
  الفارابى

   : تمھید

 وعلى ، الدین یوم إلى واله من وآلھ محمد سیدنا على والسالم والصالة العالمین رب هللا الحمد
   . والمرسلین األنبیاء سائر

   : بعد أما

 عالمة تكون شخصیة عن بحثًا اإلسالمي الفكر تراث أعالم أحد إلى ھذه بقراءاتي توجھت فقد
   )). الفارابي (( الثاني المعلم وھو ، عصرھا في بارزة

 ھذا في حقیقتھ بإبراز ونقوم األخالقیة الفلسفة مجال في واضحة بصمات ترك الفیلسوف وھذا
  . العملیة حیاتنا في منھ لإلستفادة البحث

   والجزاء المسؤولیة (( وھو الموضوع ھذا الختیار دفعتني متنوعة كثیرة دوافع ھناك نتكا ولقد
 المشرقة األخالقیة الدراسات إحیاء على یساعد البحث ھذا ألن  )) األخالقیة الفارابي فلسفة في
   . اآلخرین معاملة وفي الیومیة حیاتنا في لنا نبراسًا تكون لكي

 والقدوة الحمیدة األخالق إلى یؤدي الذي اإلنساني الفعل خصائصو سمات الفارابي لنا ویفسر
 اإلنسان یقوم لكي ، اإلنسان وضمیر اإلیمان من النابع الداخلي اإللزام دعائم خالل من ، الحسنة

 ، الخشوع ، العلم فھي الفضائل أھم أما ، الرذائل عن ویبتعد ، األخالقیة بالفضائل بالتمسك
    . والعملیة والخلقیة -  والفكریة ، ةالنظری والفضائل الصبر

   . والغرور المخادعات ورذیلة ، الجبن ورذیلة والحسد، ، الحقد رذیلة مثل : والرذائل

   -  :المناھج من أنواع عدة على البحث ھذا عرض في وسنعتمد*

   - :التاریخي المنھج -١

 الحلول وضع لأج من ، وتطورھا ونشأتھا المشكلة أصل المنھج خالل من أتتبع وسوف
   . الفارابي ووفاة لمولد الزمنیة الفترة یحدد المنھج وھذا المنتشرة األخالقیة للمساوئ المناسبة

   -  :المقارن المنھج -٢

 الخیرة واألفعال ، والرذائل الفضائل بین االختالف أوجھ أھم أبین أن فیھ أحاول وسوف
   . الخلقي واإللتزام الخلقي اإللزام بین والفرق ، والقبیح الحسن وأیضًا ، الشریرة واألفعال

   -  :النقدي المنھج -٣

 مجتمعھ في الشریرة األعمال انتشار أسباب إلى الفارابي وجھھ الذي النقد خاللھ من وسأعرض
   . األخالقیة الفضائل على قائم مثالي مجتمع یكون لكي ،

  



  

   . والتعقیب التمھید ىإل باإلضافة مھمة نقاط بعةس خالل من البحث ھذا عرض وسنتناول

 وعالقتھ واألخالقیة اإلنسانیة الدراسات في اإلنساني الفعل أھمیة تتناول - :األولى النقطة
   . والجزاء بالمسؤولیة

 ، اإلنسان عند العقلیة والقدرة بالتكلیف وارتباطھ ، اإلنساني الفعل حقیقة تبین - :الثانیة النقطة
    .الفكریة القوة الفارابي ویسمیھا

  . وأخري دنیوي جزاء من عنھ ینتج وما اإلنساني الفعل حقیقة أحكام - :الثالثة النقطة

   . الخلقي اإللزام وھو اإلنساني الفعل دعائم - :الرابعة النقطة

   . اإلنسان عند السلیمة الفطرة أھمھا ومن الخلقي اإللزام مصادر -  :الخامسة النقطة

   .اإلنسانیة الفطرة أحكام وھي -  :السادسة النقطة

  .الفارابي فلسفة في والجزاء المسؤولیة خالل من والرذائل الفضائل أنواع :  السابعة النقطة

   - : ونشأتھ حیاتھ أوًال

 الترك مدن أحدى الفاراب من الفیلسوف )) الفارابي نصر أبو طرخان بن محمد بن محمد(( 
 الحكمة بھا وقرأ بغداد وأستوطن العراق دخل مدافع غیر المسلمین فیلسوف النھر وراء فیما
  . )١( )) یوحنا ((ید على

 الكندي أرسى (( األھوني فؤاد أحمد/ د یقول لذلك ، الفلسفة أركان أسس الذي ھو والفارابي
 فوطد ) م ٩٥٠ – ٨٧٠ ھـ ٣٣٩ – ٢٥٩ (الفارابي نصر أبو وجاء اإلسالمیة الفلسفة دعائم

   . األول المعلم أرسطو باعتبار )) الثاني المعلم (( العرب وسماه ، بنیانھا وثبت أركانھا

 ، إلیھا ینسب التي فاراب أعمال من بوسینج بقریة ولد تركي أصلھ أن مع أسالمي فیلسوف وھو
 اإلسالم أتخذ كما ، لسانًا العربیة اللغة اتخذ ولكنھ ، سیةوالفار التركیة جانب إلى العربیة وتعلم
   . )٢( ))دینًا

 في منه أفضل يكن ولم الثاني بالمعلم الملقب وهو ( البيهقي عنه يقول - :العلمية مكانته *
 في وإثنان وأبوقراط أرسطو وهما اإلسالم قبل إثنان أربعة الحكماء وقيل قبله اإلسالم حكماء
  )٣( ). سنة ثالثون على أبي ووالدة نصر أبي وفاة بين وكان وأبوعلي نصر أبو وهما اإلسالم

 المنطق صناعة في المتقدمين من نصر أبو (( الفهرست كتاب في النديم ابن عنه ويقول 
  .)٤( ))القديمة والعلوم

                                                             
  .١٨٢ص – القاھرة – المتنبي مكتبة – ٦٤٦ المتوفى القفطي – الحكماء بأخبار العلماء أخبار )١(
  ٧٠،٧١ص –١٩٦٢ – والنشر والطباعة والترجمة للتألیف العامة المصریة المؤسسة – االھواني فؤاد حمد. د – اإلسالمیة الفلسفة )٢(
 .٤١ص - ١٩٩٥ - ١ط - مصر - لدینیةا الثقافة مكتبة - محمد حسن ممدوح تح - البیھقي اإلسالم حكماء تاریخ )٣(



 ظفرت حتى الطبيعة بعد ما غرض معرفة من أيست (( سينا ابن الرئيس الشيخ عنه وقال
 كان بما وتصدقت وصمت ذلك على تعالى اهللا فشكرت المعنى هذا في نصر ألبي بكتاب
  )١(  ))عندي

 )٢( ))الطريق لنا يضئ الذي النبراس تأليفه وظلت (( األهواني فؤاد أحمد الدكتور عنه ويقول
  -: مؤلفاته*

 وله (( فيقول البيهقي ذكرها التي والمنطقية واألخالقية الفلسفية الفارابي مؤلفات أهم ومن
  المنطق في األول المختصر : بخرسان منها وجد وما الشام في موجودة أغلبها كثيرة تصانيف

 الموسيقى في أوقليدس وشرح أرسطو كتب وشرح ، التعليقات ، اضلةالف المدينة أهل آراء
  )٣( ))النفس وكتاب ، مجلدات أربعة

 حيث الفهرست كتابه في النديم ابن ذكرها ومتعددة متنوعة المنطق علم في ايضا مؤلفات وله
 وكتاب ، ألرسطو األخالق وكتاب ، البرهان وكتاب ، الثاني قاأنالوطي الكتب من وله (( يقول

  .)٤())قاطيغورياس القياس وكتاب ،أروطويقا الخطابة

 سنة توفي طرخان بن محمد نصر أبو (( العربي األدب تاريخ كتابه في بروكلمان يقول وفاته
  )٥( ))م٩٥٠ -هـ٣٣٩

   - :الفارابي عند اإلنسانیة الدراسات في اإلنساني الفعل أھمیة -  :ثانیًا

 مكرم وھو ، الوجود جوھر ھو اإلنسان الن ، اإلنسانیة الدراسات محور ھو اإلنساني الفعل
   . وتعالى سبحانھ اهللا عند من بالعقل

 ، اإلنسان كّون ، ألجلھ الذي الغرض عند یفحص الذي ھو : اإلنساني العلم ( الفارابي یقول
 ولسائر *)( باإلرادة لإلنسان النظر ھو ھو؟ كیف وماذا ، اإلنسان یبلغھ أن یلزم الذي الكمال وھو

   . )٦( )وعلم حصوف نظر اإلرادة عن الكائنة لألشیاء فیفرد ، األخرى األشیاء

                                                                                                                                                                              
 .٥٣٣ص - ١٩٨٥- ١ط - الفجاءة بن قطري دار - عباس ناھد تح - الندیم ابن الفھرست )٤(
 .٤١ص - سابق مصدر - البیھقي - اإلسالم حكماء تاریخ )١(
 ٩٧ص - األھواني فؤاد أحمد.د - اإلسالمیة الفلسفة )٢(
 .٤١ص - سابق مصدر - البیھقي - اإلسالم حكماء تاریخ )٣(
 .٥٣٣ص - سابق مصدر - الندیم ابن الفھرست )٤(
 .١٣٧ص - ٤ط - مصر- المعارف دار - النجار الحلیم عبد.د ترجمة - بروكلمان - العربي ألدبا تاریخ )٥(

 مراداتھا عن النفس حب اإلرادة : وقیل ، النفس طیب نم الروح غذاء القلب مطالبة : اإلرادة ، النفع اعتقاد یعقب میل : اإلرادة (*)
 – التعریفات ( الحقیقة دواعي إلجابة مقتضیة القلب في المحبة نار من جمرة اإلرادة وقیل ، والرضا تعالى اهللا أوامر على واإلقبال

  .٢٠ ص – الجرجاني
  .٣٨٠ ص – م ١٩٨٥ ھـ ١٤٠٥ – األولى الطبعة – الكتب عالم – یاسین آل جعفر/ د تحقیق – الفارابي – والرسوم الحدود )٦(



 بإرادة وجودھا التي الموجودات على یشتمل وھو (( اإلنساني الفعل عن أیضًا الفارابي ویقول
 جھة من لھا الالحقة واألغراض والمواد الصور من المركبة األجسام وھي ، أصًال اإلنسان
 اإلنسان بإرادة الكائنة الموجودات على یشتمل وھو اإلرادي العلم ومنھا ، والمواد الصور

   .)١( ))والرذائل الفضائل وھي ، واختیاره

   - :الفارابي عند والشر الخیر تجاه اإلنسان ومسؤولیة اإلنساني الفعل حقیقة أحكام -  :ثالثًا

 مرتبط اإلنسان فعل وأن ، باألخالق المرتبط وحقیقتھ اإلنساني الفعل معنى الفارابي لنا یعرَّف
 القوة خالل من الرذائلو والفضائل والشر الخیر بین والتمییز ، والفھم اإلدراك على بقدرتھ
   . اإلنسان یمتلكھا التي الفكریة

 وربما ، تحصیلھا في األشیاء أنفع تستنبط إنما كانت متى الفكریة القوة تكون ما وأكمل (( فیقول
 فإذا ، خیرات أنھا مظنونة خیرات كانت وربما ، شرًا كانت وربما ، الحقیقة في خیرًا كانت
 األشیاء كانت شرورًا الغایات كانت وإذا ، والحسنات الجمیلة ھي تستنبط التي األشیاء كانت
   . )٢( ))وسیئات قبیحة وأمور أیضًا شرورًا الفكریة بالقوة تستنبط التي

 حیث اإلدراك وعملیة اإلنساني الفعل لحقیقة بالنسبة العقل أھمیة الفارابي یشرح آخر مكان وفي
 ، الموجودات ألفضل علم أفضل والحكمة حكماء المتعقلین یسمون الناس من قوم ( یقول

 یكون أن إال الّلھم حكمة یكون أن ینبغي فلیس ، اإلنسانیة األشیاء بھ یدرك إنما كان إذا والتعقل
 لیس فالتعقل ، كذلك اإلنسان یكن لم فإذا ، الموجودات وأفضل ، العالم في ما أفضل ھو اإلنسان
  . )٣( ))والتشبیھ باالستعارة إال بحكمھ

 ، الحیة الكائنات من غیره وبین اإلنساني الفعل حقیقة بین یمیز الفارابي بأن بالذكر الجدیر ومن
 ھو *)( الذھن (( فیقول وتعالى سبحانھ اهللا عند من العقل بنعمة ممیز اإلنسان أن ذلك في والسبب
 ، تصحیحھ على والقوة المعتاصة اآلراء من فیھ یتنازع فیما الحكم صواب مصادفة على القدرة
   . )٤( ))التعقل أنواع من نوع إذن فھو ، اآلراء من صحیح ھو لما استنباط جودة فھو

 لكي ، الرأي في جودة ذو كان إذا إال ، اإلنساني الفعل حقیقة یحقق أن یستطیع ال واإلنسان
 یكون أن ھو الرأي جودة (( الفارابي یقول حیث ، الخلقیة والفضائل الحسنة األفعال یختار

 قد یكون ثم ، أفعالھ في *)( خیرًا فاضًال اإلنسان یكون أن ھو ، الرأي جید أو ، رأي ذا اإلنسان
 إذا باإلنسان تنتھي مستقیمة سدیدة فوجدت ، كثیرة مرارًا ومشوراتھ وآراؤه أقاویلھ جّربت

   . )٥( ))القول مقبول لذلك صار قد ویكون ، محمودة عواقب إلى استعملھا

   - : والجزاء بالمسؤولیة وعالقتھ الفارابي عند اإلنساني الفعل حقیقة أحكام -  :ثالثًا
                                                             

  . ٢٧ ص – م ١٩٩٤ – األولى الطبعة – بیروت الشرق دار – فخري ماجد/ د تحقیق – الفارابي منطق على باجة أبن تعالیق )١(
 - ھـ ١٤٠١ – األولى الطبعة – والنشر للطباعة األندلس دار – یاسین آل جعفر/ د تحقیق – الفارابي – السعادة سبیل على التنبیھ )٢(

  .٦٩ ص – م ١٩٩٨
  .٦٢ ، ٦١ ص – م ١٩٩٣ – الثانیة الطبعة – بیروت الشرق دار –متري فوزي -تح- الفارابي - منتزعة  فصول )٣(

 والمعارف العلوم اكإلدر التام االستعداد ھو : والذھن العلوم الكتساب معدة والباطنة الظاھرة الحواس تشمل للنفس قوة : الذھن (*)
  . ١١ ص – الجرجاني – التعریفات ( بالفكر

  .٥٩ ، ٥٨ ص – ابقس مصدر – الفارابي – منتزعة فصول )٤(
 المعجم ( ، سعادة أو لذة أو نفع فیھ ما وعلى ، لذاتھ الحسن على یدل وھو ، الموت من خیر الحیاة كقولنا تفضیل اسم الخیر : الخیر (*)

  .٥٤٨ ص – طبعة بدون – صلیبا جمیل. د – الفلسفي
  . ٥٩ ص – سابق مصدر – الفارابي – منتزعة فصول )٥(



 ذلك بعد ثم ، وحقیقتھ اإلنساني الفعل وتعریف معنى بشرح قام الفارابي أن لنا یتبین سبق فیما
 أحدًا فیھا یوكل أن لإلنسان یمكن ال فعلیة أمورًا ھناك ألن ، اإلنساني الفعل حقیقة أحكام لنا یبین
 ال ما (( یقول حیث اإلنسان بنیة المرتبط الضمیر وھو الداخلي اإللزام من نابعة ألنھا ، غیره

 والمؤمن ، كالعبادة بالتوكیل المصلحة لفوات فیھا التوكیل یجوز فال للمباشر إال مصلحتھ تحصل
  . )١( ))ذكراه وعالمة ، تقواه وزاده ، لدنیا وبغضھ ، لمواله طاعتھ تكون من

 فضیلة فیھا التوكیل یجوز ال التي الفارابي عند اإلنساني للفعل الحقیقیة حكاماأل أھم ومن
 العالم یدیر إلھًا أن یقال أن فھو الخشوع وأما(( *)( فیقول العبادة أركان أھم من ألنھا ، الخشوع

 والصلوات اإللھ تعظیم واستعمال ، األفعال جمیع على مشرفون مدیرون الروحانیون وأن ،
 ھذه في المتشوقة الخیرات من كثیرًا وترك ھذه فعل إذا ناإلنسا وأن ، والتقادیس والتسابیح

   . )٢( ))عظیمة بخیرات وكوفئ ذلك عن ُعّوض ، ذلك على وواظب ، الحیاة

   - :الفارابي عند اإلنساني الفعل دعائم - :رابعًا

 ال أفعال ھناك أن وھي اإلنساني بالفعل ترتبط التي الحقیقیة األحكام عن الفارابي تحدث أن بعد
            مب                 چ تعالى لقولھ نظرًا ، فقط بنفسھ لإلنسان إال تكون

  ی             ی           چ  و٣٨اآلیة :  سورة المدثر  چ  ىب
  .  ١٦اآلیة : سورة الطور چ

والفارابي باعتباره فیلسوفًا إسالمیًا كان متسقًا في أفكاره بأسلوب بیاني خالیًا من التعقید یوضح 
   -:لنا دعائم الفعل اإلنساني ، أنة مقوماتھ وأسس قیام الفعل اإلنساني وھي ما یلي 

   -:*)( اإللزام -أ

 من منظور إسالمي ، وأول ھذه الدعائم األساسیة لإللزام ھو ینظر الفارابي إلى الفعل اإلنساني
ما یطلق علیھ لفظ تكلیف ، ألن التكلیف متعلق بالفعل اإلنساني سواء في معرفة الفضائل 

 ھي التي بھا یقتدر *)(وصناعة الفقھ (( والتمسك بھا أو معرفة الرذائل وتجنبھا حیث یقول 
اإلنسان على أن یستنبط تقدیر شيء ما لم یصّرح واضع الشریعة بتحدیده عن األشیاء ، التي 

لى حسب غرض واضع الشریعة صرح فیھا بالتحدید والتقدیر ، وأن یتحدى تصحیح ذلك ع
   . )٣())بالملة التي شرعھا في األمة 

                                                             
  .٦٤ ص – ٢٠٠١ – الثالثة الطبعة – مھدي محسن. د تحقیق – الفارابي – الجامعة واألجوبة الالمعة األسئلة )١(

 في الدائم الخوف ھو وقیل ، للحق االنقیاد الخشوع : الحقیقة أھل اصطالح وفي ، واحد بمعنى : والتواضع والخضوع الخشوع (*)
  . ١٠٣ ص – الجرجاني – التعریفات ( بالقبول ذلك استقبل علیھ ُردَّ أو خولف أو غضب إذا العبد أن عالخشو عالمات من ، القلب

 ص – م ١٩٩٦ – السابعة الطبعة – بیروت الشرق دار – نادر نصري ألبیر/ د تحقیق – الفارابي – الفاضلة المدینة أھل آراء )٢(
١٦٠.  

 كافعلھ فیما ، والشر الخیر بین االختیار على قادر ھو حیث من اإلنسان طبیعة عن ینشأ بل ، عقد عن ینشأ ال وھو : الخلقي اإللزام (*)
 – ١ج – صلیبا  جمیل – الفلسفي المعجم ( إلزامیًا كان ، الخلقیة الناحیة من حكمھ أوجب ثم ، المادیة الناحیة من ممكنًا ، فعلھ عدم أو

  .١٢١ ص
 أدلتھا من المكتسب العملیة الشرعیة باألحكام العلم ھو : طالحاالص وفي ، كالمھ من المتكلم غرض فھم عن عبارة : الفقھ (*)

  .١٧٠ ص – الجرجاني – التعریفات ( التفصیلیة
  .٧٥ ص – سابق مصدر – الفارابي – أخرى ونصوص الملة )٣(



ھیئة ما في مادة ( ومن شروط التكلیف باإللزام الخلقي ، البد أن یكون اإلنسان عاقًال فیقول 
فإنھ یلزم ((  ویقول الفارابي أیضا عن اإللزام الخلقي )١()ُمّعدة ألن تقبل رسوم المعقوالت 

ضرورة أن یكون من یستعملھم من أھل الفضائل وأھل الصنائع في تأدیب األمم وأھل المدن 
   - :طائفتین أولیتین 

  .  طائفة یستعملھم في تأدیب من یتأدب منھم طوعًا -١

ھ أن یؤّدب كرھًا وذلك على مثال ما یوجد األمر علیھ  وطائفة یستعملھم في تأدیب من سبیل-٢
   . )٢())في أرباب المنازل والقوام بالصبیات واألحداث 

   - ) :اإللزام(شروط التكلیف لدعائم الفعل اإلنساني  

عھ ، وعلم المكلف البد یحدد الفارابي شروطًا للمكلف من أھمھا القدرة ، ومعرفة الفعل قبل وقو
ولما كان شأن الخیر في (( أن یكون من كسبھ وقدرتھ وإرادتھ ، یتحقق لھ السعادة حیث یقول 

   . )٣())الحقیقة أن یكون ینال باالختیار واإلرادة وكذلك الشرور ، إنما تكون باإلرادة واالختیار 

  . )٤()) الفھم والتصور للشيء وللشيء الذات *)(أن یكون جید (( یضًا ویقول أ

   - : الخلقي عند الفارابي *)( مصادر االلتزام - :خامسًا 

   - :من أھم مصادر االلتزام الخلقي عند الفارابي وھي ما یلي 

   -  :*)( الفطرة -أ

 یستدل الفارابي على أھمیة الفطرة لقیمتھا في مصادر اإللزام األخالقي من خالل األدلة النقلیة
  ڇ  ڇ چ(( ، ٣٠ سورة الروم آیة چ ۋ  ٷ  ۈ   ۈ  ۆ  ۆ چحیث یقول قال تعالى 

 واالستعداد الفطري كامن داخل كل نفس الفعل وخلق )٥( ))٢١٣سورة البقرة آیة  چ  ڇ  ڇ
ین الخیر والشر والحق والباطل فیقول بشریة ألنھ المرشد لإلنسان في اختیار أفعالھ والتمییز ب

استعداد إلصابة الحكم ، والتمییز بین الحق : والفطرة السلیمة في اصطالح الفالسفة (
   . )٦()والباطل

   - : أحكام الفطرة اإلنسانیة عند الفارابي -:سادسًا 

                                                             
  .٣٦٨ ص – فارابيال – والرسوم الحدود )١(
  .٨٠ ص – الفارابي – السعادة تحصیل )٢(
  .١١٨ ص – الفارابي – الفاضلة المدینة أھل آراء )٣(

  .١٧٤ ص – الجرجاني – التعریفات ( المخاطب لفظ من المعنى تصور : الفھم (*)
  .٤٢٢ ص – الفارابي – والرسوم الحدود )٤(

 ، الملتزم العقل ومنھ ، یفارقھ ال أمرًا نفسھ على الذي الرجل ھو والملتزم ، نفسھ على أوجبھ : العمل أو الشيء التزام : االلتزام (*)
 بوجوب یقر الذي العقل أو ، والرصانة الجد بعین واألخالقیة االجتماعیة النتائج من أحكامھ تتضمنھ ما إلى ینظر الذي العقل وھو
  .١١٨ ص -١ط – صلیبا جمیل – الفلسفي جمالمع ( رسالتھ تأدیة في األمانة حق محافظتھ وبضرورة ، بعھده وفائھ

 قال خلقھ أول في موجود كل علیھا یكون التي الجبلة ھي والفطرة ، للمكتسب مقابل وھو الفطرة إلى المنسوب ھو الفطري : الفطرة (*)
 وفي الحدیث كل مولود یولد على الفطرة فأبواه یھودانھ أو  چ ۉ    ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٷ  ۈ   ۈ  ۆ  ۆ چ الىتع

  . ١٥٠ ص – ٢ ج– جمیل صلیبا –المعجم الفلسفي ( ینصرانھ أو یمجسانھ 
  .١١٥ ص – سابق مصدر – الفارابي – السعادة تحصیل )٥(
  .الصفحة نفس – السابق المصدر )٦(



زام ، نجد أن الفارابي یفّصل القول في الفطرة نظرًا ألھمیة الفطرة اإلنسانیة في مصادر االلت
وأحكامھا ، ألنھا ھي التي تمیز بین طبائع اإلنسان الختیار أفعالھ ، سواء من ناحیة الخیر أو 

ال یمكن أن ُیفطر اإلنسان من أول مرة بالطبع ذا فضیلة وال رذیلة ، كما ال (( الشر حیث یقول 
وال كاتبًا ولكن یمكن أن یفطر بالطبع معدًا نحو أفعال یمكن أن ُیفطر اإلنسان بالطبع طائعًا 

   . )١())فضیلة أو رذیلة بأن تكون أفعال تلك أسھل علیھ من أفعال غیرھا 

الفطرة ال بد أن تكون مرتبطة بالتكلیف والطباع السلیمة لكي یكون اإلنسان مسئوًال عن أفعالھ 
وأن فطرة كل إنسان أن یكون مرتبطًا فیما ینبغي أن یسعى لھ بإنسان أو ناس  ( وسلوكھ فیقول

   . )٢()غیره 

 والفطرة لھا أحكام مھمة وھي االستعداد لتقبل الفضیلة أو الرذیلة حیث یقول الفارابي          *

لى استعداد نحو أفعال ثم ال یمكنھ أن یفعل عسیر بل غیر ممكن أن یوجد إنسان مفطور ع(( 
أضداد تلك األفعال ، لكن أي إنسان فطر على ھیئة واستعداد نحو أفعال فضیلة أو رذیلة ، فإنھ 

   . )٣())قادر على أن یخالف ویعمل الفعل الكائن عن ضد ذلك االستعداد ، لكن یعسر علیھ ذلك 

 ومن الجدیر بالذكر بأن الفارابي جعل اإللتزام بالفضائل األخالقیة أمر ضروري وھام في من *

ینبغي لمن أراد الشرع في علم الحكمة أن یكون شابًا (( یتسامى إلى تعلم الفلسفة لذلك یقول 
نًا صحیح المزاج متأدبًا بآداب األخیار ، وقد تعلم القرآن واللغة وعلم الشرع أوًال ویكون حنی

عفیفًا متحرجا صدوقًا ، معرضًا عن الفسق والفجور والغدر والخیانة  والمكر والحیلة ویكون 
فارغ البال عن مصالح معاشھ ویكون مقبًال على آداب السنة ویكون معظمًا للعلم والعلماء ولم 
 یكن عنده لشيء قدر إال العلم وأھلھ وال یتخذ علمھ من جملة الحرف والمكاسب وآلة الكسب

واألموال ومن كان بخالف ذلك حكیم زور وبنھرج ، فكذلك من كانت أخالقھ خالل من ذكرنا ال 
  )٤())یعد من جملة الحكماء  

ویقول الفارابي أیضا في كتابھ التنبیھ على سبیل السعادة على كل من یرید تعلم الفلسفة البد أن 
یقول یجب أن یكون صبورًا ( تزم بالصبر والصدق والعدل وعفة النفس ومحبًا للخیر حیث یل

 محبًا للصدق وأھلھ والعدل وأھلھ غیر جموح وال -  بالطبع -على الكد الذي ینالھ في التعلیم 
لجوج فیما یھواه ، وأن یكون غیر شره على المأكول والمشروب وأن یكون كبیر النفس عما 

ناس ، وأن یكون ورعًا سھل اإلنقیاد للخیر والعدل عسر اإلنقیاد للشر والجور ، وان یشین عند ال
  )٥(.یكون مع ذلك متمسكًا بالفضائل 

ن یطلب الفلسفة ومعنى ذلك أنھ مما سبق یتبین لنا أن الفارابي یحدد شروطًا أخالقیة لمن یرید أ
  كان یستخدم المنھج األخالقي من خالل أحكام الفطرة اإلنسانیة باعتبارھا مصدرًا ومصدر من 

  .أھم مصادر الخیر والشر والفضیلة والرذیلة 

  -:أنواع الفضائل والرذائل المترتبة على المسؤولیة الجزاء عند الفارابي : سابعًا 
                                                             

  .٣١ ص – الفارابي – منتزعة فصول )١(
  .٦٣ ص – الفارابي – السعادة تحصیل )٢(
  .٣٦ ، ٣٥ ص – الفارابي – منتزعة فصول )٣(
 .٤٤ص - سابق مصدر - البیھقي - اإلسالم حكماء تاریخ )٤(
 .١٣٦ص - ٤ط-مصر - المعارف دار - محمود الحلیم عبد. د - اإلسالم في الفلسفي التفكیر )٥(



لفارابي قد تحدث عن مفھوم الضمیر الخلقي من خالل اإللزام فیما مضى یتضح لنا أن ا
واإللتزام األخالقي ، وبین لنا أن الضمیر الخلقي ھو الحاسة الفطریة التي تفرق بین الخیر 
والشر ،  وأنھ القوة الفطریة المدركة المودعة في باطن كل فرد والضمیر الخلقي ھو ایضا القوة 

ومن الجدیر بالذكر نجد أن الفارابي . ر والشرا ال والحسن والقبیح التي تعتبر المرجع لبیان الخی
حدد لنا سمات وخصائص الضمیر اإلنساني  من اجل دعائم الفعل اإلنساني فمن أھم ھذه 
الخصائص  أن الضمیر ھو قوة من قوى النفس البشري المركبة من عناصر عقلیة وإرادیة  

  .أثر بعوامل التربیة والبیئة ووجدانیة في وحدة متكاملة وأن الضمیر یت

ونالحظ أن الفارابي استطاع أن یحدد لنا مصادر اإللزام الخلقي من خالل مؤلفاتھ الخاصة 
ومن أھم مصادر . فیقول إن اإللزام الخلقي ھو الذي یساعد على قیام ویناء الفعل األخالقي 

ف ما استقرت علیھ النفوس اإللزام الخلقي عنده وھي العادات والتقالید واألعراف ، ألن العر
بشھادة العقول ومن مصادر اإللزام الخلقي عنده القوانین الوضعیة للمجتمع وھذه القوانین عبارة 
مجموعة من القواعد تنظم العالقات اإلجتماعیة مثل القانون الدیني والقانون الخلقي ، والقانون 

  .الطبیعي   
ي العقل والضمیر اإلنساني وما ینتج عنھما من ومن أھم مصادر اإللزام الخلقي عند الفاراب* 

قواعد ملزمة للسلوك البشري للتمییز بین الخیر والشر والفضائل والرذائل لذلك نجد الفارابي 
الفضیلة  (( - :یستخدم المنھج المقارن في دراسة الفضائل والرذائل حیث یقول أوًال عن الفضائل 

  )١(. )) على ما أوجبھ الناموس كانت فضیلة إلھیة  ھي التي متى استعملھا صاحبھا: اإلنسانیة 

وھذا المعنى یفید أھمیة الفضیلة اإلنسانیة المتمیز بھا اإلنسان ، ألنھ مكلف بالعقل فیجعلھ یحترم 
  .ألخالقي من خالل المجتمع القوانین والنوامیس المتبعة في المجتمع اإلنساني أي اتباع اإللزام ا

ھي (( وھناك الفضیلة الفكریة وھي المستخدمة في قیام الرئاسة والدولة ویقول الفارابي عنھا 
الفضیلة الفكریة التي یستنبط بھا ما ھو أنفع وأجمل في الغایات المشتركة عند الوارد والمشترك 

  ) ٢(.  ))دد طویلةلألم أو ألمة أو لمدینة فیما كان منھا ال یستبدل إال في م

ولكي یفسر لنا الفارابي أھمیة الفضائل في بناء المجتمعات اإلنسانیة ،وھذه الفضائل جاءت من 
خالل اإللزام واإللتزام األخالقي عند اإلنسان حیث یقول األشیاء اإلنسانیة إذا حصلت لھم بھا 

  -:في الحیاة األولى والسعادة القصوى في الحیاة األخرى ، أربعة أجناس السعادة الدنیا 
  . الفضائل النظریة -١
  . الفضائل الفكریة -٢
  . الفضائل الخلقیة -٣
   الفضائل العملیة -٤
  )٣(.الفضائل النظریة ھي العلوم والغرض األقصى منھا تحصیل الموجودات  و

الفضائل ھیئات نفسانیة  ((الل دراسة الفارابي للفضائل بوجھ عام فیقول عنھا فیما مضى من خ
  )١())بھا یفعل اإلنسان الخیرات واألفعال الجمیلة  

                                                             
 .٤١٤ص - سابق مصدر - الفارابي - والرسوم الحدود )١(
 .٧١ص - سابق مصدر - الفارابي - السعادة تحصیل )٢(
 .٤٩ص - السابق المصدر )٣(



نفسانیة القوة ال(( ویقول أیضًا الفارابي عن قیام الفضائل األخالقیة عن طریق القوة النفسانیة 
المفطورة في اإلنسان التي بھا یمیز التمییز الخاص باإلنسان دون سواء من الحیوان وھي التي 
بھا یحصل لإلنسان المعقوالت والعلوم والصناعة وبھا تكون بھا یمیز بین الجمیل والقبیح من 

  )٢())األفعال 

  -:ي أھم الرذائل  عند الفاراب*

  -: رذیلة الجبن -١

یقول عنھا الفارابي والزیادة في اإلقدام علیھا تكسب التھور والنقصان في اإلقدام یكسب الجبن 
   )٣(.وھو خلق قبیح 

  -: رذیلة الحمق -٢

ون تخیلھ للمشھورات الحمق ھو أن یك(( ورذیلة الحمق مھمة عند الفارابي لذلك یقول عنھا 
فیكون فعلھ ومشورتھ على حسب ما تخیل لھ ریتھ الفاسدة ، ... سلیما وعنده تجارب محفوضة  

فلذلك یكون األحمق في أول ما تشاھده صورتھ صور عاقل ، ویكون مقصده صحیحًا ، وكثیرًا 
  )٤())ما توقعھ رویتھ في الشر 

   - : رذیلة التمویھات والمخادعات والغرور-٣

ویكون رئیسھا األول ممن أوھما أنھ (( وھي موجودة في المدینة الضالة فیقول عنھا الفارابي 
  )٥())یوحي إلیھ من غیر كذلك ویكون قد استعمل في ذلك التمویھات والمخادعات والغرور

  -: رذیلة التمویھ في الوصل إلى الحق -٤

وأما السوفسطائیة فھي الصناعة المشتملة على الموجودات (( یقول الفارابي عن السوفسطائیة 
من حیث یموه ویغالط بھا ، ویصور الحق منھا بصورة الباطل والباطل بصورة الحق ، ومبلغھا 

 ، إذن من خالل المقارنة بین الفضائل والردائل یتبن لنا الحكم الخلقي )٦())في الحق الصد عنھ 
مرتبط بالنیة ألن النوایا ھي مناط الحكم الخلقي فمتى حسنت النیة وكان القصد جدًا كان العمل 

  .نتیجة رذیلة خیرًا مھما كانت نتیجتھ ، وإذا كانت نیة عكس ذلك كانت ال
فيما مضى يتبين لنا أن الفارابي من خالل شرحه للفضائل والرذائل نجد أتهما ينتجان من *

  خالل المسؤولية والجزاء

   بـیـقـتع

                                                                                                                                                                              
 .٤١٢ ص - سابق مصدر - الفارابي عند والرسوم الحدود )١(
 .٣٧-٣٦ص - الفارابي - العلوم إحصاء )٢(
 .٣٦ - سابق مصدر - الفارابي - منتزعة فصول )٣(
 .١٣٣ص - سابق مصدر - الفارابي - الفاضلة المدینة أھل أراء )٤(
  .الصفحة نفس - السابق المصدر )٥(
 .٢٩ص - سابق مصدر - فخري ماجد.د - تح - فارابيال منطق على باجھ ابن تقالید )٦(



وھكذا قد تبین لنا بعد استعراض آراء الفارابي في الفعل اإلنساني أنھ جاء متسقًا تمامًا مع تعالیم 
لفارابي في الفعل اإلنساني تھدف إلى تھذیب النفوس الشریعة اإلسالمیة ، وكانت نظریة ا

  . باألخالق والواجبات 

  . من حقائق الفعل اإلنساني عند الفارابي الحریة واالختیار وكونھ عالمًا قادرًا 

من دعائم الفعل اإلنساني عند الفارابي اإللزام ویسمى واجبًا ومن شروطھ التعلیق أو یجب على 
  .  حتى یصل إلى األخالق الحمیدة المكلف طاعة اهللا بفعلھ

  . تناول الفارابي مصادر اإللزام وھي الفطرة ویستدل باألدلة النقلیة على ذلك 

من دراسة الفارابي لمصادر اإللزام یستنتج المسئولیة األخالقیة وتصور حریة اإلرادة ، وبین 
  . عالقة الضمیر بالمسئولیة 

تكون مرتبطة بالتكلیف ، ومرتبطة فیما ینبغي أن من شروط الفطرة عند الفارابي ال بد أن 
  . یسعى إلیھ اإلنسان أي النظر إلى األفضل واألحسن ، واختیار األفعال الجمیلة الطیبة 

  . الفطرة السلیمة ھي االستعداد إلصابة الحق والتمییز بین الخیر والشر 

 أخرى رسائل وبضع فاضلةال المدینة فألف واألخالق السیاسة إلى الفارابي عنایة اتجھت وقد
 الدولة صالح في رأیھ وجملة ، السعادة سبل على والتنبیھ ، المدنیة والسیاسات ، السعادة منھا
   . الفاضلة األخالق على تقوم أن یجب أنھا

   . مثل عنده والرذائل وعملیة وخلقیة وفكریة نظریة : أنواع ثالثة عنده الفضائل

 العلوم وھي النظریة بالفضائل وعالقتھ اإلنساني الفعل مفھوم والتفصیل بالشرح الفارابي تناول
 تحصل وأخرى ، بدیھیة فطریة علوم قسمان وھي ، بالموجودات المعرفة تستھدف التي المختلفة
   . والتعلم والتعلیم والفحص بالتأمل

 ثم عینیھ أمام اإلنسان ینصبھا التي الغایات تحصیل في النافعة الفكریة بالفضائل الفارابي أھتم
   .كذلك جمیلة نافعة الوسائل كانت جمیلة نافعة الغایات كانت ما وبمقدار تحقیقھا إلى یسعى

الفارابي بتعریف الحكم الخلقي من خالل المقارنة بین الفضائل والرذائل فیعرفھ لنا  اھتم لقد
 األخالق فیقول الحكم الخلقي ھو تقدیر العمل الخلقي على أساس ما ألفتھ ضمائرنا من مبادئ

   .وقواعدھا

 بھا والتحلي عنھا البحث علینا وواجب ، المعرفة حق ربھ عرف إنسان لكل ضرورة واألخالق
  .الدارین في السعادة طریق لإلنسانیة ترسم ألنھا

  

  

  المصادر والمراجع 



   -:أوًال المصادر 

  : القرآن الكریم 

  .طبعة بدون – القاھرة – المتنبي مكتبة – القفطي – الحكماء بأخبار العلماء أخبار .١

 مكتبة – محمد حسن ممدوح تحقیق – البیھقي الدین ظھیر – اإلسالم حكماء تاریخ .٢
  .م ١٩٩٦ - ھـ ١٤١٧ – األولى الطبعة – الدینیة الثقافة

 – دار المشرق –ماجد فخري /  تحقیق د–تعالیق ابن باجا على منطق الفارابي  .٣
 . م ١٩٩٤ – الطبعة األولى –بیروت 

  .م ٢٠٠٢ – ٢ط– لبنان – بیروت – العلمیة الكتب دار – الجرجاني – عریفاتالت .٤

  .١٩٨٥ - ٤ط -  المعارف دار - محمود الحلیم عبد. د - اإلسالم في الفلسفي التفكیر .٥

 الطبعة األولى – دار الھالل –علي بوم لحم /  تحقیق د–إحصاء العلوم : الفارابي  .٦
 . م ١٩٩٦ –

 الطبعة –ألبیر نصر نادر /  قدم وعلق علیھ د–دینة الفاضلة آراء أھل الم: الفارابي  .٧
 . م ١٩٩٦ –السابعة 

 الطبعة – عالم الكتب –جعفر آل یاسین / تحقیق د: الحدود والرسوم : الفارابي  .٨
 .  م ١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٥ –األولى 

 دار المشرق بیروت –محسن مھدي /  حققھا د–الملة ونصوص أخرى : الفارابي  .٩
 . م ٢٠٠١ –ثالثة  الطبعة ال–

 دار األندلس للطباعة –جعفر آل یاسین /  تحقیق د–تحصیل السعادة : الفارابي  .١٠
 . م ١٩٨١ - ھـ ١٤٠١ – الطبعة األولى –والنشر 

 – محسن مھدي – تحقیق –رسالة األسئلة الالمعة واألجوبة الجامعة : الفارابي  .١١
 . م ٢٠٠١ – بیروت – دار المشرق –الطبعة الثالثة 

 بیروت – دار الشرق –فوزي متري النجار /  تحقیق د–فصول منتزعة : رابي الفا .١٢
 . م ١٩٩٣ – الطبعة الثانیة –

  .م ١٩٦٢ – العامة المصریة المؤسسة – األھواني فؤاد أحمد/ د – اإلسالمیة الفلسفة .١٣

       ١٩٩٤- ھـ١٤١٤ –العالمي الكتاب دار -٢ج–١ط – صلیبا جمیل/ د – الفلسفي المعجم .١٤

  .م ١٩٦٦ – القاھرة – وآخرون وھبة مراد/ د – الفلسفي مالمعج .١٥

 


