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 الملخص:

ؤى إلساال  رالقد تناولت الفلسفة اإلسالمية جل مباحث الفكر الفلسفي بشكلها الحالي، وكاان لفالسافة 

 ث اساتحو فلسفية أصيلة حول القضايا الفكرية التي تعرضاوا لهاا. ويمكنناا التدكياد ألاأ أن أها  مبحا

درج ياذي يبحاث فاي "الماي ان أن يكاون" والاذي ألأ اهتما  فالسفة اإلسال ، هو "مبحاث القاي " الا

  رز مان اهاتلها لها فالسفة اإلساال  أناياة كبياري فاي متلفااته ، وأبالأ ضمنه فلسفة األخالق التي أو

 ا المقاالبفلسفة األخالق في الفلسفة اإلسالمية ن د الفيلسوف أباو نرار الفاارابي، حياث سيقترار هاذ

 وتبيان مواطن تدثره باألخالق األرسطية. ألأ دراسة فلسفة األخالق أند الفارابي

 لنسبية.امطلقية، : األخالق، القي ، الفضيلة، السعادي، الخير، العدالة، السياسة، الالكلمات المفتاحية

Abstract: 

Islamic philosophy has dealt with the bulk of philosophical thought in its 

current form. The philosophers of Islam have original philosophical views 

on the intellectual issues they have been subjected to. We can emphasize 

that the most important subject of the attention of the philosophers of Islam 

is the "value study" which examines "what must be", which includes within 

it the philosophy of ethics, which gave the philosophers of Islam great care 

in their writings. The most prominent interest in the philosophy of ethics, 

we find the philosopher Abu Nasr Al-Farabi, where this article will be 

limited to study the philosophy of ethics at Al-Farabi, and to show his 

influence on the philosophy of Aristotelian ethics.                                         

                                  

Words Key : ethics, values, virtue, happiness, goodness, politics, relativism 

absolutism.                                                                                          

 المقدمة:

تبيان مواطن تدثره باألخالق و سة فلسفة األخالق أند الفارابييقترر هذا المقال ألأ درا

األرسطية. وإ ا تساءلنا لما ا الفارابي؟ فذلك ألنه من أكثر الفالسفة اهتماماً باألخالق، لكثري ما كتبه 

 رسائل.من كتن وأنها، وما ألفه فيها 

                                                
 -  أبو النرر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي، ولد في واسج في مقاطعة فاراب بتركستان، من أب بقال إنه

حنا بن حيالن، ودرس بعد  لك كان قائداً أسكرياً في بالط السامانيين. درس في بغداد أوالً ألأ معل  مسيحي هو يو

 . واستقر في 941ه/330المنطق والفلسفة والنحو والررف والعلو  والرياضيات والموسيقأ وارتحل إلأ حلن في 

  أن ثمانين أاماً. لقن 950ه/339م لس سيف الدولة، ث  قا  بعدي أسفار وصوالً إلأ القاهري، ومات في دمشق في 

حياي التدمل والنظر، ويتثر العزلة والهدوء، لقد بدا حياته متفلسفاً وقضأ كهولته متفنناً بالمعل  الثاني. كان يميل إلأ 

ً متكامالً، إال أنه قوي  ً فلسفيا وخت  حياته متروفاً. لقد كان الفارابي واسع الثقافة، موسوأي المعرفة، أنشد مذهبا

ن الفارابي أول مفكر مسل  استحق لقن التفكير النظري، ضعيف الالتدبير العملي، قال أنه لويس ماسينيون إ

فيلسوف. له متلفات كثيري، منها مقدمات، ومختررات، ومنها شروح وتعليقات، ومنها ردود ألأ المتقدمين، ومنها 

كتاب -كتاب ال مع بين رأيي الحكيمين أفالطون وأرسطو، -متلفات خاصة تتضمن آراءه الفلسفية وأشهر كتبه: 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=290147&stc=1&d=1183113167&imgrefurl=http://www.mexat.com/vb/threads/297439-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1&usg=__bu0owU-l4fzvntlo0K0JwMfJCwU=&h=300&w=246&sz=59&hl=fr&start=8&zoom=1&tbnid=TCNjtUFbwdOuHM:&tbnh=116&tbnw=95&ei=blzjT-WYKojM0QX00OzLAw&prev=/search?q=%D8%B1%D9%85%D8%B2+%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A9&hl=fr&sa=N&gl=us&biw=320&bih=356&tbm=isch&itbs=1
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كاان فاي وا أحد فرأي "العلا  المادني" فاي كتاباه "إحرااء العلاو " لقد  كر الفارابي األخالق وجعله

ثمانية   لك يترس  خطأ أرسطو سواء في ترنيفه للعلو  أو في فهمه لألخالق، حيث قس  العلو  إلأ

 ، والعلاا أقسااا  وهااي: ألاا  اللسااان، وألاا  المنطااق، وألاا  التعااالي ، والعلاا  الطبيعااي، والعلاا  اإللهااي

اءت أناد جاألا  الكاال ، وكهاذا نارى أن الفاارابي أادلد العلاو  وأجزاءهاا كماا المدني، وأل  الفقاه، و

لماان إساالميلان كانات لهماا فاي أراره رسطو، وأضااف إليهاا أللماي الفقاه وأ همياة أالكاال ، وهماا أم

 ح، ولتوضايكبرى. وما يهمنا هنا هو العل  السادس أي العل  المدني، ألنناا ن اد فياه تعرياف األخاالق

إلرادياة فالعل  المدني هو الذي يفحص أن أصاناف األفعاال والسانن اأ النص التالي: " لك نعتمد أل

لتاي لغاياات اوأن الملكــات واألخالق والس ايا والشيل  التي أنها تكون تلك األفعال والسانن، وأان ا

تفعاال  ألجلهاا تفعاال، وكياف ينبغااي أن تكااون موجاودي فااي اإلنسااان، ويمياز بااين الغايااات التاي ألجلهااا

ي نهاا ساعادأفعال وتستعمل السنن ويبين أن منها ما هي في الحقيقة سعادي وأن منها ما هي مظنون األ

 من غير أن تكون كذلك، وهذا العل  جزءان: 

ألفعاال اء االمظنون به، وألأ إحرادي، ويميز ما بين الحقيقة منها وجزء يشتمل ألأ تعريف السعا-

ا لفاضال منهاااألما  ويمياز التي شدنها أن توزع فاي المادن وة األخالق والشي  اإلرادية الكليوالسير و

 من غير الفاضل.

وألأ تعريف األفعال الشي  والسير الفاضلة في المدن واألم ، وجزء يشتمل ألأ وجه ترتين -

أما في كتابه" تحريل السعادي" يرى المعل  الثاني  .1الملكية التي بها تمكن السير واألفعال الفاضلة"

ن اإلنسان، رسطو المعل  األول( أن األخالق أل  يفحص أن الغأ )باأتبار رض الذي ألجله كول

الكمال أو  هو الكمال الذي يلز  أن يبلغه، ث  يفحص أن جميع األشياء التي بها يبلغ اإلنسان  لكو"

ن يميزها أن األشياء التي تعوقه أ، والحسناتهي الخـيرات والفضائل وأن ينتفع في بلوغه، و

 السيـئات ك الكمال، وهي الشرور والنقائص وبلوغ  ل

وهذا هو العل  المدني، وهو أل  األشياء التي بها، أهل المدن ينال السعادي كل واحد بمقدار ما أأد 

ومن خالل تعريف الفارابي لألخالق في كتابيه المذكورين, نالحظ أن " األخالق أند  ،2"له بالفطري

أي أنه يقو  ألأ ممارسة األفعال المحمودي وإتباع القدوي  كل من الفارابي و أرسطو أل  أملي،

ً كبيراً لألخالق، "والفارا، 3الرالحة الكتساب ملكة األفعال الخلقية" فكما أن أل  بي يعطي شدنا

يضع قوانين المعرفة فكذلك أل  األخالق يضع القوانين األساسية التي ينبغي أن يسير أليها  المنطق

، 4"لرغ  من أن شدن العمل والت ربة في األخالق أكبر مما هو في المنطقبا ،اإلنسان في سلوكه

ية برفة خاصة بالفلسفة اليونانية، حقيقة إ ا كان تدثر الفارابي في فلسفته برفة أامة وفلسفته الخلقو

هل هو  ي الفيلسوفين له تدثير كبير أليه،قد اختلفوا حول أ ال شك فيها، فإن الدارسين لفلسفته،

ن أ  أرسطو؟ ن د المستشرق " دي بور" يرى " أن الفارابي في معال ته لألخالق يوافق أفالطو

ف  ع اوز آرائهما أحياناً نازأاً منزأفالطون تاري، وأرسطو تاري أخرى، وقد ت أما  .5"وزهـدترول

أ اإلسال " يتكد أل الباحث "ناجي التكريتي" في كتابه "الفلسفة األخالقية األفالطونية أند مفكري

الطبيعيات، فألفالطون أثر كبير أليه في قد اقتفأ أثر أرسطو في المنطق و أنه "إ ا كان الفارابي

                                                                                                                                         

رسالة في -كتاب الموسيقأ الكبير، -كتاب السياسة المدنية، -أهل المدينة الفاضلة، كتاب آراء -فروص الحك ، 

 إحراء العلو .
 .39-38، ص 1991الفارابي، إحراء العلو ، المركز القومي، بيروت، لبنان،  - 1
، 2006ان، الفارابي، تحريل السعادي، قد  له وألق أليه وشرحه ألي بوملح ، دار ومكتبة الهالل، بيروت، لبن - 2

 .46ص 
 .380، ص 1986محمد ألي أبوريان، تاريخ الفكر الفلسفي في اإلسال ، دار المعرفة ال امعية، مرر،  - 3
، 1980ت، ج، دي بور، تاريخ الفلسفة في اإلسال ، ترجمة: محمد أبد الهادي أبو ريدي، الدار التونسية للنشر، - 4

 .229ص 
 .292ت، ج، دي بور، المرجع السابق، ص - 5

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=290147&stc=1&d=1183113167&imgrefurl=http://www.mexat.com/vb/threads/297439-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1&usg=__bu0owU-l4fzvntlo0K0JwMfJCwU=&h=300&w=246&sz=59&hl=fr&start=8&zoom=1&tbnid=TCNjtUFbwdOuHM:&tbnh=116&tbnw=95&ei=blzjT-WYKojM0QX00OzLAw&prev=/search?q=%D8%B1%D9%85%D8%B2+%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A9&hl=fr&sa=N&gl=us&biw=320&bih=356&tbm=isch&itbs=1
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تدثر الفارابي في األخالق حمد أابد ال ابري فيرى أنه رغ  "أما الباحث م، 1األخالق والسياسيات"

وفي دراستنا ، 2"بدرسطو، وفي فكره السياسي بدفالطون، ولكن ل  يسايرهما في كل ما  هبا إليه

للفلسفة الخلقية أند الفارابي، نحاول التطرق إلأ أه  المواضيع في هذا الم ال، وهي ألأ 

 الخروص موضوع السعادي والفضيلة واللذي وموضوع أالقة السياسة باألخالق.

 نظرية السعادة عند الفارابي:-1

غيار شاك باءراء فالسافة  هاوى لادى فالسافة المسالمين، وقاد تادثروا مان لقد صادفت نظرياة الساعادي

اليونان في هذا الم ال. ولكن  لك ال يعني أنه  كانوا م رد ناقلين، فقد كانت له  وجهة نظر متميزي 

 تعبر أن هويته  اإلسالمية.

لقااد  كاار الفااارابي لفظااة "السااعادي" فااي أناااوين المراانفات التااي وضااعها حااول األخااالق كمااا فااي " 

وسا  كتباه األخالقياة "فلماا ا أصار الفاارابي ألاأ  الساعادي". التنبيه ألاأ سابيل الساعادي" و"تحرايل

، والسبن في  لك هو أناه 3باس  " السعادي" ول  يسمها بدسماء أخرى كالفضيلة واألخالق وما إليها؟"

تمتاز بدنها "أخالق ساعادي"، والساعادي أناد الفاارابي مرتبطاة  الفلسفة اليونانية، وهذه األخيريمتدثر ب

الفرد( ألأ مستوى أل  األخالق ومرتبطة بالسلوك ال ماأي ألاأ مساتوى  )سعاديبالسلوك الفردي 

أل  السياسة. وهنا نالحظ الفارابي كدرسطو ي عل األخالق فرأاً للسياسة، فإ ا كان مدار البحث في 

األخالق دراسة السلوك الفردي المتدي إلأ اكتساب الفضائل وتحريل السعادي لكل فرد ألاأ حادي، 

 البحث في السياسة دراسة كيفية تحريل السعادي للم تمع بدســره. فإن م ال 

أنهاا ساعادي فاي نظاره هاي الخيار األقراأ وآثار الخيارات جميعااً وولنبدأ اآلن بالسعادي الفردية. إن ال

كال إنساان، وأن كال السعادي هي غاية ما يتشاوقها الفارابي: " تٌطلن لذاتها ال لشيء آخر، حيث يقول

نحوها، فإنماا ينحوهاا ألاأ أنهاا كماال ما...وكال كماال غاياة يتشاوقها اإلنساان، فإنماا ما ينحو بسعيه 

ا خيارات انات الغاياات التاي يتشاوقها ألاأ أنهايتشوقها ألأ أنها خيار ماا، فهاو ال محالاة ماتثر لماا ك

كثيري كانت السعادي أجدى الخيرات المتثري. وقد تبين أن السعادي من باين الخيارات أأظمهاا  متثري،

ذاتاه ماا ياتثر لإ  أنهاا تاتثر لاذاتها و ،كمل كل غاية يسعأ اإلنسان نحوهاراً، ومن بين المتثرات أخي

الساعادي هاي الخيار ألاأ اإلطاالق، ويقول أيضاً في موضاع آخار: " ،4"أفضل مما ال يتثر لغير  اته

عاه فاي الساعادي تٌنال به فهو أيضاً خير ألجال  اتاه لكان ألجال نفينفع في أن تٌبلغ به السعادي و وكل ما

 هاذا القااول ساواء األول أو الثاااني  ،5الق"وكال ماا أاااق أان السااعادي بوجاه ماا فهااو الشار ألااأ اإلطا

                                                
ناجي التكريتي، الفلسفة األخالقية األفالطونية أند مفكري اإلسال ، دار األندلس للطباأة والنشر والتوزيع،  - 1

 .302، ص 1992، 2بيروت، لبنان، ط
، ص 2001، 1محمد أابد ال ابري، العقل األخالقي العربي، مركز دراسات الوحدي العربية، بيروت، لبنان، ط- 2

345. 
 -  مة " ث ، فكل لغة تشتق من فعل سعد وأسعد، ومن توابعها المع مية السعد والسعودي والسعود. ومنالسعادي

ً السعد" ـ أند ابن منظورـ اليمن، والسعودي: النحوسة، والسعادي خالف الشقاوي، وقد سعد يسعد س و سعادي، فهوعدا

الشقاوي  نقيض الت اللغوية أن السعاديسعيد: نقيض شقي، وسعد: فهو مسعود، وال مع سعداء. ونفه  من هذه الدال

ساس واأل والبتس والنحس، وأنها بمعنأ الرضأ والبركة والخير والنماء، وتحيل كذلك ألأ المساأدي والعمل

  ماأي.ون الوالتعاون. وبهذا تكون السعادي هي تحقيق اللذي والخير أن طريق التدبير والعمل المثمر والتعا

ً فالسعادي في المفهو  الفلسفي العا  هي حالة إرضاء وجودي قد يكون مومن الناحية االصطالحية،  ً أاديا و أو أقليا

ما أن الكمال. كيلة ووجدانياً، وتترابط هذه السعادي بالخير والعدل والواجن والعقل والقلن وال مال والوجود والفض

ا قيق وجودها وتحنة من أجل فرض إنيلتهالسعادي هي أقرأ المراتن التي ينبغي أن ترل إليها الذات البشرية الكائ

 األنطولوجي واألكسيولوجي )األخالقي(.
، ص 2002,  1، )سلسلة أأال  الفكر العربي(، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، ط، الفارابيفوزي أطوي - 3

126. 
 .306، ص 9871، 1ماجد فخري، الفكر األخالقي العربي، األهلية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط - 4
به ألي بو ملح ، دار ومكتبة الهالل، بيروت، لبنان، ط - 5 ، 1الفارابي، كتاب السياسة المدنية، قدل  له وشرحه وبول

 .79، ص 1996

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=290147&stc=1&d=1183113167&imgrefurl=http://www.mexat.com/vb/threads/297439-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1&usg=__bu0owU-l4fzvntlo0K0JwMfJCwU=&h=300&w=246&sz=59&hl=fr&start=8&zoom=1&tbnid=TCNjtUFbwdOuHM:&tbnh=116&tbnw=95&ei=blzjT-WYKojM0QX00OzLAw&prev=/search?q=%D8%B1%D9%85%D8%B2+%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A9&hl=fr&sa=N&gl=us&biw=320&bih=356&tbm=isch&itbs=1
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الفلسافة الخلقياة األرساطية خاصاة فاي اأتباار ارابي بالفلسفة اليونانية أاماة ويوضح لنا مدى تدثر الف

جاوي، فكال ة األخالقياة المراألخالق سبيالً إلأ تحقيق الكماال األسامأ، وفاي كاون الساعادي هاي الغايا

وهاذه الكمااالت غاياات  نهاا كماال مان الكمااالت اإلنساانية،هو يطلبهاا ألو إنسان إ ن يطلن السعادي،

 يطمح اإلنسان إلأ تحقيقها ويتثرها ألأ غيرها.

إلنساان لاا  يحااتج لغايااة ولماا كاناات السااعادي هاي ماان بااين الغايااات أأظمهاا قاادراً، وأنهااا إ ا تحققاات ل 

، تبااين لنااا أنااه إنمااا تطلاان لااذاتها وأنهااا مكتفيااة بااذاتها ماان حيااث أنهااا الخياار األقرااأ اأخاارى غيرهاا

لإلنسان، والسعادي بهذا المعنأ ليست في الثروي، كما يرى بعض الناس، وال في التمتاع باللاذات كماا 

يتوه  آخرون، وال في الرياسة كما يعتقد بعضاه ، وال فاي شايء آخار مان هاذا القبيال، إن المقراود 

نا هي السعادي الحقيقية التي هي نهاية الكمال اإلنساني،  وهنا يقول المفكار محماد أاباد ال اابري " ه

،  ويارى الفاارابي أن اإلنساان أو صافاته أو سالوكه أي األأماال 1أن الكمال مفهو  أرسطي أساساي"

 ح و ال للاذ ،السلوكية، منها ما يكون موضوأاً للمادح أو الاذ ، ومنهاا ماا ال يكاون موضاوأاً ال للماد

 .2والسعادي ينالها بالرنف األول من أحوالها أي " التي يلحقه بها حمد أو   "

 وهذه األحوال ثالثة: 

 وغيرها.القعود أو أفعال البدن كالمشي والقيا  وـ األأمال ال سمية  1

 .غضناللذي والفرح واليها " أوارض النفس" مثل الشهوي وـ الحاالت االنفعالية أو كما يسم 2

 التمييز بالذهن. ـ التمييز بالروية أو 3

وكما أن األفعال يلحقها المدح متأ كانت " ويمكن أن ن مع هذه األحوال الثالثة في المقولة التالية:

فكذلك أوارض النفس يلحقها المدح متأ كانت ألأ ما ينبغي،  ،جميلة، والذ  متأ كانت قبيحة

والتمييز يلحقه المدح متأ كان جيلداً، والذ  متأ كان  ويلحقها الذ  متأ كانت ألأ غير ما ينبغي،

في ن إ ن بيان متأ تكون األفعال جميلة، ومتأ تكون أوارض النفس ألأ ما ينبغي،  ،3رديئاً"

 ومتأ يكون التمييز جيداً.

ً وتكون أفعالنا البدنية وأوارض أنفسنا جميلة بحيث ننا ، اختياراً ل بها السعادي، متأ كانت طوأا

حيث يقول  و كان  لك في كل ما نفعله، و طوال حياتنا كلها، اختيارنا لها ألجل  اتها،وكان 

الفارابي:" والسعادي ليست تٌنال باألفعال ال ميلة متأ كانت أن اإلنسان لهذه الحال، لكن أن تكون 

ً في بعض األشياء في بعض األز ً إ ا فعلها طوأا ً و باختياره، وال أيضا مان، له و قد فعلها طوأا

وكذلك جودي التمييز ي ن أن ، 4لكن أن يختار ال ميل في كل ما يفعله وفي زمان حياته بدسره"

تكون بحيث يشعر اإلنسان بما يميز، وكيف يميز في كل شيء يميزه بحيث يقرد بها القبيح طوأاً 

لرالحة بطريقة واختياراً، ومنه فالسعادي " تٌنال السعادي أند الفارابي بممارسة األأمال المحمودي ا

إرادية متواصلة، واإلنسان حر في أمل الخيلر ألن له بالقوي خراالً يتمكلن من تنميتها فتربح له 

أما في كتابه اآلخر وهو "السياسة المدنية" ن د الفارابي  .5ملكة، والملكة هي ما ال تزول بسهولة"

الفارابي: ساواي يقول ، وحول هذه الموالسعادي وهي الخير ألأ اإلطالق يٌسوي بين الخير

تٌنال به فهو أيضاً خير ال ووالسعادي هي الخير ألأ اإلطالق. وكل ما ينفع في أن تٌبلغ به السعادي "

 .6ألجل  اته لكن ألجل نفعه في السعادي، وكل ما أاق أن السعادي بوجه ما فهو شر ألأ اإلطالق"

الشر هو ما يعيق ويساأد ألأ السعادي من خالل هذا القول نالحظ أن الفارابي ي عل الخير هو ما 

" والخير  :، حيث يقولاإلراديألخالق هما الطبع وأين ليتكد الفارابي ألأ مبد .أن الوصول إليها

ً مما هو موجود بالطبع وقد يكون  لك بإرادي، والشر الذي  النافع في بلوغ السعادي قد يكون شيئا

                                                
 .346محمد أابد ال ابري، المرجع السابق، ص  - 1
 . 307ماجد فخري، المرجع السابق، ص  - 2
 .307المرجع نفسه، ص - 3
 .307المرجع نفسه، ص  - 4
 .136، ص 2، ج1992، 3حنا الفاخوري وخليل ال ر، تاريخ الفلسفة العربية، دار ال يل، بيروت، لبنان، ط - 5
 .7الفارابي، كتاب السياسة المدنية، المردر السابق، ص  - 6

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=290147&stc=1&d=1183113167&imgrefurl=http://www.mexat.com/vb/threads/297439-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1&usg=__bu0owU-l4fzvntlo0K0JwMfJCwU=&h=300&w=246&sz=59&hl=fr&start=8&zoom=1&tbnid=TCNjtUFbwdOuHM:&tbnh=116&tbnw=95&ei=blzjT-WYKojM0QX00OzLAw&prev=/search?q=%D8%B1%D9%85%D8%B2+%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A9&hl=fr&sa=N&gl=us&biw=320&bih=356&tbm=isch&itbs=1
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وهو هنا يوافق المعل  األول ، 1بع وقد يكون بإرادي"يعوق أن السعادي قد يكون شيئاً مما يوجد بالط

القائل بإرادي الخير والشر، واألفعال التي هي بالطبع أند الفارابي تكون صادري أن نفس األجسا  

جسا  السماوية، ونفس اإلنسان، ونفس النفس أند الفارابي ثالث نفوس: نفس اال )إن السماوية

 يل( والشر اإلرادي )القبيح( فهما صادران أن القوي الناطقةالحيوان(. أما الخير اإلرادي )ال م

التمييز بين ال ميل والقبيح والتي هي خاصة باإلنسان، وهي التي تمكنه من إدراك المعقوالت 

واكتساب الرناأات والعلو  ويقترن بها أند اإلنسان نزوع إلأ ما يفعله. وتنقس  القوي الناطقة إلأ 

 و الذي يستنبط ما ي ن فعله من األفعال اإلنسانية واآلخر أملي أوقسمين: أحدهما أملي، وه

الناطقة منها و أقلياً بالفعل يقول الفارابي: "نظري وهو الذي يت  به جوهر النفس، ويرير جوهراً 

اإلنسان  بها ومنها مروية، فالنظرية هي التي بها يحوز مهنيةوالعملية منها  عمليةالالنظرية و منها 

شدنه أن يعمله اإلنسان  شدنه أن يعمله إنسان أصالً والعملية هي التي بها يعرف ما أل  ما ليس

منها هي التي تحاز الرناأات و المهن، والمروية هي التي يكون بها الفكر  ، والمهنيةبإرادته

وفي موضع آخر وفي تعريفه للقوي الناطقة ن د  ،2والروية في شيء مما ينبغي أن يعمل أوال يعمل"

رابي يتكد ألأ أن ال زء العملي من هذه القوي جعل ليخد  ال زء النظري و"النظري ال ليخد  الفا

يذكر الفارابي أن العوامل التي تدفع المرء إلأ الشر وهي ،  3شيئاً آخر، بل ليوصل بها إلأ السعادي"

لك، واشتياق هذه النفع وأشباه   جهل الناطقة بالسعادي الحقة وتوهمها إياها في اللذي أو الكرامة أو

هذه الفكري ن د  المتوهمات والسعي إليها ومساأدي المتخيلة والحساسة في القرد إليها وحول

ومتأ توانأ اإلنسان في تكميل ال زء الناطق النظري فل  يشعر بالسعادي فينزع الفارابي يقول: "

ً آخر سوى السعادي من نافع  وأو لذيذ أو غلبة أ نحوها ونرن الغاية التي يقردها في حياته شيئا

يياشتكرامة و ما ينال به تلك الغاية بالناطقة العملية وفعل تلك  في استنباط اقها بالنزوأية ورول

بءالت القوي النزوأية وساأدته المتخيلة والحساسة ألأ  لك كان الذي يحدث حينئذ شراً  األشياء

مادته بمعنأ النفس مترلة ه و، فهي صوري ال سد وقومكما مر معنا ،والنفس كما ال س ، 4كله"

السعادي تقو  أند المعل  الثاني ه العالقة بينهما حتأ نٌبين أن بالبدن أوثق اترال. ولقد أوردنا هذ

هي المحاوري التي برهن فيها أفالطون ألأ خلود النفس بمناسبة موت -قارئ محاوري فيدون

أي أن ترير نفس اإلنسان من كامالً ترير أقالً في تحرر النفس من قيود المادي أغاللها ف-سقراط

تبقأ ألأ  أنال تحتاج في قوامها إلأ المادي ويها بحيث ال والتخلص من أدران المادي وغواشيالكم

ً أبداً  كيف ترل النفس لهذه السعادي القروى؟ يقول المعل  الثاني إنها "تبلغ لكن و .تلك الحال دائما

بل بدفعال  بعضها أفعال بدنية وليست بدي أفعال اتفقت،ية ور لك بدفعال ما إرادية بعضها أفعال فك

وقد فرق الفارابي بين نوأين من  ،5ما وملكات ما مقدري" محدودي مقدري تحرل أن هيئات

 األفعال:

                                                
 .79الفارابي، كتاب السياسة المدنية، المردر السابق، ص  - 1
 -  " عقل فيضها الإنها كمال أول ل س  طبيعي آلي  ي حياي بالقوي " ييعرف الفارابي النفس مثل أرسطو ألأ

رنا . فإ ا نظختلفةمالفعال كلما حدث بدن صالح الستقبالها، فليس لها وجود سابق ألأ البدن، وال تتناسخ في أبدان 

ركته. ح مبدأإليها من حيث  اتها فهي جوهر روحاني، وإ ا نظرنا إليها من حيث أالقتها بالبدن، فهي صورته و

ية نفس النامهي الوقوى النفس متعددي، منها قوى محركة وأخرى مدركة. فدما القوى المحركة، منها القوي المنمية و

ما يمكن  ضبية.أند ارسطو وتوجد في النبات والحيوان واإلنسان. ومنها القوى النزوأية، فهي إما شهوانية أو غ

علتان ج  ة اللتان متخيلنها تخد  البدن، وكذلك القوي الحاسة والقوي المالحظته هو أن أهمية القوي الغا ية تكمن في أ

غا ية لثالث، الالقوى لتخدمان البدن وتخدمان القوي الناطقة. وألن قوا  القوي الناطقة هو بالبدن أوالً فإن خدمة ا

اطقة نلاوهذه القوي  ناطقة.والحاسة والمتخيلة للبدن إنما ترجع لخدمة الناطقة. فهي في األساس، إنما تخد  القوي ال

 ادي.إلأ السع ل بهامنها أملية ومنها نظرية، والعملية جعلت لتخد  النظرية، والنظرية ال لتخد  شيئا آخر بل ليوص
 .24الفارابي، كتاب السياسة المدنية، المردر السابق، ص  - 2
 .81، ص 1990بعية، ال زائر، الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، المتسسة الوطنية للفنون المط - 3
 .81الفارابي، كتاب السياسة المدنية، المردر السابق، ص  - 4
 .81الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، المردر السابق، ص  - 5

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=290147&stc=1&d=1183113167&imgrefurl=http://www.mexat.com/vb/threads/297439-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1&usg=__bu0owU-l4fzvntlo0K0JwMfJCwU=&h=300&w=246&sz=59&hl=fr&start=8&zoom=1&tbnid=TCNjtUFbwdOuHM:&tbnh=116&tbnw=95&ei=blzjT-WYKojM0QX00OzLAw&prev=/search?q=%D8%B1%D9%85%D8%B2+%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A9&hl=fr&sa=N&gl=us&biw=320&bih=356&tbm=isch&itbs=1
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رادر أان تال ميلاة"، وهاي  النوع األول: أفعال تساأد في بلوغ السعادي وقد أطلاق أليهاا " األفعاال

 .بل إنما هي خيرات ألجل السعادي ،جل  واتهاألوهذه الخيرات هي ال  الفضائل

لقبيحاة ا"الشارور" و"هاي األفعاال النوع الثاني: أفعال تعاوق أان تحقياق الساعادي، وقاد أطلاق أليهاا 

لاك  وألاأ ، الهيئات والملكاات التاي تكاون أنهاا هاذه األفعاال هاي النقاائص والر ائال والخساائس"و

 فالسعادي تتحقق وتدتي:

 تعاد أن األأمال القبيحة والشهوات. أوالً: أن طريق االب

 ثانياً: أن طريق العقل والحكمة والتعقل.

ً  لتدمل العقلي،فهو إ ن " كما تدثر بدرسطو من أن السعادي تدتي أن طريق ا فالطون  بدتدثر أيضا

 أفلوطين في التدمل و

أن سبيل الوصول  التنبيه ألأ سبيل السعادي" يرىوفي كتابه ". 1والتشبه باهلل" واالترال والزهد

إلأ السعادي، تكون صناأة المنطق هي أول ما ينبغي سلوكه. فنحن ننال السعادي إ ا اقتنينا األشياء 

لما كانت السعادات إنما ا بالفلسفة، حيث يقول الفارابي: "ال ميلة من أفعال وفضائل، وهذه تكون لن

 ميلة إنما ترير لنا قنية برناأة الفلسفة، ننالها متأ كانت األشياء ال ميلة قٌنية،  وكانت األشياء ال

إ ن ننال السعادي بالفلسفة التي ننالها  ،2فالز  ضروري أن تكون الفلسفة هي التي بها تنال السعادي"

وقوي الذهن دراك الرواب وتمييزه أن الخطد، "ب ودي التمييز، التي تكون بحسن قوي الذهن ألأ إ

ألأ الحق إنه حق بتيقن فنعتقده وبها نقف ألأ ما هو باطل  إنما تحرل متأ كانت لنا قوي بها نقف

ألن المنطق هو  ،3أنه باطل بتيقن فنت نبه ..والرناأة التي نستفيد هذه القوي تسمأ صناأة المنطق"

 العل  الذي به نميلز الخطد الذي يٌظنل به أنه صواب والرواب الذي يٌظنل به أنه خطد.

اية من الفضائل واألفعال ال ميلة مرتبطة بالحكمة التي تقو  ألأ وبهذا تكون السعادي التي هي الغ

ا. صناأة المنطق. وهذا ي عل العقل  ا أهمية رئيسة في الوصول إلأ السعادي والحرول أليه

: األولأ، المعرفة اإلنسانية، والثانية، النظا  الكوني، فالفارابي "ينظر إلأ العقل من أربعة زوايا

 .4الزاوية األخـالقية والسيــاسية"يعة، والرابعة والثالث ما بعد الطب

إنما تكون في الحياي الدنيا  أما في كتابه" تحريل السعادي" ن د الفارابي يتكد ألأ أن السعادي 

ً وال تقترر ألأ الحياي الدنيا حين تكون النفس في ال سد، فهو يقول: واآلخري األشياء " معا

وفي أهل المدن حرلت له  بها السعادي الدنيا في الحياي األولأ، اإلنسانية التي إ ا حرلت في األم  

ويكرر نفس هذه الفكري في موضعين مختلفين في كاتبه ، 5والسعادي القروى في الحياي األخرى"

ث  يميلز السير تعريفه للعل  المدني ن ده يقول: ""الملة". ففي الموضع األول، وفي معرض 

األم  أمرت بها مساكنه  ونال بها أهلها  تٌعملت في المدن أواألخالق والملكات التي إ ا اسو

، أما الموضع الثاني فيقول فيه: الخيرات في هذه الحياي الدنيا والسعادي القروى في الحياي األخرى"

حتأ تت  الخيرات اإلرادية في كل واحدي من المدن بحسن رتبته وإستئهاله ليرل ألجل  لك "

وتقسي  السعادي إلأ دنيوية . 6السعادي في هذه الحياي والحياي اآلخري"جماأات األم  والمدن إلأ 

وأخروية يعكس آثار أقيدته اإلسالمية أليه، فسعادي الحياي الدنيا متاأها قليل واآلخري خير وأبقأ، 

                                                
 - تراه  ه فلسفته،ق حياتل  يكن الفارابي من الذين يقولون وال يفعلون، بل كان فيلسوفاً حقاً، يعمل ألأ أن ت طاب

ملة ما ينع  جتناول من ييكن  داً، مت نباً أن الدنيا، مقتنعاً بما يقو  بدوده، وأنه مع بالغ إكرا  سيف الدولة له، ل زاه

 به أليه سوى أربعة دراه  فضية في اليو ، يخرجها فيما يحتاجه من ضروري أيشه.
 .305رجع السابق، ص ناجي التكريتي، الفلسفة األخالقية األفالطونية أند مفكري اإلسال ، الم - 1
 .315ماجد فخري، المرجع السابق، ص  - 2
 .315ماجد فخري، المرجع نفسه، ص  - 3

4-MAJID FAKHRY ,HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE ISLAMIQUE (traduit de l’ang 

Marian nasr, les éditions du CERF, Paris, 1989, p 145.                                              
 .25الفارابي، الفارابي، تحريل السعادي، المردر السابق، ص - 5
 .164، ص 1990الفارابي، كتاب الملة، المتسسة الوطنية للفنون المطبعية، ال زائر، - 6
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يكن كمالها ـ ليست غايتها في نفسها، وإنما هي تدرج إلأ السعادي العليا  مهماـ  األرضية فالمدينة

فالنفوس الخيري العارفة هي التي تبقأ وتدخل العال  النفوس الزكية في العال  اآلخر "تنالها التي 

العقلي، وكلما زادت درجتها في المعرفة والفضيلة في هذه الحياي أال مقامها بعد الموت وزاد 

 .        1حظها من السعادي في الحياي األخرى"

 الفارابي:  عالقتها بالسعادة عندالمدينة الفاضلة و-2

ً للسياسة، حتأ أن هناك من يتكد ألأ أن  ً أن الفارابي ي عل األخالق فرأا لقد  كرنا سابقا

"المحتوى األخالقي هو الغالن في فلسفة الفارابي وتكون السياسة أنده فلسفة أخالقية أكثر من 

ً مستقال" األخالق  إن غايةيمكننا القول  وإ ا حافظنا ألأ موضوأنا، وهو السعادي، ،2كونها ألما

السياسة واحدي، من حيث استحالة بلوغ اإلنسان السعادي إ ا هو اقترر ألأ م هوده الفردي في و

أوامر الدين فما تنهأ أنه األخالق وما يدمر به باع طريق الخير ونواهي األخالق وتقوي  نفسه وإت

 الدين قد يظل م رد شعارات جوفاء إن ل  تعاضده تنظيمات سياسية.

ً إلأ اولد بطبعه محت تمع، ويرى الفارابي أن اإلنسان ا فسعادي الفرد مرتبطة بسعادي المولهذ جا

فارابي التالية التي يقول غيره، وهي فكري أخذها أن أفالطون وأرسطو، ولتدكيد  لك نورد أباري ال

إلأ وكل واحد من الناس مفطور ألأ أنه محتاج في قوامه، وفي أن يبلغ أفضل كماالته، فيها: "

ج إلأ قو  يقو  له كل واحد منه  بشيء اأشياء كثيري ال يمكنه أن يقو  بها كلها هو وحده، بل يحت

مما يحتاج إليه. وكل واحد من كل واحد بهذه الحال. فلذلك ال يمكن أن يكون اإلنسان ينال الكمال، 

و  كل واحد لكل الذي ألجله جعلت الفطري الطبيعية، إال باجتماأات جماأة كثيري متعاونين، يق

ع ما جمي ،واحد ببعض ما يحتاج إليه في قوامه، في تمع مما يقو  به جملة ال مـاأة لكل واحـد

لقد أتينا بهذه المقولة من كال  الفيلسوف، حتأ ، 3في أن يبلغ الكمــال"يحتـاج إليه في قوامــــه و

سعادته وكماله مرهونة  نثبت أن السعادي الفردية أنده مستحيلة دون السعادي ال ماأية، أي

ومنه يكون االجتماع وسيلة ال غاية، أما الغاية فهي بلوغ الكمال الذي به تكون  ،باالجتماع بغيره

وهذا يفضي بنا إلأ البحث أن  ،4"السعادي في الحياي األولأ والسعادي القروى في الحياي األخرى"

ت اإلنسان، وهي السعادي. لكن قبل أفضل أنواع االجتماع اإلنساني التي تتحقق أن طريقها غايا

ي در بنا التعرف ألأ أنواع االجتماأات اإلنسانية ومضاداتها، دينة الفاضلة أنده الحديث أن الم

 لديه.

املااة وغياار الكاملااة )الناقرااة(. والكاملااة يقساا  الفااارابي االجتماأااات اإلنسااانية لديااه إلااأ نااوأين: الك

اجتمااع  أو ،ي جماأة أم  كثيري ت تمع وتتعااونهسطأ وصغرى، فالعظمأ هي: أظمأ ووثالثة و

، أماا الراغرى أما الوسطأ فهاي اجتمااع أماة فاي جازء مان المعماوري ،ال ماأة كلها في المعموري

هي اجتماع أهل المدينة في جزء مان مساكن أماة، هاذا أان االجتماأاات اإلنساانية الكاملاة، أماا أان 

 األخرى ثالثة أنواع:  هي هاالجتماأات اإلنسانية غير الكاملة، فتعد

                                                
، 1972أثمان أمين، شخريات ومذاهن فلسفية، الشركة المررية للطباأة والنشر والتوزيع، القاهري، مرر، - 1

 .53ص 
، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، )العرور القديمة والوسطأ سعد، تطور الفكر السياسي( فيجورج - 2

 .209، ص 2000
 .93الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، المردر السابق، ص  - 3
 .25الفارابي، الفارابي، تحريل السعادي، المردر السابق، ص  - 4
 - ماأة أم  جملة هو سبن قول الفارابي بدن أه  نوع من االجتماأات اإلنسانية الكايرى المفكر أاطف العراقي أن

بحيث تض  دولة وهو أنه كان يسعأ إلأ إقامة ترور أن الدولة العالمية،  )االجتماأات اإلنسانية العظمأ(كثيري 

وقد يكون  ملة،أات الكاالعال  كلها، كما يرى أن  الفارابي خالف كل من أفالطون وأرسطو بذكره ألنواع الم تما

أو  ي اإلما ،ن فكرمسبن  لك، كما يرى أاطف العراقي، هو أن الفارابي إما كان متدثراً  بنزأته الشيعية وما فيها 

له من العال  ك ألم  قد يكون سببه أن الفارابي، وبحك  كونه فيلسوفاً من فالسفة اإلسال ، يعتقد بدن اإلسال  صالح

ة واحدي حكوم ك ن ده كما يرى، يتحدث أن جماأة األم  الكثيري، أي األم  التي تحكمهامشرقه إلأ مغربه، ولذل

 .)55-54، ص 2004، 5أاطف العراقي، الفلسفة العربية والطريق إلأ المستقبل، دار الرشاد، القاهري، مرر، ط(
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 .اجتماع أهل القرية أو اجتماع أهل المحلة- 1

 .اجتماع في سكلة أي طريق- 2

 .اجتماع في منزل، وهو يٌعدل أصغر هذه االجتماأات- 3

فضال بعد التعارف ألاأ تراتبياة االجتماأاات اإلنساانية بشاكل ماوجز نعاود اآلن إلاأ التعارف ألاأ أ

بهاا  ن أن تمارل ولهذا فالمدينة هي مرحلة الكمال األولأ التي ي اادي، ن التي تقود إلأ تحقيق السعالمد

هاو تماأات فاالجتماأات الكاملة،  فالمدينة هي الخير األفضل والكمال األرفع، وكل ما دونها من اج

ر غايتهاا إلاأ الشار ماثالً   تنحارف ناقص،  هدف المديناة هاو بلاوغ الخيار، ولاذلك فالمديناة التاي تحاول

ادي، هاذه الهالك، أما المدينة التي تقرد الخيار،  وترياد التعااون للوصاول إلاأ الساعويكون مريرها 

 ضل.ماع الفافقط هي المدينة الفاضلة، واجتماأها القائ  ألأ التعاون لنيل السعادي، هو وحده االجت

مادن أما المدن األخرى التي ال تحقق هذه الغاية فهي المدن المضاادي للمديناة الفاضالة وبالتاالي فهاي 

عاد تعرفناا أوال ألاأ المديناة الفاضالة التاي ينشادها لمادن بوسانعود للتعارف ألاأ هاذه ا ،غير فاضلة

هي نمو ج لم تماع إنسااني راقي ياتدي كال فارد فياه وايفتاه الخاصاة التاي تالئا  كفاياتاه، والفارابي 

لحيااي وحفظاه، ل احيث يشبه الفارابي المدينة الفاضلة بالبدن التا  الرحيح تتعاون أأضااؤه فاي سابي

وكما أن البدن أأضاؤه مختلفة، متفاضلة الفطري والقوى، وفيها أضو واحاد رئايس يقول الفارابي: "

، وفيهااا إنسااان هااو رئاايس، مختلفااة الفطااري، متفاضاالة الهيئااات القلاان... كااذلك المدينااة، أجزاؤهااا هااو

الباادن طبيعيااة والباادن أن أأضاااء  والفاارق بااين المدينااة ،1وآخاارون تقاارب ماارتبته  ماان الاارئيس"

فاإن الهيئاات -ن كاانوا طبيعياين وأ -الهيئات التي لها هي قوى طبيعياة ألاأ حاين أن أجازاء المديناةو

الذي يقدماه الفاارابي  الملكات التي يعقلون بها أفعاله  للمدينة ليست طبيعية، بل إرادية، هذا التشبيهو

 من "جمهورية" أفالطون.  هقتبسن د أنه قد ا

يتدثر بموقفاه مان النظاا  الكلاي الاذي يشامل الفاضلة ولفكره السياسي أموماً "لمدينة تنظير الفارابي ل

فاي تكوينهاا  ياه ال تكاون فاضالة إالل إ ا نااارتالوجود، وهاو نظاا  واجان الوجاود، إ  أن المديناة لد

بمعناااأ أن المديناااة أنااد الفاااارابي شااابيهة بمراتااان   ،2الوجااود وساااادها النظاااا  الاااذي يسااوده أيناااه"

 ،)التاارابسطقساااتوتنتهااي إلااأ المااادي األولااأ واإلدات الطبيعيااة التااي تبتاادئ ماان األول الموجااو

الهااواء(، ويكااون ارتباطهااا وائتالفهاا شاابيهاً بارتباااط الموجااودات المختلفااة بعضااها و ،النااارو ،المااءو

ل ببعض،كما " أن مدبر تلك المدينة شبيه بالسبن األول الذي به وجود ساائر الموجاودات، ثا  ال تازا

مراتن الموجودات تنحط قلايالً فتكاون كال واحادي منهاا رئيسااً ومرؤوسااً إلاأ أن تنتهاي الموجاودات 

ل غيرهااا، وهااي المااـادي األولااأ توجااد ألجاارئاسااة لهااا أصااالً، باال هااي خادمااة و الممكنااة التااي ال

  .3"سطقساتواإل

ج مسادلة هاذا االحتيااأن يعاي  فاي م تماع، وو نساهوإ ا كنا قد  كرنا أن اإلنسان يحتااج إلاأ أبنااء ج

وإنماا هاو  عياة،يسااس ليسات تلقائياة وال طبيكيفية التي ينتظ  فيهاا الم تماع ولكن ال فطرية وطبيعية،

وال مناوألاأ هاذا ال و لاك هاو الارئيس. أ شخص يتدخل كي يسبغ أليه النظا ،إلبحاجة إلأ تنظي  و

 دونه و أجزائها فيما يخره،هو أكمل  يكون رئيس المدينة الفاضلة،

                                                
 .95الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، المردر السابق، ص  - 1
 270، ص 2002، 1، دار الحكمة، لندن، ط)هللا، الوجود، اإلنسان(فلسفة الفارابي منذر الكوثر،  - 2
 -  :إسطقس)Élément (  ق يقولون إنوتعني العنرر، وكان اإلغرياستويخيون النطق العربي للكلمة اليونانية 

 ومنها تتدلف كبات،العناصر أربعة هي: األرض، والماء، والنار، والهواء، وهذه العناصر األربعة هي أصول المر

لركن، اسميه ياألجسا  المختلفة الطباع. والفارابي يقول اإلسطقسات أربعة، واإلسطقس هو األصل، والخوارزمي 

لسفة، مكتبة أبد المنع  الحفني، المع   الشامل لمرطلحات الف (وأفالطون أول من قال به في محاوري طيماوس 

 .)59، ص 2000، 3مدبولي، القاهري، مرر، ط
 .95الفارابي، كتاب السياسة المدنية، المردر السابق، ص  - 3

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=290147&stc=1&d=1183113167&imgrefurl=http://www.mexat.com/vb/threads/297439-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1&usg=__bu0owU-l4fzvntlo0K0JwMfJCwU=&h=300&w=246&sz=59&hl=fr&start=8&zoom=1&tbnid=TCNjtUFbwdOuHM:&tbnh=116&tbnw=95&ei=blzjT-WYKojM0QX00OzLAw&prev=/search?q=%D8%B1%D9%85%D8%B2+%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A9&hl=fr&sa=N&gl=us&biw=320&bih=356&tbm=isch&itbs=1


 Αθηνά ............................................................................................منيرفا.......مجلة 

                                       EISSN :2600-6448       -           ISSN : 2437-0703(02( العدد)04مجلد)

   

 

 

209 

 

ذي حالل ـارابي"هو اإلنساان الاـس بنظار الفاـرين. والرئياـون بدوره  آخاـقو  مرؤوسون منه، ويرئس

"أن رئيس المدينة الفاضالة الاذي تراوره الفاارابي مختلاف أان وهذا يدل ألأ  ،"1فيه العقل الفعلال

وهاذه  ،2"وحأ إلياهالحاك  الفيلسوف الذي تروره أفالطون ألنه ليس فيلسوفاً فقط، وإنماا هاو نباي ي ا

تقربااه ماان التعااالي  اإلسااالمية، ألنااه نقطااة االترااال بااين العبااد وربااه، وكمااا تقااو  األأضاااء بدفعالهااا 

تبعااً لشارف  مال مان الشاريف إلاأ البسايط فالخسايس،الطبيعية، حسن غرض القلن، متفاوتة في الع

  اإلرادياة بدفعااله قلة غنائه أو فرط سهولة،  هكذا الحال في المدينة، إ  يقو  األأضاء الموضوع أو

توجيهاه ويكوناون درجاات متفاوتاة مان ـرئيس وإرشااده وفق مقرد الاالضعة والمتباينة في السمـو و

كان هذا هو مركز الرئيس من المدينة، فما هي الرفات التي ي ن أن  وإ ا .حيث الرئاسة أو الخدمة

شارطين أاامين:  الفاارابي ، فاي فلسافة أباو نرارلارئيس المديناة يتحلأ بهاا رئايس المديناة الفاضالة؟

أن يكتسان خرااالً معيناة بااإلرادي. وإنماا  الفطري والطباع ٌمعاداً للرئاساة، وثانيهمااأولهما أن يكاون با

يكون معداً بالفطري للرئاسة إ ا اجتمعت فيه "اثنتا أشري شرطاً" يكون قد فطار أليهاا، أي تكاون لاه 

 طبيعية، وليس مما يكتسن، وهي أن يكون:

  .اء، سلي  ال س تا  األأض- 1

 .الترورجيد الفه  و- 2

 .الحفظ األخير بقل جيد - 3

4 - ً  .جيد الفطنة  كيا

 .حسن العباري ليس في لسانه أين- 5

 .محباً للتعلي - 6

 .المنكوحغير شره ألأ المدكول والملبوس و- 7

 .أهلهمحباً للردق و- 8

 .كبير النفس محباً للكرامة- 9

 .كالمال غير مهت  بدأراض الدنيا- 10

 .مبغضاً لل ور بالطبع ،محبا للعدل بالطبع- 11

 .قوي العزيمة- 12

إلأ جانان هاذه الخراال التاي ي ان أن تكاون فاي الارئيس باالطبع، هنااك شاروط أخارى يشاترطها و

 فيمن يكون سبيله إلأ الرئاسة وهي:

 ادي.به السعفيقف ألأ كل فعل يمكن أن يبلغ  ،أن تكون نفسه كاملة متحدي بالعقل الفعال- 1" 

 أن تكون له قدري بلسانه ألأ جودي التخيل بالقوي لكل ما يعمله.- 2

 قدري ألأ جودي اإلرشاد إلأ السعادي.و- 3

 إلأ األأمال التي بها تبلغ السعادي.- 4

لكان الفاارابي يالحاظ أن اجتمااع  ،3وأن يكون له مع  لاك جاودي ثباات ببدناه لمباشاري ال زئياات"- 5

ي شخص واحد أمر أسير أو نادر، ولذلك ال يوجد من فٌطر ألأ هذه الفطري إال هذه الخرال كلها ف

 الواحد بعد الواحد من الناس. 

                                                
 - أال  العقول  : هو الحلقة التي تق=فرل وترل فيما بين أال  ما فوق القمر أو)واهن الرور(العقل الفعلال

 في لفعلالالعقل المفارقة وأال  ما تحت فلك القمر أو الموجودات المالبسة للمادي والمركبة من مادي وصوري. ول

 ا من درجةيحيلهوفلسفة الفارابي دوره في نقل ما هو بالقوي إلأ ما هو بالفعل في الموجودات التي يهبها الرور 

و نيتها، وهليقي اإلمكان إلأ درجة الوجود. وهو الوسيلة والمعونة الخارجية الدافعة إلأ حرول المعرفة والضامن

 الحكماء.أيضاً الهادي لنور النبوي والحكمة أند العقالء و
 .101الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، المردر السابق، ص  - 1
 .173، ص 1995، 3جميل صليبا، تاريخ الفلسفة العربية، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، لبنان، ط - 2
 .361محمد أابد ال ابري، المرجع السابق، ص - 3
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فاي ريري وإ ا فقدت الحكمة من الرياسة تعرضت المدينة للهالك، ويت لأ  لك في قيا  مدن فاسدي شا

هاي: مضاادات خماس والعمل يسميها الفارابي "مضاادات المديناة الفاضالة"، وهاذه الالرأي والقول و

 المدينة ال اهلة، والمدينة الفاسقة، والمدينة المتبدلة، والمدينة الضالة، والنوابت.

وإن أٌرشادوا إليهاا فلا   ال خطارت ببااله ،ي "التاي لا  يعارف أهلهاا الساعادي والمدينة ال اهلة: وه- 1

فااي الظاااهر أنهااا يقيموهااا ولاا  يعتقاادوها، وإنمااا أرفااوا ماان الخياارات بعااض هااذه التااي هااي مظنونااة 

خيرات من التي تظن أنها هي الغايات في الحياي، وهي سالمة األبدان واليسار والتمتع باللذات، وأن 

وتنقسا   ،1من هذه ساعادي أناد أهال ال اهلياة"معظماً، فكل واحد يكون مكرماً ويكن ٌمخللأ هواه وأن 

 المدينة ال اهلية بدورها إلأ أدي مدن:

مان    األبادان،هي التاي قراد أهلهاا االقتراار ألاأ الضاروري مماا باه قاواالمدينة الضرورية: و-أ 

 ألأ استفادتها. نوالملبوس والمنكوح والتعاوالمدكول والمشروب 

نتفعااون يالمدينااة المبدللااة: وهااي التااي قرااد أهلهااا أن يتعاااونوا ألااأ بلااوغ اليسااار والثااروي وال -ب 

 ة في الحياي.لكن ألأ أن اليسار هو الغاي ،باليسار في شيء آخر

لاذي ل ملة الالمشروب وباهلها التمتع باللذي من المدكول ومدينة الخسة والشقاوي: وهي التي قرد أ-ج 

 من كل نحو.والمتخيل وإيثار الهزل واللعن بكل وجه ومن المحسوس 

ن مدينااة الكرامااة: وهااي التااي قرااد أهلهااا ألااأ أن يتعاااونوا ألااأ أن يراايروا مكاارمين مماادوحي-د 

 مشهورين بين األم . مذكورين 

ه  غياره  الممتنعاين أن يقهار لغياره ،مدينة التغلن: وهي التاي قراد أهلهاا أن يكوناوا القااهرين -ه 

 ويكون كده  اللذي التي تناله  من الغلبة فقط.

ع اء ال يمنايشا: وهي التي قرد أهلها أن يكونوا أحراراً يعمل كل واحاد مانه  ماا المدينة ال ماأية- و

 .أصالً  هواه في شيء

. ال اهليااة أهلهااا كدفعااال أهاال الماادناآلراء الفاضاالة، أفعااال  اآراؤهاا: وهااي التااي المدينااة الفاساادي- 2

 ل اهلة.السعادي والعقول، ولكنها تفعل أفعال المدن انها تعرف ألو  المدينة في هللا وبمعنأ أ

أفعالهاا، غيار ديناة الفاضالة وي القادي  آراء المأفعالهاا فاالتي كانت آراؤهاا و: فهي المدينة المتبدلة- 3

 .2تلك"أنها تبدلت فدخلت فيها آراء غير تلك، واستحالت أفعالها إلأ غير 

دت ك واأتقفرت بذلالتي كانت تقر بالسعادي بعد هذه الحياي الدنيا ولكنها كالمدينة الضالة: وهي - 4

وحأ يأنه وه  أويكون رئيسها ممن  .وفي الثواني وفي العقل الفعلال آراء فاسدي-وجل أز -في هللا 

 الخداع والتمويه.إليه، فيستعمل الغرور و

: وهذه توجد في المدن الفاضلة وفي غيرها من المدن، وه  أباري أن أناس يضرون النوابت- 5

الشوك  إن النوابت في المدن منزلته  فيها منزلة الشيل  من الحنطة أوويرى الفارابي الم تمع، 

يكون بعضه  ألأ مثال ما من الناس، وه  ليسوا مدنيين، بل  ث  البهيميون ،ين الزرعالنابت فيها ب

وهتالء ينبغي أن ية وبعضه  مثل البهائ  الوحشية أليه البهائ  اإلنسية وبعضه  مثل البهائ  الوحش

ً وانتٌفع به في شيء من المدن تٌرك واستٌعبد واستٌعمل كم"ي روا م رى البهائ :  ا فمن كان إنسيا

تٌستعمل البهيمة. ومن كان منه  ال ينتفع به أو كان ضاراً أٌمل به ما يٌعمل بسائر الحيوانات 

                                                
 .107السابق، ص الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، المردر  - 1
 .109الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، المردر نفسه، ص  - 2
 - ابت أنده هو لكنه يعطيها معنأ مغاير، فالن )هـ533-475(فكري النوابت هذه تدثر بها الفيلسوف ابن باجة

ه  يتدتأ لالهذا رية، و"المتوحد" الذي يعي  طبقاً لدواأي اإلرادي العاقلة ويحرص ألأ تنمية أقله في جو من الح

ذي لم تمع الاي ال فإال باأتزال الناس، والعكوف ألأ تربية نفسه، ث  يترل بدقرانه من الحكماء في كونون م تمعاً 

في  وضعونيعيشون فيه، بمعنأ أن المتوحدين يتموضعون في  واته  بحيث يسعون =إلأ تربيتها، كما أنه  يتم

منهج    وفقاالنحرافات والضالالت المتفشية في المدن الناقرة، وسلوكه م تمع موحد اآلراء، في يغتربون أن

 أقلي يهيئون به أسباب السعادي في الدنيا واآلخري.
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1الضاري"
ن الهدف الذي كنا نرمي إليه من خالل التطرق إلأ أنرر أالقة المدينة الفاضلة إ، 

السياسة في ليست  يرمي إليها المعل  الثانيبالسعادي أند الفارابي، هو أن الغاية القروى التي كان 

 حد  اتها بقدر ما كانت تحريل السعادي التي كانت شغله الشاغل في كل متلفاته تقريباً.

 :لفضيلةا-3

فااي هااذا  إ ا كنااا قااد أكاادنا ألااأ أن تحراايل السااعادي كاناات محااور اهتماماتااه الفلساافية، فإننااا ساانالحظ

ارساة لات سانالحظ أن ممق ،العنرر، وهو الذي سنتطرق فيه إلأ الفضلة وأنواأها وكيفية تحرايلها

 "الفضاايلة مااا هااي إال طريااق فااي الحقيقااة لتحراايل السااعادي، وماان هنااا تباارز أهميااة التعاارف ألااأ 

لبحااث فااي االفضاايلة" التااي أولااأ لهااا المعلاا  الثاااني أنايااة بالغااة فااي أاادد ماان متلفاتااه، بحيااث يٌعتباار 

 الفضيلة وأنواأها من ٌصلن المباحث األخالقية أند الفارابي. 

أناد الفاارابي، فاإن أول مالحظاة تساتوقفنا هاي أنناا ال ن اد تعريفااً محادداً  نا بتعريف الفضيلةإ ا بدأ

للفضيلة، وكل ما ن ده هو أقوال متناثري في م موأة من متلفاته، لكنناا سانحاول أن ن اد راباط باين 

اً ) يساامأ أيضاافضاايلة. فااي كتابااه "فرااول منتزأااة" وهااذه األقااوال، ومنااه نقااد  تعريفاااً وترااوراً لل

( ياارى أن "الغاارض فااي الفضاايلة واحااد هااو الخياار الااذي يااراد لنفسااه ال لشاايء آخاار  فرااول الماادنيل

ولااذا ارتبطاات الفضاايلة بفعاال الخياار وال مياال، كمااا ارتبطاات الر يلااة بفعاال الشاار والقباايح. ، 2غيااره"

تاااب، حيااث نقاارأ للفااارابي مااا يلااي: ونفااس هااذا المعنااأ تحملااه الفضاايلة فااي موضااع آخاار ماان هااذا الك

األفعاال ال ميلاة التاي هاي الفضاائل، والتاي بهاا التي بها يفعل اإلنساان الخيارات والهيئات النفسانية "

ومان هاذين المقاولتين نكتشاف مادى تادثر ، 3يفعل الشرور واألفعاال القبيحاة هاي الر ائال والنقاائص"

ما طلبناا نا مهالفارابي بدرسطو، الذي يرى هو اآلخر أن الفضيلة هي خير يراد به بلوغ السعادي، وأن

فاي حاين أناه ال يمكان أن يبغاي  ،ماع  لاك نرغان فيهاا أيضااً مان أجال الساعاديالفضيلة لاذاتها فإنناا "

التنبيه أما في كتابه " .4السعادي ال من أجل هذه المزايا، وال بوجه أا  من أجل أي شيء كان سواها"

كماال اإلنساان ة، فهاو يقاول: "وسط العادل" األرساطيالو ةاستعار "نظريالسعادي" فإننا ن ده قد  ألأ

وكما أن الرحة متأ كانت حاصلة فينبغاي أن تحفاظ ومتاأ لا  تكان فينبغاي أن رحة، في بدنه هو ال

تكتسن، وكما أن األمور التي بها تحرل الرحة إنما تحرل متأ كانت بحال التوساط، فاإن الطعاا  

                                                
 .107الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، المردر السابق، ص  - 1
 - فضيلة)Virtue (  كما نقول لبة والقوي، أو الغبمعنأ الزيادي في الخير، أو اإلحسان ابتداًء بال أللة الفَضلمن 

ن بها امتيازه أو أي بقوي كذا، ففضيلة الشيء هي قوته التي يكو ) (en vertu deبفضل هللا، أي بعونه، وبفضل كذا

يعة ألأ الطب ا دلل كماله الخاص، كما يقال فضيلة السيف إحكامه القطع. ومردر الفضيلة فعيلة، والعرب تبني به أمل 

فعل  ة هي أاديلفضيلايلة إ ا ق رد بها صفات الكمال لإلشعار بدنها الزمة دائماً، وبذلك تكون غالباً، فندتي بالفض

لق،  أرسطوالخير الراسخة، ويشترط لها  كناً كن  لك مميلو ل  فالعل  واإلرادي. وأساس الترغين فيها إمكان تغيير الخ 

أن  ها، إ األأمال الرالحة لتهذين أخالقلبطلت الوصايا والمواأظ، والمقرود م اهدي النفس ورياضتها ألأ 

مهات أتسمأ وسعادي النفس في كمالها، وهي وإن كانت كثيري إال أنها ت معها أربعة تشتمل ش عبها وأنواأها، 

ية، قوي الغضبلة الالفضائل وهي الحكمة والش اأة والعفلة والعدالة، فالحكمة فضيلة القوي العقلية، والش اأة فضي

ر. ميع األموجا تت  القوى الشهوانية، والعدالة أباري أن وقوع هذه القوى ألأ الترتين الواجن، وبهوالعفلة فضيلة 

ة اأتدال  . والفضيلفلسفةومثلما هذه القوى في النفس فإن لها ما يقابلها في الم تمع في طبقاته، فالحكمة فضيلة أهل ال

بن. والر والوالبَلَه، والش اأة وسط بين التهول  بين طرفين كالهما ر يلة، فالحكمة مثالً وسط بين الَسفَه فضائل   

ل قية  ) (verti moralesهيئات نفسانية تردر أنها األفعال المحمودي. وفرقوا في العرور الوسطأ بين الفضائل الخ 

 جاء والمحبةوهي اإليمان والر ) (Verti theologaiesوهي الفضائل األربعة السابقة، وبين الفضائل الدينية 

ألأ المرلحة  هي التزا  القانون وحن الوطن وإيثار المرلحة العامة ) (Vertue politiqueوالفضيلة السياسية 

، 2000، 3ط أبد المنع  الحفني، المع   الشامل لمرطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولي، القاهري، مرر، (الخاصة 

 .)591ص 
 .101، ص 1968، 4شرق، بيروت، لبنان، طالفارابي، فرول منتزأة، حققه فوزي ن ار، دار الم- 2
 .24الفارابي، فرول منتزأة، المردر نفسه، ص  - 3
أرسطو، أل  األخالق إلأ نيقوماخوس، ترجمة أحمد لطفي السيد، مطبعة دار الكتاب المررية، القاهري، مرر،  -4

 . 191، ص1، ج1924
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ً متأ كان متوسطاً حرلت با باه القاوي، كاذلك األفعاال حرالت  ه الراحة، والتعان متاأ كاان متوساطا

لت الخ   ن الفضايلة أناد الفاارابي كماا نفهمهاا مان هاذا القاول إ، 1ق ال ميل"ل  متأ  كانت متوسطة حرل

الوساط العادل يحادد المعياار  هي ملكة اختيار الوساط العادل، بمعناأ لايس هاو الوساط الحساابي، ألن

تقاادمنا فعرفنااا زمااان الفعاال متااأ أردنااا الوقااوف ألااأ المقاادار الااذي هااو توسااط فااي األفعااال، وهااو "

والمكان الذي فيه الفعل ومن منه الفعل ومن إليه الفعل وما من الفعل وما به الفعل وما من أجلاه ولاه 

لقاد  ،2" الفعل، وجعلنا الفعل ألأ مقادار كال واحاد مان هاذه فحينئاذ نكاون قاد أصابنا الفعال المتوساط

ساط العادل، والاذي يختلاف مان شاخص إلاأ استعار الفارابي مان أرساطو المعياار الاذي باه نحادد الو

  .آخر

التقساي  تاوجزه أبارتاه  بعد أن حددنا ماهية الفضيلة أند الفارابي، ننتقل إلأ تقسيمه للفضاائل، وهاذا

ن األشياء اإلنسانية ال ميلة التي إ ا حرلت في األم  وفي أهل المدن حرلت لها  الساعادي التالية: "إ

ي القرااوى فااي الحياااي األخاارى أربعااة أجناااس: الفضااائل النظريااة، الاادنيا فااي الحياااي األولااأ والسااعاد

وهاي مرتباة  إن الفضائل أربعة أناواع، ،3"والفضائل الفكرية، والفضائل الخلقية والرناأات العملية

ترتيباً تنازلياً يبدأ بالفضائل التي أه  خرائرها معرفة واجان الوجاود بذاتاه، ثا  تنتهاي بالراناأات 

 العملية وهي:

هي العلو  ولية للمعرفة كمبادئ الهندسة، و"المبادئ األ ضائل النظرية: وهي العلو  األولأ أوالف-1

لت، وهي منها ما ال يحرل لإلنسان منذ أول أمره من حيث ال يشعر وال يدري كيف ومن أين حر

 في النفس وال يمكن تحريل غيرها إال بواسطتها، ومنها ما يحرل بتدملالعلو  األولأ المركوزي 

ً من حيث هي  ،4"أن فحص واستنباط وأن تعلي  وتعل و ً نظريا وبال ملة فهي العل  باألشياء ألما

 موجودات ال من حيث منفعتها العملية.

بط ماا هاو أنفاع فاي التاي تساتننظرياة بشاكل وثياق، وهاي الفضائل الفكرية: ترتبط هذه بالفضاائل ال-2

بها ما هو أنفع في غاية هي الشر فليست هاي فضايلة وأما القوي الفكرية التي يستنبط غاية ما فاضلة، 

 .5فكرية، وهي "ألأ األرجح ألو  السياسة واالقتراد وفن الحرب"

لوك بحاث فاي الساالفضائل الخلقية: وهذه الفضاائل تنظار فاي أمال الحاق والخيار، بمعناأ تهات  بال-3

ثاة ناواع الثالكلها، وهاذه األوهي التي يتحقق كمالها متأ كانت قوتها قوي الفضائل األخالقي لإلنسان 

بط مرتبطااة بعضااها باابعض، فالفضاايلة الفكريااة تابعااة للنظريااة، والفضاايلة الفكريااة هااي التااي تسااتن

 الفضيلة الخلقية.

الفضائل و، الفضائل ) الرناأات( العملية: هي التي يراد بها اكتساب الفنون العملية المعروفة-4

للخير، ونقل الفضيلة من الرعيد النظري إلأ الرعيد  العملية أند الفارابي هي الممارسة الفعلية

ليتين: بتعلي  وتددب " فالتعلي  هو  العملي، وتحريل الفضائل المختلفة في األم  يكون بطريقتين أول

إي اد الفضائل النظرية في األم  والمدن، والتددين هو طريقة إي اد الفضائل الخلقية والرناأات 

نظر الفارابي: التعلي  يرمي إلأ إي اد ن التعلي  والتددين في رقان بيوثمة ف ،6العملية في األم "

بينما  ،الفضائل النظرية والتددين يرمي إلأ إي اد الفضائل الخلقية. والتعلي  يكون بالقول فقط

التددين يكون بالقول والفعل. ويمكننا القول أن الفارابي "يحاول أن يعم  نظرية أرسطو في 

وهناك تقسي  آخر للفضيلة لديه، حيث يقسمها إلأ  ،7ألأ سائر أجناس الفضائل" الفضائل األخالقية

فضيلة خلقية ونطقيلة، "فالنطقية هي فضائل ال زء الناطق من الحكمة والعقل والكيس والذكاء 

                                                
 .309ماجد فخري، المرجع السابق، ص  - 1
 .310ع نفسه، ص ماجد فخري، المرج - 2
 .25الفارابي، الفارابي، تحريل السعادي، المردر السابق، ص  - 3
 .26الفارابي، الفارابي، تحريل السعادي، المردر نفسه، ص  - 4
 .380محمد ألي أبوريان، المرجع السابق، ص - 5
 .71الفارابي، الفارابي، تحريل السعادي، المردر السابق، ص  - 6
 .382، المرجع السابق، ص محمد ألي أبوريان - 7
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إ ن  ،1"ةوالسخاء والعدالوجودي الفه ،  والخلقية هي فضائل ال زء النزوأيل مثل العفلة والش اأة 

خاصة باإلنسان، وتمكنه من إدراك  ،كما سلف الذكر ،النطقية متعلقة بالقوي الناطقة وهيالفضيلة 

هي المعقوالت والتمييز بين ال ميل والقبيح، أما الفضيلة الخلقيلة فهي مرتبطة بالقوي النزوأية و

تكون يكرهه، ويتثره أو يت نبه وبها  رب منه، ويشتاقه أوـيه أو "التي بها يطلن اإلنسان الشيء،

ائر ـضن والرضا والشهوي والرحمة وسـوف واألمن والغـالبغضة والمحبة والرداقة والعداوي والخ

من هذا القول ندرك بدن الفضيلة الخلقية مرتبطة باإلرادي أما الفضيلة النطقية  .2س"ــأوارض النف

 فقائمة ألأ االختيار، ألن االختيار يقو  ألأ التفكير والروية.

 ة باإلرادة:عالقة الفضيل-4

منها ما هي كائناة فضائل منها ما هي كائنة بالطبع ولكن ال طريق السعادي، لقد  كرنا آنفاً أن الفضائل

والساعادي ليسات ة األخالق، وهاذا نلمساه مان قولاه: "اإلرادي أند الفارابي هي دأام ، فحريةباإلرادي

أن تكااون لااه وقااد فعلهااا طوأاااً كاان لهااذه الحااال، لل ال ميلااة، متااأ كاناات أاان اإلنسااان تنااال باألفعااا

ويتعمااق الفااارابي فااي شاارح العماال اإلرادي، يااة اإلرادي شاارط لتحقيااق السااعادي، فحر ،3باختياااره"و

فيفرق بين اإلرادي واالختيار، ويربطهما بالفعال األخالقاي، فااإلرادي قائماة ألاأ ناوع مان اإلحسااس 

فعنادما تحرال هاذه المعقاوالت الفاارابي: "ول ـالنطق، يقاينما االختيار ناجـ  أن الرويلة ووالتخيل، ب

لإلنسان يحدث لاه باالطبع تدمال وروياة و كار وتشاوق إلاأ االساتنباط، ونازوع إلاأ بعاض ماا أقلاه، 

كراهيتاه، والنازوع إلاأ ماا أدركاه بال ملاة هاو اإلرادي، فاإن  وشوق إليه وإلأ بعض ما يساتنبطه، أو

، و هاذا يوجاد فاي اإلنساان خاصاة، أماا أان نطاق فاي ال ملاة سامي االختياار كان  لك أن روياة أو

فرق تفريقاً واضاحا باين ، فالمعل  الثاني ي4تخيل فهو أيضاً في سائر الحيوان" النزوع أن إحساس أو

االختيااار،  وياارى أن األولااأ ولياادي شااوق ورغبااة يبعثهمااا الحااس والتخياال، فااي حااين أن اإلرادي و

ألااأ اإلنسااان، وكدنااه يهاابط باااإلرادي إلااأ  وليااد تفكياار وتاادبر، وهااو مقرااور إالاالختيااار ال يكااون 

مستوى النزوع، وبذلك يمكن أن تعزى إلأ الحيوان، وسبن هذه التفرقة هاو محاولاة جعال االختياار 

والحيااوان. وفااي خالقااي، ألنااه مقرااور ألااأ اإلنساان، بينمااا اإلرادي شاااملة لإلنسااان أساسااً للفعاال األ

بهيميااين وأبيااد، لناااس بحساان أخالقهاا  إلااأ أحاارار وا " يقساا  الفااارابيالتنبيااه ألااأ السااعاديكتابااه "

بحسن جودي تفكيره ، ومدى قوي أزيمته  ألأ األخذ بما يوجبه تفكيره ، فاإلنسان الحار هاو الاذي 

يكون تفكيره ورويته جيادي ويكاون لاه مان العزيماة ماا يمكناه مان األخاذ بماا يملياه ألياه تفكياره، أماا 

قااوي العزيمااة، ففااي أادتنااا أن نسااميه كمااا ياارى الفااارابي  اإلنسااان الااذي لاايس لديااه جااودي الفكاار وال

 اإلنسان البهيمي، ومن كانت له جودي الروية فقط، دون قوي العزيمة سميلناه العبد بالطبع.

 الفارابي من اللذة: موقف-5

وكال جازء يطلان لذاتاه،  جازء أاقال،طو في تقسي  النفس إلأ جزء حسي ويحذو الفارابي حذو أرس

مشامو ، ومناه ماا يتباع  منظاور أو ما يتباع المحساوس، مثال اللاذات التابعاة لمساموع أوفاللذات منها 

فماا يمكنناا مالحظتاه مان  ،والتسلط والغلبة والعل  وماا أشابه  لاكهو  مثل اللذات التابعة للرياسة المف

ناال، باة المهذا، هو أن الفارابي مثل أرسطو يعدد أنواع اللذات فاللذات ال سادية ساهلة المعرفاة وقري

أائقة أن أأظ  ما تنال به السعادي فهي إلأ بهيمية الحيوان أقرب، أما اللاذات لكنها سريعة الزوال و

العقلية )الفكرية( فهي بعيدي المنال لكنها طويلة األمد، وهي التاي ي ان الساعي وراءهاا ألنهاا متعلقاة 

الفعال المطاابق لخيار  بال انن العاقل مان اإلنساان، وهاو أشارف جانان فياه، ومناه يكاون التعقال هاو

اإلنسان األقرأ أي لسعادته، فالحكمة إ ن هي فضيلة اإلنسان، بل هي أسمأ فضائله، وهذه الفكاري 

األخياااري تعكاااس تااادثر الفاااارابي بساااقراط و أفالطاااون اللاااذين جعاااال الفضااايلة ألاااأ رأس الفضاااائل، 

                                                
 .24الفارابي، فرول منتزأة، المردر السابق، ص  - 1
 .24الفارابي، كتاب السياسة المدنية، المردر السابق، ص  - 2
 .307ماجد فخري، المرجع السابق، ص  - 3
 .79الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، المردر السابق، ص - 4
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"إ  أنه لما كانت الساعادات  ة،والفارابي يرى أن القوي التي تساأد ألأ التمييز بين اللذتين هي الفلسف

براناأة الفلسافة،  نياةفنية، وكانت األشياء ال ميلة إنما ترير فإنما ننالها متأ كانت األشياء ال ميلة 

بدشارف لاذي وألياه فاإن الساعادي تناال  ،1فالز  ضروري أن تكون الفلسفة هي التي بها تناال الساعادي"

 وهي لذي التدمل العقلي.

 الخاتمة:

ا إلاأ الفلسافة أن الفلسافة الخلقياة الفارابياة ترجاع ب اذورهحظه في ختا  هذا المقاال، هاو نالما        

رته قدفكره، لولقد أثبت الفارابي، كما يرى أحد الدارسين  اليونانية أامة والفلسفة األرسطية خاصة،

قيين دى الشارلا الكبيري ألأ تكييف الغنأ الساحق لألفكار الفلسفية اليونانية مع حسان الحناين إلاأ هللا

نتمائه اهو أن برمات يمنعنا من التدكيد ألأ شيء مه  ولكن هذا ال ومع ت ربته الروفية الخاصة، 

 .  ، وهنا مكمن أصالته الفكريةوالديني جلي وواضح الشرقي الثقافي
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