يمكف التنويه إليه اعمـ بها ال يعممها، بينما العممية إسا عمـ بها 
حتوا  الشرائع اوسلؾ مف خبلؿ  ،أنها تحتويهابمعنى  ،تحت الفمسفة المم ةأف أف الفارابي رأى  ،النقطة

تـ برهانها في الفمسفة  المم ةاآلرا  النظرية التي في  ماأ ،الفاضمة تحت الكميات في الفمسفة العممية
 تـ برهانها في الفمسفة النظرية. هإلى براهيف كون المم ةفبل تحتاج  را   ،النظرية

 

 وبنا ً  ،3هما تحت الفمسفة" المم ة"فإسف الجز اف المساف منهما تمتئـ  :وهسا ما كاف يعنيه الفارابي بقوله
لكنه  ،سماف مترادفافاوالديف  المم ةما يمكف أف نراا بأف التقريب والتشبيه جا  عمى أف  ،سبؽ مى ماع

 المم ة"نما إ ،ولـ يقؿ أي ممة مشابهة لمفمسفة ،فنهما متشابهاإنما قاؿ إ ،والفمسفة المم ةف إلـ يقؿ 
اإلسبلمية هي  المم ةهؿ  ؟مسفةالفاضمة ف المم ةو  ؟ةإسا كاف الديف مم   ت ماالاؤ راودنا تستوهنا  ،"الفاضمة

ف عدـ القوؿ إوما يمكف القوؿ به  ،فاضمة، وبالتالي فمسفة؟ لـ يسكر سلؾ في النصوص بشكؿ صريح
 .أهمية قوله يوازي اإلسبلمية فاضمة المم ةأف  رابي بنص صريحاالفأي بمعنى عدـ قوؿ ، بأهمية القوؿ

 

نما توضيح وا   ،والفمسفة المم ةأو  ،لمدمج بيف الديف والفمسفةونرى أيضًا أف مقصود الفارابي ليس محاولة 
 ،يفأال وهي أف كبًل منهـ تتكوف مف جز أ ،رالديف، الفمسفة، الممة(ا  التي تجمع النقاط الثبلثتقلنقطة اال

 وهما تحت مظمة الفمسفة. ،قوانيفالهما اآلرا  و 
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 المم ةعف  لكبلـاالفارابي  أرادتكوناف مف  را  وشرائع. وعندما ت ،كالديف المم ةرأينا فيما سبؽ أف 
حيث تكمـ عف  ،أعطى وصفًا يوحى لمولهة األولى بأف الوصؼ يقصد بِه ديف ما معيف ،الفاضمة

ستعمؿ مصطمحات االخالؽ والمراتب الروحانية البشرية، ولكف الحظنا أيضًا أنه عندما تكمـ عف سلؾ 
ا دن  وهو ما يرُ  ،المصطمحات تشير إلى تمايز بيف مستوييف مف المعرفة اوهس ،مثاالت"" را ، خياالت، 

 والفرؽ بيف الحقيقة والخياؿ في قصة الكهؼ عمى سبيؿ المثاؿ. ،إلى أفبلطوف
 

 فاف حديثتاحصولها ينتج عنه صناعتإف حيث  ،المم ةهو نتاج  المم ةومف الجدير سكرا بعد حديثنا عف 
 لصناعات األولى هما:لما سبؽ مف ا

 

 المم ة، بأخس األفعاؿ واآلرا  التي صرح بها واضع المم ةهي ما تشتمؿ عميه و  صناعة الفقه: أوًل:
 ويجعمها أصواًل يستنبط عنها األشيا  البلزمة عنها. ،مسممة

 

هي ممكة يقتدر بها اإلنساف عمى نصرة اآلرا  واألفعاؿ المحددة التي صرح  الكبلـ:عمـ صناعة  ثانيًا:
 ؼ كؿ ما خالفها باألقاويؿ.ي، وتزيالمم ةبها واضع 

 

المتكمـ ينصر األشيا  التي يستعممها الفقيه مف لير و  ،باآلرا  وجز ًا باألفعاؿ اً جز  يف:أوهي تنقسـ لجز 
فتكوف نصرته له بما هو  ،وبسلؾ فإسا اقتدر أف يكوف لئلنساف قدرة لؤلمريف فهو فقيه ومتكمـ ،االستنباط

 1واستنباطه عنها بما هو فقيه. ،متكمـ
 

ة مخيملى إوأوؿ ما خطر  ،ف تحصبلف بالطرؽ الخطابية والجدليةيف الصناعتيومف الجدير سكرا أف هات
 فقاؿ أفبلطوف، أياـ في عندها اليوناف وصمت التي بالمرحمة تاريخياً  الجدؿ أسموب ةمقارن الباحثة
 تزاؿ وال ،عممية تصير كادت حتى التوثيؽ مف فيها أمكف ما أكثر بالجدلية بمغ قد" :سلؾ في الفارابي
أنها وهنا ما يمكف قوله  .2"أفبلطوف زمف عميه كانت ما إلى فمسفةال في الحاؿ تصير أف إلى هكسا

 العمـو في التطور حب إلى طبقاً  األعمى نحو تدريجبؿ منهجها استنتاجي ي اً برهاني اً يقيني اً ليست خطاب
 في تستعمؿ كالتي البرهانية المرحمة بمغت إسا حتى أرسطو، عهد في هو كما والرياضية الهندسية
 العممية لمنظرية نتها ً ا الفارابي عتبرهاا والتي المعرفية المجاالت كافة في أرسطو قبؿ مف العموـ

. أرسطوطاليس أياـ عميه ستقرا ما عمى األمر يستقر" :سلؾ في قوله ونقتبس ،النظرية لمفمسفة كتماالً او 
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 فيها يبقى وال ،الكمية والعامية النظرية الفمسفة وتكمؿ كمها الطرؽ وتميز العممي النظر تناهي في
هسا الكتاب هو أف مؤلؼ : "فقاؿ في أرسطو وعممه ،بف رشداوقد أيدا في سلؾ  1".فحص موضع

وواضع عموـ المنطؽ والطبيعيات وما ورا   ،أرسطو بف نيكوماكوس أعقؿ أهؿ اليوناف وأكثرهـ حكمة
وقد قمت إنه واضعها ألف جميع الكتب التي وضعت قبمه في هسا العموـ لير جديرة  ،الطبيعة ومتممها

بعدا منس سلؾ الزمف إلى اليوـ أي  بالسكر بإزا  كتبه. وقمت إنه متممها ألف جميع الفبلسفة السيف عاشوا
 2سنة لـ يستطيعوا زيادة شي  عمى وضعه وال وجدوا خطأ فيه". 1500مدة 

 

النبي ما هو ترتيب  ،في ظؿ الدولة اإلسبلمية التي كاف يعيش فيها الفارابي تتسا ؿ الباحثةوهنا 
عمى سبيؿ المثاؿ يوحى  اً يُأم  محمد صمى اهلل عميه وسمـ كاف 3وكوف النبي والدولة اإلسبلمية مف سلؾ؟

 ،ولـ يتعمـ العمـو المعرفية التي تصؿ إلى البرهاف اليقيني ،إليه ولـ يمر بالمراحؿ التي سكرها الفارابي
 االمواضيع سنتعرؼ عميه اكؿ هس ؟يه بقضية الوحيأفما هو ترتيبه أو منزلته بالنسبة لمفارابي؟ وما ر 

 الفصؿ القادـ. في
 

"أف يكوف  :المم ةحيث قاؿ الفارابي في كتاب  ،قتباس يثير ما نفكر به بشكؿ أوضحاويمكف أف نسكر 
الرئيس األوؿ لممدينة الفاضمة قد عرؼ الفمسفة النظرية عمى التماـ ألنه ال يمكف أف يقؼ عمى شي  

كف به إال مف هناؾ وتبيف مع سلؾ أف هسا كمها ال تم يمما في العالـ مف تدبير اهلل تعالى حتى يأتس
ة مشتركة تجتمع بها  راؤهـ واعتقاداتهـ وأفعالهـ وتأتمؼ بها أقسامهـ وترتبط إال أف تكوف في المدف مم  

 4".حتى يبمغوا الغرض الممتمس وهو السعادة القصوى ،وتتعاوف ،عند سلؾ تتعاضد أفعالهـ ،وتنظـ
أو  ،نبينصه ال يعني به ال فيمف خبلؿ هسا النص يمكف التوضيح بأف الحاكـ السي يسكرا الفارابي 

بؿ متوفرة في الفيمسوؼ السي يصؿ بالتدرج التاريخي المعرفي  ،به ةمتوفر  الصفات التي سكرها لـ تكف

                                                           

 .152-151الفارابي، "كتاب الحروؼ"، ـ.ف، ص 1
 ، دار الفارابي، بيروت.88-87، ص1998، 1أنطوف، فرح أ، "ابف رشد وفمسفته"، تقديـ طيب تيزيني، ط 2
صح أف يقاؿ أنه مف نقبًل عف زينب عفيفي " النبي عند أهؿ الكتاب هو الممهـ السي يخبر بشئ مف أمور الغيب المقبمة، ولعؿ األ3

يتمقى مف اهلل وحيا، إف أمرا بتبمغيه كاف رسوال، وهو عند األشاعرة مف اصطفاا اهلل مف عبادا وأرسمه لتبميغ رسالته. وقد فضمهـ 
بخطابه وفطرهـ عمى معرفته وجعمهـ وسائؿ اتصاؿ بينه وبيف عبادا ليقوموا بهدايتهـ ويظهر اهلل عمى ألسنتهـ الخوارؽ، وأخبار 

ر لكائنات المغيبة عف البشر مما ال يعممه إال األنبيا  بتعمـ مف اهلل. عفيفي، زينب، "الفمسفة الطبيعية واإللهية عند الفارابي"، تصديا
 ، دار الوفا  لدنيا الطباعة والنشر، مصر.436، ص 2003، 1عاطؼ العراقي، ط
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ولكف إلى ماسا كاف يرمي الفارابي والمعرفي بينته الباحث في الفصؿ االوؿ خبلؿ التدرج العممي كما 
 .سيتـ توضيح سلؾ الحقاً  ؟سلؾ مف ورا 
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 الفصل الثاني

______________________________________________________ 
 النبي" حاكمالفيمسوف وال حاكمالفاضمة ما بين ال الممَّة"رئيس 

 

 :تعريف الحاكم ودوره بالنسبة لمدولة الفاضمة 1.2

 المم ةبينما عاش في ظؿ  ،ةيبيف الفارابي أف نظريته تكمف بالفضيمة التي تتمثؿ بالرئيس األوؿ لممم  
المشرع والحاكـ. فما بيف الحاكـ الفاضؿ  التي كاف فيها الرسوؿ صمى اهلل عميه وسممه ةاإلسبلمي

 مف السي كاف يعنيه الفارابي بنصوصه؟ ،والحاكـ النبي

ف ا  و  ،ومقاربة الحاكـ الفيمسوؼ والحاكـ النبي ،بالديف 1نرى الفارابي يسعى إلى مقاربة الفمسفة ودمجها
إال أنهما يصباف في النهر ساته، هسا ما يظهر لنا مف خبلؿ  ،اؿتصاؿ بالعقؿ الفعّ قة االختمفا في طريا

في تمؾ الفترة الزمنية ولكف أرى أف الفارابي لـ يكف راضيًا عف الحكـ والسياسة المتبعة  ،القرا ة األولية
عمؿ ف ،لممدينة الفاضمةصبلحها مف خبلؿ تصورا ا  وأراد تعديمها و  ،ها "الفترة العباسية"فيالتي عاش 

مف أف الفمسفة تغمب عمى الديف لما لها إلى في نهاية المطاؼ  يصؿل ،عمى تقريب الفمسفة لمديف
ستطاع النظر إلى الحقائؽ التي تظهر مف خبلؿ الطريقة او  اً حقائؽ يقينية برهانية، وكونه فيمسوف

السيف  المم ةأفراد  إال أنه لـ يتعدَ  ،را. ولكنه رلـ فكسيةالطرؽ الح مف خبلؿالبرهانية اليقينية وليس 
ستخداـ افعمؿ عمى تقريب المصطمحات مف خبلؿ  ،بدرجات عممهـ ووصولهـ لمعمـ اليقيني فيتفاوتو 

 لمحاولة الدمج بيف الطرفيف بطريقة سمسمة لكؿ الفئات. ،مصطمحات إسبلمية بمعنى فمسفي

قها يحتاج إلى أف يعمـ يوتحق ،السعادة القصوى فيرى الفارابي أف المقصود مف وجود اإلنساف هو تحقيؽ
األرتقا  مف العقؿ المستفاد إلى العقؿ الفعاؿ "فيقوؿ تتـ السعادة برأي الفارابي ب ،ما هي السعادة

                                                           

أستخداـ لفظ دمج ومقاربة ويفضؿ األلمبية بأستخداـ لفظ وليس الجمع بينهما ولكف وجهة نظر الباحثة هنالؾ أعتراضات عمى  1
خبلؿ بحثها هسا كانت مختمفة حيث أف المتعارؼ عميه الدمج يعني جعؿ المفظيف أو الشيئييف واحد ولكف نظرة الباحثة كانت جمع 

ه أي أف االجتماع يمتقى خبلؿ األجزا  المتقاربة دوف المساس بالجز  المفظيف صحيح لكف دوف أف يخسر طرؼ مف األطراؼ ماهيت
المختمؼ بينما المقاربة احتفاظ كؿ لفظ عمى خاصيته والجمع بيف نقاط المشتركة مع الحفاظ عمى ساتية المفظ وهي ما الحظته 

 خبلؿ أستخداـ الفارابي لؤللفاظ بشكؿ أحيانًا يمثؿ الدمج وأحيانًا يمثؿ المقاربة.
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ادة القصوى" العقؿ الفعاؿ معد بطبيعته وجوهرا أف ينظر في كؿ ما وطأا الجسـ السماوي سعبال
تخمص مف المادة ومفارقتها، راـ تخميصه مف المادة ومف العدـ فأي شي  منه قبؿ بوجه ما ال .وأعطاا

فيصير في أقرب مرتبة إليه. وسلؾ أف تصير المعقوالت التي هي بالقوة معقوالت بالفعؿ فمف سلؾ 
يحصؿ العقؿ السي كاف عقبًل بالقوة عقبًل بالفعؿ وليس يمكف أف يصير كسلؾ شي  سوى اإلنساف فهسا 

 ،بحيث تصبح نصب عينيه 1أفضؿ ما يمكف لئلنساف أف يبمغه مف الكماؿ". السعادة القصوى التي هي
، ولكف ما يمكف وهسا األرتقا  السعادة هسا باإلضافة إلى تعمـ األعماؿ التي مف خبللها يمكف أف يناؿ

وطبيعة األفراد أنهـ  ،"السعادة"ما هي أف يتعمـ مف تمقا  نفسه عمى  اً قادر  ليس كؿ إنساف ،ه لهيالتنو 
 ،ولسلؾ هـ بحاجة إلى مف يعممهـ أو يرشدهـ لطريؽ الصواب ،في قدراتهـ العقمية والجسديةف يتفاوتو 
وهسا  ،ومنهـ مف يحتاج إلى إرشاد كثير ،منهـ مف يحتاج إلى إرشاد يسير :الفئة تقسـ إلى نوعيف اوهس

 ؟فمف هو ،حقؽ مف خبلؿ الرئيس األوؿتيمكف أف ي

بؿ يكوف قد حصمت له العمـو  ،"السي ال يحتاج وال في شي  أصبًل أف يرأسه إنساف وؿ هو:الرئيس األ
وتكوف له قدرة عمى جودة إدراؾ  ،وال تكوف له به حاجة في شي  إلى إنساف يرشدا ،والمعارؼ بالفعؿ

 2"....وة عمى جودة اإلرشاد لكؿ مف سوااوق ،شي  مما ينبغي أف يعمؿ مف الجزئيات
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إلى والقوانيف في المدينة يجب أف يكوف قد وصؿ  1اآلرا  قر  أف الرئيس األوؿ السي يُ ارابي يتصور الف
عمى  اً وأف يتميز بقدرات تجعؿ منه قادر  ،أعمى مراتب العمـ التي تجعمه في لنى عف ليرا مف البشر

 كوف له حاجة لمغير.ترشاد باقي الناس دوف أف إ

ة تتكوف مف  را  وأفعاؿ كما سكر تعريفها كؿ مم   تميسف ًا،اقعيرى أف قوله قابؿ ألف يكوف و أي ال نلكن
 حقؽ هسا القدرة مف العمـ.فيها يكوف الرئيس األوؿ  ،سابقاً 

وهسا  ،إنما يحصؿ مع أهؿ الطبائع العظيمة الفائقة ،نستكمؿ أقواله بأف سلؾ ال يحصؿ مع أي شخص
وال  ،أنه يوحى إليهيه وهو السي ينبغي أف يقاؿ ف ،اإلنساف مف يستحؽ بأف يقاؿ له الممؾ في الحقيقة

 2يستطيع أي إنساف أف يبمغ هسا المرتبة إال إسا لـ يبؽ بينه وبيف العقؿ الفعاؿ واسطة.

 :فكر الفارابيفي توضيح مفيوم الوحي  2.2

 ؟فرؽ الفارابي بيف الديف والفمسفةبسؤاؿ كيؼ  ،هنا مجدداً الباحثة قؼ تل

نظريته إلى طبيعة المعرفة الفمسفية والمعرفة "تعتبر نقطة مركزية في مسهب الفارابي بيف الديف والفمسفة 
فالفارابي يجمع بيف الفيمسوؼ والنبي ، مف حيث المصدر  ."النبوية، ثـ دور األنبيا  ودور الفبلسفة

لنبي يتصؿ كبلهما بالعقؿ ، فيعتبر أف الفيمسوؼ واه معرفتهما وأف أختمفت الطريقةالسي ينهبلف من
الفعاؿ فالنبي عف طريقة المتخيمة، والعقؿ والنظر طريؽ الفيمسوفوسلؾ عندما ترتقي القوة الناطقة في 

 النفس.

ستطاعتنا مف خبلله أف اما هو العقؿ الفعاؿ السي يرى الفارابي أنه ب :سؤاؿتطرح مجددًا الباحثة ل 
عمى سبيؿ  ،وهؿ الوحي السي قصدا هو الوحي المتعارؼ عميه في اإلسبلـ ؟نحصؿ عمى الوحي

                                                           

بأنها تكمف في ثبلث نقاط، وهي المبدأ والمنتهى وما بينهما، وفسرهـ بأف االتفاؽ في المبدأ أي أتفاؽ  رائهـ في "قصد باآلرا   1
القدوة باألضافة إلى كيفية ابتدا  العالـ وأجزائه، وكيؼ ابتدأ كوف اإلنساف، ثـ مر ت اهلل تعالى وفي الروحانيف وفي األبرار السيف هـ 

بأجزا  العالـ وأجزاؤا ونسبة بعضها إلىبعض ومنزلتها مف اهلل والروحانييف، ومف ثـ اإلنساف مف اهلل والروحانييف، فهسا ما يطمؽ 
وقد سكرها الفارابي  .ا بينهما فقد قصد بها األفعاؿ التي بها تناؿ السعادةعميه المبدأ، أما فيما يخص المنتهى فهو السعادة، أما فيم

 .70في كتاب فصوؿ منتزعة. الفارابي، "فصوؿ منتزعة"، ـ.س، ص
 .79الفارابي، "كتاب السياسيةالسياسية"، ـ. س، ص 2
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"هو السي يقاؿ فيه إّنه الروح األميف وروح  :أنهاؿ؟ يقوؿ الفارابي في تعريفه له أـ العقؿ الفع ،المثاؿ
والتماس تبميغه أقصى مراتب الكماؿ السي لئلنساف أف  ،القدس، ويكوف فعمه العناية بالحيواف الناطؽ

 1."بمغه وهو السعادة القصوىي

ولو حاولنا تركيب قضية الوحي لدى الفارابي لوجدناها تشكؿ دورًا رئيسيًا في الحجة التي يسوقها 
وهو نزوؿ  ،بحيث يصور الوحي المتعارؼ عميه في اإلسبلـ ،إلظهار التماهي بيف الفيمسوؼ والنبي

الرسوؿ صمى اهلل عميه الصبلة  جبريؿ عميه السبلـ لنقؿ  يات الخالؽ سبحانه وتعالى عمى
وكأنه ساته فيض المعارؼ والعموـ عمى عقؿ الفيمسوؼ مف خبلؿ العقؿ الفعاؿ. أي عاشر ،والسبلـ

 2العقوؿ السماوية في المنظومة األفموطينية.

"وهو السي جعؿ  :عمى سبيؿ المثاؿ نراا يقوؿ المم ةولو حاولنا النظر في مكاف  خر لمفارابي في كتاب 
ولو فكرنا بالربط بيف التعريؼ  3وهو السي به يوحي اهلل تعالى إلى الرئيس األوؿ لممدينة". ،الروح األميف

أف الوحي السي يقصدا وهو ما يمكف أف نستنتج مف خبلله  ،لمعقؿ الفعاؿ وهسا السطور نرى التجانس
مة وهوليس جبريؿ كما خطر لنا في ال ،تعريؼالوهو ما ظهر لنا مف خبلؿ  الفارابي هو العقؿ الفعاؿ

بالمفهوـ الفمسفي والوحي جبريؿ بالفهوـ الديني هي  العقؿ الفعاؿفوهنا نرى تداخؿ المفاهيـ  ؟األولى
 الطريقة التي حاكى بها الفارابي كافة األفراد.

أف  4التي كنا قد سكرنا سابقاً  ،ألفموطيف ليه خبلؿ هسا النصوص نظرية الفيضما يمكننا التطرؽ إ
 كاف قد نسبها إلى أرسطو بالخطأ.الفارابي 

                                                           

 .32الفارابي، "السياسية المدنية"، ـ.س، ص 1
الفارابي " را  أهؿ المدينة الفاضمة" بأف األساس السي جعؿ الفارابي يمجأ إلى كتاب وقد سكر ألبير نادر خبلؿ تحقيقه لكتاب  2

"أثولوجيا أرسطو" هو محاولة التوفيؽ بيف أفبلطوف وأرسطو السي كاف مف شأنه أف يقرب الفمسفة اليونانية مف الفمسفة اإلسبلمية، 
وجيا أرسطو"، وهو كتاب نسبه الفارابي بالخطأ إلى أرسطو وهو في إال أنه لـ يدرؾ أنه وافؽ بيف أفبلطوف وأفموطيف. وكتاب "أثول

األصؿ يعود إلى "تساعياتأفموطيف"، حيث أمتاز بأنُه الُمدافع األكبر عف الفمسفة الفيضية. وقد تناوؿ "أثولوجيا أرسطو" عددًا مف 
األوؿ واألنساف. وقد وجد الفارابي في هسا  المواضيع المهمة، منها: فيض العالـ عف كائف أوؿ رواحد(، وجعؿ وسطا  بيف الكائف

الكتاب نظامًا فيضيًا ترتبت فيه حموؿ منطقية لعدد مف المسائؿ منها "مصدر العالـ، طبيعة اهلل، مصدر النفس البشرية ومصيرها، 
 .17ص النبوة، األسس التي يجب أف تشيد عميها المدينة الفاضمة". الفارابي، " را  أهؿ المدينة الفاضمة"، ـ.س،

  .64الفارابي، "كتاب المم ة"، ـ.س، ص 3
 .33تـ سكرا في هامش ص4
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"الواحد المحض هو عمة األشيا  كمها، وليس كشي  مف األشيا ، بؿ  يقوؿ أفموطيف في كتاب أثولوجيا:
هو بد  الشي ، وليس هو األشيا  بؿ األشيا  كمها فيه، وليس هو في شي  مف األشيا ، وسلؾ أف 

ليه مرجعها".األشيا  ك  1مها إنما انبجست منه وبه ثباتها وقوامها وا 

يحاوؿ مف خبللها  ،عمى تدرج هرمي مف األعمى لؤلسفؿ "هبوطي" وقد جا ت نظرية أفموطيف بنا ً 
 ،تكوف بدايته بالخالؽ منتقمة لؤلقؿ درجة وهو العقؿ األوؿ ،ظهار العبلقة بيف العالـ العموي والسفميإ

ويبقى هسا  ،ويفيض مف األخير لمعقؿ الثالث والنفس ،واًل لمنفس والعقؿ الثانيمستمرة في تسمسمها وص
بينه وبيف النفس البشرية والعقؿ لدى اإلنساف. تصاؿ اوهو السي يحصؿ  ،التسمسؿ وصواًل لمعقؿ العاشر

وكنا قد وضحناها خبلؿ الفصؿ  ،وهنا تتوضح لنا قضية الصعود المعرفي التي يسعى إليها اإلنساف
والتي تتميز  ،وصوال إلى اليقينية البرهانية ةالتي تظهر مف خبلؿ التسمسؿ مف المعارؼ الحسي األوؿ

يف الهبوط خبلؿ نظرية الفيض ألفموط الباحثة رىتباألرتقا  لؤلعمى عف طريؽ العمـ والمعرفة، وهنا 
خص تصاؿ النبي بالعقؿ الفعاؿ. أما فيما ياة حيث توضح لنا كيفي ،نسافالمعرفي السي يتبعه اإل

وهو الوحي السي يراا  ،تصاله بالعقؿ الفعاؿوصواًل ال ،رتقا  المعرفيالفيمسوؼ فيحصؿ له مف خبلؿ اال
 الفارابي يوحي إلى الفيمسوؼ.

أف مهمة العقؿ الفعاؿ هي منح اإلنساف قوة حه لنا يوالحظنا توض ،ولو تتبعنا قوله عف العقؿ الفعاؿ
وهسا المبدأ يكوف عبر العموـ والمعقوالت األولى التي  ،ومبدأ مف خبللهما يصؿ بساته إلى الكماالت

التي مف خبللها يحصؿ  4التي تعتبر مف قوى النفس اإلنسانية 3والنزوعية2تحصؿ عف طريؽ الحس
 عند اإلنساف اإلرادة.   ظهروالتي بدورها تُ  ،اإلنساف عمى العمـو والصناعات

                                                           

 ، التنوير لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.122، ص2011نقبًل عف حمو، محمد، "الديف والفمسفة في فمسفة الفارابي"،  1
المحسوسات بالحواس الخمس المعروفة عند هي التي تدرؾ "تعريفًا قاؿ فيه:  33قد سكر الفارابي في كتاب السياسة المدنية، ص 2

 الجميع وتدرؾ الممّس والمؤسي، وال تميز الضار والنافع وال الجميؿ والقبيح".
"هي التي يكوف بها النزوع اإلنساني بأف يطمب الشي  أو يهرب منه، ويشتاؽ  33يعرفها الفارابي في كتابه السياسة المدنية ص 3

 إليه". 
خمس: رالناطقة النظرية، الناطقة العممية، والنزوعية، المتخيمة، الحساسة( الفارابي، "كتاب السياسة المدنية"، قوة النفس اإلنسانية  4

 .  73ـ.س، ص
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ف العقؿ المنفعؿ يكوف شبه المادة والموضوع إف" :خرى نراا يتحدث عف العقؿ المستفادأوفي سطور 
فحينئس يفيض مف العقؿ الفعاؿ  ،والعقؿ المستفاد شبه المادة والموضوع لمعقؿ الفعاؿ ،لمعقؿ المستفاد

تسديدها نحو عمى العقؿ المنفعؿ القوة التي بها يمكف أف يوقؼ عمى تحديد األشيا  واألفعاؿ و 
 1السعادة".

بينهما  اً بأف هنالؾ توسط ،بحيث يفسر هسا اإلفاضة الحاصمة عف العقؿ الفعاؿ إلى العقؿ المنفعؿ
ويعتبر بما أف العقؿ الفعاؿ فائض عف وجود  ،2ويقصد بِه "الوحي" ،فعاؿيحصؿ مف خبلؿ العقؿ ال
ومف  ،اإلنساف بتوسط العقؿ الفعاؿف السبب األوؿ هو الموحي إلى إلى أالسبب األوؿ فيرجع القوؿ 

وما تبقى مف سائر الرئاسات  ،منح الرئاسة األولىأف يُ خبلؿ سلؾ يرى أف هسا اإلنساف مف يحؽ له 
 فيها رئاسات متأخرة.

وسائر الرئاسات اإلنسانية متأخرة  ،"ورئاسة هسا اإلنساف هي الرئاسة األولى :بقوله في سلؾ ونستشهد
 3ؾ هي بينة".عف هسا وكائنة عنها، تم

ف إف ،يتدبروف برئاسة هسا الرئيس هـ ناس أفاضؿ وأخيار وسعدا  فأف األشخاص السيويرى الفارابي 
وما يمكف استنتاجه بأف الفارابي تحدث عف الحاكـ السي يوحى  ،في أمة فهسا هي األمة الفاضمة اكانو 
نا ونسبه بعض الكتاب ل اً وهو ما كاف ظاهر  ،ولكنه ليس النبي السي يوحى إليه عف طريؽ جبريؿ ،إليه

"الرئيس األوؿ الفاضؿ إنما تكوف مهنته ممكية  :المم ةكبلمهـ باستشهادهـ لقوله في كتاب  فإليه ويدعمو 
وهنا ترى  4الفاضمة بالوحي". المم ةنما يقدر األفعاؿ واآلرا  التي في ا  و  ،مقرونة بوحي مف اهلل إليه

 الباحثة بأف الوحي السي لـ يحددا الفارابي قابؿ بأف يكوف الوحي بمفهومه الفمسفي ال الديني.

                                                           

 .79الفارابي، "كتاب السياسة المدنية"، ـ.ف، ص 1
مباشرًا مجاوزًا لمحس ومقصورًا نقبًل عف زينب عفيفي"الوحي في تعريفه العاـ فهو فكرة دينية فمسفية معناها كشؼ الحقيقة كشفًا 2

: كبلـ اهلل تعالى المنزؿ عمى نبي مف أنبيائه. سوا  كاف سلؾ بواسطة جبريؿ عناية اإللهية بينما الوحي شرعاً عمى مف اختارته ال
ا  والمعراج. ليمة اإلسر ـ اهلل كتكميمه موسى عميه السبلـ، والرسوؿ عميه الصبلة والسبلـ عميه السبلـ. أو مباشرة إلى مف اصطفاه

 .436العفيفي، "الفمسفة الطبيعية واإللهية عند الفارابي"، ـ.س، ص
 .80الفارابي، "كتاب السياسة المدنية"، ـ.ف، ص 3
 .44، "كتاب المم ة"، ـ.س، صالفارابي 4
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وهنا نرى بأف الصورة لير  ،أي أنه يرجع الرئاسة الفاضمة والرئيس إلى اهلل ولكف بطرؽ وحي مختمفة
راد أهؿ  ًا:شي   خر تمام وه ونرى بأف المقصود ،مكتممة بتداخؿ األلفاظ اإلسبلمية مثؿ لفظ الوحي

راد توضيح أأـ أنه  ؟أـ كاف أسموبه لتقريب ومزج األلفاظ واألفكار بطريقة سمسة؟ أف يطرح الطريقتيف
 ؟اظهار أسموب وطريقة كؿ منهمإالفكرتيف مع 

ػ ب 1نراا أحيانًا يسكرا ،لو بدأنا بالحديث عف الحاكـ نبلحظ أف الفارابي يسكر أسما  عديدة لرئيس المدينة
 :حيث يقوؿ ،"المدني"بػ خرى أوأحيانًا  ،2"اإلماـػ"وأحيانًا ب ،"الرئيس األوؿػ"وأحيانًا ب ،"رئيس األمةال"
 3."ستقامتها في حاؿ انحرفت في أخبلؽ أهمها عف االعتداؿاالمدني هو السي يرد المدينة إلى "

فيقوؿ في كتابه "تحصيؿ السعادة" عمى سبيؿ  ،ختمؼ المسمىاف ا  حتى و ،ونراا أيضًا يراهـ جميعًا واحداً 
وأرى أف  4ف معنى الفيمسوؼ، والرئيس األوؿ وواضع النواميس، واإلماـ معنى كمه واحد".إ": المثاؿ

وبالتالي كمها مقبولة وتؤدي  ،أي يتخسوف أكثر مف طريقة ومف أسموب ؛سـاكونهـ يتخسوف أكثر مف 
كف أف تكوف السعادة القصوى لها أكثر مف لفظ والمغزى هؿ أيضًا يم ،ف كاف سلؾا  الهدؼ المراد و 

 واحد؟

أف السعادة القصوى التي تتحقؽ في المدينة الفاضمة تكوف مف خبلؿ رئاسة هسا الحاكـ يرى الفارابي 
بحيث  ،نحراؼاعتداؿ في حاؿ حدوث أي ويظهر أيضًا أنه هو البوصمة في الطريؽ إلى اال ،الفاضؿ

كاف فاضبًل وكانت رئاسته فاضمة في الحقيقة فإنه إنما يمتمس بما يرسـ مف "الرئيس األوؿ إف  :يقوؿ
يصؼ منزلة و  ،5سلؾ أف يناؿ هو وكؿ مف تحت رئاسته السعادة القصوى التي هي في الحقيقة سعادة"

                                                                                                                                                                                

الفاضمة قد يكوف ** هناؾ وجهة نظر أخرى ال تتفؽ مع ما جا ت به الباحثة، حيث ترى اف الرئيس األوؿ المؤسس لممدينة 
الفيمسوؼ كما في التجربة اليونانية، وقد يكوف النبي حسب التجربة اإلسبلمية، حيث رات اف المسالة األهـ التي يفصؿ فيها 
الفارابي عف الفكر اليوناني هو انه يضع النبي منشئا ورئيسا أوال لمممة الفاضمة وليس الفيمسوؼ كما فعؿ افبلطوف، ويرى اف 

 لمممة الفاضمة هو النبي وهو شخص بشري يوحى اليه مف اهلل في كيفية إدارة شؤونها. الرئيس األوؿ
 .127الفارابي، "كتاب  را  أهؿ المدينة الفاضمة"، ـ.س، ص 1
فيقوؿ: "اإلماـ في لغة العرب، فإنما يدؿ عمى مف يؤتـ به ويتقبؿ، وهو إما المتقبؿ  93يعرفه في كتاب تحصيؿ السعادة، ص 2

المتقبؿ لرضه، فإف لـ يكف متقببًل بجميع األفعاؿ والفضائؿ والصناعات التي هي لير متناهية لـ يكف متقببًل عمى كماله أو 
 دار االندلس، بيروت.، 93، ص1981، 1حققه جعفر  ؿ ياسيف، طاإلطبلؽ. 

 .24الفارابي، "كتاب فصوؿ منتزعة"، ـ.س، ص 3
 .93الفارابي، "كتاب تحصيؿ السعادة"، ـ.س، ص 4
 .43الفارابي، "كتاب المم ة"، ـ.س، ص 5
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"كما أف  :هكسا الممؾ بالنسبة لممدينة حيث قاؿ فيه ،رئيس المدينة لؤلفراد بمنزلة القمب بالنسبة لمجسد
القمب يتكوف أواًل ثـ يكوف هو السبب في أف يكوف سائر أعضا  البدف، والسبب في أف تحصؿ لها 

كسلؾ  ،فإسا اختؿ منها عضو كاف هو المراد بما يزيؿ عنه سلؾ االختبلؿ ،قواها وأف تترتب مراتبها
رى ت1.دينة وأجزاؤها"رئيس هسا المدينة ينبغي أف يكوف هو أواًل ثـ يكوف هو السبب في أف تحصؿ الم

ال وهو أ ؛ويرى أنه األساس في وجود المدينة ،هنا الرابط واألساس السي يعتمد عميه الفارابيالباحثة 
 الرئيس السي يحقؽ وجود المدينة وسعادة أفرادها.

 األف سلؾ يعود إلى سببيف تقاـ عميهم ،ختيراأف يكوف أي أنساف رئيس المدينة الفاضمة ال يمكف 
والسي  ،بالهيئة والممكة اإلرادية اً والثاني أف يكوف معد،بالطبع والفطرة اً أحدهما أف يكوف معد ،الرئاسة

تشبيه منزلة ويقرب الفارابي الصور مف خبلؿ  ،مف المهـ التنويه إليه أنه هو مف يرأس وال أحد يرأسه
الرئيس األوؿ فيها منزلة و " :يقوؿف ،ومنزلة الحاكـ لممدينة الفاضمة ،اهلل عز وجؿ بالنسبة لمعالـ ككؿ

المكانة العظيمة تخوله بأف  اوهس ،2اإلله السي هو المدبر األوؿ لمموجودات والعالـ وأصناؼ ما فيه"
أف يحقؽ و ألهؿ المدينة،  ةيكوف بهسا القدر العظيـ السي مف خبلله يستطيع أف يكمؿ األلفاظ الناقص

ضافة إلى العديد مف باإل ،ي نشو  المدينة الفاضمةويكوف السبب ف ،السعادة القصوى ألفراد تمؾ المدينة
 المهاـ التي ستتوضح خبلؿ هسا الفصؿ والفصوؿ القادمة.

 النبي: لحاكمالفيمسوف وا حاكمالالتفريق بين  3.2

تصاؿ بالعقؿ لمرئيس الفيمسوؼ السي يحصؿ له االأحدهما  ،يمنحنا الفارابي مفهوميف ،عمى سلؾ بنا ً 
اهلل عف طريؽ الصعود المعرفي والعمؿ والوصوؿ إلى أعمى مراتب العمـ، والطرؼ الفعاؿ والوحي مف 

ف الهبوط المعرفي و اآلخر وهو الرئيس النبي السي يكوف أوحي إليه مف خبلؿ ما يمكف أف أقترح بأف يك
 الفيضي.
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 فنقوؿ: "الفيمسوؼ"و "النبي"ولو أردنا توضيح مفهـو كؿ منهما 

صادقة ال تستغرقها الحواس، وال تستخدمها القوة الناطقة،  منح متخيمة إنساف هو الحاكـ النبي:
ة ظيقالتصاؿ بالعقؿ الفعاؿ سوا  في حالة متخيمة مف العالـ المحسوس إلى االويستطيع النبي بهسا ال

فضبًل عف  ،تصؿ به أصبح ينقؿ أشيا  المثيؿ لها في عالـ الموجوداتافإسا  ،أو في حالة النوـ
 1اهلل وجبلله.بيحه بعظمة ست

 ،ويقصد الفارابي في القوة المتخيمة هي القوة التي ترسـ المحسوسات بعد ليبتها عف مشاهدة الحواس
 ،، تركيبات وتفصيبلت مختمفةضها إلى بعض، وتفصؿ بعضها عف بعضوتركب المحسوسات بع

صفها بأنها القوة ويكمؿ حديثه بأف ي 2ويقترف بها نزوع نحو ما يتخيمه. ،بعضها كاسبة وبعضها صادقة
القوة المتخيمة متوسطة " :سلؾفي فيقوؿ  ،التي تصؿ وتتوسط بيف القوتيف القوة الحاسة والقوة الناطقة

بيف الحاسة وبيف الناطقة؛ وعندما تكوف رواضع الحاسة كمها تحس بالفعؿ وتفعؿ أفعالها، تكوف القوة 
ف محسوسات وترسمه فيها. وتكوف هي أيضًا ة عنها، مشغولة بما توردا الحواس عميها ممالمتخمية منفع

مخدومة مف القوة  ،أي أنها خادمة لمقوة الناطقة ،3رفاد القوة النزوعية"إمشغولة بخدمة القوة الناطقة، وب
وهنا ما يمكف أف نبينه طريقة عمؿ  ،تصاؿ بالعقؿ الفعاؿوفي حالة الكماؿ تصؿ لمرحمة اال ،الحاسة

"وال  :حيث يقوؿ في كمالها ،تصاؿ بالعقؿ الفعاؿا يحصؿ النبي عمى االلتي مف خبللها ،القوة المتخيمة
ؿ، ته، عف العقؿ الفعاظيمتنع أف يكوف اإلنساف، إسا بمغت قوته المتخيمة نهاية الكماؿ، فيقبؿ، في يق

المعقوالت المفارقة وسائر  ة، أو محاكاتها مف المحسوسات، ويقبؿ محاكاالجزيئات الحاضرة والمستقبمية
الشريفة، نبوة  الموجودات الشريفة، ويراها. فيكوف له، بما قبمه مف المعقوالت المفارقة وسائر الموجودات

التي تنتهي إليها القوة المتخيمة، وأكمؿ المراتب التي يبمغها فهسا هو أكمؿ المراتب  .لهيةباألشيا  اإل
 4.نساف بقوته المتخيمة"اإل
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تحصؿ لمف بمغ أعمى  1أف النبوة ،ستنتاجه مف مقتطفات نصوص الفارابي السابقةا وما يمكف
 وهو مف يقاؿ له النبي السي يوحى إليه. ،حيث بمغت مخيمته الكماؿ ،المستويات البشرية

تختص في روحها بقوة قدسية تسعف لها لريزة عالـ " :وقداستها فيقوؿ 2ويكمؿ الفارابي قوله في النبوة
كما تسعف لروحؾ لريزة عالـ الخمؽ األصغر، فتأتي بمعجزات خارجة عف الجبمة  األكبر،الخمؽ 

والعادات، وال تصدأ مر تها عف انتقاش بما في الموح المحفوظ مف الكتاب السي ال يبطؿ، وسوات 
 ومف خبلؿ تمؾ النصوص المتعددة يظهر الفارابي 3."المبلئكة، التي هي الرسؿ فتبمغ هي مما عند اهلل

والتي تجعمه يستغني عف القوة  ،دور القوة المتخيمة وتأثيرها عمى دور النبي ومكانته التي يحققها
تصاؿ وهنا نرى قوتيف لبل ،دوف وسيطلموجودات اإللهية بصورة مباشرة، ويستقبؿ صور ا ،الناطقة

أف هاتاف الطريقتاف يمكف لئلنساف  .قوة العاقمة، "العقؿ"ال :الثانيةو  ،قوة التخيؿ :األولى ،بالعقؿ الفعاؿ
 والنبي يتبع طريؽ التصور والتخيؿ. ،ا بالعقؿ الفعاؿميتصؿ به

 :أما فيما يخص الفيمسوف

 وبسلؾ، الوجود، في نظريته عف تنفؾ ال المعرفة في الفارابي نظرّية أف تبيف وقد"قتباس سنكتفي بهسا اال
 يقينية، معرفة تحصيؿ إلى يؤدي ال مصدر ولكنه لممعرفة، األولي المصدر الفارابي عند الحس يشكؿ
 المعرفة وتتـ الفعاؿ، العقؿ مف فيض فهي ،عندا الكمية بالمعاني المعرفة أي ،الحقيقية المعرفة أّما

 مما وليرها والمتخيمة الحواس واستخداـ الفعاؿ، بالعقؿ االّتصاؿ خبلؿ مف الفارابي عند الحقيقية
 أف لئلنساف يمكف التي ،المعرفي الكماؿ مرتبة إلى اإلنساف في العقؿ تجعؿ ،جزئية حقائؽ إلى يوصمنا
تعمقنا خبلؿ وسلؾ لكوننا قد 4".الفيمسوؼ مرتبة هي وهسا والعقؿ، والتخيؿ الحس طريؽ عف إليها يصؿ

تصاله به مف خبلؿ او  ،رتقائه نحو العقؿ الفعاؿاو  ،نتهاجه وتطورا العممي والفكرياالفصؿ األوؿ بكيفية 

                                                           

الفائضة التي تسمو عمى األحداث الجزئية وترتفع نحو المستقبؿ أو  لنبوة عند الفارابي جميع المعارؼقبًل عف زينب عفيفي "فان1
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أي أنه  ؛مف خبلؿ البد  بعمـ الحسيات وصواًل لمعمـ اليقيني البرهاني فيحصبل فسيمالعمـ والمعرفة ال
 ،سبؽ مف حديث في التفاصيؿ في الفصؿ األوؿ مى ماع  ً وبنا ،تصاؿلناطقة العقبلنية لبلينتهج القوة ا
ونكتفي  ،اؿ عند الفيمسوؼتصاؿ بالعقؿ الفعلف نكرر ما سكر مف كيفية اال ،قتباس السابؽباإلضافة لبل

 .تصاؿ بالعقؿ الفعاؿوهي الطريقة الثانية لبل ،بسكر أنه يتصؿ مباشرة بالعقؿ الفعاؿ عف طريؽ العقؿ

 أساسيتين: لنرى ىنا نقطتين

ومف خبلؿ القوة  ،سميتهأكما كنت قد هبوط المعرفي الفيضي ف النبي السي مف خبلؿ الإ ،األولى
تصاؿ بالعقؿ الفعاؿ. كسلؾ تمامًا الفيمسوؼ يستطيع اال ،المتخيمة التي ال تشبه مخيمة الناس العادييف

 ،تصاؿ بالعقؿ الفعاؿي الوصوؿ إلى االقا  المعرفتر طاع مف خبلؿ التسمسؿ الصعودي واالالسي است
أنه في كتاب وقد سكرنا  ،إال أنهما يمتقياف في البقعة ساتها ،تصاؿختمفا في طريقة االاف ا  أي أنهما و 

نرى الفارابي في كتاب فواحد.  طائهـ أكثر مف لقب لكف هدفهـ ساـٍ عإالفارابي بقاـ  "تحصيؿ السعادة"
سا حصؿ سلؾ في قوته الناطقة، وهما النظرية  :تطرؽ إليه ام يوضح " را  أهؿ المدينة الفاضمة" "وا 

األسطر مف  ايبيف خبلؿ هس. 1قوته المتخيمة، كاف هسا اإلنساف هو السي يوحى إليه" ، ثـ فيةوالعممي
 هو الشخص السي يوحى إليه مف خبلؿ القوتيف "الناطقة، المتخيمة".

"فيكوف اهلل، عز وجؿ، يوحي إليه بتوسط العقؿ الفعاؿ إلى عقمه المنفعؿ بتوسط العقؿ  :يكمؿ قوله
الفعاؿ، فيكوف ما يفيض مف اهلل، تبارؾ وتعالى، إلى العقؿ الفعاؿ يفيضه العقؿ الفعاؿ إلى عقمه 

رًا بما سيكوف المنفعؿ حكيمًا فيمسوفًا ومتعقبًل عمى التماـ، وبما يفيض منه إلى قوته المتخيمة نبيًا منس
مف خبلؿ التي  لقوتيفاالفارابي  أظهر. بعدما 2لهي"جزئيات بوجود يعقؿ فيه اإلومخبرًا هو اآلف مف ال

 ،خبلؿ هسا السطور طريؽ الوحي لكؿ مف القوتيفوهو ما شرح ، هما يحصؿ له الوحياحدإ أمتبلؾ
 لفيمسوؼ.عند اي والوحي لنبعند ا وحيالطريؽ  اً وضحم

هسا اإلنساف " :وما هي النتيجة المترتبة عمى سلؾ ،الطريقتيف ىحدإونستكمؿ قوله فيما يخص حصوؿ 
وفي أعمى درجات السعادة. وتكوف نفسه كاممة متحدة بالعقؿ الفعاؿ عمى  ،هو أكمؿ مراتب اإلنسانية
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فهسا أوؿ شرائط  الوجه السي قمنا. وهسا اإلنساف هو السي يقؼ عمى كؿ فعؿ يمكف أف يبمغ به السعادة.
 1."الرئيس

تصاؿ بالعقؿ الفعاؿ سوا  عف طريؽ النبي أو الفيمسوؼ في رأي الفارابي أنه هو نرى هنا أف اال
دالئؿ عمى أف هنالؾ أي  ةوهنا ال نرى أي ،كمف مف خبلؿ هسا الرئيسيوالوصوؿ إلى السعادة  ،الكماؿ

 .خبلؿ هسا النص فرؽ بيف الرئيس النبي أو الفيمسوؼ

جراا الفارابي في كثير مف المفاهيمـ أعمى الرلـ مف هسا التقريب السي  هوهي أن :نيةالثا
إال أنه كاف هنالؾ منس البداية التفريؽ  ،والتي مف ضمنها مفهوـ النبي والفيمسوؼ ،والمصطمحات

وهو الطريؽ لموصوؿ إلى السعادة  ،هو األفضؿ مف ليرا يّ الواضح والصريح بأف األرتقا  المعرف
ا عمو شأف المعرفي وبين   ،وقد تـ توضيح هسا التفريؽ الحسي والمعرفي خبلؿ الفصؿ األوؿ ،القصوى

 ،عمى الحسي بالنسبة لمفارابي. وهنا أيضًا يمكف أف نبلحظ تأثر الفارابي بالفيمسوؼ اليوناني أفبلطوف
"ال دولة، والنظاـ، وال فرد، يمكف أف  :قبلئد الدولة بقوله فحدهـ مف يقيمو كونه رأى بأف الفبلسفة هـ و 

 2يبمغ الكماؿ ما لـ تمؽ مقاليد األحكاـ فيها إلى أيدي الفبلسفة القبلئؿ".

، قد سكرها في كتاب "فصوؿ منتزعة" كاف ،أقساـ ثبلثـ الفارابي رؤسا  المدينة الفاضمة إلى يقس  
 جا ت عمى النسؽ التالي:

 ،التخيؿ ؛جودة اإلقناع ،التعقؿ ؛الحكمة": وهو مف يتصؼ بشرائط ستة هي ،الرئيس األوؿ"" الممؾ :أولً 
مف تمتع بكؿ ما سكر كاف هو  ،ال يعوقه شي عف مزاولة األشيا  الجهاديةأالقدرة عمى الجهاد ببدنه و 

 الدستور والمقتدى به في سيرا وأفعاله.
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: في حاؿ لـ يتواجد إنساف اجتمعت به هسا الشرائط الستة التي تـ سكرها سابقًا وتواجدت في ثانياً 
ويطمؽ عميهـ "الرؤسا  األخيار وسوي  ،اعة بأجمعها تقوـ مقاـ الممؾمتفرقة فتصبح هسا الجمجماعة 
 1الفضؿ".

سلؾ الوقت مف كاف  فيكوف رئيس المدينة في ،في حاؿ لـ تتوفر أيضًا هسا الصفات في جماعة :ثالثاً 
جودة إلى باإلضافة  عارفًا بالشرائع والسنف المتقدمة التي أتى بها األولوف مف األئمة ودبروا بها المدف،

تميز األمكنة واألحواؿ التي ينبغي أف تستعمؿ فيها تمؾ السنف عمى حسب مقصود األوليف بها، ومف 
به مف محفوظ ومكتوب مف السنف القديمة مما  ما هو لير مصرح طستنبااالقدرة عمى له ثـ أف يكوف 

ممؾ وهنا يطمؽ عميه " ،يحفظ به عمارة المدينة، باإلضافة لجودة اإلقناع والتخيؿ والقدرة عمى الجهاد
 2."السنة ورئاسته تسمى ممكًا سنياً 

وجود نصوص في  ئاؿ التداخؿ التي يشعر بها القار مف أحد أشك هبأن وهنا يمكف أف نعقب عمى النص
 ،يحصؿ تداخؿ عندا في األلفاظ ،عمى ألمب الكتب اً مطمع ئإسا لـ يكف القار  ،بعض كتب الفارابي

رئاسة  ،يتحدث الفارابي عف الرئاسة الفاضمة فيقوؿ بأنها ضرباف "المم ةكتاب "فعمى سبيؿ المثاؿ في 
 ،سأقتبس النص المقصود فقط لكي ال يحصؿ تكرار وتقارب في النصوص ،أولى ورئاسة تابعة لؤلولى

والقائـ بهسا  ،"والرئاسة التابعة لؤلولى هي التي تقتفي في أفعالها حسو الرئاسة األولى :نه قاؿإحيث 
. وينتهي الحديث عف الرئاسة 3الرئاسة يسمى رئاسة رئيس السّنة وممؾ السّنة ورئاسته هي رئاسة سّنية"

فكؿ ما خطر لمخيمتي عند  ،ية دوف أي نص  خر مفسر أو أي معمومة في موقع  خر في الكتابالسنّ 
ستخداـ األلفاظ انتهج مسألة انه إف ،القرا ة كونه فيمسوؼ مسمـ ويحاوؿ التقريب بيف الفمسفة والديف

ولتكوف طريقة التقريب أسمس  ،طيع محاكاة كؿ فئات المجتمع مع تدرجهـ الفكريتسبلمية لكي يساإل
 يبيف مف خبلؿ النص الستوما  ،فظننته يتحدث عف الرئاسة السنية "أي فريؽ السنة عند المسمميف

وهنا نرى  ،سّنية هي سنف األوليفالبأف القصد مف  "فصوؿ منتزعة"سبؽ وسكرا في كتاب  خر وهو 
ستخدمها الفارابي خبلؿ نصوصه احنكة  ولكنها ،لسلؾ لف أسميها مشكمة ،الفرؽ الكبير بيف التفسيريف
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يستطيع تقبؿ الفكري السي مف خبلله  حسب مستواا ضافة لمحاكاة العقوؿ كؿباإل ،لتفادي بعض النفور
 .االفكار والمفاهيـ

 :الحاكمالتي يجب أن تتوافر في  خصالال 4.2

األولى التي كنا قد التي تأتي بعد الصفة و  ،عدد مف الصفات التي يمنحها الفارابي لمحاكـ هنالؾ
ضافة لما سكرنا يرى بأف هنالؾ صفات باإلو تصاؿ بالعقؿ الفعاؿ. وهي المقدرة عمى اال ،ً سكرناها سابقا

وهو  ،الرئيس األوؿ أنهيجب أف تتوفر به. حيث أنه يسكر في كتاب "فصوؿ منتزعة" الممؾ في الحقيقة 
والقدرة عمى الجهاد  ،ؿدة اإلقناع وجودة التخيوجو  ،التاـالحكمة والتعقؿ " شرائط: ةالسي تجتمع فيه ست

ويسكرها في كتابه " را  أهؿ  1وأال يكوف في بدنه شي  يعوقه عف مزاولة األشيا  الجهادية". ،ببدنه
فهـ والتصور وجيد الفطنة، محبًا لمتعميـ يب بأف يكوف تاـ األعضا ، جيد الالمدينة الفاضمة" بشكؿ قر 

ا عمى المأكؿ والمشرب، وأف يكوف الدرهـ والدينار وسائر أمور الدنيا والصدؽ حسف العبارة، لير شر 
وبهسا الخصاؿ يرى الفارابي أف مف اجتمعت به هسا الخصاؿ كمها "فهو الدستور والمقتدى  2هينة عندا.

وهسا هو مف ترجع إليه في أف يدبر بما رأى وكيؼ  ،والمقبوؿ أقاويمه ووصاياا ،به في سيرا وأفعاله
 3شا ".

ويرى  ،4"اهلل تعالى هو مدبر أيضًا لممدينة الفاضمة كما هو مدبر لمعالـ" ":المم ةكتاب "يقوؿ الفارابي في 
فيجب عمى االخير بأف يتآسى  ،اهلل هو مدبر هسا العالـ ويوحي إلى مدبر هسا المدينةأف ّ كما  هأن

 ،رتباط باألفعاؿانتظاـ و اؼ و ئتبلالسي جعؿ أجزا  العالـ هيئات طبيعية بها ا ،بمدبر العالـ "أي اهلل"
هكسا تمامًا يمـز مدبر األمة بأف يرسـ في نفوس أجزا  األمة  ،حتى صارت كشي  واحد لغرض واحد
ختبلؼ مراتبها وكثرة أفعالها احتى تصبح األمة عمى الرلـ مف  ،االئتبلؼ والترابط والتعاضد فيما بينهـ

"فاألوؿ هو السي ينبغي أف يعتقد فيه  :لفارابي يقوؿ فيهإال أنها واحدة. ولكف يستوقفني نص مف كتب ا
كونه كاف يتحدث فيما سبؽ عف  ،5أنه هو اإلله وهو السبب القريب لوجود الثواني ولوجود العقؿ الفعاؿ"

                                                           

 .66الفارابي، "كتاب قصوؿ منتزعة"، ـ.س، ص 1
 .128-127الفارابي، "كتاب  را  أهؿ المدينة الفاضمة"، ـ.س، ص 2
 .66الفارابي، "كتاب فصوؿ منتزعة"، ـ.س، ص 3
 .64الفارابي، "كتاب المم ة"، ـ.س، ص 4
 .31الفاربي، "كتاب السياسة المدنية"، ـ.س، ص5
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 اً ليس مف المفترض كونه مسممأ ،لهعتقاد باإلبتغا ا في االاستوقفني ا ،وأنه هو المدبر لمعالـ ،اهلل تعالى
 ًا؟بؿ يكوف ميقن اً ويتحدث عف اهلل بأف ال يكوف معتقد

رشاد الناس إلى الطريؽ إالرئيس الفاضؿ السي يوحى إليه عف طريؽ العقؿ الفعاؿ السي يستطيع 
ة فاضمة مف خبللها حيث يحتاج إلى مم   ،ي مف خبلله يتمكف األفراد مف تحقيؽ السعادةسالصحيح ال

ة فاضمة تعمـ الحقيقة وما هي السعادة يعني بأف هنالؾ بوجود مم   السعادة. ومطمبه ايمكف تحقيؽ هس
 تها.احسب لاي كؿ المم ة امضادة لهس يمكف أف نقوؿ عنها ممبلً  المم ة اات لهسضمناق
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 الفصل الثالث

 "ملالفاضمة ومضاداتيا من الم الممَّة" 

 * احتياج اإلنسان إلى اإلجتماع والتعاون.

 الفاضمة ومميزاتيا. الممَّة*

 .االفاضمة ومميزاتي الممَّة*مضادات 

 المدينة الجاهمة وأقسامها. .1

 الفاسقة. المم ة .2
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 الضالة. المم ة .4

 نوائب المدف. .5

 الفاضمة ومضاداتيا. الممَّةالفرق ما بين -*
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 الفصل الثالث

_______________________________________________________ 
 "الفاضمة ومضاداتيا من المدن الممَّة"
 

 جتماع والتعاوناحتياج اإلنسان إلى ال 1.3

حيث سكر  ،هكسا يرى الفارابي ،يحتاج إلى ليرا ليكتمؿ ويحقؽ احتياجاته ،جتماعي بالفطرةااإلنساف 
، في س مفطور عمى أنه محتاج، في قوامه"كؿ واحد مف النا :"الفاضمة  را  أهؿ المدينة"سلؾ في كتابة 

ته، إلى أشيا  كثيرة ال يمكنه أف يقـو بها كمها وحدا، بؿ يحتاج إلى قوـ يقوـ له أف يبمغ أفضؿ كماال
أي  ؛جتماع هو الوسيمة لموصوؿ إلى الكماؿويؤكد بأف هسا اال ،1كؿ واحد منهـ بشي  مما يحتاج إليه"

جمه "ال يمكف أف يكوف اإلنساف يناؿ الكماؿ، السي أل :قاؿف ،الكماؿ يجتماع هأف الغاية مف ورا  اال
ليه إجتماعات جماعة كثيرة متعاونيف، يقوـ كؿ واحد ببعض ما يحتاج اجعمت الفطرة الطبيعية إال ب

قوامه وفي أف يبمغ  ليه فيإ، جميع ما يحتاج ا يقوـ به جممة الجماعة لكؿ واحدقوامه، فيجتمع مم
حدث مف خبللها تالمدينة التي  جتماع يكوف في حصوؿوحدوث هسا الكماؿ الناتج عف اال، 2الكماؿ"

"كثرت أشخاص اإلنساف، فحصموا في معمورة، فحدثت  :ونسكر قوله في سلؾ ،جتماعات اإلنسانيةاال
"فالخير األفضؿ والكماؿ : مف الكتاب نفسه يقوؿ خر وفي مكاف  3.جتماعات اإلنسانية"منها اال
جتماع جز  ليوضح لنا أف اال 4.نما يناؿ أواًل بالمدينة، ال باجتماع السي هو أنقص منها"إاألقصى 

ونرى خبلؿ هسا النصوص تأثر الفارابي بأفبلطوف  ،ووسيمة لمكماؿ األقصى السي يحدث في المدينة
ستقبلؿ الفرد اأرى أف الدولة تنشأ لعدـ " ":كتابه الجمهورية"حيث قاؿ أفبلطوف في  ،ونظريته السياسية
جتمع بها اي تفات العديد مف المقتطمباإلضافة ل ،5"فسه، وافتقارا إلى معونة اآلخريفبسد حاجاته بن

                                                           

 .117صـ.س، كتاب  را  أهؿ المدينة الفاضمة"، "الفارابي،  1
 .117صـ.ف، 2
 .117ـ.ف، ص3
 .117ـ.ف، ص4
 .55خباز، "جمهورية أفبلطوف"، ـ.س، ص 5
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لمفارابي وسنبلحظ مدى التأثر الظاهر  ،سنبلحظها خبلؿ الفصؿ القادـوالتي  ،أفبلطوف والفارابي
 .النصوصمف خبلؿ وسلؾ  ،بالفمسفة اليونانية

وهي المدينة الفاضمة التي سكرها في  ،ننتقؿ بخصوص المدينة التي ُعني بها الفارابي خبلؿ هسا النص
جتماع فيها التعاوف عمى األشيا  التي تناؿ بها السعادة "فالمدينة التي يقصد باال :فقرة الحقة حيث قاؿ

 1في الحقيقة هي المدينة الفاضمة".

يسميه العمـ المدني إلى خبلؿ المدينة الفاضمة أو ما مف ي يبحث عنها ويقسـ الفارابي السعادة الت
 :قسميف

عتقد أهمها الخيرات في الحياة الدنيا هي او  ،سعادة يظف بها أنها سعادة مف لير أف تكوف كسلؾ :األول
 وهـ أهؿ المدف المضادة. ،السعادة القصوى

لساتها وال تطمب في وقت مف األوقات ليناؿ طمب توهي التي  ،سعادة هي في الحقيقة سعادة :الثاني
وهي ال تعنى بحياة  ،فإسا نيمت كؼ الطمب ،إنما تطمب لتناؿ هسا ،خراألشيا  األُ  بها ليرها وسائر

النقطة يمكف أف  اومف خبلؿ هس 2".لسعادة القصوىوهي ما نسميه "ا ،خرىنما هدفها حياة اآلإ ،الدنيا
جتماع البشرية في المدينة الهدؼ منه تحقيؽ السعادة اأف  هو الفارابييصاله إأف ما سعى إلى نعتبر 

 3خرى فهي ختاـ ما نحتاج إليه.ألاية  ةالقصوى التي يعني حصولها وتحقيقها عدـ احتياجنا ألي

حقؽ مف خبلؿ الدولة الفاضمة؟ وما هي السعادة التي تهؿ السعادة ت :امضمونه أسئمةتوقفنا تسولكف 
ستحقؽ؟ وهؿ الدولة الفاضمة التي تحدث عنها الفارابي هي حقًا الدولة التي ستحقؽ هسا السعادة؟ وهؿ 

 ؟زماف ومكاف لتستطيع تحقيؽ سلؾهي مناسبة لكؿ 

حقيؽ السعادة مف خبلؿ تسعى لت ة فاضمةالتي يتصورها الفارابي هي مم   المم ةما يمكف مبلحظته أف 
ستطاعوا في الحياة الدنيا ايعيشها األفراد السيف معرفية خروية أوهي سعادة  ،ّتصاؿ بالعقؿ الفعاؿاال

                                                           

 .118-117الفارابي، " را  أهؿ المدينة الفاضمة"، ـ.س، ص 1
 .52الفارابي، "كتاب المم ة"، ـ.س، ص 2
ونرى أرسطو أيضًا يميز بيف ثبلثة أنواع مف السعادة: الشكؿ األوؿ هو الحياة في المتعة والتسمية، والشكؿ الثاني هو أف تعيش  3

كمواطف حر ومسؤوؿ، والشكؿ الثالث هو أف تعيش عالمًا فيمسوفًا. ويؤكد أف هسا الشروط الثبلثة يجب أف تجتمع كي يعيش 
، دار المنى، 125، ص1996، 2اب عالـ صوفي. لاردر، جوستايف، "عالـ صوفي"، طاإلنساف حياة سعيدة. سكر في كت

 .ستوكهولـ
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ستنتاجه بأف السعادة التي يسعى إليها هي اأي ما يمكف  ،الدرجة مف المعرفة العممية االوصوؿ إلى هس
األشيا  اإلنسانية التي إسا حصمت " ":السعادةتحصيؿ "ولكنه يسكر في كتاب  ،معرفية خرويةأسعادة 

والسعادة القصوى في  ،في األمـ وفي أهؿ المدف، حصمت لهـ بها السعادة الدنيا في الحياة األولى
 اوتصبح سعادة قصوى يحي ،عرفةمأي أف السعاة تحصؿ بالدنيا عف طريؽ العمـ وال 1،الحياة األخرى"

عمى سبيؿ المثاؿ  ،دنيويةسعادة أيضًا ينادي ب رسطوأف أ الباحثة رىتخرى، و بها الفرد في الحياة األ
 بشكؿ موسع. سلؾ بالفصؿ األخير بالحديث عفخوض وست

وما هي ميزاتها وصفاتها التي ميزتها عف ليرها مف  ؟فما هي المدينة الفاضمة التي تحقؽ السعادة
 خبلؿ هسا الفصؿ. ااألسئمة سنوضحه اكؿ هس ؟وما هي المدف المضادة لها ؟خرىاألالمدف 

 :الفاضمة الممَّةما ىي مميزات  2.3

تتعاوف مع بعضها  لتاـ السي يتكوف مف أجزا  مختمفةشبه الفارابي المدينة الفاضمة بالجسـ الكامؿ ا
 ،وقد سكر سلؾ في أكثر مف موضع في كتبه المختمفة ،ها وحياتهائستمرارية بقااالبعض لممحافظة عمى 

"المدينة الفاضمة تشبه البدف التاـ الصحيح، السي تتعاوف  ": را  أهؿ المدينة الفاضمة"فقد قاؿ في كتابه 
 2أعضاؤا كمها عمى تتميـ حياة الحيواف، وعمى حفظها عميه".

يستكمؿ حديثه بتفاصيؿ هسا البدف التاـ وأجزائه وكيفية عممه وأدائه المترابط ووجود عضو واحد وهو 
أف المدينة لها حاكـ يدير شؤونها ويحافظ عمى حيث رأى الفارابي  ،الجسـيقابمه القمب في و  ،الرئيس

ة الفطرة والقوى، وفيها عضو تمختمفة متفاو  اف البدف أعضاؤ إ": وتابع قوله في سلؾ فيما يمي ،هائبقا
بالطبع قوة واحد رئيس وهو القمب، وأعضاؤا تقرب مراتبها مف سلؾ الرئيس، وكؿ واحد منها جعمت فيه 

ويتقسـ األفراد  ،الفقرة بأف الرئيس يوازي مرتبة القمب في األهمية ا. يوضح خبلؿ هس3يفعؿ بها فعمه"
في المجتمع حسب قربهـ مف هسا الرئيس بشكؿ هرمي يتولى القمب "الحاكـ" رأس الهـر حتى تستطيع 

ا وصواًل ألدنى درجة في وتخدـ الفئة التي تعموه ،كؿ فئة الوصوؿ إلى الكماؿ السي في مقدورها
حتراـ التزاـ و يؤديه مف خبلؿ اال رى أيضًا أف لكؿ فرد عمبلً فئة التي تخدـ وال ترؤس. ويالالمجتمع هي 

                                                           

 .2الفارابي، "تحصيؿ السعادة"، ـ. س، ص 1
 .118الفارابي، " را  أهؿ المدينة الفاضمة"، ـ.س، ص 2
 .118ـ.ف، ص3
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ويؤكد مف خبلؿ النصوص عمى  .كما تكامؿ عمؿ أجزا  الجسـ ،وتطبيؽ عممه السي يؤدي إلى التكامؿ
أف شرط تحقيؽ إلى وينوا  ،خرىأوظيفة  لتزاـ في العمؿ مف خبلؿ وظيفة معينة دوف الربط فياال

مع  ،األجزا  وتوزيع األعماؿ االفضيمة والسعادة القصوى في المدينة الفاضمة يكوف مف خبلؿ تعاوف هس
كؿ واحد ممف في المدينة " :ما يمي "فصوؿ منتزعة"وقد قاؿ في نص له في كتاب  ،عدـ التعددية فيها

ما ا  وعمؿ واحد يقوـ به، إما في مرتبة خدمة و  ،ة يفرد بهاالفاضمة ينبغي أف يفوض إليه صناعة واحد
ويرى  1ها، وال يترؾ أحد منهـ يزاوؿ أعمااًل كثيرة وال أكثر مف صناعة واحدة".افي مرتبة رئاسة ال يتعد
ر عمى كؿ أواًل:أف ليس كؿ أنساف قاد ،تخاس هسا الطمباب لمتفكيرأسباب دفعته  ةالفارابي أف هنالؾ ثبلث

و تمغي وبالتالي التعددية تقمص أ ًا،تقانارتباط في عمؿ واحد يولد خبرة و صناعة. وثانيًا: االعمؿ أو 
وبالتالي عدـ القدرة عمى التوافؽ بيف  ،تعددية العمؿ يمكف أف تؤدي لمخمط :هسا العمؿ المتقف. ثالثاً 

أف الشخص  ةولكف يمكف أف نعارضه في هسا الجانب خاص ،الفارابيهسا ما طرحه زمف كؿ منهما، 
ولو كاف العكس لما  ،تقانهااالسي يقحـ عمى أكثر مف عمؿ يكوف له قدرة وشغؼ وميزات تشجعه عمى 

فهنا  ،سبب  خر لفعمها مثؿ حاجته ألكثر مف عمؿ بسبب الحاجة ولو كاف هنالؾ ،أقحـ عمى فعمها
عوائؽ لتحقيؽ الغاية وبالتالي لف يفشؿ وسيستطيع تخطي كؿ ال ،تقاف العمؿ هو الحاجةانعتبرأف حجة 

 .اً مبرر الباحثة راا توبالتالي سينجح لسلؾ ال  ،والحاجة

                                                           

 .75-74صالفارابي، "كتاب فصوؿ منتزعة"، ـ. س،  1
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مف خبلؿ الحياة السياسية الناتجة عف  1نرى الفارابي يتحدث عف السعادة ،ً جا  سابقا عمى ما وبنا ً 
باإلضافة إلى الحاكـ السي يعمؿ عمى ضبط وتيسير أمورهـ ضمف حدود المدينة  ،التعاوف بيف األفراد

المدينة التي : "بأنهالفارابي بتعريفه لممدينة الفاضمة ليصموا إلى الفضيمة والسعادة القصوى، وقد قاؿ ا
 .2"ؿ األخير السي هو السعادة القصوىيتعاوف أهمها عمى بموغ الكما

ستنتاجه بأف نظاـ الدولة الفاضمة هو نظاـ الحكـ السي يتعاوف به األفراد بهدؼ أف يصبحوا اما يمكف 
لتقا  بيف كؿ مف وجهة نظر الفيمسوؼ اليوناني اوهنا نبلحظ نقطة  ،  ويحققوا السعادة القصوىفضبل

ي تقوـ عميه المدينة الفاضمة. ويسكر سرفي هو األساس العبحيث نرى أف التدرج الم ،أفبلطوف والفارابي
عمى  قساـوقد جا ت هسا األ ،الفارابي أجزا  لممدينة الفاضمة التي مف خبلؿ تعاونها تحقؽ السعادة

 أجزا  بالشكؿ التالي: ةخمس

 را  في األمور العظاـ.وهـ الحكما  والمتعقموف وسوو اآل :األفاضل .1

وهـ الخطبا  والبمغا  والشعرا  والممحنوف والكتاب ومف يجري مجراهـ وكاف في  :ذوو األلسنة .2
 عدادهـ.

 وهـ الحساب والمهندسوف واألطبا  والمنجموف ومف يجري مجراهـ. :المقدرون .3

 ومف جرى مجراهـ وعد فيهـ.  ف والحفظةو وهـ المقاتم :المجاىدون .4

 3ومف جرى مجراهـ. نة مثؿ الفبلحيف، الرعاة، الباعةهـ مكتسبو األمواؿ في المدي :الماليون .5

                                                           

هو كؿ ما ينفع في أف ، فقاؿ "بأنها الخير عمى اإلطبلؽ. وقصد بسلؾ 73-72وقد سكر تعريفها في كتاب السياسة المدنية ص 1
تبمغ بهِ السعادة وتناؿ به فهو أيضًا خير ال ألجؿ ساته لكف ألجؿ نفعه في السعادة وكؿ ما عاؽ عف السعادة بوجه ما فهو الشر 

بموغ السعادة قد يكوف شيئًا مما هو موجود في الطبع، أو باإلرادة والشر كسلؾ يمكف أف يكوف  عمى اإلطبلؽ، والخير النافع في
 .بالطبع أو اإلرادة

 .46الفارابي، "كتاب فصوؿ منتزعة"، ـ.س، ص 2
 .66ـ.س، ص3
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رطبقة  :أقساـ ةختصرت في ثبلثاولكنها  ،التقسيمات كاف قد سكرها أفبلطوف في دولته الفاضمة اهس
عمى الحكمة التي  وجا  تقسيمه بنا ً  ،(اربيف، طبقة الفبلحيف والمزارعيفالحكما  والعمما ، طبقة المح

ف وطبقة العماؿ فهـ و ما المزارعأمجنود والمدافعيف، لتكوف في المعرفة والعمـ، والشجاعة التي تكوف 
وهنا نرى أف ما يجمع كؿ مف أفبلطوف  1وبسلؾ تكوف جمعت بيف القوى الثبلث. ،يتبعوف الغرائز

 .عمى األساس المعرفي هي تقسيـ األفراد بنا ً  ،والفارابي نقطة جديدة

 ا:الفاضمة ومميزاتي الممَّةمضادات  3.3

المدينة الجاهمية، المدينة  :منها ،وهي عديدة ،ينتقؿ الفارابي لمحديث عف الدوؿ المضادة لمدولة الفاضمة
ختبلفات فيما اخبلؿ كتبه مف ولكف ما نراا  2الفاسقة، المدينة المتبدلة، المدينة الضالة ونوائب المدف.

ا السعادة وال خطرت ههمأالمدينة التي لـ يعرؼ  أنها:عمى ي عرفها توال ،يخص المدينة الجاهمية
نما عرفوا الخيرات بعض هسا التي هي مظنونة أنها  ،إليها فمـ يفهموها ولـ يعتقدوها أرشدواف ،إـبباله وا 

نها خيرات مف التي هي الغايات في الحياة، وهي سبلمة األبداف واليسار والتمتع بالمسات أفي الظاهر 
اضمة يجمعها أف المدف المضادة لممدينة الفوهنا نرى  3معظمًا". وأف يكوف مخمى هواا وأف يكوف مكرماً 

 شي  واحد وهو المفهـو الخاطئ عف السعادة.

منها ما سكر في كتاب " را  المدينة  ،خبلؿ كتبه المختمفة تقسيمات عديدة ألهؿ مدينة الجاهمية نشاهد
 عة مدف، منها:و جممحيث يقسمها إلى  ،الفاضمة"

كوؿ أاـ األبداف مف الم"هي التي قصد أهمها االقتصار عمى الضروري مما به قو  المدينة الضرورية:
ينة يفسر الفارابي ما قصدا بالمد 4.والمشروب والممبوس والمسكف والمنكوح. والتعاوف عمى استفادتها"

يبيف وجوا مكاسب األمور الضرورية التي تسعى ف ،المدنية" السياسةب"الضرورية بشكؿ أوضح في كتا
كونا عف تكالفبلحة، الرعاية، الصيد، المصوصية واألخيرتاف يمكف أف  هاإليها هسا المدينة مف خبلل
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ما مجاهرة"." :طريؽ المخاتمة أو المجاهرة بحيث يقوؿ  1الصيد والمصوصية كؿ منهما إما مخاتمة وا 
ويمكف أف تكوف هنالؾ صنعة واحدة فقط  ،وهسا الصنائع وليرها ممكف أف تكوف في المدينة الضرورية

 بيؿ المثاؿ.كالفبلحة عمى س

 ،ويرى الفارابي أف ما يميز أفراد هسا المدينة هو أف أفضؿ مف فيهـ مف كاف أجودهـ احتيااًل وتدبيراً 
والتي مف خبللها يحقؽ المكاسب ألهؿ المدينة حتى رئيسهـ السي يدير أمورهـ يجب أف تتوفر فيه 

يحافظ عمى المكاسب، والثانية فهي جودة االحتياؿ التي  ألولى حسف التدبير السي مف خبللها ،صفتاف
ورئيس " :مف خبللها يستطيع أهؿ المدينة أف ينالوا بها المكاسب أو الضروريات، وقد قاؿ في سلؾ

هؤال  هو السي له حسف تدبير وجودة احتياؿ في أف يستعممهـ فيما ينالوف به األشيا  الضرورية وحسف 
 2السي يبسؿ لهـ هسا األشيا  مف عند نفسه". تدبير في حفظها عميهـ، أو

هي التي قصد أهمها أف يتعاونوا عمى بموغ اليسار والثروة، وال ينتفعوا باليسار في شي   المدينة البّدالة:
 3 خر، ولكف عمى أف اليسار هو الغاية في الحياة.

ف أفراد هسا المدينة يتعاونوف عمى إويقوؿ فيهـ  ،نسالةالمدينة ا في كتابه "السياسة المدنية" بسمهاويسكر 
وجمعها  ،قتنا  الضروريات وما يقوـ مقامها مف دراهـ ودنانيراجمع الثروة واليسار واالستكثار مف 

وال ينفؽ منها إال في الضرورة مما به قواـ  ،محبة اليسار ىقدار أعمى مف الحاجة إليها ال لهدؼ سو مب
حتيااًل في بموغ اليسار. واليسار يتـ اإلى أيسرهـ وأجودهـ  واألفضمية في هسا المدينة تعود ،األبداف

الفبلحة، الرعاية، الصيد، والمصوصية، والمعامبلت اإلرادية مثؿ "مثؿ ،اكتسابه مف جهات متنوعة
ف يناؿ أواليسار يناؿ مف جميع الجهات التي منها يمكف " :واإلجارة وليرها. حيث قاؿ بها التجارة

جارة مبلت اإلرادية مثؿ التجارة واإلوالرعاية والصيد والمصوصية، ثـ المعاوهي الفبلحة  ،الضروري
 4ولير سلؾ".
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وفيما يحفظه  ،بأف يكوف األقدر عمى جودة التدبير لهـ فيما يكسبهـ اليسار ويتميز رئيس هسا المدينة
 عميهـ دائمًا.

والمنكوح، وبالجممة المسة مف وهي التي قصد أهمها التمتع بالمسة مف المأكوؿ والمشروب : مدينة الخسة
يثار الهزؿ والمعب بكؿ وجه ومف كؿ نحو.  1المحسوس وا 

خسة هـ أصحاب المدينة السعيدة والمغبوطة الأف أهؿ مدينة  "ة المدنيةالسياس"كتاب  يرى الفارابي في
واليسار ؽ بعد تحصيؿ الضرورية حقتنما إويعود سبب هسا الغبط إلى أف هدفها  ،عند أهؿ الجاهمية

 ،وهسا المدينة هي المدينة السعيدة والمغبوطة عند أهؿ الجاهمية" :ابي في سلؾوقاؿ الفار  ،وبنفقات كثيرة
نما يمكنهـ بموله بعد تحصيؿ الضروري وبعد تحصيؿ اليسار، وبالنفقات إألف لرض هسا المدينة 

 ممسة أكثر.وأفضؿ وأسعد أفراد هسا المدينة مف تأتيه أسباب المعب وال 2الكثيرة".

دوحيف مسكوريف هي التي قصد أهمها عمى أف يتعاونوا عمى أف يصيروا مكرميف مم :مدينة الكرامة
ما بعضهـ ا  ما عند ليرهـ و إ، ممجديف معظميف بالقوؿ والفعؿ، سوي فخر وبها ، مشهوريف بيف األمـ

 3مكنه بموله منه.أنساف عمى مقدار محبته لسلؾ، أو مقدار ما إعند بعض، كؿ 

 دينة لبعضيم البعض إلى قسمين ىما:كرام أفراد ىذه المإيقسم الفارابي سبل 

 :األول: عن طريق التساوي

ويبسؿ  ،ما خر نوعًا مف الكرامة في وقتيتقارضوا الكرامة أي ما معناا "أف يبسؿ أحدهـ لآل ويقصد بأف
 . أو ما يوازي قوته مف نوع  خر ،له اآلخر في وقت  خر سلؾ النوع مف الكرامة

                                                           

 .132الفارابي، "كتاب  را  اهؿ المدينة الفاضمة"، ـ.س، ص 1
 .89الفارابي، "كتاب السياسة المدنية"، ـ. س، ص 2
 .132الفارابي، "كتاب  را  أهؿ المدينة الفاضمة"، ـ.س، ص 3



53 

 

 ضل:عن طريق التفاالثاني:

ويبسؿ اآلخر  ،بحيث يبسؿ أحدهـ لآلخر نوعًا مف الكرامة ،هي التي تختمؼ في نوع الكرامة المردودة
 1ستيهاؿ.ود السبب في سلؾ إلى ما يسمى باالويع ،لؤلوؿ كرامة أعظـ مف التي قدمت

ما عمى التفاضؿ". ،لبعض"والكرامة بعضهـ : وقد سكر سلؾ فقاؿ  2إما عمى التساوي وا 

 ،تحدث في أهؿ مدينة الغمبة ،في مدينة الكرامة ةستهاالت المتواجدلبل ستكماالً اأف هنالؾ بي يرى الفارا
 ا يمكف أف ُيكـر عميه اإلنساف هو:بأف األسباب التي تعود إلى أجّؿ وأعظـ م

 أو أشيا  كثيرة.ثنيف اأف يكوف مشهورًا بالغمبة بشي  أو  أواًل:

 أف ال ُيغمب بنفسه أو ألجؿ كثرة أنصارهـ أو قوتهـ أو بهما جميعًا. ثانيًا:

هسا األحواؿ  فبينما يناؿ هو ليرا بالمكروا إسا أراد. حيث يعتبرو  ،أف ال يناؿ إسا أصابه مكروا ثالثًا:
 أبدف هاالت السابقة.تسوهي أيضًا إضافة لبل ،مف أحواؿ الغبطة التي يستحؽ عميها اإلنساف الكرامة

وهو  ،منها شي   خر محبوب جدًا عند كثير مف أهؿ الجاهمية" :بلً ستهاالت قائستكمااًل لبلاحديثه 
ستهاالت لؾ ينبغي أف يعد سلؾ أيضًا مف االف الفائز بها عند كثير منهـ مغبوط، ولسإالغمبة. ف

 3الجاهمية". 

ويبقى هسا التفاضؿ يرتقي وصواًل لمف يستأهؿ مف ، كثرويسكر بأف المستأهؿ لمكرامة هو مف ُيكـر أ
 فيكوف هو رئيس المدينة. ،الكرامات أكثر ممف في المدينة كمها
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سي يكوف فإسا كاف كسلؾ فينبغي أف يكوف سلؾ هو ال ،"فيكوف سلؾ هو رئيس المدينة وممكها :يقوؿ فتراا
 1.ستهاؿ كؿ مف سواا"استهاؿ أكثر مف له مف اال

 :مدينة الكرامة إلى نوعين ىمافيقسم رؤساء  ،الرئيسأما فيما يخص 

 :ء الكرامة وىو من يتصف بِـ ؤساأخس ر 

 ف كانت الرئاسة عندهـ بالحسب فقط.إبالحسب أكثر مف ليرا  أواًل:

 مفو  ،لؾ يتـ ترتيبهـ عمى مقدار اليسار والحسبسباليسار إسا كانت عندهـ الكرامة بالسيار، بعد  ثانيًا:
 مف الكرامات او الرئاسات. ئاً منهما لـ يتنصب شيواحد بلـ يتصؼ 

 خيرها. ستهاالت أمورًا ال يتعدااكانت اال فثالثًا: إ

 :ؤساء الكرامة ىو من يتصف بِـ أفضل ر 

ولـ يتمبس بشي  منها سوى الكرامة فقط، مثاؿ عمى سلؾ بأف  ،ستهاالتمنح أهؿ المدينة اال أواًل:
التي تحقؽ له المدح واإلجبلؿ والتعظيـ بالقوؿ  ،بؿ يطمب الكرامة وحدها ،يمنحهـ المسات وال يطمبها

 سمه لزمف طويؿ.استمرار سكر اوالفعؿ و 

ستهاالت يحتاج إلى ماؿ ويسار ليستطيع تحقيؽ شهوات أهؿ المدينة مف لسات اال احصوؿ هس ثانيًأ:
 وسخيرة سا يكوف يسارا هو عدةوبه ،فعاؿ عظيمة ينبغي أف يكوف يسارا أعظـفإسا كانت هسا األ ،ويسار

 أهؿ المدينة.
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 عدة نقاط جا ت عمى النحو التالي:هنالؾ نقطة تشابه ما بيف مدينة الكرامة والمدينة الفاضمة تكمف في 

عمى ترتيب الناس عمى مراتب يحصؿ له مف  اً في حاؿ تـ حصوله عمى رئاسة ما فيصبح قادر  .1
فراد كبًل حسب األخبلؿ سلؾ الكرامة والجبللة. أما في المدينة الفاضمة فيكوف الرئيس هو مف يقسـ 

 مقدرته لتحقيؽ الكماؿ والسعادة لمدولة.
 ويجعؿ ،سف لكؿ مرتبة نوع مف الكرامة بما يستأهؿ به الكرامة مف يسار أو بنا  أو لباس أو شارةي .2

منهـ  ة كؿفعمى مهف مختم ـتـ تقسيمهيسلؾ عمى ترتيب. أما فيما يخص أهؿ المدينة الفاضمة ف
 حسب مقدرته.

. أما فيما يخص المدينة الفاضمة فمف هيكوف أثر الناس عندا مف أكرمه أكثر أو أعانه عمى جبللت .3
الحاكـ عمى حكمه  هعانىأخر أعمؿ عمى المحافظة عمى عممه وطبقه دوف التدخؿ في طبقة 

 عمى رتبته. ة مف خبلؿ التعاوف والمحافظة كؿوتحقيؽ السعادة لممدينة كامم
زدادبه كراماتهـ التي يبسلها لهـ، فيكرمهـ مف دونهـ يالمحبوف لمكرامة مف أهؿ مدينته يعاممونه ل .4

كالجسد مع الحاكـ ف أما فيما يخص أهؿ المدينة الفاضمة يتعاونو  1ومف فوقهـ مف أهؿ المراتب.
 رتقا  المجتمع والحاكـ والطبقات واألفراد ككؿ.اليرتقي كؿ منهـ مف خبلؿ  ؛الواحد

 
 ،ي سكرناها نمتمس بعض المشابهات ما بيف مدينة الكرامة والمدينة الفاضمةتالنقاط ال امف خبلؿ هس

نة هي ديهسا الم . وتعتبرةالهدؼ مف ورا  الكرامات ومراتب الناس منها ألجؿ منفعكاف إسا  ةخاص
ففي حاؿ أفرطت محبة الكرامة في المدينة  ،خير األمورفيها عتداؿ خير مدف أهؿ الجاهمية. واال

 فيقوؿ الفارابي .أمكف أف تنتقؿ وتصبح مدينة تغمب وفي حاؿ أصبحت حرة ،أصبحت مدينة الجباريف
تنتقؿ فتصير مدينة جدًا صارت مدينة الجباريف، وكانت حرية أف : محبة الكرامة إسا أفرط فيها بسلؾ

 2.التغمب
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الممتنعيف أف يقهرهـ ليرهـ، ويكوف  ،هي التي يقصد أهمها أف يكونوا القاهريف لغيرهـ :مدينة التغمب
 1التي تنالهـ مف الغمبة فقط. ةكدهـ المس

 ذكر بعض ىذه الغمبات:نكثر متفاوتة منيا باألقل أو األ  أنواع الغمبات عند الناس

 نساف.الغمبة عمى دـ اإليكوف بعضهـ يحب أف  .1
 .يكوف بعضهـ يحب الغمبة عمى ماله أف .2
 أف يكوف بعضهـ يحب الغمبة عمى نفسه حتى يستعبدها. .3

 

 .قهر واإلسالؿيعود ورا  محبتهـ ولرضهـ مف كؿ ما سكر هو الغمبة وال 
 

 ك طرق يتم استخداميا لمغمبة وىي:وىنال
 .ما عف طريؽ القهر بالمخاتمةإ .1
 بالمصالبة.أو عف طريؽ القهر  .2
 2أو عف طريؽ الجمع بيف الطريقتيفرالمخاتمة والمصالبة(. .3

 

 في ىذه المدينة أنيم: يميزىمما 
 

وأف  ،كونهـ محتاجوف بعضهـ لبعض ليبقوا أحيا  أوالً  ،يمتنعوف مغالبة بعضهـ البعض في مدينتهـ
أما فيما يخص رئيسهـ يتميز بأنُه  ،حتى يمتنعوا منغمبة ليرهـ لهـخيرًا أغمبوا ليرهـ ثانيًا، و ييتعاونوا ل

 .حتيااًل وأكممهـ رأياً اأقواهـ في جودة التدبير وأجودهـ 

حرارًا، يعمؿ كؿ واحد منهـ ما شا ، ال يمنع هواا في أالتي قصد أهمها أف يكونوا  :المدينة الجماعية
 خر مدف الجاهمية. وهي  3شي  أصبًل.

أواًل  ،ستكماؿ المدف المضادةانتقاؿ إلى ث عنها قبؿ االقاط التي يجب الحدينقؼ هنا عمى عدد مف الن
ة الموجودة يميت بالجاهمية ألنها جاهمة عف المعرفة والعمـ والسعادة الحقيقف هسا المدف سُ إبشكؿ عاـ و 
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وكؿ ما  ،وال يوجد لها لاية أو هدؼ معرفي أو أي معرفة تخص السعادة الحقيقية ،في المدينة الفاضمة
ولو أردنا  .عمى لايتها دنيوية عادت عمى تسمية كؿ مدينة بنا ً  به عبارة عف أوهاـ ولايات اكانت تحي

يمكننا أف نرى أف هنالؾ مدينة مف هسا المدف يمكف أف تكوف قابمة ألف  ،المدف هساأف ننظر إلى 
 أف يكوف دفها الرئيسي كما سكرناوهي التي يكوف ه ،الديمقراطية"" تصبح فاضمة هي المدينة الجماعية

 :األولى ،تيفيوما يمكف أف يميز هسا النظاـ نقطتيف رئيس ،واؤ كيفما شاو  فو فيما يفعم اً ها أحرار و مواطن
أي أف ال  ،المساواة بيف الجميع والثانية: ،لمحصوؿ عمى رلباته ،حرية الفرد في أفعاله ومعتقداته و رائه

عمى  اً المدينة يكوف دورها مبني امى هسع ةستنتاجه أف السمطة الحاكماوما يمكف  ،أحد يفوؽ اآلخر
وهو ما  ،والمحافظة عميهما ودورها فقط أف تعمؿ عمى تطوير هسيف المبدأيف ،الحرية والمساواة، مبدأيف

ي تقـو عميه لسنما األساس اإ ،يوضح لنا فكرة عدـ وجود حاكـ كما هو بالشكؿ الطبيعي عند أي نظاـ
 ،والحاكـ ما هو اإل أداة مف خبلؿ ترابطهـ يحصؿ تحقيؽ لمغايات المرجوة ،رادتهـا  يعود لممواطنيف و 

وجد لاية تال  هنإحيث  ،ف يتخس الفضيمة والخير طريقًا لهألوبالتالي هسا يوضح لنا أف هسا النظاـ قابؿ 
كما هنالؾ  ،حتوي عمى لايات خيرةتنما هنالؾ لايات متنوعة يمكف أف ا  و  ،محددة يسعى إليها الكؿ

 . ألف يكوف فاضبلً  وبالتالي يمكف أف يكوف قاببلً  ،ات سيئةلاي

ما تختمؼ به عف بحث عالو  ،خرى المضادة لممدينة الفاضمةاأل فية المدستكماؿ بقاإلى  وبالعودة
 المدينة الفاضمة.

 ،والثواني ،واهلل عز وجؿ ،هي التي  راؤها اآلرا  الفاضمة، وهي التي تعمـ السعادة :المدينة الفاسقة
فعالهـ أفعاؿ وكؿ شي  سبيمه أف يعممه أهؿ المدينة الفاضمة ويعتقدونه، ولكف تكوف أ ،والعقؿ الفعاؿ

 .أهؿ المدف الجاهمية

أي أف  ،تاها الوحي والعمـ والمعرفة وتعمـ السعادة ومكوناتهاأ ينة تجتمع بالمدينة الفاضمة بأنهالمد اهس
سلؾ مف خبلؿ عدـ تطبيؽ ما أتاها مف ا طريقًا أخرو إال أنهـ سمكو  ،لديهـ معرفة وعمـ هسا األشيا 

أي أنها لـ تعمؿ  ،نما كانت أفعالها كما في المدينة الجاهميةإ ،المم ةاآلرا  واألفعاؿ التي كانت داخؿ 
 أعماؿ الجاهمية.ب عممتنما إ ،بما عممت
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فاضمة وأفعالها، لير أنها هي التي كانت  راؤها وأفعالها في القديـ  را  أهؿ المدينة ال :المدينة المبدلة
 ، واستحالت أفعالها إلى لير تمؾ.ليرهافيها  را  تبدلت 

تختمؼ عف المدينة الفاسقة بأف المدينة الفاسقة أتاها الوحي وتعمـ اهلل والعمـ والمعرفة بينما البدالة هي و 
ال تجتمع مع أهؿ المدينة  أنما عممها كاف مف  را  وأفعاؿ القدما  باإلضافة إلى أنهالـ يأتيها الوحي 

ألفعاؿ الفاضمة أنها عممت عمى تبديؿ اآلرا  وا إال ،الفاضمة بأنها عممت وأتاها الوحي والعمـ والمعرفة
 .لها ةأي معاكسها بغير 

وتعتقد في اهلل عز وجؿ  ،ليرت هساهي التي تظف بعد حياتها هسا السعادة، ولكف  :المدينة الضالة
خست عمى أنها تمثيبلت أُ  فاسدة ال يصمح عميها حتى وال أف وفي الثواني وفي العقؿ الفعاؿ  را 

ويكوف استعمؿ  ،ليه مف لير أف يكوف سلؾإـ أنه يوحى وهأوتخيبلت لها، ويكوف رئيسها األوؿ ممف 
 1في سلؾ التمويهات والمخادعات والغرور.

دعت أنها  را  تعود عف ابمعنى أنها  معينة زائفة فاسدة ها  را ً و كتسب مواطناة التي هي المدينو 
ي مما ساهـ ف ،حيث أنها كانت فاسدة ،وهي في الحقيقة لير سلؾ ،موجودات إلهية وسعادة حقيقية

 .وأنهـ عمى الحؽ وهـ لير سلؾ ،وهـ وخداع يظهر لهـ بأف رئيسهـ موحى إليه عيش المواطنيف في

 :الفاضمة ومضاداتيا الممَّةالفرق ما بين  4.3

 وكيا يمكن أن تكمن بالشكل التالي:ي يمكن ذكرىا بشكل عام ليذه المدن وممتأىم النقاط ال

الديمقراطية هي األقرب  ةدينالمولكف  ،مموؾ هسا المدف ورئاستهـ مضادة لمموؾ المدف الفاضمة .1
 لممدينة الفاضمة.

 ،وهـممؾ واحد يبقى الزمف كمه ـكأنه ،في توليهـ عبر األزمنة ةالواحدمموؾ المدف الفاضمة كالنفس  .2
 بكافة التفاصيؿ يجتمعوف عمى هسا النفس الواحدة.

                                                           

 .134الفارابي،  را  أهؿ المدينة الفاضمة، ـ.ف، ص 1
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فكمما حافظ الفرد  ،أف لهـ أشيا  مشتركة بيف الرتبة المتواجديف بهامف ميزات أهؿ المدينة الفاضمة  .3
 1مما يهيئ له ولرتبته نفسية فاضمة. ،السعادةرتقت هسا الفئة حد ،التزامهاتقاف عممه و اعمى تطورا و 

ختبلؼ في الحصوؿ عمى مفهوـ السعادة استخبلصه مف هسا المدف المضادة أنها عمى اما يمكف  .4
 ،أو مف خبلؿ التمتع بالمسات ،تباع الشهواتاما مف خبلؿ إحيث تكمف سعادتها الفاسدة  ،الحقيقية

وما يصمح  ،عادات مموهة ال تصمح إال لمحياة الدنياإال أنها كمها س ،متبلؾ الثرواتاأو مف خبلؿ 
 الممؾ الفاضؿ السي يحقؽ لها السعادة والحياة الفاضمة. المم ةلمحياة الدنيا بالحقيقة هو أف تنتهج 

أف المدينة  ،المدف بشكؿ عاـ والمدينة الفاضمة بشكؿ خاص اهس ما يمكف سكرا بخصوص .5
وهو ما يمكف أف  ،خرى بأف تكوف فاضمةأكثر قبواًل مف المدف األ المدينة الجماعية(ر الديمقراطية
وهو ما يساهـ  ،أي الغمبة أو األمواؿ أو الكرامة ،غايتها لـ تحدد مثمهـف ،عف نظيراتها اً نعتبرا تميز 
وكوف المدينة الديمقراطية  ،عف المدينة الفاضمة اً ر بأف يكوف أفراد هسا المدف أكثر بعدبوبشكؿ أك

والقدرة عمى  ،ختيار الحاكـتفاؽ األفراد مع بعضهـ البعض الاختياراتها و اتعتمد عمى  التيهي 
ف يكوف أل أقربيكوف  ،عنهـ وعف قرارتهـ اً ر أو التحديث السي يكوف ناتجيفي التغي ةالمساهم
 .وفاضبلً  اً صالح

 

نرى أيضًا االلتقا  بيف  ،بعد الحديث عف هسا التفاصيؿ فيما يخص المدينة الفاضمة والمدف المضادة
فنرى أف أفبلطوف قسـ الحكومات  ،بكؿ التفاصيؿ ف كاف ليسا  و  ،الفيمسوؼ اليوناني أفبلطوف والفارابي

. وبتعريؼ 2التيموكراسي، األوليغاركية، الديموقراطية، االستبادية"" :وهي ،المضادة إلى أربع حكومات
وبيف المدف المضادة عند  ابينه اً يمكف أف نرى بأف هنالؾ تشابه ةبسيط لكؿ مف الحكومات السابق

 .عند الفارابي ست مدف وليست بأربعرلـ أف المدف  ،الفارابي
 

وهي ما  ،3العنصر الحماسي ومحبة الشرؼفيها فمدينة التيموكراسية عند أفبلطوف هي مدينة يتغمب 
 يمكف تقريبها وتشبيهها بمدينة الكرامة عند الفارابي.

 

                                                           

 .134الفارابي، "كتاب الحروؼ"، ـ. س، ص 1
 .228جمهورية أفبلطوف، ـ. س، ص 2
 .228ـ. ف، ص 3
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وهنا نرى  1ما. لنيا  لمحكـ، وليس لمفقير فيه حظٌ حتكار األافعنى بها  أما الحكومة األوليغاركية:
 التقارب بالمبدأ عند الفارابي وهي مدينة النسالة.

ي ويغمب ف ،وهي التي يتقاسـ بها األفراد الحقوؽ والمناصب بالتساوي أما بالنسبة لحكومة الديمقراطية:
تقابمها مف المدف التي تحدث عنها الفارابي المدينة  2قتراع.المناصب باالدولة كهسا أف تكوف 

 الجماعية.
 

ي يقابمها توال 3ستبداد فيراا هو مف أوقع كثيريف وفاز بنفسه بمركبة الدولة.أما فيما يخص حكومة اال
 عند الفارابي بمدينة الغمبة. 

 

نا ليسالتقريب تحاولكانت م ،مدولة الفاضمةالدولة المضادة ل اهيـبهسا الممحة البسيطة عف كؿ مف مف
 أظهار التأثر السي خاضه الفارابي. نماوا   ،بيف كؿ مف أفبلطوف والفارابي

                                                           

 .235ـ.ف، ص1
 .243صـ.ف، 2
 .254ـ.ف، ص3
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 الفصل الرابع
 مفيوم السعادة القصوى ما بين الواقع والخيال

 

 ن لمسعادة؟ا* مفيوم السعادةعند الفارابي، وىل الغاية أو اليدف ىما مرادف

 مفاىيم ىي: ةأربع* تعتمد السعادة عمى 

 الشعور .1

 الفردية .2

 حياة الدنيا .3

 حياة اآلخرة .4

 

ذا كانت مرادفة لمفيوم إ ةاستنتاج مامحاول ،بحث عن غايات وأىداف معينةسأطرح نماذج كانت ت *
 السعادة:

 خوان المسممين.اإل .1

 .القومية العربية .2
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 الفصل الرابع

______________________________________________________ 
 مفيوم السعادة القصوى ما بين الواقع والخيال

 

 ن لمسعادةاعند الفارابي، وىل الغاية أو اليدف ىما مرادف مفيوم السعادة 1.4

ف إبؿ  ،ف السعادة ال تأتي مف األشيا  الخارجية كالرفاا المادي والسمطة السياسية والصحة الجيدةإ"
وألف السعادة  ،ستقبلؿ عف هسا الظروؼ الخارجية العابرة المتقمبةسعادة الحقيقية هي التوصؿ إلى االال

سا ما بمغناها فمف تزوؿ" ،فهي في متناوؿ الجميع ،ال تتوقؼ عمى هسا العناصر  1.وا 

النظاـ السياسي هو  لكتابات الفارابي السياسيةالسابقة خبلله الفصوؿ  تتمثمالموضوع المحوري التي 
السابقة  ةوخبلؿ الفصوؿ الثبلث ،وبالتالي السعادة القصوى ،السي مف خبلله تتحقؽ الفضيمة ،الفاضؿ

فما هي السعادة أو السعادة القصوى  ،تطرقنا لمحديث عف السعادة القصوى بطريقة مباشرة ولير مباشرة
 ف كاف رأي الفارابي مناسباً وا  قط؟ هؿ مف كاف فاضبًل هو مف يحقؽ السعادة ف ؟كما يسكرها الفارابي

هؿ هو مناسب لوقتنا الحاضر؟ وما مدى أف تكوف المدينة الفاضمة هي فاضمة لهسا  ،لعصرا وزمانه
يمكف  ،الوقت وتحقؽ السعادة التي نسعى لها؟ وهؿ لو أخسنا النموسج الديني أو حتى القومي أو ليرهما

 ،في كؿ نموسج مف النماسج اسعادة القصوى؟ ولو تمعنّ أف يكوف أحدهـ هو الفاضؿ لوقتنا ويحقؽ لنا ال
وما هي السعادة التي  ،كونه يحقؽ لنا السعادة ؟سنختارا ليكوف األقرب إلى الواقع الحالي منهاأي 

بعد المرور ة الباحثة مخيم في ما خطر هي هسا األسئمة وليرها ؟خرويةأهؿ هي دنيوية أـ  ؟نحتاجها
د وما مدى وجو  ،عمى سلؾ سنبدأ فصمنا هسا بالحديث عف مفهوـ السعادة وبنا ً  ،في الفصوؿ السابقة

سعادة تختمؼ عف السعادة القصوى؟ هؿ هنالؾ هنالؾ وهؿ ؟ عمى أرض الواقعالسعادةمفهوـ 
ويدؿ أيضًا عمى المغزى ساته أو السعادة  ،فو اآلخر  ايستخدمهنفسه ممفهوـ لخرى مقابمة أمصطمحات 

 ؟المرجوة؟ وسنعمؿ خبلؿ هسا الفصؿ عمى معرفة أيف تكمف السعادة الحقيقية، وكيؼ نبمغها

                                                           

 .141ـ.س، صلاردر، "كتاب عالـ صوفي"، 1
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كما نادى  خواف أو القومية العربية( كفكرةالفصؿ الوقوؼ عمى فكرة رجماعة اإلليس المسعى مف هسا 
 د هو الوقوؼ عمى الهدؼ أو الغايةنما المقصو إ ،يف، ورجاؿ الديفر بها العديد مف المصمحيف، المفك

في  .سعادة القصوىالالتي ألجمها يقوـ هسا النظاـ السي مف خبلؿ تحقيقه يتحقؽ هدؼ ما أو لاية أو 
هنالؾ  تلكف كان ،كما سكر عند الفارابي يفالقوميعند خواف و قة لـ يسكر مفهوـ السعادة عند اإلالحقي

عمى تحقيؽ السعادة. في بداية كتابتي كاف مف الصعب أف أحدد مطاؼ المرادفات تدؿ في نهاية 
ف كانت الغاية أو الهدؼ أو إأف أحدد في  يساهـ لكي ،يشمؿ كؿ األنظمة أو الممؿ اً معين اً مفهوم

 المسعى المطموب مف ورا  هسا النظـ السياسية هو السعادة.

 ،فيالسياسي لى رجاؿ الديف أو حتى المفكريفا  و ف أو الفبلسفة المسمميف يولو نظرنا إلى الفبلسفة اليوناني
 ،خرويةأومنهـ مف أعتبرها  ،ومنهـ مف تحدث عف السعادة القصوى ،لوجدناهـ يتحدثوف عف السعادة

 خروية أو الدنيوية؟السعادة أو السعادة القصوى أو األد بو قصمفما هو ال ،ى بأنها دنيويةأومنهـ مف ر 

ا منه اً لكف أي ،؟ هنالؾ الكثير مف التعريفات التي تخص السعادةقررنا تفسير معنى السعادة ما هي ولو
عند طمعنا عمى بعض النماسج مثؿ تعريؼ السعادة اوعمى أي أساس يكوف سلؾ، لو  ،تخاساايجب 

اؿ بالعقؿ الفعاؿ تصدة القصوى التي تتحقؽ مف خبلؿ االبالسعا فنهـ ينادو إف ،1مسكويه بفا أوالفارابي 
نه يراها دنيوية فيقوؿ بسلؾ "الدولة إأرسطو ف عمى مفهوـ السعادة عندطمعنا الو و  ،"سعادة معرفية"

الفضمى هي تمؾ التي فيها كؿ مواطف أيًا كاف يستطيع، بفضؿ القوانيف، أف يحسف تعاطي الفضيمة، 
ولكف كيؼ لي  ،ولو نظرنا إلى ليرهـ لوجدنا نظرة مختمفة، 2ويكفؿ لنفسه أكثر ما يكوف مف السعادة"

 خرج مف هسا الدوامة ألصؿ إلى ما أريد الوصوؿ إليه مف تعريؼ شامؿ.أأف 

 ،أو األصح أف أتبع معه األسموب الجدلي "،الجدلي"مفهوـ السعادة مفهوـ سأطمؽ عميه ف إ ،في البداية
شاممة ية إال أنني لف أصؿ لنقطة برهان ،حاوؿ الوصوؿ لمحقيقةأالسي مهما فعمت ألحدد تعريفه سأبقى 

وهنالؾ العديد مف  ،ير أو أضافةيمكف أف أحدد بشكؿ يقيني دوف أي تغيمف خبللها وموحدا 
 .اعريفها مثؿ الحرية، العدالة وليرهتحدد ييصعب أف  ،المصطمحات تشبه مفهـو السعادة
                                                           

السعيد التاـ، وهو السي توفر حظه مف الحكمة فهو "316يقوؿ ابف مسكويه عف السعادة القصوى في كتاب تهسيب األخبلؽ، ص1
ائمه بحس بعنايته بها وقمة مقيـ بروحانيته بيف المؤل األعمى، يستمد منهـ لطائفالحكمة ويستنير بالنور اإللهي، ويستزيد مف فض

 .، مف وصؿ إليها فقد وصؿ إلى  خر السعادات وأقصاها"...عوائقه عنها
 .240أرسطوطاليس، "كتاب السياسة"، ترجمة احمد السيد، بدوف سنة نشر، دار القومية، القاهرة، ص 2
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خبلله حاوؿ مف تتطرقت لسؤاؿ واسع  ،بحث عف السعادة أو الطريؽ المؤدية لهاكانت الباحثة تبينما 
هؿ ":هسا هاكاف مضموف سؤال ،طار موحدإومحاولة السيطرة عمى المفهوـ تحت  ،تجميع ما هو مشتت

تباعها لتحقيؽ ا دايمكف أف يكوف هنالؾ نظاـ أو سموؾ أو ديف أو سياسة معينة يجب عمى األفر 
 السعادة لمجميع دوف استثنا ؟".

إلى سبيؿ  اً "فإسا كانت األخبلؽ تنبيه:"عند الفارابيالفمسفة السياسية "يقوؿ عبد السبلـ العالي في كتاب 
الجتماع في أمة أو مدينة، والعموـ السياسية هي التي تعمـ اف تحصيؿ السعادة ال يتـ إال بإف ،السعادة

ند فتكويف الفرد الصالح يعني ع ،اإلنساف، مف حيث هو مواطف، كيفية تحصيؿ السعادة أو بمولها
حيث كانت كؿ  ،وهو في هسا ال يختمؼ عف فبلسفة اليوناف ،طف صالحالفيمسوؼ المسمـ تكويف موا

فالرجؿ الصالح يجب أف يكوف مواطنًا  ،تصااًل وثيقًا بصفة المواطفاأوجه النشاط الفردي متصمة 
 1.صالحًا"

ليتـ تحقيؽ  ،جتماع خبلؿ أمة أو مدينةوهي أهمية التجمع واال ،الفقرة انبدأ بنقطة مهمة مف خبلؿ هس
نما حصولها يحتاج إلى مجموعة داخؿ ،إحيث وجود فرد واحد ال يمكف أف يحقؽ السعادة ،السعادة

ط بوجود مدينة يرأسها حاكـ يقـو تبمدينة توجهه نحو السعادة، أي بمعنى أف بموغ اإلنساف لمسعادة مر 
حقؽ مف توالفضيمة التي ت تباع الفضيمة واألخبلؽ الفاضمة الخيرة لتصؿ بِه إلى الخير واألخبلؽاب

 خبللها السعادة.

 را  "ولو دققنا النظر تحديدًا في كتابي  ،لبلحظنا تناوؿ الفارابي لمفهوـ السعادة ،ولو عدنا لمورا  قميبلً 
 "تحصيؿ السعادة"حيث يبدأ كتابه  ،لوجدنا سلؾ بشكؿ واضح "تحصيؿ السعادة"، و"أهؿ المدينة الفاضمة
األشيا  اإلنسانية التي إسا حصمت في األمـ وفي أهؿ المدف، حصمت لهـ بها " :بالحديث عنها قائبلً 

 . 2السعادة الدنيا في الحياة األولى، والسعادة القصوى في الحياة األخرى"

سكرها ف السعادة التي إف ،عتبار ما كتب في الفصوؿ السابقةعمى النص السابؽ  خسيف بعيف اال تعقيباً 
بيف بأف السعادة التي يقصدها ويسعى إليها سعادة يتوخبلؿ هسا النص  ،"ةالفارابي هي "سعادة معرفي
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وليست لفرد بساته تتحقؽ مف خبلؿ الفضائؿ والتدرج المعرفي، ويضيؼ  ،المم ةجماعية ألهؿ المدينة أو 
ضافة إلى سعادة قصوى إ ،ف مف السعادة، سعادة يحققها أفراد األمة في الدنيااإلى سلؾ بأنها نوع

األلفاظ تحت هسا أـ أف  ،ولكف هؿ هسا السعادة التي كاف يريدها الفارابي ،خرىاألفراد في اآل يحققها
فيقسمها  ،الفضائؿ"يؿ هسا األشيا  والتي يقصد بها "يكمؿ حديثه بتفص ي الفمسفي؟تأثير الخمط الدين

 1."الفضائؿ النظرية، الفضائؿ الفكرية، الفضائؿ الخمقية، والصناعات العممية" :أجناس ةإلى أربع
وهؿ  ،خروية معاً ادة الدنيوية والسعادة القصوى األلنرى كيؼ لؤلمة الوصوؿ لمسع ةوسنفصؿ كؿ فضيم

 ؟السعادة التي نتحدث عنها اآلفهي 

السي هو  را  أهؿ المدينة الفاضمة، أو مبادئ العمـو  ،وهي العمـ النظري الصحيح الفضائؿ النظرية:
ستداللي السي هو لميتافيزيقا. فالنظر هو العمـ االومقدماتها، أو مبادئ الموجودات، أو جانب ا

...". وبما أف األمر ال يتعمؽ باألفراد بؿ باألمة، فإف  زيقا "سبب أوؿ، يفيض عنه سبب ثافٍ الميتافي
 ، بؿ البد مف الفضائؿ الفكرية.الفضيمة النظرية ال تكفي

هي التي موضوعها ما يستنبطه أو يستخرجه اإلنساف بفكرا. والفكر هو ما يتوصؿ  الفضائؿ الفكرية:
 إليه اإلنساف في تعاممه مع الطبيعة، أي الفكر التجريبي بعبارة معاصرة.

ف أخبلؽ أهمها وسجاياهـ أخبلؽ، وتكو  فيهالكي تكوف المدينة فاضمة يجب أف تتوفر  الفضائؿ الخمقية:
 مف الطبائع المبلئمة، سوا  المكتسبة منها أو الفطرية التي جبؿ اإلنساف عميها. 

 2وهي العمـ المدني. الصناعات العممية:

باإلضافة إلى  ،أف تحقيقها يؤدي إلى السعادة في المدينةيرى الفارابي  ،الفضائؿ األربع امف خبلؿ هس
بأنها أقدـ العموـ وأكممها رئاسة، وسائر العموـ الرئيسة هي تحت " :حيث يقوؿ في األخيرة ،الفمسفة

ويرى أف الوصوؿ  3.رئاسة هسا العمـ... عمـ العمـو وأـ العموـ وحكمة الحكـ وصناعة الصناعات"
 ،قينيةأي الوصوؿ إلى الدرجة البرهانية الي ،لمفمسفة هو وصوؿ المستوى األعمى مف العموـ المعرفية

                                                           

 .49ـ.ف، ص1
 ، التنوير لمطباعة والنشر، بيروت.218، ص2011حمو، محمد حمو، "كتاب الديف والسياسة في فمسفة الفارابي"،  2
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وهي الطريؽ إلى السعادة  ،فهي أهـ العموـ وأكممها ،يسعى إليه الفارابي مف خبلؿ تصوراوهو ما
 هاولكن ،لمسعادة مف خبلؿ وجودها تتحقؽ لؤلفراد اً يسكر أقسامأيضًا أف أرسطو إلى وننوا هنا  القصوى.

 1الفارابي.عند خروية كما أدنيوية وليست 

 ،نما هي سعادة اآلخرةإبشكؿ أوضح بأف األهـ ليست سعادة الدنيا  الفارابي يميز "المم ةكتاب "في و 
وهي تسمى السعادة  ،"ليست تكوف في هسا الحياة بؿ في الحياة اآلخرة التي تكوف بعد هسا :فيقوؿ فيها
جسر عبور لموصوؿ إلى طريؽ  فما يمكف أف يتطرؽ إلى مفهومنا هو أف الدنيا ما هي إال 2.القصوى"

 التيالحياة األخرويةبما يخص ولكف سنبيف أنه أيضًا لـ يكف هسا قصدا  ،ي يراهاتدة القصوى اللسعاا
مف  اً هؿ يمكف أف تكوف السعادة المعرفية التي يتصورها الفارابي جز ،ودنا سؤاؿالير ،فو يسكرها المسمم

 الجنة عمى سبيؿ المثاؿ؟

لقصوى التي أو تحقيؽ السعادة ا ،السعادة الوصوؿ إلىفي ولو تتبعنا الحديث عف مدى مقدرة األفراد 
صحاب العقوؿ أللتقا  ا فيهاي يرى توال ،تصاؿ بالعقؿ الفعاؿ بمنظور الفارابيتكمف مف خبلؿ قضية اال

دانها وخمصت أنفسها إسا مضت طائفة وبطمت أب" :حيث نراا يقوؿ ،في حياة اآلخرة بعد فنا  الجسد
 ،ناس  خروف بعدهـ قاموا في المدينة مقامهـ وفعموا أفعالهـ خمصت أيضًا أنفس هؤال  وسعدت فخمفهـ

سا بطمت أبدانهـ وصاروا إلى مراتب أولئؾ الماضيف مف تمؾ الطائفة وجاوروهـ عمى الجهة التي بها  وا 
 .3يكوف تجاور ما ليس بأجساـ، واتصمت النفوس المتشابهة مف أهؿ الطائفة الواحدة بعضها ببعض"

 ،ولف تكوف في الدنيا ،ستصؿ إلى السعادة القصوى المم ةبأف فئة واحدة مف فئات الباحثة بلحظ توهنا 
بينما هما، ينفسوتتمتع بالسعادة والمعرفة  ،مع بعضها يوالتي ستشكؿ مجموعة تمتق ،خرةنما في اآلإ

خرى أليس مف المفترض الوصوؿ. فيما يخص الفئة األينجحوف بضرورة سيحاوؿ البقية ولكف ليس بال
                                                           

، بأف أرسطو قسـ السعادة إلى خمسة أقساـ جا ت عمى الشكؿ التالي 310سكر ابف مسكويه في كتاب تهسيب األخبلؽ، ص 1
أواًل: صحة البدف ولطؼ الحواس، جبد السمع، البصر، الشـ، السوؽ والممس. ثانيًا: الثروة واألعواف وأشباههما حتى يتسع، ألف 

خيرات. ثالثًا: أف تحسف أحدوثته في الناس وينشر سكرا بيف أهؿ الفضؿ، فيكوف يضع الماؿ في موضعه، ويعمؿ به سائر ال
ممدوحًا بينهـ. رابعًا: أف يكوف منجحًا في األمور. خامسًا: أف يكوف جيد الرأي صحيح الفكر سميـ االعتقادات في دينه ولير دينه، 

يد الكامؿ عمى مسهب الرجؿ الفاضؿ، ومف حصؿ له بعضها بريئًا مف الخطأ والزلؿ. فمف أجتمعت له هسا األقساـ كمها فهو السع
 كاف حظه مف السعادة بحسب سلؾ.

 .52الفارابي، "كتاب المم ة"، ـ.س، ص 2
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تصاؿ بالعقؿ الفعاؿ؟ هؿ هي الجنة التي كونهـ لـ يصموا درجة اال ،أف يكوف لهـ نوع  خر مف السعادة
 هأـ أن ؟السعادة ساتهابليس مف الظمـ كوننا نختمؼ في قدراتنا العقمية أف ال نتمتع أف؟  سكرت في القر 
 يف؟ ال نكوف متساو  مف العدالة أف

الفقرة السابقة ترى الباحثة الفارابي يتحدث عف السعادة والفئة التي ستحقؽ السعادة القصوى في في 
"ليس ينبغي لمفاضؿ أف يستعجؿ  :نراا يقوؿ "ةفصوؿ منتزع"نص  خر مف كتاب الحياة اآلخرة وفي 

أهؿ المدينة بؿ ينبغي أف يحتاؿ في البقا  ما أمكنه ليزداد مف فعؿ ما يسعد به، ولئبل يفقد  ،الموت
نما ينبغي أف يقدـ عمى الموت إسا كاف نفعه ألهؿ المدينة بموته أعظـ مف نفعه  نفعه لهـ بفضيمته وا 

هـ أو استعجالهـ الموت ئعود محافظتهـ عمى بقات وفاألشخاص الفاضمأي أف  1لهـ في مستقبؿ حياته".
 ؟فية اآلخروية إسا حافظ عمى بقا افكيؼ ستتحقؽ السعادة المعر  عمى فضمهـ لممدينة ودورهـ فيها بنا ً 

هؿ اإلنساف هو مف يتحكـ به لسلؾ يطالب الفارابي  ،عف مفهوـ الموت لدى الفارابيالباحثة ؿ هنا أتست
وكونه حقؽ  وما مدى تمسؾ الفاضؿ بالحياة؟ ؟ر الفضيمة يحتاج إلى البقا بأف يحتاؿ عميه؟ وهؿ نشْ 

 ؟عجؿ الموت لمعيش في الحياة األخرويةتصاؿ بالعقؿ الفعاؿ أليس مف حقه أف يستاال

بعض النقاط التي مف الجدير سكرها لتوضيح بعض سمبيات النظاـ  الباحثة رىت ،سبؽ عمى ما بنا ً 
 سابقًا: إليهتطرقت  عمى ما هة نظري بنا ً بوجومفهومها لمسعادة  ،الفاضمة المم ةأي  ،العقبلني

هؿ سيكوف  ،لها لمعقؿ الفعاؿالمدينة السي يتمتع بهسا القدرة العقمية التي توصؿ مف خبل احاكـ هس .1
هؿ سيكوف هسا  ،وكوف وجود فارؽ عقمي ؟عمى حكـ الفئات األقؿ منزلة فكرية بطريقة عادلة اً قادر 

 ؟دارة أمور دنيوية رلـ الفارؽ الفكري والمعرفيإعمى  اً الفيمسوؼ قادر 
 

ظرة ستكوف مختمفة بالنسبة لنلسلؾ  ،بناً  عمى البراهيف اليقينية "نظرة حقيقية" الفيمسوؼنظرة الحاكـ  .2
وهو ما يمكف أف يسبب فجوة  ،في كافة النواحيالخياالت والصور" "التي تعتمد عمى  أفراد األمة

 .إسا ما حاوؿ الحاكـ الفيمسوؼ محاكاة هسا التصورات وهو ليس بالهيف
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مف األفراد  ةخرة والسعادة القصوى وهو مف سيصمها ومجموعة محددالحياة اآلالحاكـ يسعى إلى  .3
ة في سلؾ ونحف ال نراا؟ هؿ كوننا نختمؼ في قدراتنا العقمي فهؿ هنالؾ عدؿ ،وليس كافة الناس

فكرة وجود الجنة التي  ؟خرى وبالتالي ستختمؼ السعادات فيما بينناستختمؼ لدينا أيضًا القدرات األ
سنصمها بحيث نراا يحدثنا عف يتحدث عنها القر ف الكريـ والسنة النبوية هي السعادة القصوى التي 

عف   خر يتحدث اً ثمها بالدنيا؟ ونرى شقولـ نسؽ م ائر مف حرير، ممسات وأطعمة لـ نروسر  نعيـ
رة عمى المعرفة والوصوؿ إلى قدأنها العمى إلى السعادة  فينظرو  السيف ،"أهؿ العقؿ والعمـ"

 تخرى التي يقصدها الفارابي ليسا يمكف أف نستنتجه بأف الحياة األتصاؿ بالعقؿ الفعاؿ، وهنا ماال
الفارابي هي  ىف السعادة القصوى لدإحيث  ،"ف وهي "الجنةو التي يقصدها المسمم ةخر آلابالحياة 

وبالتالي  ،السعادة المعرفية التي تتحقؽ مف خبلؿ التدرج العممي مف الحسي إلى البرهاني اليقيني
يث أف ح ،النتيجة جز  مف الجنة اأـ أف هس نفسها، أي أنها ليست بالنتيجة ،وصوله لمعقؿ الفعاؿ

وهي  ،ال تعتمد عمى سلؾ أـ أنها ؟خرى حسب مستواا وقدراته الفكريةكؿ فرد يتمتع بجزائه في األ
ي سكرت كانت تخاطب فئة معينة مف تفراد في الدنيا؟ هؿ الصفات النتاج وتحصيؿ لـ يفعمه األ

ولسلؾ األعمى مرتبة أدرؾ السعادة  ،الناس التي تعتمد عمى الحسيات ال العقبلنيات والمعرفيات
 ف؟ ستدؿ عمى سعادته مف خبلؿ ما سكر في القر اواألقؿ  ،المعرفية

 

 فأف المسمميف سينالو رى تو  ،الفارابي يعارض فكرة أف السعادة عبارة عف نتيجة لعمؿ ما الباحثة ىتر و 
 فكيؼ يحصؿ سلؾ؟ ،الجنة نتيجة ألعمالهـ بالدنيا

ف السعادة ليست ثوابًا عمى األفعاؿ التي شأنها أف يناؿ بها السعادة، إ" :قوؿ الفارابيالباحثة بستشهد تو 
، بؿ السعادة لاية شأنها أف تناؿ مف األفعاؿ التي ليس شأنها أف تناؿ بها... وال هي عوضًا مما ترؾ

 .1"باألفعاؿ الفاضمة...، وال الشقا  عقوبات عمى ترؾ األفعاؿ الفاضمة وال جزا  عمى فعؿ النقائص

عدد مف األسئمة التي مف  قررت الباحثة طرح ،بعد النظر في وجهة نظر الفارابي فيما يخص السعادة
وى سـ السعادة أو مفهـو السعادة القصاب المم ة افي هس فهـ مفهوـ السعادة كونه لـ يأتخبللها يمكف 

ولو قررنا وضع  ؟اً هي السعادة كاف اتجاهنا هسا صحيح هاعتبرنااهؿ عندما نظرنا إلى الجنة و  منها:
وما  ؟  واألفعاؿ سيتوافؽ مع ليرا مف األديافراهؿ وجود ديف معيف يقرر اآل :سئمة مثؿعدد مف األ
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ما مدى أف يكوف هسا الديف  ؟أنه لـ يتـ تحديد ديف معيفإلى وهنا ننوا  ؟واقعياً  مدى أف يكوف ما نتوقعه
 ؟ديانات هؿ تكوف سعادتها ولايتها واحدة ةوكوف هنالؾ عد ؟فيما يخص األفراد مف لير ديانة الً عاد
هؿ  ،سعادة واحد وهسا مف الصعب أو مف المستحيؿ تحقيقهمفهوـ اجتمعنا عمى  ناعتبرنا أناولو 

 ؟وهؿ هي سعادة دنيوية أـ أخروية ؟أنها سعادة أو سعادة قصوىعمى سنتفؽ 

 :تعتمد السعادة عمى أربع مفاىيم 2.4
 

أو فكرة  اً معين اً إال أنني لـ أستطع تقديـ أي مفهوـ يوضح لي تعريف ،رلـ هسا الكـ الهائؿ مف التساؤالت
لسلؾ سأنتقؿ  ًا،سميه سعادة أو مفهومأمف خبللها يمكف أف أعتمد عمى أف هسا ما يمكف أف واضحة 

 .صؿ إلى تصور قريب لمفهـو السعادةيمكف مف خبللها أف أتو  أتوقع أنه ،مفاهيـ وضعتها أربعإلى 
عمى تصورات يمكف أف تكوف ظهرت مف خبلؿ التصورات لمتعاريؼ  المفاهيـ جا ت بنا ً  اهس

 وهي جا ت عمى الشكؿ التالي: ،والقرا ات السابقة
 

 :فالسعادة
 

اآلخرة كما  حياةويكوف لم ،عبارة عف شعور، فردي، يحمؿ الخير، ويحقؽ ما هو في الحياة الدنيا
 يتوقعها البعض.
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 مشاعر:
 

بأف السعادة شعور؟ لالبًا ما يكوف تعبيرنا البديهي عند الحديث عف السعادة بأنها  الباحثة لماسا فكرت
 الحالة ايتحقؽ، فيطمؽ عمى هس لتحقيؽ هدؼ ما، لاية أو عمؿ معيفحساس يشعر به الفرد نتيجة إ

 ،بسلؾنجازا هو ما يشعر الفرد إنما وا   ،بالهدؼ ساته تأف السعادة ليسرى ت"الشعور" بسعادة ما، وبهسا 
 أو الشخص أوما شابه سلؾ. ،أو الشي  السي شوهد ،نجزعمى العمؿ السي أُ  يأتي سلؾ بنا ً 

 

 فردي:
 

ف الهدؼ إبالتالي ف ،ووجود عدد مف األفراد هو ما يشكؿ الجماعة ،فردي ألف الفرد أصؿ الجماعة
سعادة جزئية عمى خيرة يمكف أف تحقؽ لمفرد واأل ،الجماعي السي يحقؽ السعادة الفردي يسبؽ الهدؼ

وفي حاؿ  ،فألمبنا يسعى لتحقيؽ سعادة تحرير فمسطيف ،ي الهوى والهويةيكوننا فمسطين ،سبيؿ المثاؿ
بينما كؿ فرد مف أولئؾ األفراد ساتهـ يسعى إلى سعادات  ،ؽ سلؾ فستكوف السعادة جماعيةيتـ تحق

حتبلؿ بشتى نحو محاربة اال اً تجاهه موجهافيصبح  ،رلـ أف البعض يراها هي السعادة القصوى ،خرىأ
إنما هنا حقؽ سعادة ساتية  ،هو لـ يحقؽ سعادة جماعيةوبالتالي  ،الطرؽ التي يمكف أف تسقطه شهيداً 

إلى أف هنالؾ أكثر مف سعادة  وهي ساتها التي نتمنى تحقيقها بشكؿ جماعي. لنصؿ ،فردية شخصية
ور بعيدًا عف أف يحقؽ لهـ هسا الشعأو أي أمر يمكف  ،طة بعدد مف األعماؿ أو األشخاصبتمر 

 شخصي.الجماعة أي بمفهـو 
 

ولكف كمنا نطمح إلى  ،وهي سعادة جماعية ،ألمبنا سيشعر بالسعادة إسا انتهت المجاعات في العالـ
 خرى فردية بعيدًا عف الجماعة.أسعادات 

 

 الخير:
 

لى التحسيف يف، الفبلسفة، يسعوف إلى األفضؿيكوف المفكريف، رجاؿ الديف، السياس فالشر هنا يكمف  ،وا 
سا كانت هسا هي ، فإفضؿلؤل سعيهـويكوف سلؾ نتيجة  ،ليحؿ محمه الخير والخير فقط ،البعدعنهـ في

 .شيمهـشر ليس عندهـ أو مف الصفاتهـ ف
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ف السعادة ال يمكف أبدًا أف تتبع الرسيمة، فالدولة شأنها كشأف الفرد ال ينجح إال إ":يقوؿ أرسطو في سلؾ
 1.بشرط الفضيمة والحكمة السياسية"

 

يدؿ عمى أف  وهسا أف دؿ   ،ويتبع الفضائؿ ،نه يجتنب الرسائؿإف ،وكوف رجؿ الديف يتبع الديف أيًا كاف
ف كوني طرحت مثاؿ الشهيد في فمسطيف ،إالشر في السعادة مرفوض، هنا سنتفؽ عمى مفهوـ معيف

فهو في رأي البعض خير  ًا،أـ شر  اً سيكوف مف المحتمؿ أف نختمؼ في وصفه خير  ،المدافع عف أرضه
ضع هؿ مف الممكف أف يكوف مف المستحيؿ و  ،خرى لمدوامةأألعود مرة  ،شر بعضوأيضًا في رأي ال

 .ىمؿ عميها السعادة ألف تعريفها يختمؼ مف فئة ألخر تشبعض المصطمحات التي يمكف أف ت
 2".بزواؿ الشرور عف المدف وعف األمـ"بموغ السعادة يكوف :لشروقد قاؿ الفارابي في ا

 

 خروية أم دنيوية:أ
 

ا ويمكف أف تكوف هس ،يعيشه الفرد خبلؿ فترة حياته :دنيويلى نوعيف األوؿ وهو إتقسـ السعادة 
ن ،ويمكف أف تكوف طويمة ،السعادة قصيرة المدى  ي أرى أف السعادات الدنيوية هي طريؽ العبور إلىنوا 
 خرى.ف تفرقة كونه يريد السعادة في األوال يوجد عائؽ بي ًا،وأف هنالؾ ترابط ،السعادات األخروية

 

كوف اإلنساف يسعى إلى السعادة األخروية فهسا ال يعني أنه ال يستطيع أف يحقؽ السعادة في  :خرويةأ
دة تخص ا وهنالؾ سعاهنالؾ سعادة تخص الدني ،الدنيا وأف يترؾ كؿ السعادات فقط ألنه يريد اآلخرة

 خرة.يضيع سعادة اآل ففمف أفمح هو مف حصؿ عمى سعادة الدنيا دوف أ ة،خر اآل
 

متبلؾ كؿ افالسعادة يمكف أف تكوف  ،تفاؽ عميها بنسبة كاممةنرى عدـ اال ،المصطمحات ابعد جمع هس
ولهسا يمكف أف تكوف  ،ما هو لير موجود مثؿ: عند المريض يكوف الشفا  هو السعادة والغاية والهدؼ

وكوننا نختمؼ في تعريؼ السعادة  ،وهي مصدر سعادة ،لكؿ شخص اً بسيطة حقالالسعادة الدنيوية 
يكوف تباينها هو سبب في  مما يمكف أف ،وحتى الثبات عمى مفاهيـ معينة تختمؼ  راؤنا في تصنيفها

 ختبلفها بيف كؿ فرد.ا
 

                                                           

 .239صـ.س، كتاب السياسة، "أرسطوطاليس،  1
 .84الفاربي، "كتاب السياسة المدنية، ـ.ف، ص2
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 ـهؿ كوف الفرد حقؽ السعادة وشعر بها سوا  أكانت دنيوية أ ،هاعمى سؤاؿ يراود وهنا تقؼ الباحثة
يبقى لها أثر عمى المدى  ةأـ أنها سعادة دائم ،نتها  مف شعور السعادة تفقد قيمتهاعند اإل ،خروية 

فكمما حصؿ عمى شي  أو معرفة أو جز  مف  ،وهؿ مف الممكف أف يكوف الفرد يسعى لؤلكثر ؟البعيد
 ؟ حتاج إلى ليرااالكماؿ 

 

كما  كانت مرادفة لمفيوم السعادةما موصول إذا لعن غايات وأىداف معينة  تبحثنماذج طرح  3.4
 :ىو عند الفارابي

 

باإلضافة  ،مجموعة مف المصطمحات التي يمكف أف تجتمع في مفهوـ السعادةالباحثة بعدما طرحت 
ف السعادة التي حققتها كؿ اوتبي ،فاضمةاللير بقًا عف مدف الفارابي الفاضمة و كتابته سا تإلى ما تم

واجتمعت مع الفارابي بأنها حاكت العالـ اإلسبلمي  ،ف ألرض الواقعيطرح نموسجيف قريبتسأ ،مدينة
بيف هؿ هسا النظـ تسعى لتحقيؽ سعادة تأف الباحثة حاوؿ توس ،وأف أختمفت طريقة كؿ منهـ،والعربي

هؿ هي سعادة معرفية مثمما سعى إليها  ؟إليهاخروية؟ وما هي السعادة التي سعت أسوا  دنيوية أو 
 ؟ىخر أـ أف لكؿ زماف ومكاف سعادته التي تختمؼ عف األ ؟الفارابي

 

 خوان المسممين:حركة اإل 1.3.4
 

وهي أكبر حركة دعوية في  ،جماعة إسبلمية، تصؼ نفسها إصبلحية شاممة :1نموخوان المسماإل
حيث يعود الهدؼ منها إلى تحقيؽ إصبلح  ،3أسسها حسف البنا ،2كثير مف الدوؿ العربية خاصة مصر

نهاضهـ بمنظور إسبلمي هسا الجماعة حتى وصؿ إلى ما  نتشر فكراوسرعاف ما  ،أحواؿ المسمميف وا 

                                                           

ـ". خيري، 1928"بدأ نشاط اإلخواف المسمميف في مصر كحركة جامعة شاممة تعنى باإلصبلح االجتماعي والسياسي عاـ  1
 ، مؤسسة بداية، مصر.11، ص2، ط2011خيري مسعود، "كتاب اإلخواف ببساطة"، 

 .11الخواف ببساطة"، ـ.ف، صخيري، "كتاب إ 2
"بأنه ولد في السنوت األولى مف هسا القرف، وقد تتممس في تمؾ الفترة عمى يد ب رهانات النهضة في الفكر العربيوسكر في كتا 3

ـ شي  أزهري شديد التديف، وبعد انتقاله لممدرسة أسس مع عدد مف زمبلئه جماعة "النهي عف المنكر" التي هدفت إلى فرض االلتزا
، نضيؼ إلى تأثرا الشديد بمحمد رشيد رضا، حيث كاف األخير صاحب  بتعاليـ الديف عبر توجيه خطابات تهديد إلى مف ال يمتـز

، 1، ط2000الشريؼ، ماهر،" رهانات النهضة في الفكر العربي"، مجمة المنار، وكاف حسف مف قرا  تمؾ المجمة األوفيا .
 ، دار المدى، سوريا.128ص

 تبارا مثقفًا دينيًا تقميديًا، لريبًا عف التراث العقمني في الفمسفة العربية اإلسبلمية وعف أفكار التنوير األوروبي. برز حسف باع
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وقد رأى حسف البنا أنها  ،1تضـ كؿ الدوؿ العربية ودواًل إسبلمية ولير إسبلمية ،دولة 70 مىيزيد ع
 2جماعة سياسية معنية إلى جانب عنايتها بالديف والعقيدة بالدولة والنظاـ السياسي.

 

نما الهدؼ فقط محاولة معرفة إ ،هافيالنماسج ليس الخوض  اكنت سكرت سابقًا أف الغاية مف طرح هس
مف خبلؿ نصوص  المقابؿ لها ؽ السعادة أو النظيريمكف أف تحق التي،و موصوؿ لهالالغاية التي تسعى 

 .اساسية ليس بشرط أف تكوف معنونة تحت مفهـو السعادة
 

خواف المسمميف هو األوضاع كير حسف البنا في تأسيس جماعة اإلأف السبب ورا  تفالباحثة رى تو 
وتدهور حاؿ  ،خرى في سلؾ الوقتضافة إلى وضع الدوؿ العربية األ،إالسيئة التي كانت تمر بها مصر

 اً لريب ئاً شي وهنا لـ نر ،المسمميف وتأثرهـ بالحضارات األخرى التي يرفضها حسف البنا بشكؿ تاـ
 ىما كانت سو  ،الفاضمة امدينتهمتصور  افالفارابي وقبمه عمى سبيؿ المثاؿ أفبلطوف عند محاولتهم

ر يفالهدؼ مف تغي ،محاوليف النهوض لموصوؿ إلى سعادة تتحقؽ مف خبلؿ الدولة ،لمواقع المرير رفض
 الواقع يعود إلى اإلصبلح مف أجؿ تحقيؽ سعادة أو لاية لمدولة كاممة.

 

لحاد قد تفشى، بداًل مف أف اإل حظجا  فيه "أنه عندما ال فيسكر عنه ماهر الشريؼ أنه كتب مقاالً 
وسلؾ بتأثير الحضارة الغربية والتقاليد اإلفرنجية والفمسفة المادية،  اإليماف، فيصفوؼ الشعب المصري،

ستنتاجه مف النص أف حسف البنا مف اما يمكف  3وقرر بخصوص مستقبمه أف يكوف "ناصحًا ومعممًا".
يعيد مجد المسمميف وأخبلقهـ  ه يريد أفالسبب إلى أنبخبلؿ نصوصه ودعواته وحتى تأسيسه يعود 

نكار لتي تتميز في مظاهر "اإلاكؿ البعد عف الحضارة الغربية  اً بعيد ،وتعاليمهـ لحاد والشؾ في اهلل وا 
فرأى أف كؿ ما هو منهـ عبارة عف فساد  ،الروح، اإلباحية، التهافت عمى المسة، الربا، الظمـ والجور

يؤثر وأي ترابط أو تفاعؿ س ،4مجرائـ وظهور المبادئ الهدامة"لوانتشار  ،لمنفوس، ضعؼ لؤلخبلؽ
التآلؼ بيف أهؿ و  الوحدةعمى سلؾ كاف رفضه حتى  وبنا ً  ،بشكؿ سمبي عمى العالـ اإلسبلمي وأخبلقه

أف ينشروا نموسج الدولة اإلسبلمية األولى  اً أف عمى المسمميف واجببحيث رأى  ة،الثبلث األدياف السماوية
وهو ال يراا نظير  ،يادتهصبلح العالـ وسإومف خبلؿ سلؾ يمكف  ،القائمة عمى المبادئ القر نية

                                                           

 .13خيري، "كتاب اإلخواف ببساطة"، ـ.س، ص 1
، دار األياـ لمنشر 231، ص2015، 1شكير، خضر، "كتاب إشكاليات نظاـ الحكـ في الفكر السياسي اإلسبلمي المعاصر"، ط 2

 والتوزيع، عماف.
 .129-128صـ.س، الشريؼ، "كتاب رهانات النهضة في الفكر العربي"،  3
 .129الشريؼ، "كتاب رهانات في الفكر العربي"، ـ.ف، ص 4
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أنه يرى المستعمر المسمـ لايته كما  كما ،عبل  كممة الحؽإألنه يقوـ عمى مبدأ  ،ستعمارات األخرىاال
وينير أفقها بسنة  ،إنما كاف يفتح األرض، حيف يفتحها، ليعمي فيها كممة الحؽ" :جا  بالنص التالي

وقوميته  قد باع نفسه وأهمه وتجرد مف عصبيتهويغمب مف لمب، لزا وكاف قبؿ أف يغزو مف  ،القر ف
 .1في سبيؿ اهلل"

 

اهلل لايتنا، الرسوؿ قدوتنا، والقر ف دستورنا، والجهاد " :فهو يعزز ما قبمه ،أما فيما يخص نشيد اإلخواف
 .2سبيمنا، والموت في سبيؿ اهلل أسمى أمانينا"

سبلمي، لتزاـ بالقر ف والديف اإليقوـ به مف االه ولايته مف كؿ ما أف الفرد المسمـ هدفيرى حسف البنا 
 فإحيث ،عبل  كممة الحؽإما هو إال في سبيؿ اهلل مف أجؿ  ،را لمغيراستعماتشريعاته، قوانينه وحتى 

وهي أسمى األماني هنا  متضحية بكؿ ما يممكه الفرد مف أجؿ سلؾباإلضافة ل ،بهاالسعادة تكمف 
وبالتالي يمكف أف يفقد روحه فيكوف بسلؾ ناؿ  ،الغاية المرادفة لمسعادةماني هي أعتبرت الباحثة أف األ

الجزا   االسعادة التي يسعى إليها أو يعتبره اولكف هؿ هسا مبرر؟ وهؿ يمكف أف تكوف هس ،السعادة
أف جزا  المخالؼ له ى وير  ،أف حسف البنا يرفض قطعًا فكرة المعارضةألخير؟ ومف المهـ التنويه إليه ا

ضربوا اف مف يشؽ عصا الجماعة، فإ":يث شدد عمى أخس األمور بحـز فقاؿبح ،تخداـ السيؼهو اس
 .3بالسيؼ كائنًا مف كاف"

 ،خرويةأدنيوية النظاـ الديني البحت السي يسعى إلى تحقيؽ سعادة تكوف نتيجتها الباحثة رى تهنا و 
، تت راا أنما إ ،تقريب الغير مف اإلسبلـ خريف وعدـ القدرة عمى محاولةعدـ تقبؿ اآلو بع أسموب قوة الحـز

الدنيوية التي مف خبللها ستعمو كممة  السعادة هيلغاية االهدؼ أو  وحتى لو كاف ،أسموب تشدد وتنفير
 ،ؿا تسخرى ألأألعود مرة  ،ف الكريـ التي ستكوف نتيجتها الجنة كما سكر في القر و  ،خرويةأأو  ،الحؽ

 الـ يفكر بأف في داخؿ هسأ ؟ف حوريةو هؿ الجنة التي ينظر إليها هي السرائر مف حرير والسبع
عمى  جزا  بنا ً نما هي وا   ،عامةت سيهي لو ؟ أـ أنه حؽ ةأعمؽ مف هسا التفاصيؿ العام ئاً الكممات شي

ويكوف  ،سعادتهنما كونه أقؿ قدرة عقمية تختمؼ إنتقاص مف حؽ أي فرد اوهو ليس  ؟القدرات العقمية

                                                           

 .130انات النهضة في الفكر العربي"، ـ.ف، صالشريؼ، "كتاب ره 1
 .11خيري، "كتاب اإلخواف ببساطة"، ـ.س، ص 2
 .129خيري، "كتاب اإلخواف ببساطة"، ـ.ف، ص 3
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ألشدد في قولي مرة نما سعادتنا حسب قدراتنا ومعرفتنا؟ وا   ،العدؿ بسلؾ أف ال نكوف سواسية في السعادة
ف تعطي الحؽ لصاحبه أوأف تقسيـ األشيا  بالتساوي فهسا مساواا، اما  ،المساواةالعدالة ال تعني أخرى 

 فهسا عدؿ.

وتحقيقه يعود عمى  ،المسمميف تسعى لتحقيؽ هدؼ أو لايةاإلخواف خبلصه بأف جماعة تساوما يمكف 
وقد أظهرت الباحثة سلؾ مف خبلؿ الشعارات األساسية التي تقـو  ،األفراد بالخير والسعادة األخروية

في الحياة الجنة دنيوية تهبهـ  ةنجاز وتطبيؽ أعماؿ معينإه بعد نوهو ما سينالو عميها هسا الحركة 
 صوى.وهي السعادة القاآلخرة 

 القومية العربية: 2.3.4

ا  الوطف بغض النظر نظهرت في مطمع القرف العشريف، مشروع مجتمعي يوحد أب ،هي فكرة حديثة
المغة  ع األمة العربية فيما بينها منها:رأى ساطع الحصري أف هنالؾ عوامؿ عديدة تجم 1عف دينهـ.

نتمائهـ االعوامؿ وليرها أشعرتهـ بقربهـ مف بعض و ، هسا 2التاري  المشترؾو  الواحدة، الثقافة المشتركة
 إلى أمة واحد متقاربة متعاضدة موحدة بعيدة عف الديف.

أي أنها عممانية مضادة  ،ف لنا أف الفكرة القائمة عميها القومية العربية ال عبلقة لها بالديفيوهنا يب
أف رأينا في البداية  .بعيدة عف الديفف السعادة التي ستحاوؿ تحقيقها هي سعادة إبؿ  ،لمنموسج السابؽ

أما القومية  ،خروية دينيةأخواف المسمميف إلى سعادة خروية، بينما اإلأالفارابي سعى إلى سعادة معرفية 
 العربية فسنرى ما هي األهداؼ التي كانت تسعى إلى تحقيقها ليكوف نتاجها سعادة األفراد.

أهداؼ  ةعمى أربع الروحي عف المجاؿ الدنيوي بنا ً  مجاؿيعود السبب ورا  توحيد العرب معًا وفصؿ ال
 رئيسية:

                                                           

 .189الشريؼ، "كتاب رهانات النهضة في الفكر العربي"، ـ.س، ص 1
 .188ـ.ف، ص2
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حتبلؿ موقع انهاض العرب وتمكينهـ مف إتمثمت في التحرير مف األجنبي، تحقيؽ الوحدة العربية، 
هسا األسس التي أرادت تحقيقها القومية العربية مف خبلؿ الحركة   1فاعؿ ومؤثر عمى خارطة العالـ.

مف خبلؿ تحقيقها تحقؽ السعادة والعدالة  اً ما يمكف أف أسميها لايات أو أهدافوهي  ،تهاأالتي أنش
ويمكف أف تحقؽ سعادة أخروية نتيجة  ،وهي ما أنظر إليها مف باب حياة الدنيا ،والنهوض لؤلفراد

فالفئة التي تسعى لنشر العدالة، المساواة، التحرر مف العدو وتحقيؽ  ،تحصيؿ حاصؿ لما في الدنيا
وبالتالي السعادة التي  ،فتكوف هي الطريؽ الحؽ ،تحمؿ الخير فيها ،وحدة هي لايات شريفة إيجابية

بحيث أف كوف األنساف يحمؿ الخير ويسعى إليه  ،ةخر لسعادة اآل اً تحققها يمكف أف تكوف أيضًا طريق
 حيث أف ،كوف حياته األخروية متصمة بالدنيويةتوبالتالي مف المفترض أف  ،عد عف الشريبعد كؿ الب

 خرة.الدنيا هي تحصيؿ حاصؿ لسعادة اآل سعادةأف رى ت الباحثة

تبيف ا مف خبلله ةمحاول، نموسجيف باإلضافة إلى نموسج الفارابي سابقاً  تقدمالباحثة كوف توهنا 
ر مف أجؿ تحقيؽ يحوله هسا األنظمة واألفكار التي سعت إلى التغيدور تدهـ  األساسي السي اعتما

أف النماسج الثبلثة  إال ،ختمفت الطريقة والسعادةاف ا  بحيث و  ،بوجهة نظر معينة كؿ ،فرادالسعادة لؤل
ختبلؼ ما هو إال اال اويمكف أف أعتبر هس ،كانت تطالب وتسعى إلى التحسيف والتطور واألفضمية

دته التي يمكف أف تختمؼ مف فئة فكؿ زماف له أفرادا وأفكارا وسعا ،ومطالب الحياةختبلؼ األزمنة ال
متعديؿ، لأنه لير قابؿ عمى لسلؾ يمكف أف نستفيد مف الماضي لبنا  المستقبؿ دوف التشبث به  ى،خر أل

 التجديد والتطور.

وما يمكف أستنتاجه مما سكر خبلؿ هسا الفصؿ أف السعادة عند الناس مرتبطة برلبات مختمفة برأي 
الباحثة يعود أساسها عمى المستوى الفكري لمفرد حيث أف السعادة عند الفبلسفة مرتبطة بالعقؿ والمعرفة 

عند القومية العربية معتمدة بينما السعادة عند األخواف المسمميف مرتبطة في بالديف والقراف أما السعادة 
رلبات حسية تعود عمى األفراد بالمنفعه وتحقؽ لهـ سعادة دنيوية لتكوف تحصيؿ حاصؿ لآلخرة ولو 
نظرنا إلى أي مثاؿ مف األمثمة لف نفضؿ نموسج سعادة عف  خر حيث أف السعادة العقمية، والسعادة 

إلى العقؿ والفمسفة والمعرفة يحتاج إلى الديف الدينية، والسعادة القومية فأف اإلنساف بطبيعته يحتاج 
ويحتاج إلى الروابط القومية بيف األفراد أف السعادة الحقيقية  يمكف أف تتحقؽ تارة بالعقبلنية وتارة 
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 خرى بالديف وتارة ثالثة بالقومية ويعود تحقيقها عمى الفترة الزمنية والحاكـ والقوانيف فمكؿ فترة زمنية تارة 
 أف تحقؽ سعادة حقيقية معينة. مختمفة يمكف

وفي نهاية هسا البحث قدمت الباحثة نص أساس تقديمه االعتبار مف أف الماضي ال يجب التشبث به 
أنما يجب االستفاد إسا ناسب الفترة الزمنية الحالية حيث أف لكؿ زماف ومكاف أفكار ومبادئ ال تتسـ مع 

 :1898تمة كتابه: "تحرير المرأة" الصادر في عاـ قاسـ أميف في خانقبًل عف فتقوؿ الزماف الماضي 
"إّنا ال نجد عقبة في طريقنا إلى السعادة أصعب اجتيازًا مف شدة تمسكنا بعادات مف سمفنا مف لير أف 

ف الماضي ال يصمح أف يطرح جممة، لكف يجب أف إنمّيز بيف تمؾ العادات صالحها وطالحها. نعـ 
فبعد  ،هسا هاختـ رسالتتبهسا النص  ،1ما أظهر مف منافع ومضار" ينظر فيه بالتبصر والروية لمعرفة

سيط لفكر أفبلطوف، أرسطو، فكر الحديث عف تصور النظاـ السياسي عند الفارابي وبعد التطرؽ الب
مكؿ نموسج دوافع ف ليرا، مىمه عفضّ وت اً رى نموسجتستطيع أف تالقومية العربية لف و  خواف المسمميفاإل

وكٌؿ منهـ كاف له طريقة ووجهة  ،ويفكر في التحسيف واألفضمية لمواقع المرير المعايشيف لهجعمته يثور 
الواقع مف خبلؿ النهوض  سنقاإتفقوا عمى هدؼ انظر تختمؼ عف األخرى عمى الرلـ مف أنهـ جميعًا 

موحدة  بصورة اً اد لف نتفؽ عمى نظاـ يحكمنا جميعأفر  ناوهو ما يمكف أف يبرهف لنا بأن ،بطريقة ما
مة أو مف أفراد األ اً يشكؿ جز ما وهو  ،فمكؿ فئة مفهومها الخاص ،مبرهنًا سلؾ بطريقة مفهومنا لمسعادة

أف هسا التنوع باألفكار إلى الوصوؿ هو نما الغرض إ ،المجتمع أو الدولة لف نختمؼ عمى المسمى
وهو ما  ،فنحف جميعًا نمثؿ نماسج مختمفة في مجتمع ما ،والطرؽ والنماسج يدلؿ عمى مفهوـ األفراد

 ،أو تحديد مفهوـ لمسعادة عمى حساب اآلخر ،وتفضيمه ستصعب تحديد نظاـ عمى  خرت الباحثة جعؿ
كوف  ،وهو لير مقبوؿ ،ؿ الجميع في بوتقة معينةعجأُ  يعني أف ،حصر بنموسج معيفأفكوني أحدد أو 

عتمادا عمى القدرات العقمية، االسي يعود في و  ،وحتى في المفاهيـ ،العقوؿو ختبلفات في الفكر اهنالؾ 
خر أنما أرى بأف السعادة تكمف بما يراا الفرد عمى اآل اً وبالتالي هنا ال أنتقص مف أي فرد وال أفضؿ فرد

وليست جماعة تتصور أو تفكر  ،هدفه ولايته ،هميوله، تفضيمأف يحدد مف يستطيع  وحداألنه  ،ساته
ولكف الماضي له  ،بأف هسا األفضؿ أو األسعد، نحف ال نستطيع أف نبني المستقبؿ دوف الماضي

لسلؾ ننظر في الماضي وفي النماسج ونستخمص ما هو أفضؿ ونستفتي قموبنا و  ،إيجابيات وسمبيات
 .وما سيكوف في المستقبؿوعقولنا لما نحف به اليوـ 
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 :الخاتمة
ف يمسممالهتـ بها المفكروف المسمموف ولير أ التيشكؿ موضوع نظاـ الحكـ أحد المحاور األساسية 

 مناحٍ  ةعد فيالباحثيف  يف،يالسياس ختبلؼ في  را  المفكريف،اقديمًا وحديثًا، وتعود هسا األسباب إلى 
حيث  ،يفالسياسي المفكريفز أبو نصر الفارابي مف أبر  منها السياسية، البيئية، الفكرية والدينية، ويعد  
كاف  فقد، باإلضافة إلى الفكر اليوناني الباحث فيه، شتأثرت اجتهاداته في الواقع السياسي المعا

مع الحرص عمى عدـ اصطدامه بالسمطة الحاكمة  ،لمدنية الفاضمةا افي كتاباته عمى تصور  اً حريص
 حيث جمع بيف األلفاظ الدينية والفمسفية. ،سلؾ في كتاباتهعف وأفراد المجتمع، وعبر 

صبلح إعمى ر ركزت تى تصورها مف خبلؿ كتاباته التىوقاـ بتوضيح موقفه مف الدولة الفاضمة ال
ظاهرة التى كانت وهي عكس المظاهر  ،واالضطرابات( الفسادالظمـ، مقاومة  المجتمع، منع الفوضى،

 في تمؾ الفترة ليحقؽ بسلؾ الفضيمة.

هسا، أف ما تـ تحميمه مف كتب  هااستخمصت في بحث ة الباحثةمف خبلؿ دراسو عمى سلؾ  وبنا ً 
تـ طرحه مع  اً سياسي اً ظهار تصورا لممدينة الفاضمة بكافة تفاصيمها لتكوف نموسجإالفارابي، اعتمد عمى 

 إلى نتيجة مفادها أف السيفالمطاؼ  لنصؿ في نهاية ،أخرى سياسية التطرؽ بشكؿ سطحي لنماسج
اليوناني أو اإلسبلمي أو ليرهما يمتمكوف رؤية ومفهومًا مختمفيف لمحياة، ألنهـ  يففي العصر  اعاشو 

متجدد ومتغير في كافة القوانيف التى يضعها،  كعادتهف اإلنساف إ .عاشوا في فترة ومحيط مختمفيف
صبلح المشاكؿ التى إبحيث تكوف هسا القوانيف وضعية تناسب الفترة الزمنية التى يحيا بها، وتقوـ عمى 

تعاني منها تمؾ الفترة، حيث كؿ فترة زمنية تختمؼ بها المشاكؿ أو المعاناة أو األهداؼ التى يسعى 
في كتابات الفارابي الستنتجنا  ، ولو نظرناتهأه أو نشبطريقة تحاكي ميول إليها اإلنساف لتغيير الواقع

ثرا بالواقع المعيشي السي كاف يحيا به والفكر اليوناني، مما أثر عمى تصورا وفكرا، وبهسا نكوف أت
 السياسييف السيف يطرحوف الكثير مف النماسجو  مف نماسج المنظريف، والمفكريف اً ؿ جز مثّ  اً طرحنا نموسج

 ـأ اً معرفي، اً ، أنسانياً سوا  أكاف رأخبلقي اً عف اآلخر يراا مهمش امختمف اً كؿ نموسج يأخس جانبف ،المختمفة
مثؿ مفهـو  ،جعؿ فكرنا يختمؼ حتى في بعض المفاهيـو دفع المفكريف إلى محاكاته،  مما(، اً ديني

عمى سلؾ أرى أف كؿ نموسج طرح أو  ختبلؼ التصورات المطروحة، وبنا ً االسعادة، وهو ما أدى إلى 
وسيكوف له ثغرة كونه يحاكي فترة زمنية معينة ومشاكؿ وظروؼ تمؾ  ،سيطرح سينادي بمبدأ معيف
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لكؿ زماف  اً صالح اً أف هنالؾ نموسجوال أرى  ،الفترة، حيث أف كؿ زماف له حاكمه وتصوراته المختمفة
تجاهه مف منظور معيف ابأف كؿ نموسج يحدد  ومكاف يحاكي جميع الفئات والعقوؿ والقدرات، ألكرر

 مختمؼ عف اآلخر.

وفي نهاية البحث توصى الباحثة في الخوض في مفهـو السعادة المعرفية وعبلقتها بالسعادة اآلخروية 
عند المسمميف، حيث تراا موضوع يستحؽ البحث بشكؿ موسع ودقيؽ، في محاولة لبياف إف كانت 

 الجنة أـ أف ما نادى به الفارابي مختمؼ.السعادة المعرفية هي جز  مف 
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