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االتجاه السياسي الفلسفي الفارابي

ة) (تتمَّ



المحاضرة الرابعة



:للحقائق الكبرىوسائل المعرفة وميََّز بين .2

لةً من ع. أ ند فالحقائق التي يأتي بها الرسول تأتيه منزَّ

.(وحيفهي ),هللا بتوسُّط الَملَِك جبريل

سطة يتلقّاها بوا, والحقائق التي يأتي بها الفيلسوف  . ب

(.عقلية)الفعَّال، وطبيعتها العقل

االنتظام الكوني الرباني منطلقاً النتظام اتخذ من .3

((مثل+عقل+وحي: ))إذن(....مثالية).مدينته الفاضلة

*** :ويقسم الفارابي جل مؤلفاته إلى

د ( فلسفّي كالميّ ) (.لالجتماعي السياسي)يمّهِ



 ً :يميِّز الفارابي بين عدد من العوالم: خامسا

السامية عن علّة , والحقيقة اإللهية: عالم الغيب.1

.وعلى المادة, السامية على العقل, الوجود

يسمو الذي متميِّز بالعقل اإلنسان , عالم اإلنس.2

وحقيقة , فيدرك بصفائه عالم الغيب, على المادة

ً , هللا .فيكون بمعرفة هللا حكيما

.المحكوم بقوانينه الطبيعية: عالم المادة.3

((الكون+اإلنسان+هللا: ))إذن



 ً :يشترط الفارابي للرئيس مؤهالت: سادسا

.تام األعضاء-

.جيد الفهم والتصور-

.جيد الحفظ لما يفهمه-

.جيد الفطنة ذكيّ -

.حسن العبارة واإلفهام-

.محّب للتعليم والتعلُّم-



.غير شره في المأكل والمشرب-

.مبغض للكذب وأهله, محب للصدق وأهله-

.محب للكرامة-

.تهون عنده المادّيّات والدنيا-

.محب للعدل وأهله مبغض للجور وأهله-

.معتدل ال جموح وال منقاد وال لجوج-

.قوي العزم جسور ال يخاف وال يتردد-



 ً :وقد صنف الفارابي المدن إلى أصناف: سابعا

ويقودها , تهدف إلى تحقيق السعادة: المدينة الفاضلة

.وتعمل في انتظام وظيفي, الحكيم

وال تعمل , وال تعرفها, ال تهدف للسعادة: المدينة الجاهلة

.ألجلها

.ولم يعملوا لها, عرف أهلها السعادة: المدينة الفاسقة

لة ,  لهاوتخلَّت عن فضائ, كانت فاضلةً : المدينة المتبدِّ

.ففسدت دون تحقيق السعادة

,  دةتعتقد باهلل وبالعقل الفعال آراَء فاس: المدينة الضالّة

ً , يدّعي رئيسها األول الوحي والحكمة ,  زوراً وبهتانا

.وتنحرف المدينة, فيفسد الناس



:مفهوم األمَّة عند الفارايب
مبعىن , تماعيَّةً وحدًة طبيعيًَّة اج»األمَُّة يف مفهومها تشك ُِّل =

ا أفراُدهها , «مجاعة من الناس»فاألمة , أنَّ مادََّته
اليت « املنهج أو الطريقة»فهي مفهوم مادَّتُُه « امللَّةُ »أم ا = 

عاداَتم وتقاليدهم,«وهم األمة«»مجاعة من الناس»اختارَتا
, «هموسنن, وشريعتهم», ومعتقداَتم وطريقتهم املفضَّلة

.للعيش يف اجلماعة
فيكون يف, أمَّا ما تتميَّز به األمة عن سواها من األمم=

. اللغة. ج. الشيم الطبيعية.ب. اخلِّلقهة الطبيعية. أ: اختالف



:أنواع االجتماع اإلنساين الكاملة عند الفارايب
:وتتدرج يف أمهيتها

.اجتماع كل ِّ الناس يف األرض: فاألعلى كماالً = 
.واألدىن منه اجتماع الناس يف إطار األمَّة= 

.اجتماع الناس يف املدينة: واألدىن منهما كماالً = 


