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 اإلهداء  
 بسم اهلل الرحمن الرحيم  

 " وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه و بالوالدين إحسانا "

 من سورة اإلسراء . 32 :اآلية

أهدي ثمرة جهدي إلى التي حملتني تسعا و أرضعتني جولين ، والتي مهما  
ق لت أو فعلت ف لن أوفيها حقها حفظها اهلل ورعاها ، وإلى التي لو جاز السجود  

الغالية " التي كان دعاءها دائما هو سر    "اهلل لسجدت لها نبع الحنان أميلغير  
 نجاحي .

و إالى الذي فطرني اهلل بحبه و اإلحسان إليه ، إلى الذي علمني علم األخالق قبل  
 علم القراءة

و الكتابة و الذي جاهد عواصف الحياة من أجلي وكان سند الي  وعونا أطال  
 رعاه اهلل. "بيب  الح"اهلل في عمره والدي  

إلى أغلى ما وهبني اهلل في هذه الحياة ، إلى التي تعلمت منها أن الحياة كف اح  
 و تحدي وسالحها الصبر واألمل إلى أختي الغالية " نورة ".

–التي لم تبخل عليا يوما بدعاءها  "جدتي العزيزة و الغالية  " ىوكذلك ال أنس
 أطال اهلل في عمرها .

 و األصدق اء .  و إلى كافة الزمالء

 –عائشة   -



 اإلهداء
الحمد هلل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، سبحانك ال نحصي ثناًءا عليك أنت كما أثنيت  

على نفسك خلقت ف أبدعت ف أعطيت ف أفضت ف ال حصر لنعمك وال حدود لفضلك و صلي  
 اهلل وسلم على محمد أشرف عبادك و أكمل خلقك خاتم المرسلين ومعلم المعلمين .

حسن لذة في الوجود أن أهدي عصارة المجهود و تعب السنين الطوال إلى من كانت  أ 
 .إال بهما  وال أحيا    أهتدي به إلى من درست ألجلهمادعواتهما النور الذي  

 أمي .  . إليكإلى تلك الوحيدة ...... وهي الجميع ...... هي الحياة بأكملها ....

 مل ....... إليك أبي أطال اهلل عمرك .اة  و الحياة أإلى من علمني أنا األمل حي

 .ريمة  يا توأم روحي أختي  اليك  من ال تحزن لحزني ...... بل تجعلني أبتسم  إلى  

 إلى خاتم عائلتي  أخي المشاغب و المدلل إسالم .

 إلى سندي في الحياة أخي ميلود وزوجته و أوالده .

 .ما  في عمرك"جدي و جدتي" أطال اهلل  فرحتي بدونهم    إلى من ال تكتمل

 إلى شموع العائلة كل  خاالتي و أخوالي .

 إلى صديقة العمر و رفيقة الدرب إلى ف اطمة عباسي و كل عائلتها .

إلى كل الصديق ات و الزميالت في الجامعة : عائشة ، أمال ، رندة ، أمينة ، سلمى و كل  
 . 3102طلبة الف لسفة الدفعة األولى  

                                                  ليك ينحني الحرف حباً و أمال ....... إلى أحالمي التي لم  إلى من في الحياة حياة ...... إ
 أحالم                                                                    تكتمل بعد .



 تقديرشكر و 
 الحمد هلل حمدا كثيرا يكون عليه تمام  الشكر بما أنعم علينا

الحمد هلل الواحد القهار العزيز الجبار الذي ال تخفى عليه األسرار وال تدركه  
 األبصار وكل شيء عنده بمقدار

الحمد هلل على توفيقنا وتنوير دربنا و إنجازنا لهذا العمل الذي نرجوا أن  
 يكون في ميزان حسناتنا .

 نتقدم بجزيل الشكر إلى األستاذة المشرفة "دباش حبيبة"
والتي كانت لها مهمة اإلشراف والتوجيه ، لما قدمته لنا من مساعدة وعناية و  

مل ، وزادتنا روح المواظبة و اإلجتهاد  التي لم تبخل علينا بنصائحها في هذا الع
 من خالل اإلنتق اءات و التوجيهات التي قدمتها لنا .

 ف لها منا أسمى عبارات التقدير و اإلحترام، وأنبل سمات العرف ان.  
في لجنة المناقشة   ف اضل  كر  الجزيل إلى أساتذتنا األوكذلك نتقدم بالش

حللها و تقويم معوجها   لتفضلهم علينا بقبول مناقشة هذه الرسالة فهم أهل لسد
 سائلين اهلل الكريم أن يجازيهم .

كما ال يفوتنا أن نتقدم بالشكر الخاص إلى كافة أساتذة قسم الف لسفة جامعة  
نا  ق المة الذين وجهونا عند الحاجة وأشرفوا على تكويننا طوال مدة دراست

 بالجامعة .
وجه بالتحية و الشكر إلى كل من ساعدنا في إعداد هذا العمل من  تنوكذلك  

 .باألخص أمينة بن جميل    وعامة  بعيد أو من قريب  
وفي األخير نسأل اهلل العلي القدير أن ينفع بهذا العمل ق ارئه ، و أن يتقبله في  

 ميزان الحسنات إنه سميع قريب مجيب للدعوات .
 



 الخطة
 

  المقدمة

 المدينة الفاضلة عند أفالطون ماهية  الفصل األول :

 المبحث األول : السياسة عند أفالطون 

 المطلب األول : العدالة

 المطلب الثاني : أنظمة الحكم 

 المطلب الثالث : صفات الحارس و الحاكم 

 المطلب الرابع : المرأة و السياسة 

 الشيوعية في فكر أفالطون  المطلب الخامس :

 المبحث الثاني : األخالق عن أفالطون 

 المطلب األول : التربية و التعليم 

 المطلب الثاني : مبادئ السلوك األخالقي 

 المطلب الثالث : الخير و السعادة 

 المطلب الرابع : الحب و الجمال 

 المطلب الخامس : الفضيلة 

 الجمهورية في دولة القوانين  المبحث الثالث :

 المطلب األول : أنظمة الحكم 

 المطلب الثاني : النظام السياسي 



 الخطة
 

 االجتماعيالمطلب الثالث : النظام 

 االقتصاديالمطلب الرابع : النظام 

 االقتصاديالمطلب الخامس : النظام التربوي و 

 الفارابيالفصل الثاني : ماهية المدينة الفاضلة عند 

 ألول : أهمية التجمع البشري المبحث ا

 البشري  االجتماعالمطلب األول : ضرورة 

 المطلب الثاني : أنواع المجتمعات 

 المبحث الثاني : التصور العضوي للمدينة الفاضلة 

 المطلب األول : المدينة الفاضلة و التصور العضوي لها 

 المطلب الثاني : خصال رئيس المدينة الفاضلة 

 مكانة الحاكم في الدولة وطبيعة الحكم  المطلب الثالث :

 المطلب الرابع : سلطات الحاكم و اختصاصاته 

 المبحث الثالث : أهل المدينة الفاضلة 

 المطلب األول : صفات أهل المدينة الفاضلة 

 المطلب الثاني : المعارف المشتركة ألهل المدينة الفاضلة 

 المطلب الثالث : مصير أهل المدينة الفاضلة 

 



 الخطة
 

 ومصير أهلها المدن المضادة للمدينة الفاضلةالمبحث الرابع :

 المطلب األول : المدن المضادة للمدينة الفاضلة 

 للمدينة الفاضلةأهل المدن المضادة خصالالمطلب الثاني :

 المطلب الثالث: مصير أهل المدن المضادةللمدينة الفاضلة

 رابياختالف بين أفالطون و الفالفصل الثالث : نقاط اال

 األول : نقاط التشابه المبحث 

 ختالفالثاني : نقاط االالمبحث 

 نقد و تقييم 

 خاتمة 
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 أ

إن اإلنسان مازال يفكر في تحقيق نظام سياسي لمجتمعه يكفل السععاة  لجميعا المعناننين 
ن  صعة فراهرعم معن  نتحقيق العةالة بعين ففعراةو ن عة كعان الف سعفة ي رجعنن لهنعات كعرر  تفكيعر م

حيع  فم مفرعنم السععاة  ،  المجمعن ن  السياسية االجتماعية التي فيرا صع   لهفعرةكتى النظريات 
 فاإلنسان مةني بالنبا نرفا يته نسععاةته،  في مجتما صالح التي ينكة ا االنسان ال تتحقق إال

حعةياا فعي ن  ةععا  اإلصع   فنفسعرم  عةيمان  ن عة فجرعة الف سعفة،  سععاةتهن  ر ينة برفا ية المجتما
لكععن لععم يتجععانز فمععر م ننععاق حهععم ل يعع  فععي ننمععه ن  لععة الفاةععهة فن المجتمععا الفاةععلتصععنر الةن 
نلعععل السععب  فععي  لععء فن بنععا  االجتمععاعي العع ق تصععنرو كععان ينقصععه مععن المقنمععات ،  مسععرحية

كمعععا كعععان ينقصعععه ،  األصعععهية معععا يمنحعععه التماسعععء نيعنيعععه صععع بة الصعععناعة نصعععمنة المقانمعععة
ةعاتععه ن   لء ظهععت المجتمععات التععي تصعنرن ا ف سععفة االصع  لع النا ععان  الم  معة بععين التصعنر

 فعالتنبيق العمهعي لكعل فكعر ،  معا النا عا عنعة التنبيعق العمهعي االنسعجاممجرة فمنيات تتمرة عهى 
 فصععالترا فن  نهرععان  الحكععم العع ق ال ي نععص بععين صععنا  النظريععةن  فن نظريععة  ععن المعيععار الععة يق

 عةم فصالترا.ن 

نفبعرز  ع و المظعا ر كعين   ر ال ينبغعي فن تكعنن منةعن   ع  لهمجتما الفاةل مظا ن 
 عع و المظععا ر تةععمن ن  لمعنيععات التنععنر ناالسععتجابة  ال يععراألمععن ن يععام العةالععة نسععينر  نععناز  

نكعل  لعء لعم يتحقعق ،  بقا  الع  ات اإلنسعانية مترابنعة نيسعنة ا الصعفا  فعي تفاعهرعا معا الحيعا 
 نعهععى رفسععرم كععل مععن فف نععنن،  الف سععفة نةعععا  االصعع  فععي المجتمععا الفاةععل العع ق تصععنرو 

الفكرية السياسية لكل من فف ننن نالفارابي فعي منةعن  تيسعيت مجتمعا  اآلرا نتحتل   الفارابين 
البععععاحاين فععععي العهععععنم  با تمععععام اآلرا فاةععععل فن بمعنععععى ف ععععر فععععي تيسععععيت مةنيععععة مااليععععة صععععةار  

ناعيعة فعي  انن  عةإ ا فن ففكار ما  عة ماهعت ،  نصالفهسفة السياسية عهى نجه ال صن  السياسية
العةالعة اعم نةعا مناصعفات  اصعة ن  تحقيعق السععاة ن  ميةان بنا  ةنلة تقعنم عهعى فسعات المعرفعة

نرغعم   مااليعهفاةعهة  الةنلعة بانتمعا األفراة نغير ا من االمعنر التعي تتعهعق  نتكتتالقاة   ال تيار
فف نععنن نالفععارابي إال فن اال يععر  ععة نابقععت ففكععارو  تنععابق الزمععان نالمكععان لععة  كععل مععن انعععةام

ال نجانعع  الحقيقععة إ ا ن  فعتقععة فننععا ال ن نععص فععي  نلنععان  ففكععار فف نععنن فععي العةيععة مععن القةععايا
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فرن ال بعة فن يننهعق معن  ا تصاةية ررنا بين فق مفكريه إص   ظا ر  اجتماعية فن سياسية فن 
الصعععبة ن  فجنبععة مقنعععة نكععافية لتهععء المكععاكل الحععاة حعع  عععن ب هفيععات تةفعععه لهن  فسععبا ن  ةنافععا

 المصعععهح كهرعععم منكعععغهنن بعععيمنرن  المفكعععرن  االةيععع ن  نال كعععء فن الفيهسعععن ،  التعععي يعانيرعععا كععععبه
التعععي المكعععاكل الةراسعععة  عععي نفسعععرا ن   ةعععايا مجتمععععاترم فالمعععاة  ال عععام التعععي يتنانلننرعععا بالبحععع ن 

معنرم يننهعق فعي عع م المكعكهة بنريقعة منرجيعة يعانيرا الكع  ب اتعه ننفسعه نغيعر فن كعل ناحعة 
فغايععة االصعع حي االجتمععاعي السياسععي الفهسععفي يتغيععر مععن زمععن ،  بنععرق عهميععة يسععهكران  معينععة

المكاكل الم تصة لكعل مجتمعا فعي عصعر مععين نلكعن عامعل العزمن ال ن  الى ا ر نفق الظرن 
هعنال نم رجعات نفعيعة معن  ع ل يهع  ةنرا في تككيل ال نا  الفهسفي لة  الفرة بل ينجه لنا ح

 لععء فننععا نعععيل فععي الععننن ،  بينةععاعنا الحاليععة االجتماعيععةن  الةينيععةن  ألنةععا  السياسععية مقارنععة
ن عي نفعت األنةعا  التعي كعرة ا معن  بعل العصعر  التسعي  نالتعة نرن  العربي فترات معن التكعتت

ي تنالت عهى حيعا  مةينتعه حي  لم تكن فهسفة فف ننن إال صة  لألزمات العتيقة الت،  الينناني
   نمعارء ن  نتمر  فتر  عصية من تاري را من م،  ال الة  فتينا

 ق م . 5التي مز ت فنصال ب ةو من  نراية القرن 

،  نلقععة ظرععرت فهسععفته نسععا ت كععل تهععء العصععنر التععي تكععابرت ظرنفرععا نظععرن  عصععرو
لنعناحي الحيعا  كع لء كعان فعي جميعا ا اال عت التن  االةعنراباتعصر ال ير  الحكعيم فيعه سعن  

النا عععا حعععنل فف نعععنن الععع ق فحعععت برععع و الغربعععة فيصعععبح معععن المسعععتحيل عنعععةو فن تحعععل مكعععكهة 
إ  فن فف نععنن تععيار كايععرا بعععة إةانععة ،  الحقيقععة الفهسععفية بغيععر فن تحععل مكععكهة العةالععة السياسععية

 من التساؤالت :اجبارو عهى تجر  السم في ن  لء بيف ننن الى نر  العةية ن  فستا   سقران

كيعع  يمكععن لحكنمععة منت بععة ةيمقرانيععا فن تقتععل ففةععل البكععر   فال يعنععى  لععء فن  نععاء 
إلععععى مععععن الكععععر فن تقتععععل ،  لمفرععععنم ال يععععر نالكععععر بكععععكل ف ععععصن  مكععععكهة فععععي تصععععنر ا لهحكععععم

فلعم يكعن  هع  سعقران مفعمعا ، الفيهسن  الحكيم ال ق كرت حياتعه لتنعيعة البكعر نتعربيترم نتاقعيفرم
 كل فبنا  التع  ةنن استانا  فهما ا  تهنو إ ن  ن  المجتمان  ال ير لهةنلةيح  
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 عع و األسععههة نغير ععا  ععي التععي  ععاةت فف نععنن الععى اال تمععام بالسياسععة نمعهععنم فنععه كععان فععي فنل 
نبععة ا ،  سععنة 82كععبابه عنععةما حكمععنا بععالمنت عهععى فسععتا و المبجععل سععقران حيعع  كععان فععي عمععر 

 تكععكيل الةنلععة بحيعع  فالن  فععي الكععؤنن العامععة نكيفيععة تنظععيم المجتمععامععن  لععء التععاريي را  يفكععر 
فعي صعه  الفهسعفة السياسعية  ترتك  بعة الينم حما ة ة مة من   ا النن  نكانت مسعيلة العةالعة

ألف نععنن فرععن ال يريععة منعع   لععء الحععين تصععةر الةنلععة  ععرارا ظالمععا بحععق اق كعع ص بعععة كععل مععا 
 تكعافص االنسعان ال يعر ال الكعريرن  لعه تعا ع  المجعرم ال البعر إنه يرية ةن ،  حصل لسقران العظيم
لكتععا   سععننات ننيهععة نتجععت مؤلفععات فف نععنن السياسععة اسععتمرالعع ق  العميععقنعععن  عع ا التفكيععر 

 ععع ين المعععؤلفين  عععام بتقعععةيم حعععاال مااليعععا لمكعععكهة السياسعععية  فعععين  الجمرنريعععة معععا  نكتعععا  القعععنانين
 ةا ل المةينة الفاةهة .

ةو فيةا عنه فبن ناصر محمة الفارابي الع ق يععة المعهعم الاعاني لهفكعر الفهسعفي ن  ا ما نج
رج األف نععععنني فععععي كتابععععه فرا  ف ععععل المةنيععععة نالعععع اتبععععافنل فيهسععععن  فععععي اإلسعععع م ن  بعععععة فرسععععنن

 النزاععاتن   لء فنه كرة فيةا العصر الع ق ععال فيعه مظعا ر م تهفعة معن الصعراعات، الفاةهة
 يمنععععة ن  ننغيعععان،  السياسعععين  فن المعععع  بي،  التنععععر  الفكعععرق نالعق نعععين  التعصععع ،  ن نالتقاتعععل

فقعة كانعت البيهعة اإلسع مية التعي عاكعرا فيهسعنفنا فعي ،  ال عرنم ععن المهعةن  الكفعرن  منجة اإللحعاة
نفسعاة  ا تصعاةيةن  اجتماعيةن  الظهم نتيجة عنامل سياسيةن  ال ن ن   لء العصر تسنة ا الفنةى

بعع   انعةال عنبي عهى م ته  فجزا  ال  فعة العباسعية ممعا فة  إلعى نظام الحكم، نالتسهن الك
غيعر ان  ع و العنامعل لعم ،  ال  فة العباسية الى مجمنعة من العةني ت انقسامن  الحركات الانرية
تفتحرععععا لتبنععععي فععععي  ةععععم  عععع و التيععععارات الصععععا بة ن  عاهقععععا فمععععام عبقريععععة الفععععارابين  تقعععع  حععععاه 

االجتماعيععة ممععا ن  نظرياتععه السياسععية السععتقا سععببا ةفععا بالفععارابي  التععي كانععتن  المصععحنبة بععالتنتر
االعمال ال ف   ية في  لء العصعر نكعل  ع و ن  الفجنرن  الفسقن  فبصرته نرفته عيناو من الفحل

المظا ر جعهت المعهم الااني ينر  عهعى نفسعه ععة  اسعههة معا  كيع  يمكعن ل  فعة إسع مية فن 
 الفجععععنر   نكيعععع  يمكععععن لنظععععام الحكععععم فن يسععععنةو الفسععععاة نالتسععععهنن  يسععععنة فيرععععا كععععل  عععع ا الظهععععم

التعي ن  المسعانا ن  العنصرية   فليت   ا منا ةا لكل ما جا  به اإلس م  اصة لمفرنمي العةالعةن 
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العصععر العع ق عععال فيععه الفععارابي حيعع  ن  ال ينجععة لرمععا تجسععية فععي نظععام حكععم ال  فععة العباسععية
كععل  انتكععارن  سياسععة الععرق ظرععنرن  العبيععةن  ات األغنيععا النبقععن  سياسععة التحسععت بععين النععات تنغعع

الك   نكل  لء سببه فساة الحكم ال  فعة ن نكعل  لعء يرجعا فعي االسعات لحعاكم ن  اننا  ال يانة
 الةنلععة كععل  عع و التسععاؤالت نغير ععا  ععاةت الفععارابي إلععى ال ععرنم بتمععر  فكععرو بعععة  نظريععات سياسععية

،  ظريععة المةنيععة الفاةععهةنمععن ف مرععا ن  الحععاكم الماععالين  ةالمااليعع برععا إلععى الةنلععة صععبناي ناجتماعيععة
ففكععار م لهمجتمعا مععن ن  المصعهحين بتقععةيم نظريعاترمن  الحكمعا ن  ممعا ال كعء فيععه فن  يعام الف سععفةن 

 ناعععة مععن ن  السياسععية كععان عهععى فسععتن  االجتماعيععةن  القععنانين اإلصعع حيةن  فجععل إيجععاة االنظمععة
الةينيعة النعي بعرزت فعي ن  السياسعيةن  تهء العنامل االجتماعيعة الماالية لةرنر  حتمية تجاون  العةالة

الفععارابي فععي ن  السياسععة لكععل مععن اف نععننن  الفكريععة اآلرا نمععن  عع ل  األزمنععةن  م تهعع  العصععنر
العةالعة ن  إص حي بالةرجة األنلى  عاهم عهعى تحقيعق السععاة   ن مكرن ن  تيسيسرما لمةينة ماالية
الفععارابي حععنل الفكععر ن  الةراسععة مقارنععة بععين فرا  فف نععنن فكععان منةععن ،  فععي المجتمععا الفاةععل

 في المةينة الفاةهة . االجتماعي السياسي

ن عة كانععت  نعاء فسععبا   اتيعة نمنةععنعية فةت بنععا العى ا تبععار منةعن  المةنيععة الفاةععهة 
 حي  تماهت االسبا  ال اتية في :،  الفارابين  كالةراسة مقارنة بين فرا  فف ننن

الفععارابي ن  ألف نععنن ارنععاا تينكععان  ناإلسعع مي اليننععاني اسععة الفكععر السياسععيبةر  ا تمامنععا
  الفاصعععهةمعععرجعين فساسعععيين لةراسعععة نظريعععة المةنيعععة  العتبار معععا لعععء ن  كنمعععن جين لرععع و الةراسعععة

لمعا يحم نععه معن افكععار جعة را يعة فعع  كعء فن بحانععا لرع و االفكععار  عة يزنةنععا  ا تيار مععافيةعا تعم ن 
نكع لء معن ،  بمهكات فكرية تجعهنا ف ةر عهى مناجرة الحيا  بكل معا تحمهعه معن مكعاكل نعرا يعل

السياسعية ناالجتماعيعة ن  األسبا  ال اتية إبعراز ال نعنن العريةعة التعي تةعمنترا األفكعار الفهسعفية
نكعع لء التععةر  عهععى المنرجيععة لعهميععة ،  الفععارابي فععي نظريععة المةنيععة الفاةععهةن  نلكععل مععن فف نععن 

 لعء ن  قارنعة لنظريعة سياسعية ن عي نظريعة المةنيعة الفاةعهةمإلجرا  الةراسات لهنصعنل إلعى ةراسعة 
مععن فجععل النصععنل لرسععم  نععنن ناسعععة المعععالم تفصععل بععين النظععريتين فمععا فيمععا ي ععص األسععبا  

 المنةنعية فتماهت في :
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محةنةيععة الةراسععات السععابقة التععي لععم تكععن  ععاةر  عهععى تنةععيح الغمععن  العع ق يككعع  عععن 
الفعارابي كمععا لعم تككع  عععن اسعتق لية التفكيعر عنععة الفعارابي نعععةم ن  الع  عة الفكريعة بععين فف نعنن

ن عع ا يككعع  حقععاهق تاري يععة حععنل الرنيععة ،  بيفكععاروتبعيتععه كهرععا لفكععر فف نععنن رغععم تععيارو الكبيععر 
 السعهبية التعي ف ع  ا العبع  تمحعن النظعر ن  مية نفق ةراسات معاصر  تكك  النجه اال راالس 

نكع لء معن االسعبا  ،  كما تبين فن الفكعر الفهسعفي عبعار  ععن عمهيعة تراكميعة،  عن فكر الفارابي
التنعية بي ميعة المعرفيعة ن  انتباو الةارسين لر ا المنةن  تلفن  المنةنعية اارا  المكتبة الجامعية

 .القيمة

 عع ا  ال تيارنععاالمنةععنعية التععي  كرنا ععا نكانععت سععببا ن  ال اتيععة نمععن  عع ل  عع و االسععبا 
 :لتي  منا برا ننر  االككال االتيالمنةن  نمن   ل الةراسة ا

كيففنظر فف ظكفففظطفف ظالفاففب ظبنظرفف  نماظظر  يففضظنظط ظيففضظنظر نففيضظ ظب فففظ   مفف ظر  يففضظ
ظنظر  نماظإط دندنظظر  يضظالفاب ظ 

 بالنسبة لتساؤالت الفرعية فري : فما

الفعععارابي إلعععى التفكيعععر فعععي نظريعععة المةنيعععة ن  معععا ي المرجعيعععات التعععي ةفععععت كعععل معععن فف نعععنن-1
 الفاةهة  

 الفارابي  ن  السياسية عنة كل من فف ننن اآلرا ما ي ف م -8

 فم  ن مستقل تماما عن فكر فف ننن   تقهيةق فكر الفارابي-3

 لععء مععن ن  المععنرج التحهيهععي المقععارن اسععتعمالعهينععا  مععن نبيعععة الةراسععة تنجعع  نانن  ععا
الفعععارابي نكععع لء برعععة  تحهيعععل النصعععنص ن  فجعععل المقارنعععة بعععين األفكعععار السياسعععية عنعععة فف نعععنن

 عهى المنرج التحهيهي. اعتماةاالفهسفية لكل منرما 

   منرا :العناهق فانا  القيام بمكرن  البحن  نكما ناجرتنا بع  الصعنبات
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نكيععع   رمعععا ن متعهعععق بالجانععع  الععع اتي كالتكعععنيل الفكعععرق معععن الناحيعععة التراكميعععة لألفكعععا
كعع لء ال ععن  مععن المعهنمععة  اترععا  لععء ألن كععل   البحعع نسععت هص منرععا مععا يفيععةنا فععي منةععن  

فمعا بالنسعبة لهجانع  المنةعنعي ،   اآلرا بالتالي تةعار  فعي ن  كات  يكت  األفكار حس  فرمه
الفعارابي فإننععا ن  التعي ت عص الفكععر السياسعي ألف نعنن تالكتابعان  جنعنعا إلعى الةراسععاتفإنعه عنعة ر 

كما كانت بعع  المراجعا بعيعة  ،  كيننا تقرف مرجعا ناحةان  نجة في بعةرا تكرارا أل نال السابقين
 .فن اقافي معين فصالته ألنرا كانت تقرفو من منظنر إيةينلنجين  فحيانا عن حقيقة فكر الفارابي

   :كان،  عهينا تقسيمه إلى ا اة فصنل استنج فما فيما ي ص  نة البح  فقة 

ما يععععة المةنيععععة الفاةععععهة عنععععة فف نععععنن نيتكععععنن  عععع ا الفصععععل مععععن ا اععععة  الفصععععل األنل
نالاالععع  ،  نالاعععاني األ ععع ق عنعععة فف نعععنن،  المبحععع  األنل السياسعععة عنعععة فف نعععنن،  مباحععع 

 الفصععل الاععاني فيتةععمن ما يععة المةنيععة الفاةععهة عنععة الفععارابيفمععا ،  الجمرنريععة فععي ةنلععة القععنانين
نالمبحععع    البكعععر  اإلجمعععا المبحععع  األنل ةعععرنر  ،   ععع ا الفصعععل يتكعععنن معععن فربععععة مباحععع ن 

المبحععع  ،  نالمبحععع  الاالععع  ف عععل المةنيعععة الفاةعععهة،  الاعععاني التصعععنر العةعععنق لهمةنيعععة الفاةعععهة
الةراسععة فيععه تتمحععنر حععنل  فكانععتا الفصععل الاالعع  فمعع،  الرابععا المععةن المةععاة  لهمةنيععة الفاةععهة

األنل إسعععتنتام فنجعععه ،  يتكعععنن معععن مبحاعععينن  الفعععارابين  اإل عععت   بعععين فف نعععننن  فنجعععه التكعععابه
تقعيم ألفكعار كععل ن  المبحع  الاعاني حععنل نقعةن  الفعارابين  بعين فف نععنن اال عت  ن  التعةا لن  التكعابه

 الفارابي .ن  من فف ننن

 البح  ب اتمة تحمل جمهة من نتاهج الةراسة .ن في اال ير ننري 

 



 

الفصل  
ولاأل  



 الفصل األول :                               ماهية المدينة الفاضلة عند أفالطون

 

 
17 

 المبحث األول 8 السياسة عند أفالطون

يرى أفالطوف أف المجتمعات ظيرت نتيجة لمحاجات البشرية التي ال يمكف إشباعيا إال 
حتياجاتو إنساف كامؿ يستطيع أف ينتج جميع اإذ ال يوجد  بتعاوف األفراد مع بعضيـ البعض

تقسيـ و  مف التخصصومف ىنا البد ، ويسير كامؿ أموره دوف أف يحتاج إلى غيره الضرورية
تنظيـ جميع األعماؿ والمبادالت و  األىـ مف ذلؾ البد مف سياسة تحكـ سيرو  العمؿ
 .مالتوالمعا

وىي نوعاف ، تدبير شؤونياو  ويعرؼ أفالطوف السياسة بأنيا : ىي تنظيـ أمور الدولة
وىي  ،فاألولى أحكاميا مستمدة مف الديف والثانية قسـ مف الحكمة العممية، شرعية ومدنية

 .1السياسة أو عمـ السياسة

فاألولى تدرس الظواىر السياسية التي ، السياسة العمميةو  وىناؾ فرؽ بيف السياسة النظرية
في حيف أف الثانية تعنى بأساليب الحكـ في الدولة لرعاية  ليا عالقة بأحواؿ الدوؿ والحكومات

، و عمى سياسة دخمو وخرجوأ لدولةوقد يطمؽ لفظ السياسة عمى سياسة رجؿ ا، مصالح الناس
 وغيرىا.أو عمى كؿ عمؿ مبني عمى تخطيط سابؽ كسياسة التنمية االجتماعية 

 واعتبرىا، الفضيمة ىي العدالة في الفردو  أفالطوف ىي العدالة في المدينة والسياسة عند
 وىي العمـو الجزئية األخرىو  نوففيي العمـ الممكي الذي تنطوي تحتو كؿ الف، أسمى العمـو

العمـ الذي يجمع كؿ نواتجيا ومعطياتيا في الدولة ليشكؿ منيا وحدة واحدة في نسيج الدولة 
 .2ككؿ

 : ىي العالقة بيف الفرد السياسية بيف المشكالت المركزية في فمسفة أفالطوف ومف
الذي يجعمنا بشر حسب أفالطوف  فالشيء، بيعة االجتماعية لألفرادفيو يشدد عمى الط المجتمعو 

                                       
 . 457ص ، 1772، 1، ط، بيروتمكتاب، الشركة العالمية للفمسفيـ جميل صميبا 8 المعجم ا1
 .062، ص 0222، القاىرة ،، دطدار قباء لمنشر والتوزيع، ـمصطفى النشار8 تاريخ الفمسفة اليونانية من منظور شرقي2
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ىذه الجماعة التي يجب أف تسير وفؽ نظاـ حكـ صالح يتقمد فيو ، ويتنا في الجماعةىو عض
، لقادر عمى صير كؿ المتناقضات مع بعضيا البعضا الفيمسوؼ مناصب الحكـ باعتبارىا

 مؿ.تنظيـ الطبقات وفؽ نسيج متكاو 

 8 العدالة  المطمب األول

يكوف مفيـو العدالة محصورا في  حيث يرفض أف، أفالطوف كثيرا بفكرة العدالة اىتـلقد 
حيث  العدالة عمى أنيا مصمحة األقوى اعتبارأو ، و الحؽ في التممؾ لياأف يرد اإلنساف ما 

نما، وىي ليست حؽ القوي يقوؿ : "إف العدالة ىي ليست القوى المجردة ىي تعاوف كّؿ أجزاء  وا 
عالقة متوازنة بيف و  طرة صالحةفالعدالة إذف ىي ف 1المجتمع تعاونا متوازنا فيو الخير لمكؿ"

 في العمؿ بيف األفراد واتحاد اتساؽوفضيمة سياسية ترمي إلى تحقيؽ ، طبقات المجتمع
"العدالة ووبالتالي ىي إعطاء كؿ واحد ما يوافقو مف تعاوف األفراد لتمبية حاجياتيـ  الجماعاتو 

وىذه  2والشيوانية" الغضبيةو  وى النفس الثالث : العاقمةعند أفالطوف ىي ناتج الفعؿ المنسؽ لق
 وطبقة الجنود وىي عمى التوالي : طبقة الحكاـ أو الفالسفة القوى تقابؿ طبقات المجتمع الثالث

و وتحقيؽ فضيمة كؿ طبقة  وظيفة العدالة ىي تحقيؽ التوازف بيف ىذه الطبقات، و وطبقة العبيد
 االبتعاد عف الظمـ .

ومنو فاف  3"والظمـ أرذليا، تنطوي عميو نفوسنا يقوؿ أفالطوف "إف العدالة ىي أشرؼ ما
 الدولة.و  موازنة دقيقة بيف الفردأفالطوف قد أقاـ 

حيث يعرؼ العدالة في موضع آخر فيقوؿ : "أنيا قياـ كؿ فرد بوظيفتو عمى الوجو 
 المؤىالت و  في الوقت الذي تحافظ لو الدولة عمى ىذه الوظيفة بحسب المواىب، األكمؿ

                                       
 . 11، ص 0212، 1، ط، دمشقرية أفالطون، دار الكتاب العربيأحمد المنياوي 8 جميو  ػ1
، 0226مصر ، دار الجامعة الجديدةمي ،الفكر اإلسالو  ية بين الفكر اإلغريقيـ فضل اهلل محمد إسماعيل 8 الدولة المثال2

 .17ص 
 .046ص ، سابقـ مصطفى النشار 8 مرجع 3
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 1امنة فيو"الطبيعية الك

في أداء تمؾ القدرة التي تكمف و  االستطاعةو  حيث أف تمؾ المؤىالت الطبيعية تشمؿ الذكاء
 سواء كانت نفسية أو جسمية .، الوظيفة

العدالة في و لى نوعيف : العدالة في الدولة والعدالة في الفرد .و قد قسـ أفالطوف العدالة إ
التخصص الوظيفي و  يحكميا مبدأ تقسيـ العمؿ ،ىي التي تقـو عمى الدولة المثالية األولى:

فالعدالة ببساطة ىي "أف تؤدي كؿ طائفة مف طوائؼ الدولة آداءا كامال لتمؾ الوظيفة التي 
 2كما يييئ ليا الوضع الذي أكسبيا إياىا ىذه القدرات في المجتمع"، ىيئتيا ليا الطبيعة

لخمط بيف الطبقات الثالث يجّر او  ريؤكد أفالطوف عمى أف التعدي عمى وظائؼ الغيو  ىذا
ذا اقتصرت كؿ مف الطبقات الثالث )الصناع والمحاربيف أما إ، عمى الدولة أوخـ العواقب

 مو في الدولة فيذا ىو العدؿ.تولى كؿ منيا بالعمؿ الذي يالئو  والحكاـ( عمى مجاليا الخاص

أف تكشؼ األصؿ في يقوؿ أفالطوف "لقد كانت تمؾ الصورة البسيطة لمعدالة التي أعانتيا 
ذلؾ النظاـ البديع الذي ينبغي بمقتضاه لمف ولد ليكوف حذاء أف يقتصر عمى صناعة األحذية 

 3)...(وبالمثؿ في بقية الصناعات"

 ويقوؿ في موضع آخر وفي نفس السياؽ :

وليس مالحا في  "ليذا كاف مف خصائص دولتنا وحدىا أف الحذاء فييا حذاء فحسب ،
ليس و  وأف الجندي جندي، الزارع زارع فحسب وليس قاضيا في الوقت ذاتووأف ، الوقت نفسو
 4وىكذا األمر في الجميع"، تاجرا كذلؾ

                                       
 . 046ص  ، ـالمرجع السابق1
 .54ص ، 1767، القاىرة، مكتبة الجالد الجديدة، ـمصطفى السيد أحمد صقر 8 فمسفة العدالة عند اإلغريق2
 .64ص  1762، 1ط، ، مصرالييئة المصرية العامة لمكتابتر 8فؤاد زكرياء ،، ـأفالطون 8 الجميورية3
 .65ص ، ـ المصدر نفسو4
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، وىذه النصوص ماىي إال نموذج لمفكرة التي يريد تأكيدىا في شتى مواضيع مف المحاورة
ث التي تشرح بوضوح قاطع مبدأ أفالطوف الرئيسي في ضرورة إلتزاـ كؿ مف الطبقات الثالو 

الخطورة ، و بالتالي األساس األوؿ في بناء الدولةو  وىذا المبدأ ىو قواـ العدالة، حدودىا الخاصة
الكبرى في نظر أفالطوف ال تتمثؿ في تطمع شخص مف طبقة معينة إلى أعماؿ أخرى تنتمي 

فيذا أمر  أو الحداد إلى عمؿ النجار كأف يتطمع الفالح إلى عمؿ راعي الغنـ إلى نفس الطبقة
ف كاف مرفوضا في دولة أفالطوف إال  ف التوازف يختؿ غير أ، أنو ال يمحؽ ضررا كبيرا بالدولةوا 

بعمؿ  وحاوؿ صانع الفخار مثال أف يقـو ذا ما لـ يمتـز الناس بطبقاتيـواالستقرار يضيع إ
 الجندي والحاكـ .

االتساؽ الكامؿ و  وىي تنبثؽ مف االنسجاـ، أما العدالة في الثانية :فيي العدالة في الفرد
نما بأفعالو  و بعبارة أخرى فاف العدالة ال تتعمؽ فقط بأفعاؿ اإلنساف الظاىرةبيف قوى النفس  وا 
 الباطنة أيضا 

ـ أسباب كماؿ الدولة ىو تمؾ و " إف أعظوبّيف أفالطوف جوىر العدالة في الفرد بقول
يتدخؿ ف يؤدي عممو دوف أف المحكوميف أو  الفضيمة التي تجعؿ كؿ مف األطفاؿ والنساء والعبيد

 1في عمؿ غيره"

 وما يختص بو قوامو فحسب أفالطوف تتحقؽ العدالة حتى في أفعاؿ اإلنساف الباطنة
وال يقبؿ أف يتعدى  فالشخص العادؿ ال يسمح ألي جزء منو أف يفعؿ شيئا يخرج عف طبيعتو

نما، أي جزء مف أجزاء النفس الثالث عمى وظائؼ العنصريف اآلخرّيف ىو شخص يسود ذاتو  وا 
بحيث يعيش في وفاؽ مع ذاتو ويبث االنسجاـ بيف أجزاء النفس ، يسيطر عمى نفسو و نظاـ تاـ

 الوسطى وما يوجد مف أنغاـ .و  الثالثة في السمـ الموسيقي : العميا والدنيا

                                       
 .54ص ، سابقـمصطفى النشار 8 مرجع 1
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فإذا ، ىو أيضا السبيؿ إلى التوحيد و لقد كاف السبيؿ إلى التخصص في نظر أفالطوف
ذا وا   ح في سبيؿ الوصوؿ إلى السمطةفقمما يوجد مجاؿ لمكفا قة مستقمة لمباشرة الحكـطب عّينت

قبعت كؿ طبقة مف داخؿ حدودىا الخاصة وركزت جيودىا عمى عمميا الخاص انعدـ الصراع 
 بيف الطبقات .

، ػ حسب أفالطوف ػ وليد االفتقار إلى التخصص لقد كاف الخالؼ داخؿ المدينة الواحدة
كاف ىناؾ صراع  القدرة عمى العمؿو  ا االستعدادـ وجود حكومة صحيحة يتوافر ليونظرا لعد

وبما أف كؿ دولة كاف فييا عدد مف الناس ليست ليـ ، بيف المتطمعيف األنانييف إلى المنصب
فقد ، أناس يشتغموف أكثر مف مكاف واحد أو ال مكاف ليـ مطمقا، وظيفة ثابتة أو مكاف منظـ

نظاـ أخيرا إلى الحرب األىمية . ولذلؾ فإف  انتيىالفوضى مما و  ـأدى ذلؾ إلى التزاح
كؿ طبقة تعمؿ راضية في نطاؽ عمميا المعيف ، التخصص كفيؿ بالقضاء عمى كؿ ىذه األشياء

 1يسود االنسجاـ .و  فتختفي األنانية

فيي خاصة ألنيا تعطي  فضيمة خاصةو  وبيذا تكوف العدالة عند أفالطوف فضيمة عامة
وعامة ألف المجتمع يكوف صالحا إذا ، مال معينا في المجتمع وتجعمو صالحا ألدائوالفرد ع

ويستفيد الفرد  مجتمع مف عمؿ الفردبذلؾ يستفيد ال، و 2ىو أىؿ لوشغؿ كؿ فرد فيو العمؿ الذي 
أتاح لو الفرصة التي تمكنو مف أداء عممو خير و  مف عمؿ المجتمع الذي أوجد لو مركزا خاصا

الفضيمة ىي الصفة التي تؤىؿ اإلنساف ليغدو صالحا أو و  ف الفضيمة البشريةجزء م، و أداء
ليذا قاـ أفالطوف و  ،الدولة ولكي تتضح أكثر صورة العدالة يجب البحث عنيا في نطاؽ خّيرا.

 . نمو فكرة العدالة لكي يكشؼ مف خالؿ ىذا التطور، تطورىا عبر التاريخو  راسة نشأة الدولةبد

 يو العدالة عمى أكمؿ وجو .ف، إلى تصور تركيب مثالي لمدولة ووقد انتيت دراست 

                                       
،ص  1743، 1القاىرة ،ط، مؤسسة سجل المعرب، تر 8لويس إسكندر، ـ أرنست باكر 8 النظرية السياسية عند اليونان1

044. 
 .00ص ، ، القاىرة1، طمكتبة األنجمو المصري، يسى 8 المدخل في عمم السياسةمحمود خيري عو  ـ بطرس غالي2
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 وتقـو عدالة ىذه الدولة المثالية لتصور أفالطوف لقوى النفس الثالث :

 فضيمتيا العفة و  النفس الناطقة : تقابميا طبقة الحكاـ ػ

 فضيمتيا الشجاعة و  النفس الغضبية : وتقابميا طبقة الجنود ػ

 تجار ػو  فئات الشعب األخرى مف زراع وصناعو  ابميا طبقة العبيدالنفس الشيوانية : وتق
 فضيمتيا العفة .و 

فكمما تحقؽ في الفرد سيطرة القوة العاقمة ، وال تختمؼ العدالة في الدولة عنيا في الفرد
بفضيمة الحكمة تمسكيـ و  عمى سائر القوى األخرى فإنيا تتحقؽ في الدولة بتولي الفالسفة الحكـ

فمقد عبر أفالطوف ، لذلؾ فإف تصوره لمعدالة ىو تصور ىندسي، نفوسيـ الممتازة التي تناسب
وأسماىا  الالمساواة، و أسماىا العدالة الحسابيةو  فرؽ بّيف نوعيف منيا : المساواةو  عف العدالة

 .1العدالة اليندسية

سية أمّا اليند، ذلؾ ألف الحساب يستخدـ األعداد عمى نحو يؤدي إلى توزيعيا بالتساوي
 .وتحفظ الفوارؽ بينيا  فيي تستخدـ النسب أي أنيا توزع األشياء وفقا لمرتبتيا

عمى حيف أّف ، فسيادة المبدأ اليندسي في الدولة يعني المحافظة عمى التميز بيف الطبقات
بينما تؤدي و  سيادة المبدأ الحسابي يؤدي إلى بعث االضطراب والخمط بيف مختمؼ فئات الناس

 .فإف الحساب يسوي بيف كّؿ شيء دوف تفرقة، وزيع لمنسب حسب المراتباليندسة إلى ت

لذلؾ كانت العدالة اليندسية ىي التي تالئـ النظرة األرستقراطية عمى حيف أف العدالة "
وبفكرة العدالة اليندسية أو عدالة الالمساواة ، مع المفيـو الديمقراطي لمسياسة الحسابية تتناسب

 2.لسياسية عند أفالطوف"صر النظرية اتكتمؿ عنا

                                       
 .72ص ، مصدر سابق، ـأفالطون 8 الجميورية ،تر 8 فؤاد زكرياء1
 .72،71ص ص ،، ـالمصدر نفسو2
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دولة ىو أساس بناء  ف مبدأ "تقسيـ العمؿ" في الدولةوينتيي أفالطوف إلى القوؿ ىنا بأ
طغيانيا عمى  و وىإخالص النفس مشروط بعدـ مبالغة إحدى الق ثـ إف عادلة ىذا مف جية

ذلؾ و  نفسلتعاوف الوثيؽ لتحقيؽ صحة الكذلؾ في ا، و أي في حفظ التناسب بينيا القوى األخرى
وأّما نقيض العدالة فيو طغياف إحدى قوى ، العدالة وطبيعتيا الحّقة بالنسبة لمنفس ىو مفيـو

 وبيذا تكوف العدالة في الدولة مف خالص حفظ التناسب والتوافؽ، النفس عمى قواىا األخرى
نيا عمى عمى ابتعاد الطبقات الد التوازف بيف الطبقات الثالث وفصؿ مياـ الطبقات مع التركيزو 

حيث يركز أفالطوف طبقات الشعب المنتجة عف التدخؿ في توجيو سياسة الدولة ، السمطة
 .1الفضائؿ واالمتياز بحكـ الطبيعة ويقصرىا عمى طبقة ارستقراطية ليا كؿ

عتقاده مف الممكف أف يقع نو في احيث أ المسؤولياتو  عمى ىذه المناصبفيـ األقدر 
فالسمطة كميا مف حؽ ، أف يكوف في ذلؾ ما ينافي العدالةتفاوت في السمطة والحقوؽ دوف 

يقع في ىذا الصدد إاّل إذا وجد بيف أفراد  وأف الظمـ ال، ألنيـ أحكـ أعضاء المجتمع الحكاـ
منيـ أكثر حكمة مف بعض الحكاـ وليذا فإف أفالطوف يحتاط لذلؾ فيجيز األخرييف الطبقتيف 

 .2رفع المواطنيف أو خفضيـ

بؿ أف يموذ كؿ ، اإلنساف عمى ما يخصو ويتمتع بو اقتصارالة ال تتمثؿ في كما أف العد
حيث أف ، المواطنوف بما تميؿ إلييـ فطرتيـ، أي القانوف الذي وضع في بدأ تأسيس الدولة

 اخترعواألخالؽ الحقيقية حسبو ىي التي تأتي مف الطبيعة وىي عكس ما يؤلفو القانوف الذي 
 .يعتو طبيعة الطبيعةوالذي يخالؼ بطب، اإلنساف

، التصورو  صنعت مف نسيج الخياؿ، يقوؿ أفالطوف : "إف القوانيف ما ىي إال نتاج خيالي
ومف ىنا ولدت ما يسمى  الخاصة بيا امتيازاتياعمى  وتيدؼ فيما تيدؼ إليو : إلى المحافظة

                                       
 .175،ص  1776، دط،، القاىرة، التوزيعو  دار قباء لمنشر، ـ أميرة حممي مطر 8 الفمسفة اليونانية تاريخيا ومشكالتيا1
الجامعية  الدار، دراسات تأصيمية لفكرة الديمقراطية في الحضارات القديمة، إبراىيم أحمد شمبي 8 تطور الفكر السياسيـ2

 .76ص ، 1752، 1بيروت ،ط، لمطباعة والنشر
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ضعفاء لرقابة فباسـ ىذه القوانيف المزيفة يخضع ال وىذه العدالة ما ىي إال شيء وىمي العدالة
أف ال يسعو إاّل  في حيف أف العدالة الحّقة ىي العدالة النابعة مف الطبيعة ،فإلنساف، األقوياء

ىذه و  ىذا ىو الكماؿ يسعى بالتالي إلى إشباعيا بطريقة تتفؽ وطبيعتوو  يطمؽ العناف ألىوائو
 1. "ىي السعادة

وىو مف ، الطبيعة داخمو لى صوتفكاف بذلؾ اإلنساف العادؿ ىو اإلنساف الذي يصغي إ
وتنمو في نفسو ، البركة والرضافيحي حياة تتميز بالسعادة و ، لى غيرىايتقيد بميمتو وال يتجاوز إ

لى جانب العفة إمة مف فضائؿ النفس ذ يعتبر أفالطوف أف العدالة ىي فضيإ، الفضيمة وترتقي
 والحكمة والشجاعة وتعطي لممرء الكرامة واالحتراـ والرضا .

ولذلؾ ة وتوافرىا عمى النظاـ والتعاوف المرغوب فييا بالنسبة لممدينشياء أيضا مف األوىي 
لذاتيا و  تتدرج ضمف الخيرات التي تطمب لنتائجيا، و فيي توجد في منطقة وسطى بيف رذيمتيف

ىكذا نشأت العدالة وىي حمقة وكؿ الفضائؿ ىي فروع عف العدالة " ، في النفس والوقت
 2نظاـ مع العجز عف االنتقاـبيف األردأ وىو الال، و دوف عقوبةوىو التعدي ة بيف الفصؿ متوسط

وخير وأنفع ، اتكما أف العدالة ىي أثبت مف التعدي والظمـ والغطرسة بالنسبة إلى الذ
ف العدالة في مرتبة أف لمغير وبالتالي  .بركة ثمينة لذاتيا ونتائجيا  امتالكياسمى الخيرات وا 

وربطو بيف ، كؿ فرد بالعمؿ الذي تؤىمو لو طبيعتو التزاـفكرة  إف إصرار أفالطوف عمى
ىناؾ أناس  فإذ يؤكد أ، العدالة وبيف التميز الطبقي : ىو تأكيد لموقؼ أفالطوف في نظاـ الّرؽ

 3. وأف الرقيؽ يستحّؽ مصيره ألنو ال يصمح إاّل لو، ولدوا ليكونوا أرقاء

ف حرص أفالطوف عمى حفظ ال يمانو المتأصؿ البشر المختمفة  فوارؽ بيف فئاتوا  وا 
فيو يعدد ، بالتفاوت الطبيعي بيف الناس جعمو يديف النظاـ الديمقراطي األثيني لتياونو مع العبيد

                                       
 .25ص ، 1،1764نير سغبيني ،دار الجيل، بيروت ،طتر 8 م، الفضيمةو  ـ إنجموشيكوني 8 أفالطون1
 .23ص ، بيروت، دار القمم، تر 8 حنا خباز، الجميوريةـأفالطون 8 2
 .242ص ، ـ المصدر نفسو3
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مساوئ كثيرة لمحكـ الديمقراطي تدور كميا حوؿ التطرؼ في الحرية التي تصؿ إلى الفوضى 
دولة ىو أف يغدوا العبيد مف فيقوؿ : "عمى أف أقصى ما تصؿ إليو الحرية في مثؿ ىذه ال

 1"اشتروىـمع ماّلكيـ الذيف  الرجاؿ والنساء الذيف يشتروا بالماؿ متساويف في حّريتيـ

أفالطوف ال يكتفي بتقديـ آرائو وتشريعاتو المقترحة الخاصة بنظاـ الرؽ عمى صورة  و
التفاوت الطبيعي  إيمانو بمبدأفباإلضافة إلى  بؿ إنو يضع ليا مبررات عقمية مجّرد أفكار فقط

ىناؾ أيضا مبرر ، و  ضرورة محافظة الدولة عمى الفوارؽ والمسافات بيف الناسو  بيف البشر
 عقمي.

وىو يؤمف  يميو الرأي أو الظفو  أرفعيا ىو العقؿ ذلؾ أف أفالطوف يجعؿ لممعرفة مراتب
ئما إلى توجيو فيـ بحاجة دا، إيمانا جازما بأف العبيد أناس تبنى معرفتيـ عمى الظف ال العقؿ

وكما أف الدولة ال تصمح إال إذا " عف تعقؿ األمور أو فيـ مبرراتيامف الخارج ألنيـ يعجزوف 
حكميا العقؿ فكذلؾ ال يستطيع الرقيؽ أف يسّير حياتو إاّل بإرشاد سّيده الحّر الذي يعتمد عمى 

ذا كاف الفيمسوؼ أي ذلؾ الذي يسترشد بالعقؿ، العقؿ إف عكس ف، يستحؽ أف يحكـ وا 
 2"أعني ذلؾ الذي ال يعمؿ بالعقؿ البّد أف يحكـ ، الفيمسوؼ

 ومف ىنا كاف نظاـ الرؽ يبدوا في نظره أمرا طبيعيا لو مبرراتو العقمية الضرورية .

بؿ ىي ، ارتباطفالعدالة إذف في الجميورية المثالية ألفالطوف ال ترتبط بالمساواة أدنى 
الزارع بوضعو ولـ يحاوؿ و  الصانع رأيو تكوف عادلة إذا رضيلدولة في فا، تأكيد عمى الالمساواة

 بالالمساواة الطبيعية بينو اقتنعأي إذا ، أف يمارس عمال أرفع مف ذلؾ الذي تؤىمو لو طبيعتو
، وليست السعي المحافظة عمى الفوارؽ بيف الناس وبعبارة أخرى فالعدالة ىي، بيف اآلخريفو 

 الحديث .ساف لفوارؽ كما يميؿ اإلنإلى إلغاء ا

                                       
 . 241ص ، مرجع سابق، تر 8 فؤاد زكرياء، ـأفالطون 8 الجميورية1
 .242ص ـالمصدر نفسو، 2
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 أنظمة الحكم 8  8المطمب الثاني       

 اتجاىاناؾ أف ى : فالطوف رؤية خاصة بالنسبة ألنظمة الحكـ تتمثؿ فيأللقد كاف 
ذلؾ نتيجة و  قؿ جودةأومات حتى أكثرىا مثالية لتصبح حكومات مستمرا في تدىور الحك

 كمة . تدىور النزاعات المسيطرة عمى الفئات الحاو  الطبيعة البشرية

 ولقد وضع أفالطوف قاعدة لتطور الحكومات وتدىورىا مفادىا أّف :

عندما ، في الييئة الحاكمة استثناءالتغيرات التي تحدث عمى مستوى أي نظاـ تنشأ بدوف 
لو كانت و  ومادامت تستمر متحدة فيي ال يمكف أف تترنح، تصبح ىذه الييئة موطننا لمخالفات

 1تافية مف الناحية العددية 

حيث قسـ ، لقد جعؿ أنواع الدوؿ مرتبة بحيث تتولد الواحدة منيا عف فساد األخرىو  
، أي أنيا تتطور سمبيا فيما دىور في تطورىاأنواع الدوؿ أو الحكومات عمى أساس أنيا في ت

 .عدا مرحمتيا األخيرة التي تبدأ منيا الدورة مف جديد وىذا وفؽ لمنطؽ تحميمو 

 ي :النظاـ الممكػ  1      

األرستقراطية ضد و  حسب المعجـ الفمسفي ىي حكومة أو طبقة تمثؿ األقمية الممتازة
تمتاز ببعض الصفات الخاصة فيقاؿ  اجتماعيةيطمؽ المفظ أيضا عؿ طبقة و  الديمقراطية

ييدؼ إلى و  وىو حسب أفالطوف خير األنظمة كماال2"ارستقراطية الماؿ أو ارستقراطية العمـ "
ألف الفئة الحاكمة في ىذا النظاـ ػ الفالسفة ػ ينعكس فيو نظاـ الدولة العادلة و  الفضيمةو  الخير

 الحكمة . و  ىي نزعة العقؿو  تسيطر عمييـ أسمى النزعات

 
                                       

، 1764 ،1طالقاىرة ،، مكتبة األنجمو المصرية، ـ حورية توفيق مجاىد 8 الفكر السياسي من أفالطون إلى محمد عبده1
 . 42ص 

 . 7ص ، 1761دط، الييئة العامة لشؤون المطابع األميرية ،، ـ إبراىيم مدكور 8 المعجم الفمسفي2
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 النظام التيمقراطي 8 ـ  0

تفوؽ الراغبوف في تحقيؽ ال، الشرؼو  وىو النظاـ الذي يحكـ فيو أولئؾ المتطمعوف لممجد
 1. قمية العسكريةاألفيو إذف حكـ  واالنتصارات

 النظام األوليغارشي 8  ـ 1

ف كاف  تقييمياو  وىو نظاـ حكـ األغنياء حيث ترتفع النظرة إلى الثروة وىذا النظاـ وا 
إاّل أنو يختمؼ عنو في المثؿ األخالقية  قراطي في القّمة العددية لمحكاـيشترؾ مع النظاـ األرست

 2التي يأخذ بيا .

 8 لنظام الديمقراطياـ 2

ال لفرد أو  وىو حسب المعجـ الفمسفي :نظاـ سياسي تكوف السيادة فيو لجميع المواطنيف
 3ىي متكاممة ومتضامنةو  العدؿ المساواة يقـو عمى ثالث أسس : الحرية، و طبقة معينة

  االستبدادي8النظام ـ  3

 4و ىو حكـ إستبدادي ظالـ يسيطر فيو الظمـ وعدـ الكفاية . 

ولتو المثالية البّد أف تمّر أو تعاني مف أربعة مراحؿ دكيؼ أف  لقد وّضح أفالطوف ىنا
فالتيمقراطية ىي وليدة ، متدرجة كؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ ىي نتاج المرحمة التي سبقتيا

والديمقراطية ىي وليدة ، األوليغارشية ىي وليدة النظاـ التيمقراطي، و النظاـ المثالي االرستقراطي
 ىو نتيجة مترتبة عف النظاـ الديمقراطي .  االستبدادو ، النظاـ األوليغارشي

                                       
 . 112ص ، 1752 ،1طالقاىرة ،، مكتبة القاىرة الحديثة، ـ حامد ربيع 8 نظرية التحميل السياسي1
 .21ص ، المرجع نفسو8 ـ إبراىيم مدكور2
 . 21، ص ـ المرجع نفسو 3
 . 112ص ، المرجع السابق، ربيع ـ حامد4
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 انتقاؿوىو أصعب ، يمقراطيةولة المثالية حسبو إلى الدولة التمف الد االنتقاؿويفسر أفالطوف 
 ترجع أىـ أسباب تغير الحكـ وفساده إلى :و  في دورة نظـ الحكـ لدى أفالطوف

اثؿ طبيعة آبائو في ال يم عقب عنيا نسالً الزيجات الخاطئة التي ي، و عدـ مراعاة قوانيف الدولة
فيقع الحكـ في ، الفضي بالحديد والنحاسو  وعند إذف يختمط المعدف الذىبي االمتيازو  األصالة

التقميؿ مف قيمة و  التطمع لتممؾ الثروات الخاصةو  يد طبقة يتغمب عمى طبيعتيا الحقد والكراىية
 الفمسفة .

فيو يحتفظ ، األوليغارشيو  النظاميف األرستقراطي يمقراطي حسبو ىو وسط بيفوالنظاـ الت
 لسمطة الحكاـ احتراموحيث شبو نظاـ الحكـ االرستقراطي في ، بخصائص ىاذيف النظاميف

في حيف شّبو النظاـ ، عزوؼ المحاربيف فيو عف الزراعة والصناعة واألعماؿ اليدويةو 
 إلى النفوس البسيطة جاىوواتريف خوفو مف الحكاـ والمفكو  األوليغارشي مف خالؿ توجسو

 1.واالستقراربالعمـ  اىتمامومناوراتيا أكثر مف و  خداعياو  إلى الحرب اندفاعوو 

 

ذا ساء حاؿ التيمقراطية تحولت إلى األوليغارشية أي حكومة القّمة التي تسعى إلى جمع ، وا 
 انقساـوينتيي األمر إلى ، ال لمفضيمة أي حسابو  الماؿ بحيث ال يكوف لمفقير فييا نصيب

 2مدينة الفقراء .و  دينة األغنياءالمدينة إلى مدينتيف : م

مف التيمقراطية إلى األوليغارشية عف طريؽ تكديس األمواؿ لدى العسكرييف  االنتقاؿويتـ 
يضع ىؤالء المالؾ قانونا يحددوف فيو باالتفاؽ مبمغا معينّا يمنع ، و في ظؿ الحكـ التيمقراطي

و يعتبر 3.مبمغ مف أف يكوف لو نصيب في الحكـوتو إلى ىذا البموجبو أي إنساف ال تصؿ ثر 
                                       

 . 03، مرجع سابق ، ص  محمود خيري عيسىو  بطرس غاليـ 1

 . 03ص ، نفسو  مرجعال ـ 2
لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، دط الدار العالمية ، تر 8 عمي مقمد، ـ جان توشار مع آخرون 8 طريق الفكر السياسي3
 . 11ص ، 1761،
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الثروة وحدىا ىي المؤىؿ الوحيد  اعتبارأفالطوف أف قياـ النظاـ األوليغارشي عمى أساس 
فإف ذلؾ يؤدي إلى تقمد مناصب الحكـ مف طرؼ أفراد ال يحسنوف ، لموصوؿ إلى السمطة

 لمدولة.

ديمقراطية فيتـ بتحوؿ الرجاؿ األشراؼ المولد إلى فقراء مف األوليغارشية إلى ال االنتقاؿأما 
ص مف ىذا الفقر، يكوف فييا الخال بالتالي يزداد تعطشيـ لثروةو  يزدادوف نقمة عمى األغنياء

 نتصار ىؤالء الفقراء تنشأ الديمقراطية التي تتميز بالحرية .وبا

ألنو يقـو عمى حرية غير نظاـ مسترذؿ  واعتبرهبشدة ىذا النظاـ  انتقدغير أف أفالطوف 
مف النظاـ الديمقراطي إلى النظاـ  االنتقاؿثـ يتـ ، محدودة لألفراد تؤدي إلى تصدع ىذا النظاـ

ال يجرأ األب عمى  تختؿ األوضاعو  ى نوع مف الفوضىعندما تنقمب الحرية إل االستبدادي
ويتساوى الرقيؽ مع ، طفيكوف الغريب ندا لمموا، و إذ يعّد الغبف نفسو مساويا لألب ابنوتوجيو 

 1.أسيادىـ في الحرية 

ختار الشعب شخصا يدافع ذلؾ حيف ي، و فتؤدي بذلؾ زيادة الحرية إلى نقيضيا إلى العبودية 
يحيط نفسو ، و ما يتحوؿ ىذا الشخص إلى طاغية يتخمص ممف نصبوه حاكما فاسرعو  عنو

ـ عند أفالطوف كونو يمثؿ قّمة وىذا النوع مف الحكـ يعتبر أسوأ أنواع الحك، بحراس المرتزقة
 النزعة الشيوانية .و  حّب التممؾو  األنانية

بأف األوؿ يسعد كوف الّمذات حياة الطاغية و  ويعتبر أفالطوف أف الفرؽ بيف حياة الفيمسوؼ
يخضع قواىا إلى و  نظاما يكسبيا الفضيمةو  ائتالفا التي يطمبيا ىي لذات عقمية تيب النفس

دراؾ ال في حيف يشقى الثاني ػ الطاغية ػ ألف المّذات التي يطمبيا  خير في النيايةتوجيو العقؿ وا 
 2ىي لّذات وىمية ذاتية ال تيدؼ إلى الخير

                                       
 .22ص ، ـ المرجع السابق1
 . 22ص ، المرجع نفسوـ 2
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 التعاوفو  يعـّ فييا الخير االرستقراطية ىي الحكومة الكاممة التي و بيذا كانت الحكومة
 االنسجاـقيؽ التوازف الحكيـ بالتقدير كونو ىو األقدر عمى تحو  ى فييا اإلنساف الصالحيحظو 

 داخؿ المجتمع .

 الحارس 8 و  صفات الحاكم8المطمب الثالث 

 ـ صفات الحاكم 18

قة حاكمة إذ يستنكر أف يتولى كؿ إنساف حكـ نفسو ذلؾ يقّر أفالطوف بضرورة وجود طب
يسير شؤوف و  أف الطبيعة البشرية تقتضي أف يختار واحد مف بيف الجماعة بتولي أمور الحكـ

تيا الطبيعة ىي أف يقوؿ أفالطوف : "إف الحقيقة التي أقرّ ، جماعة وىذا ىو قانوف الطبيعةىذه ال
وأف كؿ إنساف يحتاج  الطبيبينبغي عميو أف ينتظر عمى باب  كاف غنيا أـ فقيراالمريض سواء 

أفالطوف  اتجوو بيذا 1إلى أف يكوف محكوما يجب عميو أف ينتظر عمى باب القادر عمى الحكـ"
، امة حكومة قوية ال تقتصر قّوتيا عمى السمطة التي يمكف أف تمارسيا عمى عامة الشعبإلى إق

 اختيارال يجوز و ، العقمي ووحدتيا الداخميةو  بؿ تتمثؿ فضال عف ذلؾ في تفوقيا األخالقي
ولكف عمى أساس ، الحراس في جميوريتو المثالية عمى أساس نسبيـ أو ثروتيـو  الحكاـ

فال بد أف ينحدروا مف ساللة طّيبة وأف يتمتعوا ، عمى لمقياـ بميمتيـالخصاؿ التي تؤىميـ 
" فعمينا أف يقوؿ أفالطوف : تمقوا تربية حسنة .حيثو  يـ عقؿ راجحبصحة جّيدة وأف يكوف ل

 2راتيـ الفطرية ليكونوا حراسا أو حكاما لمدولة"دقو  نختار أولئؾ الذيف تؤىميـ طبيعتيـ

 جب أف تتوافر في الحاكـ بمجموعة الصفات تتمثؿ ب :ويحدد أفالطوف الصفات التي ي

وذلؾ يكوف إذا كاف بالفطرة يمّيز ، / أف يكوف بالفطرة مستعدا لتحصيؿ العمـو النظرية1
 .ما ىو عرض و  بيف ما ىو جوىر

                                       
ص ، 1775، ،دطالكويت ، عالم المعرفة، تر 8 عطيات أبو السعود، ـ ماريا لويزا برنيري 8 المدينة الفاضمة عبر التاريخ1

06 . 
 . 07ص ، ـ المرجع نفسو2
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ومف لـ يتصؼ بياتيف الصفتيف عري مف كؿ ، ة ال ينسى/ أف يكوف قوي الحفاظ2
 النظر .و  وما إلى أف ينتيي إلى اإلعراض عف القراءةوذلؾ أنو يظؿ يجيد نفسو د تحصيؿ

/ أف يكوف محبا لمعمـ مؤثرا لو متشوقا لمكماؿ في جميع أجزاء العمـ ألف عاشؽ الشيء 3
 كما يقاؿ يتوؽ إلى جميع أنواعو .

ذلؾ أف مف يحب معرفة الوجود عمى ما ىو ، و / أف يكوف محبا لمصدؽ كارىا لمكذب4
 ف يحب الصدؽ لـ يحب الكذب .وم، عميو فيو يحب الصدؽ

بمغت غايتيا في أمرىا و  رغبتو اشتدت/أف يكوف معرضا عف الّمذات الحسية ألف مف 5
كذلؾ األمر عند ىؤالء ذلؾ ألف أنفسيـ بكّميتيا مالت إلى التعمـ و  رغبت نفسو عف سائر المّذات

.1 

 (.الفالسفةالقـو ) تميؽ بيؤالءيوات ال الشو  ر محب لمماؿ ألف الماؿ شيوةأف يكوف غي/6

ومف  / أف يكوف كبير النفس عالي اليمة ألنو متشوؽ إلى معرفة كؿ الموجودات بأسرىا7
وليذا فميس لمثؿ ىذه األنفس ، لـ يقتصر في عمومو عمى ما يعطيو بادئ الرأي ىو كبير جدا

 العاقمة شبيو أصال .

نشأ عميو مف  / أف يكوف شجاعا ألف مف ال شجاعة لو ال يستطيع أف يتخمى عما8
 في مثؿ ىذه المدف ) مدف عصره ( . نشئواخاصة مف ىؤالء الذيف و  األقاويؿ غير البرىانية

غيره و  جميؿ كالعدؿو  ما تحّركو بو نفسو لكؿ ما يراه خير االستعداد/ أف يكوف فيو مف 9
 عمال .و  ذلؾ عندما تكوف نفسو النزعوية قوّية اإليماف عمما، و مف الفضائؿ

 

                                       
، العربيةمركز دراسات الوحدة، تر 8 أحمد شحالن، ابن رشد 8 الضروري في السياسة )مختصر كتاب السياسة ألفالطون (ـ1

 . 115،ص  0220، 0لبنان،ط
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 1ف خطيبا فصيحا يترجـ عنو لسانو ما يمّر بخاطره إذا تأمؿ ./ أف يكو 10

طوف ييتـ كثيرا بالممؾ أو الحاكـ أو السياسي الذي ينقسـ ػ حسب ما ورد في محاورة فأفال
 الممؾ السياسي العادؿ و  الممؾ الّنساجو  السياسي ػ إلى ثالثة أجزاء الممؾ الراعي

 ػ الممؾ كراعي :أ

ويحدد تقنيتو أو عممو مف خالؿ منطمؽ أو ، ف الممؾ ىو تقنيفالطوف مف فكرة أينطمؽ أ
، : العمـ الممكي ليس عمميا بؿ نظريا االنقساماتبرىاف يستند عمى سمسمة مف التفرعات أو 

ىو مف يكوف ، ليس بسمطة مستعارةو  إنو يقود وفؽ سمطتو الخاصة، ليس نقدا بؿ تعميمات
 ؿ في جماعة .الذي ال يعيش وحيدا ب، و ليس منفعالو  فاعال

وليس ، الممؾ ليس فقط راعي ألنو يختمؼ عف ذلؾ الذي يقود قطيعا مف الحيوانات"ف
لية التي تقود اآل أيضا راعيا عمى الطريقة الدينية )قّسا( ألنو ال يمكف أف يخمط ميامو مع

ة بمعنى لكنو ال بد مف التفريؽ بيف أنواع العناية أو الرعايو  وأخيرا بؿ إنو راعي إنساني اإلنساف
بمشيئتو ف فعندما تمارس ىذه العناية بالقّوة فإنيا تتحوؿ و  ىؿ ىي مفروضة أـ مقبولة مف جانبو

 إلى طغياف وعندما تكوف مقبولة مف المادية فإنيا تسمى سياسة .

 الممك النساج 8ـ ب 

فالطوف الممؾ بالنساج أو الحالؾ ففي النسج ىو عمى صورة فف السياسة ورجؿ أيشبو 
ذي عميو قص الخراؼ تنظيؼ الصوؼ صنع الخيوط ،ثـ انشاء النسيج اليشبو النساج  السياسة

 عيعماؿ مف اجؿ انشاء النسيج االجتماالسياسة ىو القياـ بجميع تمؾ األوعند رجؿ 

 

 
                                       

 . 115ص ، ـ المصدر السابق1
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 الممؾ يحتـر مقياس العدالة :ج ػ 

اف ارسوف مياما مختمفة مثؿ اإلنتاج الرىبالسياسي عند أفالطوف يستبعد كؿ الذيف يم
وعمى السياسي أف يحتـر قبؿ كؿ شيء مقياس العدالة ويرى أفالطوف أف  الموسيقييف والممثميف،

ىذا المقياس يجب أف يكوف متاحا لمجميع ومف خاللو كؿ واحد يستطيع الحصوؿ عمى المساواة 
في العدالة ،وىذا يساعده في اليروب مف نزوات الطغاة ،أو يحصؿ عمى الميزات 

 1.األرستقراطية

وبيذا يكوف غرض الحاكـ عند أفالطوف ىو حفظ التالـؤ بيف الظاىر والباطف ،وىو الذي 
ة حر واعية رادالحاكـ يتـ انتخابو واختياره عف إ وىذا يفرغ نفسو في قالب الجميورية الكاممة،

تسيير شؤوف و  يمتمؾ صفات فطرية عمى القيادةو  تربية رياضيةو  موسيقي لى تيذيبإ ويخضع
األخطار ومع  اقتحاـو  يتميز بالشجاعةو  اؿعقمية تجعمو يحسف النضو  يا جسديةمزا، و الناس

يمتمؾ حرصا ، الفسادو  الرّقة وىو بعيد عف عوامؿ الشرو  شّدتو إال أنو شديد الوداعةو  حماستو
 يجعمو قادرا عمى تنفيذ قراراتولديو مف القّوة ما و  داخميا عمى فعؿ ما ىو أفضؿ لمصمحة الدولة

نجاز أعماو  الذي يستثمر مواىبو بمسيره نحوى ىو  الكؼءفالحاكـ ، عالية مف اإلتقافلو بدرجة ا 
 ديد المراس .ش سريع التنفيذ عظيـ الحماسة فمسفي النزعة،  الكماؿ

و يمكف أف نستخمص ما يرمي إليو أفالطوف مف مذىبو في المثؿ مف محاولتو إلى تعريؼ 
حكـ لكي يتـ تحقيؽ المدينة المثالية عمى ارض الفيمسوؼ الذي كاف يرى بضرورة تقمده مياـ ال

يتميزوف و  رؤية الحقيقةو  فالفالسفة ىـ قمة مف البشر يتعطشوف لتعمـ كؿ أنواع المعرفة، الواقع
 العدؿو  الخيرو  عف باقي البشر بمقدرتيـ عمى النظر فيما وراء اآلراء المألوفة مثؿ الجماؿ

 .ة طبيعتيا الحقيقيالعمـ بو  التحقؽ مف جوىرىاو 
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في األشخاص أو في صنع اإلنساف و  فالجماؿ مثال يأخذ أشكاؿ متعددة فنراه في الطبيعة 
ولكف الفيمسوؼ إلى جانب إدراكو ليذه األشياء ، مف مباني تتسـ بالتناسؽ المعماري البديع

معرفة ورؤية الجماؿ كاألشياء التي يراىا اإلنساف في  الجميمة المألوفة يستطيع بثاقب بصيرتو
أما الجماؿ الحقيقي فيو أشبو بنفس ىذه األشياء عندما يراىا اإلنساف عمى حقيقتيا في ، حالـاأل

 عالـ اليقظة .

و يطمؽ أفالطوف عمى إدراؾ الفالسفة لحقيقة األشياء المألوفة اسـ المعرفة أما إدراؾ 
تي تختمؼ يتوصؿ الرأي إلى معرفة األشياء عف طريؽ ممكة الحس ال، و العمـو ليا فيسميو الرأي

الصواب ،و يقع في مرتبة بيف المعرفة التي و  ألشياء قابؿ لمخطأألف إدراؾ ا عف ممكة المعرفة
فالشيء الجميؿ قد ، الجيؿ الذي ينتمي إلى األشياء في حالة العدـو  تختص باألشياء الكائنة

نصفا ) نصؼ و  ( 2قد يكوف ضعفا ) ضعؼ العدد 4العدد ، و يكوف قبيحا في نفس الوقت
فأنت تنظر إلييما فتراىما ، القمر والظؿ قد يكوناف ثابتيف ومتحركيف في نفس الوقتو  (8ددالع

لكف تدرؾ بعد ساعة بالمشاىدة أنيما متحركاف عمى التدرج أما المعرفة فتدرؾ بواسطة و  ثابتيف
وحاوؿ  ،المنطؽ الى الحقائؽ اليقينية الغير قابمة لمخطأو  ممكة العقؿ الذي يتوصؿ عبر الجدؿ

الخط  األذىاف باستخداـ سمسمة مف التشبييات :الشمس،فالطوف تقريب مقاصد فمسفتو إلى أ
فيطمب مف قارئو في التشبيو األخير أف  التي وصمت القمة في تشبيو الكيؼ الشيير، و المقسـ

وخمؼ ، األعناؽو  يتخيؿ بعض األشخاص الذيف يعيشوف في كيؼ منذ طفولتيـ مقيدي األرجؿ
السجناء أشخاص يعرضوف تماثيؿ و  بيف النارو  جد نار مشتعمة في مكاف عاليىؤالء السجناء تو 

التي انعكست في  و عندما يرى سجناء الكيؼ صور ىذه التماثيؿ،لبشر وحيوانات مصنوعة 
يسمعوف أصوات الذيف يعرضونيا يترّسخ لدييـ االعتقاد باف ىذه الصور و  الحائط الذي أماميـ

ذا ما قدر ألحد ىؤالء السجناء الصعود مف الكيؼ إلى الخارج وا  ، المعكوسة ىي كؿ الحقيقة 
إال أف بصره  فسيجد في البداية صعوبة في تمييز األشياء الطبيعية نسبة لضوء الشمس الساطع

األشجار كما و  الحيواناتو  يستطيع بعدىا أف يرى بسيولة البشرو  يتكيؼ بعد برىة مع الضوء
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رفقائو في الكيؼ ما ىو إال وىـ و  يراه ىو ف ما كافينتبو إلى أو  الواقعو  ىي في الطبيعة
 1مزيفة لمحقيقة التي شاىدىا في العالـ الخارجي و  وضالؿ باىتة

فالفيمسوؼ في تفسير أفالطوف مثؿ ىذا السجيف الذي خرج مف الكيؼ وشاىد عالـ 
ما ىو إاّل رحمة عقؿ  صعود السجيف مف الكيؼ إلى أعمى، و الحقيقة في العالـ الخارجي

الذكاء ومثمما يجد ابف الكيؼ الذي صعد إلى أعمى و  الفيمسوؼ العموية إلى مراقي عالـ العقميات
 صعوبة في رؤية األشباحو  صعوبة في تأقمـ بصره لظمـ الكيؼ إذا ما عاد إليو مرة أخرى

فميس مف المستغرب أف يبدو المرء يراىا مف قبؿ مع رفقائو السجناء ظالؿ الصور التي كاف و 
غبيا إذا ما عاد إلى عالـ الحياة و  اىد الحقيقة الباىرة عف طريؽ التأمؿ الفمسفي ساذجاالذي ش

عمى الذىاب إلى ، اإلنسانية اليومية بمتاعبيا ويجبر قبؿ أف يتأقمـ بصره عؿ الظالـ المحيط بو
 ىذه الظالؿ المحاكـ القضائية ليجادؿ حوؿ ظالـ العدالة أو الصور المختمفة التي تعكس

يتنازع مع العواـ الذيف لـ يحضوا بمشاىدة جوىر العدالة الطبيعية كمثاؿ مجرد حوؿ و  يناقشو 
ندما يعود الفيمسوؼ الذي بيرنو الحقيقة الساطعة التي عو  الحقوؽو  مفاىيميـ عف العدالةآرائيـ و 

يتأقمـ بصره عمى الظالـ فسيكوف و  شاىدىا عف طريؽ التأمؿ الفمسفي إلى عالـ الحياة اليومي
 ف يمروا بتجربة التأمؿ الفمسفيمف الذيف عاشوا طوؿ عمرىـ بدوف أ أكثر حدة وتميزا بصره

 الخير الحقيقيو  ما تمثمو ألنو شاىد العدؿ الحقيقيو  يتعرؼ عمى ظالؿ الصور الباىتةو 

إلى سعادتيا بصعود الفالسفة و  متانة الدولةو  عدالة الجميوريةأفالطوف و بيذا ربط 
ما لـ يممؾ الفالسفة أو شقاء النوع اإلنساني و  ة الدوؿواؿ تعاسالحكـ، فال يمكف حسبو ز 

القّوة و  القّوة السياسية باتحادوىذا لف يحصؿ إال ، يتفمسؼ المموؾ والحكاـ فمسفة صحيحة تامة
 الدولة عمى السعادة األبدية .و  الفمسفية في إنساف واحد لتحقيؽ حصوؿ الفرد
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 ػ صفات الحارس :2

س المدينة فإلى جانب الفف يجب أف تتوافر فييـ صفات طبيعية أما بالنسبة إلى حرا
 جممة الصفات التي يقوؿ بيا أفالطوف :وىذه ، فطرية تؤىمو إلى أف يكوف محاربا

 عمييـ .  االنقضاضسرعة و  / أف تتوافر فيو قّوة مالحظة األعداء1

 / الشجاعة والحماس .2

، بأنفسيـ إؿ التيمكة اوأاّل يمقو ، مواطنييـفي المقابؿ الوداعة مع و  / الشراسة مع اإلعداء3
 بيف الميف والّشدة . ابوا أف يجمعو فيج

أي أف يكوف محبّا لممعرفة ، / أف يجمع إلى جانب الحماسة الفياضة صفات الفيمسوؼ4
حامال عمى ، الشيوات الحسيةو  نابذا لمماؿ، نزييا، أف يتمتع بصفات اإلخالصو  ومحبّا لمحكمة

 1حدة وىي تحقيؽ المصالح العامة لمدولة .عاتقو مسؤولية وا

يقوؿ أفالطوف : "وعمى ذلؾ ال بد أف ننتقي مف بيف حراسنا أشدىـ إخالصا ليذه المبادئ 
 2,اف يراعي المرء في كؿ ما يفعمو مصمحة الدولة وحدىا"

أيضا :" فمف أردناه أف يكوف حارسا صالحا لدولتنا ال بد أف يجمع بيف الفمسفة  و يقوؿ
 3والقّوة" واالندفاع، اسةوالحم

ىؤالء الحكاـ تقع عمى عاتؽ عدد قميؿ مف الرجاؿ  اختيارو يؤكد أفالطوف أف مسؤولية 
فبعد أف يتولى الفالسفة الحكـ تكوف ميمتيـ األولى ىي ، الذيف يتميزوف بأنيـ فالسفة حقيقيوف

 الذيف تتوافر فييـ ىذه الصفات . ىؤالء الحراس اختيار

                                       
. 12، 07ص  ص، مرجع سابق8  ـ ماريا لويزا برنيري 1 

 . 20ص ، 0211، 1الرباط ،ط، دار األمان، المرأةخديجة زنتيمي 8 أفالطون السياسة المعرفة ـ 2
 . 26ـ أميرة حممي مطر 8 الجميورية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر، دط، دت .ص 3
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ـ وىذا لضماف أعظ، الحراس تأتي بعدىا ميمة تنظيـ حياتيـ اختيارمة و بعد أف تتـ مي
 وىذا يتحقؽ حسب أفالطوف مف خالؿ مشاركتيـ لبعضيـ البعض في الخيرات، قدر مف الوحدة

الشيوة التي يمكف أف تزرع و  فالحراس لف يعرفوا أي نوع مف الجشع، البيوت ووجبات الطعاـو 
 متيـ .تصرفيـ عف آداء ميو  الخالؼ بينيـ

كما ، حيث يقوؿ أفالطوف بالوحدة إذ "ال يسمح لمحراس عنده بأية حرية شخصية أو فردية
، األسرة سوؼ يجعميـ غير معرضيف لمفساد التزاماتو  الممتمكات الدنيوية إلى افتقارىـأف 

 1طبقة زاىدة مف خبراء كممتيـ ىي القانوف " عف طريؽ اختيارىـوىؤالء يتـ 

ذا الصدد : "إف مف الواجب أوال أاّل يكوف ألي منيـ شيء يمتمكو ىو و يضيؼ أفالطوف في ى
وحده إال لمضرورة القصوى )...( وأما الغذاء الضروري لتكويف رياضييف محاربيف أقوياء فسوؼ 
، يمدىـ بيـ مواطنوىـ لقاء خدماتيـ بالكميات التي تكفييـ عاما واحد بالضبط ال يزيد وال ينقص

وأما الذىب والفّضة ، يعيشوا جماعة كالجنود في ساحة القتاؿو  جباتيـ معاوعمييـ أف يتناولوا و 
ما يمتمكوف  افّضتيـ ,اف مف العار أف يفسدو و  فسنؤكد ليـ أنيـ ليسوا بحاجة إلى ذىب الناس
 2مف الذىب اإلليي بإضافة الذىب األرضي إليو "

أكانوا حارسا رجاال  فأفالطوف ىنا يؤكد عمى وجوب مشاركة الجنود أو المحاربيف ػ سواء
أـ حراسا نساء ػ بعضيـ في جميع الممتمكات واألفعاؿ ،إذ ال ينبغي أف ال يكوف ألحد منيـ 

 ذلؾ أنيـ لو تممكوا كاآلخريف حقوال، زوجة خاّصة بوو  منزؿ أو مسكف ال يدخمو غيره أو أطفاؿ
 لممدينة إلى طغاة ومف حماة، تجار ومزارعيف محاربيف إلىو  ال لتحولوا مف حراسأمواو  بيوتاو 
 ممؾ لمجميع .و  فكؿ شيء في ىذه المدينة الفاضمة مشاع بيف الجميع، أعداء لياو 

                                       
ص ، 0221دط ،، جمس األعمى لمثقافةالم، تر8 إمام عبد الفتاح إمام، جودي جروفز 8 أقدم لك أفالطونو  ـ ديف روبنسون1
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تحديد األصمح منيـ و  لمعرفة االختباراتويخضع الحراس حسب أفالطوف إلى جممة مف 
 اً فاءو  أكثر الحراس اختيارحيث يخضع ىؤالء إلى مجموعة مف التجارب يتـ فييا ، فاألصمح

 الشيوات .و  عف مختمؼ الممذّات ابتعاداوأكثرىـ ، يمةفضو  صالحاو 

 االختبارىذا و  االمتحاف اجتازتمّرة أخرى عمى ىذه النخبة التي  اختبارثـ ليعاد إجراء 
وف األحؽ بالحكـ ف ىذا ىو حسب أفالط، و األحكـ بينيـو  ضؿاألفو  األكمؿ انتقاءييدؼ إلى 

 السياسية والقوة الفمسفية .الذي يممؾ نفسا سميمة نقّية تجمع بيف القّوة 

يقوؿ افالطوف : "و عمينا أف نختبرىـ منذ طفولتيـ بأف نعيد إلييـ باألعماؿ التي تعّرضيـ 
 تؤدي بيـ إلى الخطأ ثـ ننتقي منيـ مف يظؿ متمسكا بوو  لنسياف ىذا المبدأ ) مبدأ اإلخالص(

الصفوة  اختياريتـ  االختبارفمف خالؿ ىذا  1يصعب إغراءه بينما نستبعد مف لـ يكف كذلؾ "و 
 بشؤوف الحرب . االىتماـو  أو الحراس األجدر بتقّمد المناصب

ينبغي أف يمروا بعد ذلؾ بتجربة أخرى : ىي أف و  و يقوؿ أفالطوف في نفس الصدد : "
يظموف عمى و  يقاوموف المغريات انعمرىـ بالممّذات )...( لنعمـ إف كانو و  نغرييـ بالسمطة والنفوذ

دوف أف تشوبو شائبة كاّل ما  اجتازفي كّؿ الظروؼ )...( فإذا وجدنا شخصا قد  استقامتيـ
راعيا لشؤوف  رجولتو فالننّصبو بعد ذلؾو  شبابوو  متتابعة في طفولتو اختباراتوضعناه لو مف 

 2الدولة"
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 المرأة والسياسة 8 المطمب الرابع 8

 وظيفتيا السياسية حيث ثّمفو  االجتماعيةأفالطوف بمسألة المرأة ودورىا في الحياة  اىتـ
بؿ ساوى  رعايتيـو  ليس فقط بما يتيح ليا فرصة القياـ بوظيفتيا الطبيعية وىي إنجاب األطفاؿ

فيو يؤمف بأنيا يجب أف تشارؾ الرجؿ في أبعد ، بيف الرجؿ في جميع المجاالت المختمفةو  بينيا
إلى نفس األىداؼ بكؿ ما  فمف الضروري حسبو أف يتشارؾ الجنسيف في الوصوؿ، مدى ممكف

اّل فقدت المدينة التي ينتمياف إلييا نصؼ ما كاف يمكف أف تكوف عميو  لدييـ مف طاقة بنفس وا 
فالمرأة عمى حّد قولو : " مثؿ الطيور التي يمكنيا مواجية أخطر الوحوش ، بنفس الجيدو  النفقة

 1دفاعا عف صغارىا "

بما تتمقاه مف و  مؤىمة بمواىبيا الطبيعية وىي فالمرأة حسب أفالطوف تمثؿ نصؼ المجتمع
يقوؿ أفالطوف : " فالنساء مواطنات ، الوظائؼو  تعميـ أف تشارؾ بفعالية في كؿ المياـو  تدريب

يمارسف نفس الوظائؼ مع فارؽ وحيد ىو أّف ليف وظيفة خاصة بيّف أال و  ليف نفس الحقوؽ
 2وىي إنجاب المواطنيف لمدولة "

 طوف في المرأة تقـو عمى مبدأيف :و ليذا فإف نظرية أفال

يؤكده و  ىذا المبدأ يقّره أفالطوفو  المبدأ األوؿ : ىو إمكاف قياـ المرأة بنفس وظائؼ الرجؿ
بو النساء وحدىف مف بأكثر مف صيغة حيث يقوؿ : " ليس في إدارة الدولة مف عمؿ يختص 

 انقسمتالممكات قد وال الرجاؿ وحدىـ مف حيث ىـ رجاؿ ،ولكف لما كانت ، حيث ىف نساء
ف تكف المرأة في ، كذلؾ الرجؿو  فإف المرأة قادرة بطبيعتيا عمى كؿ الوظائؼ، بيف الجنسيف وا 

 3كؿ شيء أدنى قدرة مف الرجؿ". 

                                       
 . 62ص ، مرجع سابق8 ـ مصطفى النشار1
توزيع و  والنشربستان المعرفة لمطبع ، األصول اليونانية لمفكر السياسي الغربي الحديث 8 ـ فضل اهلل محمد إسماعيل2

 . 17،ص  1ط ، اإلسكندرية، الكتب
 . 077ص ، مصدر سابق، تر حنا خباز، ـ أفالطون8 الجميورية3
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وليذا فإنو حسب أفالطوف ال توجد فروؽ طبيعية أو فيزيولوجية بيف الجنسيف تمنع المرأة 
كال الجنسيف نفس الممكات ومف ثـ يمكنيما فم، مف أف تمارس عمال يمكف لمرجؿ أف يقـو بو

 القياـ بنفس المياـ .

ي الواقع عمى تقـو ف المبدأ الثاني : فيو المساواة بينيما في المعاممة والتعميـ وىذه المساواة
المساواة بينيما في كؿ شيء إذف مف الضروري ،  يقوموف بنفس المياـو  أف ليما نفس الممكات

التعميـ ،إذ ال يمكف لإلنساف رجال كاف أو امرأة أف يمارس وظيفة خاصة في مجالي التدريب و 
 1بدوف أف يؤىؿ التأىيؿ العممي الذي يمّكنو مف آداءىا . ما بدوف أف يتدرب عمييا أو

 لكف عمى المشرع أف يراعي أمريف فيما يتعمؽ بتعميـ الفتاة :

والتدريب عمى فنوف  في أف تتمقى نفس التدريبات الرياضية الشاقة قة/ رغبتيا الصاد1
أف تتعمـ تمؾ و  وعمى الرغـ مف أنو يميؿ إلى أف تتمقى الفتاة ىذه التدريبات، الحرب المختمفة

حتى تقبؿ عمى ىذه التدريبات دوف فرض ، االختيارنوف الحربية إال أنو أتاح أماميا فرصة الف
 .أو إلزاـ 

مر يتـ إال عبر ذلؾ الفصؿ ال شؾ أف ىذا األو  الفروؽ الطبيعية بيف الجنسيف/ مراعاة 2
النماذج المناسبة  اختيارصوؿ الدراسية مما يتيح لممعمميف مثال : بيف الجنسيف في األ

بالنظر فيما يجري طوف يوّضح فكرة المساواة بيف الجنسيف وتحرير المرأة أفالكما نجد 2لكمييما
 .في عالـ الحيواف

 

                                       
 .077المصدر السابق ، صـ 1
، دار قباء لمنشر والتوزيع، ـ مصطفى النشار 8 مكانة المرأة في فمسفة أفالطون )قراءة في محاورتي الجميورية والقوانين(2

 . 57 دط ،دت، ص، القاىرة
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 الذكور عمى حراسة القطيع معأف تسير  حيث يقوؿ : "عمى إناث كالب الحراسة 
 1تسيـ في كؿ ما يفعموف) ...( كما عمى النساء أف يقمف بنفس مياـ الرجؿ "و  معيـتصطاد و 

دليمو في ذلؾ أنو و  ومعنى ىذا أف أفالطوف جعؿ المساواة بيف الجنسيف في كافة المجالت
ليس ىناؾ عمؿ  لةكما أنو في إدارة الدو ، ميمة الحراسة كونيا الجياز المحرؾ لمدولة أعطاىا

الدينية و  فالمرأة تتقمد مختمؼ المناصب السياسية، تختص بو النساء وحدىف أو رجاؿ وحدىـ
 والتعميمية مثميا مثؿ الرجؿ .

ذ ، و يعمد أفالطوف إلى إلغاء نظاـ األسرة بيف الحراس فال يوجد نظاـ لمزواج الفردي وا 
جات وفقا لمبادئ صارمة لتحسيف عممية تتـ الزيو  موجية تشرؼ عمييا الدولةيستبدلو بزيجات 

 النسؿ يقوؿ أفالطوف عمى لساف سقراط الذي يخاطب جموكوف :

نعيد و  نقدـ فييا القرابيفو  نجمع فييا بيف الشباف والشابات احتفاالت"وعمى ذلؾ فسنقيـ 
إلى شعائرنا بتأليؼ أناشيد تالئـ حفالت الزواج، أما عدد ىذه االجتماعات السنوية فسنترؾ 

اإلمكاف مع حساب ما يمكف  حديده لمحكاـ حتى يستطيعوا أف يحتفظوا بعدد السكاف ثابتا بقدرت
غيرىا مف الحوادث مف خسائر فعمييـ أف يحرصوا بقدر و  أف تستتبعو الحروب واألمراض

 2اإلمكاف عمى أاّل تعدو دولتنا كبيرة أو صغيرة أكثر مما ينبغي"

الجنسية حسب أفالطوف طبقا لمبادئ صارمة وتتـ الزيجات أو بمعنى أدؽ المعاشات 
يتـ الجمع و  لمرجاؿ أو الحراس نساء يكف أقرب إلى طبيعتيـ اختيارحيث يتـ ، لتحسيف النسؿ

مع الحرص عمى أف تتوفر ىذه الزيجات عمى أفضؿ النتائج فمف الضروري أف يتزاوج ، بينيـ
 دنى عمى أضيؽ نطاؽ ممكف.النوع الرفيع عمى أوسع نطاؽ ممكف في حيف يتزاوج النوع األ

 يضف  ف نوع مف القرعة المدبرة اختراعالذيف عمييـ  غير أف ىذا اإلجراء يظؿ سرا بيف الحكاـ
ا أمّ ، ىو سوء حضيـ ال تدبير الحكاـ األعضاء األقؿ شئنا أف السبب في نتيجة االقتراع بذلؾ

                                       
 . 57ص ، 1774، 0ر والتوزيع، القاىرة ،طمؤسسة األىرام لمنش، ـ إمام عبد الفتاح إمام 8 أفالطون والمرأة1
 . 15ص، مرجع سابق8  ـ ماريا لويزا برنيري2
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منيا زيادة معاشرتيـ  زاتالشباف الذيف يبموف بالء حسنا في الحرب فيمنحوف مكافآت وامتيا
 لمنساء .

وىذه في الوقت ذاتو ذريعة أخرى لمحصوؿ منيـ عمى أكبر عدد مف األطفاؿ ىؤالء  
تختار منيـ و  األطفاؿ الذيف يعيد بيـ إلى ىيئة تتولى شؤونيـ وتكوف إما مف رجاؿ أو نساء
المشوىيف أو األصح واألكمؿ واألجمؿ لالعتناء بو ومف لـ يكف عمى ىذا النحو مف األطفاؿ 

 في أجساميـ عيب أو تشّوه فيجب التخمص منيـ .و  المولدوفالمرضى أو 

يعيدوف و  قوؿ أفالطوف : "ومف الواجب أف يعنى ىؤالء الموظفوف بأبناء صفوة المواطنيفي
بيـ إلى مربيات يقطف وحدىف مكانا خاصا مف المدينة أما األطفاؿ الذيف يولدوف وفي أجسادىـ 

 1في مكاف خفي بعيدا عف األعيف " امييـ أف يختبئو عيب أو تشّوه فع

ينقموا األميات إلى دور الحضانة مف أجؿ و  و يقـو ىؤالء الموظفوف بتغذية األطفاؿ
 الرضاعة مع الحرص عمى أف ال تتعرؼ إحداىف عمى وليدىا .

 30والرجؿ مف  سنة 40إلى  20فالمرأة مف، كما حدد أفالطوف العمر المناسب لإلنجاب
أف في ىذه الفترة تبمغ القوى الجسمّية والذىنية لمطرفيف أقصاىا .  اعتبارسنة عمى  55إلى 

يعتبروف لقطاء ال ينتموف لمدولة  القوانيف في اإلنجاب فإف ىؤالء األطفاؿ وفي حالة مخالفة ىذه
 يقوؿ أفالطوف : 

عشريف أو بعد قبؿ السف المحددة أو بعدىا ػ قبؿ ال "فإذا حاوؿ رجؿ أف ينجب أطفاال لمدوؿ
قبؿ الثالثيف أو بعد الخمسيف بالنسبة لمرجؿ ػ فسنتيمو بأنو آثـ في حؽ و  األربعيف بالنسبة لممرأة

دوف أف يكوف الديف أو ، العدؿ )...( إف الطفؿ الذي ييبانو لمدولة في ثؿ ىذه الظروؼو  الديف
فالطوف لمف تجاوز سف في حيف يجيز أ2القانوف قد باركيما ال يكوف بالنسبة إلينا إال لقيطا"

                                       
 . 22ص ، ـ المرجع السابق1
 . 17، 16ص ص ـ المرجع نفسو، 2
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األوالد و  األمياتو  اآلباء باستثناءىذا و  وفبمف يشاء االختالطجؿ أو المرأة اإلنجاب سواء لمر 
الالزمة لعدـ  االحتياطاتلكف مع أخذ ، و األجداد واألخوة واألعماـ واألخواؿو  األحفادو  والبنات
سقراط الذي يخاطب  يقوؿ أفالطوف عمى لساف معممو .ألف الدولة لف تعترؼ بو اإلنجاب

 جموكوف قائال :

 االختالطرؾ لمرجاؿ حرية "فإذا تجاوز الرجؿ أو المرأة سف اإلنجاب لمدولة فأرى أف نت
جدتو )...( ولف يستطيعوا تمييزىـ و  بنات بناتو وأموو  فيما عدا بناتووف مف النساء بمف يشاء

نما ينبغي أف ينظر الرجؿ منذ الوقت الذي يبدأ فيو زوا، قط جو إلى كؿ األطفاؿ الذيف يولدوف وا 
وعمى ، اإلناث منيـ عمى أنيـ بناتوو  الذكور منيـ عمى أنيـ أبناؤه، في الشير السابع أو العاشر

 عميو أف يعد أبناء ىؤالء أحفادا لو كما يعدونو ىـ جدا ليـ، و ىؤالء األطفاؿ أف يدعوه باألب
الفترة التي ينجب فييا  الذيف يولدوف في طفاؿإلى األ اكذلؾ ينبغي أف ينظرو ، جّدة ليـ امرأتوو 

 1"شقيقات ليـو  أمياتيـ عمى أنيـ أشقاءو  آباؤىـ

 عمى ىذا النحو يتحقؽ شيوع األطفاؿ، و جنسي اختالطعف كؿ فيما بينيـ  و بيذا يمتنعوف
 النساء بيف حراس الدولة .و 

 المطمب الخامس 8الشيوعية في فكر أفالطون 

وذلؾ  الحكاـ باعتبارىـ أىـ طبقات المجتمعو  ـ حياة الجنودأفالطوف كثيرا بتنظي اىتـلقد 
يعتبر أف خير ضماف لنزاىة أفراد طبقتي ، و بطريقة تضمف عدـ تحّوليـ إلى اعداء لممواطنيف

 / تحريـ الممكية الخاصة .1 تفّرغيـ لعمميـ يكوف مف خالؿ :و  الحكاـو  الجند

ة الحكاـ بيدؼ إنتاج ف الموجو وفقا لمشيئباإلنسا بدالواستو ، / إلغاء الزواج الفردي الدائـ2
 2أفضؿ ساللة ممكنة .

                                       
 . 17ص ـ المرجع السابق، 1
 . 127ص ، مرجع سابقبين الفكر اإلغريقي والفكر اإلسالمي، ة المثالية الدول، ـ فضل اهلل محمد إسماعيل2
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سواء كاف نقدا أو ذىبا أـ  االمتالؾإذ يحّرـ أفالطوف عمى طبقتي الجند والحكاـ كؿ أنواع 
ضعاؼ ليالما فيو مف ضرر عمى حكـ الدولة عقارا  وىذا حرصا منو عمى حفظ األمف ،  وا 

شاعة روح الوحدة بيف الجنود  حيث يقوؿ أفالطوف :، والحكاـ الداخمي وا 

عمى  دخولوال يكوف ألحدىـ مخزف أو مسكف يحضر و  " إنو ال يممؾ أحدىـ عقارا خاصا 
ويجب أف يقبضوا ، فميكونوا في أسمى ما يتطّمبو إعفاء الشجعاف المدّربوف تدريبا حربيا، الراغبيف

العاـ وال يستفضموف  في آخرمف األىميف دفعات قانونية أجرة لخدمتيـ بحيث ال يحتاجوف 
")...(1 

بيوتا و  أراضي امتمكوالكنيـ إذا عمى الدولة فيقوؿ :" أثرىا السيئو  التممؾو  و يعدد مساوئ الممكية
وماال ممكا خاصا صاروا مالكيف وزراعا عوض كونيـ حكاما فيصيروف سادة مكروىيف ال 

فيقضوف الجانب  ،يكيدوفو  يكاد ليـ ومبغوضوف يفيصبحوف مبغضو  )...( حمفاء محبوبيف
وخوفيـ مف العدو الداخؿ أكثر جدا مف خوفيـ مف العدو ، األكبر مف حياتيـ في ىذا العراؾ

 2إلى الدمار" ففي حاؿ كيذه يسرعوف بالدولة، يجر الخا

في موضع آخر يبيف فيو وجوب إشاعة الممكّية العامة عمى جميع أبناء الدولة  كما يقوؿ
بالفرد الواحد "إف التفرقة بيف الناس ترجع إلى أنيـ في  ة أشبوالتي مف شأنيا أف تجعؿ مف الدول

إلى أشياء ، وليس ممؾ غيري، ممؾ غيري، و وليس ممكي، المجتمع يستخدموف كممات : ممكي
عمى ذلؾ فأصمح الدوؿ ىي التي يستخدـ فييا اكبر عدد مف المواطنيف ىذه و واحدة )...(

 3ة )...( ومثؿ ىذه الدوؿ أشبو ما تكوف بفرد واحد "بالنسبة ألشياء معّينو  الكممات بمعنى واحد

و بيذا كاف إلغاء أفالطوف لمممكية اليدؼ منو ىو تجنب كؿ ما مف شأنو إضعاؼ الدولة 
تعارضيا مع  احتماؿأمالؾ وأمواؿ خاصة يثير و  إذ أف وجود مصالح خاصة، ألسباب مادية

                                       
 . 62ص مصدر سابق، تر 8 حنا خباز ،، ـ أفالطون 8 الجميورية1
 . 63،ص  ـ المصدر نفسو2
 . 131ص ، مصدر سابق، تر 8 فؤاد زكرياء، ـ أفالطون 8 الجميورية3
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كما أف التعارض بيف ، عاؼ الدولةبالتالي إضو  األمواؿ واألمالؾ العامةو  المصمحة العامة
وىذا مف خالؿ الصراع ، مصالح األفراد يؤدي بالمساس بقّوة الدولة وزعزعة األمف الداخمي ليا

 بيف الصالح الخاص مف جية أخرى و  : صراع بيف الواجب والصالح العاـ مف جية

تحريميا و  روةإال بإلغاء الثأفالطوف أنو ال سبيؿ لمقضاء عمى ىذه الشرور  اعتبربذلؾ و 
 الخاصةة التي لف تفسح المجاؿ لممنافسات الجنود والحكاـ مع إخالصيـ لواجباتيـ المدنيعمى 

أي العمؿ عمى رفع  اقتصاديةو بذلؾ لـ تيدؼ نظرية أفالطوف في الشيوعية إلى مساعي .
نما كاف ىدفو سياسيا ذلؾ ألنو كاف ييدؼ إلى تحقيؽ أوف، معيشة الشعب أو بعض طبقاتو ى وا 

وأوفر قدر مستطاع مف الوحدة داخؿ الدولة وكاف يرى أف المعيشة الخاصة ال تصؿ بو إلى 
كما كاف ييدؼ إلى تحقيؽ أعمى ، الخالفات بيف األفرادو  ذلؾ اليدؼ ألنيا مصدر لممنازعات

كاف يرى في إلغاء الممكية سبيال درجة وأغمى درجة مف الوالء لموطف مف جانب جنده وحكامو ،و 
اليدؼ وبذلؾ تختمؼ شيوعية أفالطوف )بوضع ىذا التعبير(عف شيوعية كارؿ ماركس  لى ذلؾإ

 أف اعتبربؿ إف البعض قد  اقتصادية)الشيوعية الحديثة (التي في جوىرىا ىي ذات صبغة 
حالؿ لغاء الممكية الخاصة ذلؾ ألف الشيوعية تقـو بإشيوعيا  ال يعتبرىذا  أفالطوف نظاـ:" وا 

ؿ محؿ ممكية األفراد ،فإذا كاف تحريـ الممكية في مدينة أفالطوف مقصورا ممكية الدولة لألموا
ألنو يبقى أف الطبقة الثالثة )طبقة ، عمى طبقتي الجند والحكاـ ،فال يمكف القوؿ بنظاـ شيوعي

وبيذا فإف تحريـ أفالطوف الممكية عمى 1"المنتخبيف( تتمتع بحؽ تممؾ األمواؿ ممكية خاصة
بؿ ىو تدبير سياسي ىدفو تحقيؽ وحدة وسالـ داخمي  اقتصادياتشريعا الحراس والمموؾ ليس 

 .في الدولة 

األطفاؿ فقد كاف اسبب و  وأما في ما يخص تحريـ الزواج وما يتبعو مف شيوعية النساء
العائمية كمنافس قوي  بو إلى أنو كاف ينظر إلى العاطفة األساسي الذي جعؿ أفالطوف يقوؿ

، األفراد بأسرىـ وحياتيـ العائمية الخاصة انشغاؿخذا بسبب و  ف والدولةلعاطفة الوالء نحوى الوط
                                       

 .  134، 132ص ص ، سابقمرجع ، ـ فضل اهلل محمد إسماعيل 8 الدولة المثالية1
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وليذا يجب عمى الجنود ، فالعاطفة العائمية حسب أفالطوف تضعؼ سمطاف العاطفة الوطنية
تكوف يجب أف " حيث يقوؿ أفالطوف:، حتى النساء والحكاـ أف يتقاسموا كؿ شيء فيما بينيـ

وكذلؾ ، فال يخص أحده نفسو بإحداىف، لئؾ الحكاـو جا مشاعا ألزواأ استثناءالنساء بال  أولئؾ
 1أوالدىـ يكونوف مشاعا فال يعرؼ والد ولده وال ولد والده "

و إلغاء الزواج بالنسبة لطبقتي الحكاـ والجنود يحقؽ سببا إضافيا لقّوة الدولة وذلؾ بفضؿ 
لكف و  شخاص مف الجنسيفما يتيحو مف تحسيف النسؿ الذي يتـ بحدوث الجماع بيف أصمح األ

مع الحرص عمى أف يتزوج النوع الرفيع عمى أوسع نطاؽ ممكف في حيف يتزوج النوع األدنى 
: " إنو يجب اإلكثار مف تزويج أفضؿ الرجاؿ بأفضؿ يقوؿ أفالطوف ، عمى أضيؽ نطاؽ ممكف

 2وأف يقمؿ مف تزويج أدنياء الرجاؿ بمثيالتيـ مف النساء " ، النساء

طوف في إلغائو لنظاـ األسرة عند الطبقة العميا لـ يكف يدعوا إلى اإلباحية أو غير أف أفال
 ولكف عمى العكس كانت الفائدة العامة لمدولة ىي المقياس، الجنسي الغير مشروع االتصاؿ

 سنة ( 55إلى  30فيجمع الذكر المناسب ) مف ، العالقات الجنسيةو  المعيار لتحديد الصالتو 
سنة( في الوقت والمناخ المناسبيف ،عند ىبوب الرياح  40إلى  20)مف األنثى المناسبة و 

في ىذه المناسبة ، و تتمى فييا األناشيدو  الشمالية الباردة وفي حفالت خاصة تقدـ فييا القرابيف
يسمح لشباب النوع الرفيع بزيجات أكثر لمحصوؿ عمى أكبر عدد مف األوالد الذيف يكونوف عمى 

 .نفس شاكمتو 

بمعنى ، لمرجؿ 30و عاما لممرأة 20فالطوف :"إف المدة المعتادة ليذا النضوج ىي يقوؿ أ 
أما الرجاؿ فبعد أف يجتاز ، أف لممرأة أف تنجب لمدولة أطفاال منذ سف العشريف حتى األربعيف

                                       
 . 101ص ، مصدر سابق، تر 8 حنا خباز، ـ أفالطون 8 الجميورية1
 . 101ص ، ـ المصدر نفسو2
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فيذه الفترة ىي التي تبمغ فييا  55أشّد فترات العمر حماسة لمسباؽ يظؿ ينجب األطفاؿ حتى 
 1".والذىنية عند الجنسيف أقصى مداىاة القوى الجسمي
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 المبحث الثاني 8 األخالق عند أفالطون 

 المطمب األول 8 التربية والتعميم

والمجيود االختياري الذي يبذلو الجيؿ  عممية تدريب أخالقي" :ف ىيالتربية عند أفالطو 
يا بتجاربيـ إلى الجيؿ ليوصموا إ نقؿ حكمة الكبار التيو  ةالقديـ لنقؿ اآلداب الطّيبة لمحيا

 1الصغير، وأنيا نوع مف التدريب الذي يتفؽ تماما مع الحياة العاقمة "

المجتمع مف أجؿ الوصوؿ إلى معرفة الخير و  و تمثؿ فمسفة التربية بذلؾ : " إصالح الفرد
أخالقي أي وضع قانوف ، الخير والجماؿو  نسانية عمى الحؽتنمية ىذه المعرفة وطبع النفس اإل

اة األخالقية ال يتعارض مع مصمحة يعيد لممجتمع قّوتو وتماسكو ووضع أساس جديد لمحي
 2وىذا األساس ىو الفضيمة أو المعرفة .، الجماعة

التعميـ الجزء  احتؿحيث ، بو أفالطوف في مجاؿ التربية ىو التعميـ اىتـإف أوؿ أمر 
قوؿ كريف أمثاؿ : جوف جاؾ روسو إلى الاألكبر في فمسفة أفالطوف األمر الذي دفع بعض المف

 3ـ ما كتب عف التعميـ عمى أعظ احتواءبأف الجميورية 

حيث يكوف ، كما قد جعؿ أفالطوف نظاـ التعميـ إجباري وعاـ لمجنسيف وتحت رقابة الدولة
والثانية ىي  ىو ثنائي الغاية : األولى ىي تكويف الجسـ، و المعمـ فيمسوفا يأخذ األجر مف قبميا

وبالتالي تحقيؽ التييئة لكؿ فرد لمعمؿ المناسب أي ، شباع الروح مف أجؿ إدراؾ الفضيمةإ
لمطبقة التي ينتمي إلييا ومف ىنا " يأتي التعميـ في صورة تشبو النظاـ الطبقي لمجميورية بحيث 

 4ال يستمر في تمقيف المعرفة وصقؿ المواىب إال لمف يممكوف الحكمة بالفطرة "

                                       
 . 1744، 1ط، كمية التربية بجامعة دمشق، دمشق، الحديثةو  ـ عبد اهلل عبد الدايم 8 تاريخ التربية القديمة1
 . 42ص ، ،دت 1بيروت ،ط، دار الشروق لمتوزيع، آخرون 8 المرجع في مبادئ التربيةو  ـسعيد التل2
د ، بنغازي، منشورات جامعة دار يونس، عمي عباس مراد 8 مدخل إلى الفكر السياسي القديم والوسيطو  ـ عامر حسن فياض3
 . 04ص ، دت، ط
 . 121مرجع سابق، ص  ـ إبراىيم أحمد شمبي 48
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التي سينبثؽ منيا حراس المدينة حسب مج التربوي التعميمي المّوجو لمفئة و يتمثؿ البرنا
 ثـ ثالثة أو عميا .  وثانية أو ثانوية تعبير أفالطوف في ثالث مراحؿ :أولى أو ابتدائية

 فسنة : 20يـو إلى  0المرحمة األولى : تدريب البدف وتعميـ الموسيقى : مف 

قواـ ىذه المرحمة ىو تدريب ، و يا مميزاتيا الخاصة بيايبتدأ أفالطوف التعميـ بمرحمة أولى ل
الجسـ في الوقت المذاف يكوناف فيو قابميف لمتشكيؿ "ولما و  أي تنمية الروح، البدف والموسيقى

البدنية  إذ يحتؿ التعميـ الموسيقي والتربية 1يدخالنو مف ترفيو ،يترؾ أثر طيب عمى األخالؽ"
 . المكانة األساسية في ىذا التعميـ

:تنقية عقوؿ األطفاؿ مما ترسخو الحكايات  وىذه الميمة تتطمب حسب أفالطوف أوال
فراغ ذىف الطفؿ مما يسيؿ رسوخو  األسطورية ىذه الحكايات التي ليا مفعوؿ سحري يصادؼ

نحوى الموسيقى وتربية الجسـ يقتضياف أف يميد ليما بتعويد الطفؿ عمى سماع ما  فاالتجاه
وساـ يقوؿ أفالطوف "ذلؾ أف الطفؿ ال يستطيع أف يميز األسطوري مف  تؤىمو لما ىو جميؿ

والشؾ أف كؿ ما يتمقاه ذىنو في ىذه السف ينطبع فيو بعمؽ ال تمحوه األياـ ولذا كاف ، الواقعي
أف تكوف أولى القصص التي تطرؽ أسماع األطفاؿ أمثمة سامية لألفكار  مف أكثر األمور أىمية

 2الفاضمة" 

األساطير والقصص الخرافية حسب أفالطوف فيما يروجو الشعراء وخاصة  وتتمثؿ ىذه
واألودسية "ىذه القصص التي تساىـ في إفساد عقؿ الطفؿ وتدخؿ الرعب في  اإللياذةأشعار 
 نفسو . 

 

                                       
، دت، 1ط ، المنشورات الجامعة والميبية، تر 8 عبد اهلل حسن المسيممي، ـأفالطون 8 محاورة منكيستوس أو عن الخطابة1

 . 11ص 
 .106ص ، مرجع سابق8  ـ أحمد المنياوي2
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"لنحذر أف ندع األميات يدخمف الرعب في قموب أطفاليف بمثؿ ىذه  يقوؿ أفالطوف
غرباء  لية تييـ في الميؿ متنكرة في زي  ء، فيقمف ليـ إف اآلعنيا الشعرا دعابتاألساطير التي 

إف 1"لية وتخويؼ األطفاؿ في نفس اآلفففي ىذا تحريؼ في حؽ اآل، وفي صور متعددة أخرى
فالشعر في نظره يستقي مادتو  أفالطوف يؤكد عمى ضرورة فصؿ الشعر مف المنظومة التربوية

 لناشئ وتفسده وليذا كاف حسبو :مف أساطير غريبة وغير معقولة تشوش عقؿ ا

أف تكوف التدريبات المقدمة لمطبقة سواء اإلدارية أو العسكرية الجديدة تتجاوز القصص 
 2. األخالقية التي تروى عف اليوناف

إف المعمـ الحقيقي الذي يجب أف يكوف قدوة لمناشئ ليس ىو الشاعر الذي يعممو 
نما ىو الحكيـ أو الفيمسوؼ الذ وكذا  والحقيقة، فيو حب الجماؿ والخيري يزرع األساطير وا 

ليات معينة يشكؿ التعميـ الموسيقي والبدني األخير الذي يتوقؼ عمى آؽ االنسجاـ ،ىذا تحقي
 .منطمقيا وأساسيا

ـ لألنغاـ والنبرات تتوجو إلى الروح لتعودىا عمى نسجااعتبار أف الموسيقى ىي باف
ومف ىنا كانت لمموسيقى أىمية كبرى في التعميـ ، ىو قبيح ىو جميؿ ونبذ ما نسجاـ مع ماالا

 .نسجاميا تتغمغالف في النفس ويؤثراف فييا إيقاعيا واذلؾ أف 

يتيح لمنفس أف تكشؼ مظاىر النقص والقبح فيما فالتعميـ الموسيقي إذا ما أحسف أداءه " 
، ر الجماؿفيتأثر بيذا الكشؼ بحيث يشيد ما يراه مف مظاى، تخمقو الطبيعةو  يبتدعو الفف

ويحمؿ مف جية أخرى عمى ، رايغدوا رجال خيّ و  يجعؿ منيا غذاءهو  يتقّبميا في نفسو مسروراو 
 3يمقتيا منذ نشأتو قبؿ أف يستطيع التفكير فييا بعقمو . و  الرذائؿ

                                       
 . 106ص ـ المرجع السابق ،1
 . 75ص ، مرجع سابق8  ـ ديف روبنسون2
 . 112ص ، مرجع السابقـ أحمد المنياوي 8 3
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ميمتيا أيضا ىي إعداد السادة الميذبيف "كما أف الموسيقى تحمؿ معنى الثقافة حيث أف : 
 1"كممة جمتماف في إنجمترابالمعنى المفيـو مف 

عمييا فقط أو  االقتصارلكف وبالرغـ مف أف تعميـ الموسيقى ضروري وىاـ جدا إال أف 
 التأثير سيمةو  حيث تصبح نفسو رقيقة ضعيفةالمبالغة فييا يؤدي إلى إلحاؽ الضرر بالمتعمـ 

ىذا عف و  سالقوة ليذه النفو  وليذا توجب في المقابؿ جمب الصالبة، ىذا غير مرغوب فيوو 
وما يصدؽ زرع قيـ الشجاعة فييو  عود الجسـوتقوية ، تدريب البدف وتعويده عمى المشّقةطريؽ 

عمى التعميـ الموسيقي وحده مف حيث أنو يؤدي إلى الرّقة والضعؼ يصدؽ أيضا عمى الرياضة 
 ومف ثـ فالموسيقى ضرورية حيث أنيا تؤدي إلى الخشونة والميوؿ العنيفة، البدنية وحدىا

 لمرياضة بنفس القدر الذي تكوف بو الرياضة ضرورية لمموسيقى .

 الصدد : ايقوؿ أفالطوف في ىذ، انسجاـإف المسألة ىنا ػ مّرة أخرى ػ مسألة 

" ففي وسعي إذف أف أقوؿ أف اهلل إنما وىب اإلنساف فّني الموسيقى والرياضة البدنية مف 
مالـ يكف  الجسـو  ييبنا إياىما مف أجؿ النفسفيو لـ ، أجؿ ىذيف اليدفيف : الشجاعة والفمسفة

كيؼ يتـ و  إنما كاف ىدفو األساسي ىاتيف الصفتيف : الشجاعة والفمسفة، ذلؾ بطريقة عارضة
 2نسجاميما بقدر ما نشّدىما أو نرخييما عمى النحو المالئـ"ا

و ىذا معناه حسب أفالطوف أف ىبتي الموسيقى والرياضة غايتيما لمف أحسف المزج 
، الفمسفة مف جية أخرى وىما وجياف لعممة واحدةو  نيما ىو تحقيؽ الشجاعة مف جيةبي

 بيف جسده وروحو . واالنسجاـالحاكـ الجيد ىو مف يتمّيز بالتناغـ و  والمحارب

يؤكد عمى أف تعميـ الرياضة ىو فف  "جورجياس"وفي إشارة ألفالطوف في كتابو محاورة 
ي رياضي أف يستغؿ تعميمو في أمر يسيء إلى غيره وال يحؽ أل، موجو لألعداء فقطو  نبيؿ

                                       
، 1771، 1ط، بيروت، دار العمم لمماليين، لسو برقأ و ـ ماجد فخري 8 تاريخ الفمسفة اليونانية من طاليس إلى أفموطين1

 . 51ص 
 . 112ص ـ أحمد المنياوي 8 مرجع سابق، 2
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كما يجب أف ال نأثـ المدرب الرياضي إذا ما لـ يحسف تمميذه سواء أقارب أو أىؿ أو أصدقاء 
منو  االستفادةنقمو لألجياؿ الالحقة بغرض و  ألف ميمة المعمـ ىنا ىي تمقيف العمـ، الفف استخداـ

ال يجب و  مع ذلؾ فإنو غير مسؤوؿ عما دوف ذلؾو ، لمصمحة الدولة فقطو  في أمور مشروعة
 معاقبتو في جـر ال يد لو فيو .

حيث يقوؿ أفالطوف :" إذ ميما تكف ىذه الفنوف التي ندرسيا فال يحؽ لنا أف نعمـ فف 
فيذا التعميـ ، السالح عمى نحو نغمب فيو بالتأكيد األصدقاء استخداـالمصارعة أو المالكمة أو 

ناحية أخرى إذا حدث أف أحدا مف  فوم، نطعنيـ ونقتميـو  بأصدقائنا ال يمنحنا حؽ أننضر
بضرب والده أو ستعماؿ تفّوقو أساء او  مالكما بارعاو  وي الجسـالمالعب صار ق ارتيادمعتادي 

، إذ الحؽ أف ىؤالء س ذلؾ سببا في نفي مدربي الرياضةوالدتو أو بعض أقاربو أو أصدقائو فمي
لمدفاع عف و  عادال ضّد األعداء واألشرار لكي يستعمموه استعماال ى تالميذىـنقموا فّنيـ إل

لكف قد يحدث أف يحوؿ التالميذ وىـ مخطئوف قّوتيـ وفّنيـ عمى غايات ، و أنفسيـ ال لميجـو
 1عندئذ لف يكوف األساتذة مذنبيف "و  مخالفة

 النفس لتأمؿ عالـ المثؿ : ئةتييو  المرحمة الثانية : الرياضيات

يتـ في ىذه المرحمة و  سنة 30إلى  20ف السف المخصصة ليذه المرحمة مف يحدد أفالطو 
يولي أفالطوف أىمية كبرى ليذا العمـ بؿ يجعمو في درجة الضرورة ، و تمقيف الرياضيات لممتعمـ

ومف جية أخرى فالرياضيات ضرورية ألف ، ماط التعمـ تتوقؼ عميو ىذا مف جيةألف باقي أن
ىذا ما جعؿ أفالطوف ، و بإتقانياعقمو ال يتأتى لو ذلؾ إال  استعماؿمف يريد التمييز وضبط 

 بالتالي التفمسؼ .و  األكاديميةفي  لالنخراطيعتبرىا شرط 

 

                                       
ص ، 1752، 1ط، القاىرة، النشرو  الييئة المصرية العامة لمتأليف، اظظا 8 محاورة جورجياس، تر8 محمد حسن ـأفالطون1

 . 24،25ص 
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توييف : مستوى عممي ومستوى و يمكف تقسيـ أىداؼ الرياضيات إلى قسميف أو إلى مس
ي( في تييئة الفرد أو اليندسو  أما المستوى العممي : فتتقيد الرياضيات بشقييا ) الحسابي نظري،

تقاف و  القيادةو  حسف التصرؼو  ذلؾ أف التخطيط لمحرب، الحارس إلنجاز ميامو الحربية بإتقاف ا 
تقاف ىذا الحارس لمرياضيات مف خالؿ لموسط  االنسحابو  فف اليجـو يتوقؼ عمى مدى خبرة وا 

أفالطوف :  في ىذا يقوؿو  اإلطار الكمي لمخصـو ...و  خصائصيا اليندسيةو  أو ساحة الحرب
"مف الواضح أف الرياضيات تنفعنا بقدر ما تتصؿ بالعمميات الحربية إذ أف قدرة القائد عمى 

التشكيالت األخرى  أداء نشر جيشو أو تركيزهو  التحصف في المواقع المنيعةو  إقامة المعسكرات
 1".أثناء السير كؿ ىذا يتوقؼ عمى مدى عممو بالرياضياتو  خالؿ المعركة

دفع الفرد و  النفس عمى السموو  مستوى النظري : فالرياضيات تيدؼ إلى تعويد العقؿأما عمى ال
 معانقة عالـ المثاؿ أو الخير األسمى .و  عف المعطيات الحسية االرتقاءإلى 

يقوؿ أفالطوف :"يجب عمى نفس الفيمسوؼ أف تمارس العمـو التجريبية وخاصة 
وأف ، األوىاـ التي يظف لباب الحقيقة العالميةو  أف تتعمـ كيؼ تتخطى المزاعـو  الرياضيات

والفيمسوؼ ىو الذي يستطيع أف يرتفع فوؽ ىذه ، تتخطى فيما بعد مستوى عمـو الطبيعة والحياة
، غير ممتفت إاّل إلى المثاالت الفكريةو  االفتراضات حتى المبدأ المطمؽ تاركا األشياء الحسية

الحقيقة الوجودية التي ىي أساس جميع  إدراؾحتى ، مرتقيا مف مثاؿ إلى مثاؿ دوف توقؼ
 . 2الحقائؽ األخرى أي حتى إدراؾ الخير األسمى"

و يرفض أفالطوف تمقيف الديالكتيؾ أو الجدؿ في ىذه المرحمة ذلؾ أف الديالكتيؾ يكوف 
في و  أما عندما يمقف بطرؽ غير مناسبة، أساسيا عندما يعمـ بطرؽ مالئمة وفي مرحمة مالئمة

 لو فإنو يؤدي إلى نتائج عكسية .و المناسبة غير مرحمت

                                       
. 122ـ أحمد المنياوي 8 مرجع سابق، ص  1 
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ىـ ال و  أف تمنعيـ مف ممارسة الديالكتيؾ االحتياطاتحيث يقوؿ أفالطوف : " ومف أىـ 
 1."استعمالوتيؾ ألوؿ مّرة يسيئوف يزالوف في حداثتيـ)...( إف المراىقيف الذيف تذوقوا الديالك

لدراسات النظرية فضال عمى أنيا و بيذا كانت الرياضيات ىي المدخؿ الطبيعي لجميع ا
وليذا " تعتبر ، النموذج النظري لترتيب الموجودات جميعاو  األساس المنطقي لجميع العمـو

 2الرياضيات محور الدراسات العقمية في المنياج العقمي التربوي األفالطوني " .

 التأمل العقمي الخالص 8 المرحمة الثالثة 8

التي تتـ طواؿ  االختباراتوتضـ خالصة عممية ، ثيفو تبدأ ىذه المرحمة في سف الثال
أي الذيف ينالوف ىذا النوع مف التعميـ ىـ الذيف تجاوزوا بنجاح المراحؿ ، المراحؿ السابقة

 وىذه المرحمة ىي غاية باقي المراحؿ التي عمموا عمى اإلعداد ليا .، السابقة

ما يشوبو مف ظنوف و  لمحسوسو تقـو ىذه المرحمة عمى تخمص المتعمـ مف قيود العالـ ا
وبعبارة أخرى : ، الشيوةو  تحريرىا مف الّمذةو  تخميص النفس مف الشوائب التي تعمؽ بياو  وأوىاـ
عف طريؽ إعادة ، رؤية الحقيقة بأكبر قدر مف الوضوحو  القدرة عمى مغادرة الكيؼ امتالؾأي 

خضاع ما ليسو  العاقمة(، الغضبية، تركيب قوى النفس ) الحيوانية ، عقالني إلى العقالني ا 
، تعويض المشاىدة العادية واإلنصات إلى نداء إلى نداء الحواس المباشر بتأمؿ حقائؽ األشياءو 

السعادة المتحّصمة بالمعرفة معرفة الخير األسمى .وىذه ، وىذا مف أجؿ السعادة الحقيقية
 لمدينة . السعادة ال تشمؿ سعادة الفرد فقط بؿ إنيا ىي الضماف الوحيد لسعادة ا

ؿ أكثر مف غيره حقائؽ األشياء ىو المؤىو  وبيذا يعتبر أفالطوف أّف : مف " يعرؼ مثؿ
 السقوط في الرذائؿ إاّل و  التطاحفو  التي ال يمكنيا التخمص مف الشرىذه األخيرة ، لقيادة الدولة

                                       
مطابع ، تر8 فؤاد وكرياء، السياسيو  ـ برتراند راسل 8 حكمة الغرب عرض تاريخي لمفمسفة العربية في إطارىا اإلجتماعي1

 . 124ص ، دت، 0ط، الكويت، سالةالر 
 . 07ص ، 0210، د ط، عمان، الطباعةو  التوزيعو  دار الميسرة لمنشر، ـ عصام زكريا جميل 8 مصادر فمسفية2
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 1عندما يتولى شؤونيا العامة حاكـ حكيـ أو حكيـ حاكـ .

لى الديف ضروري في ىذه المراحؿ فيو مف بيف الوسائؿ التي إ المجوءو يرى أفالطوف أف 
حيث يجب عمى األولياء ، عمى قبوؿ مصيرىـ بسالـ االمتحافتستخدـ إلقناع الذيف سقطوا في 

خبارىـ منذ الصغر عمى أنيـ إخوة ومع ذلؾ فإف اهلل قد خمقيـ مختمفيف فالبعض و  تعميـ أبنائيـ ا 
والبعض خمقيـ مف فّضة ليقوموا بحماية ، ؤالء خمقيـ مف ذىبمنيـ تتوافر فيو مقدرة الزعامة وى

ىؤالء ىـ و  الحديدو  والبقية خمقيـ مف النحاس، ىـ الجنود أو المحاربيفو  الدولة والمواطنيف
 العماؿ . يقوؿ أفالطوف : " األبويف الذىبييف قد ينجباف ولدا مف فّضةو  الفالحوفو  المزارعوف

ذا كاف ابف الوالديف الذىبييف أو الفضييف يجمع ، يانا ولدا ذىبيااألبوييف الفضييف قد ينجبا أحو  وا 
ويجب أف ال ينظر ، قتضي تحويؿ المراتبالحديد فإف الطبيعة تو  ف النحاسفي نفسو مزيجا م
أصبح فالحا أو صانعا، تماما و  نخفضتف العطؼ عمى ولده ألف مرتبتو قد االحاكـ الذىبي بعي

، حكاما ومساعديف المصنعوف مف الحديد والنحاس لفضييف أوكما يستطيع أف ينجب األبويف ا
أو ، مجردا مف المحاباة والمحسوبيةو  الذي يقرر مصير الشخص عادالمتحاف وبيذا يكوف اال
 2احتكار الفرص".

 ب الثاني 8 مبادئ السموك األخالقيالمطم

خالؽ منذ ولقد إىتـ باأل، تحتؿ المشكمة األخالقية مكانة رئيسية في تفكير أفالطوف
ستاذه سقراط الذي كانت األخالؽ المحور الذي في وقت مبكر جدا نتيجة التصالو بأو  الصغر

 تدور حولو معظـ أفكاره وآرائو .

التدليؿ عمى أنو ال يصمح ألف و  لقد وّجو أفالطوف نقده إلى السفسطائية بيدـ مذىب الّمذة
نساف منذ فطرتو مدفوع إلى البحث فقرر منذ البداية أف اإل، يكوف الخير المقصود مف الحياة

                                       
 . 114ص ، ـالمرجع السابق1
 . 24ص ، مرجع سابق8  ـ أحمد المنياوي2
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المريض مرارة الدواء أمال في  احتمؿمف ثـ ، عّما فيو الخير لو ميما كّمفو ذلؾ مف عناء
نما الشّر عارض ، وأنو ال توجد إرادة إنسانية مّيالة الى الشر بطبيعتيا، الوصوؿ إلى الصحة وا 

 طارئ . اعوجاجلى إ، الفطرية االستقامةفيفسدىا ويحوليا عف  باإلراداتيطوؼ 

نما يقترفاف جرائميما إرضاء لشيوة ماؿ أو ، القاتؿ ال يريداف الّشر لذاتوو  فمثال السارؽ وا 
ألنو كما أف التناقض ال محّؿ لو في  سمطاف أو ما شاكميما مف أعراض الحياة المادية الوضعية

ات عف وسبالمحس اكتفتغير أف العامة كما ، العقؿ كذلؾ الّشر ال محّؿ لو بالفطرة في اإلرادة
اكتفت كذلؾ بالوسائؿ عف الغايات في ، باآلراء عف العمـ في الشؤوف الفطريةو  المعقوالت

 1وضّمت في الحالتيف سواء السبيؿ .، الخيرو  فعميت عف الحؽ، األمور العممية

ف الّمذة ال تصمح أف تكوف الخير األعمى عند أفالطوف ىو أنيا ال توجد و اصدؽ دليؿ عمى أ
ال يدروف و  فالقائموف بالّمذة ال يقدروف مرمى قوليـ، بؿ ىي دائما مشوبة بو، حيث يوجد األلـ إالّ 

تؤيد القانوف الذي ، يطمبوف السعادة وفؽ الطبيعة فتنّكؿ بيـ الطبيعة شّر تنكيؿ، ما يريدوف
 كما أف جميع2.ج مف الطبيعة مفيومة عمى حقيقتياما ذلؾ إال ألف القانوف مستخر ، يسخر منو

وىي تزوؿ معيا عندما تنقطع الحاجة بالحصوؿ عمى الشيء ، الممّذات الجسمية ممتزجة باآلالـ
األىواء المعتدلة بأمراض قصيرة تزوؿ بجمب النفس و  وبالتالي يمكف أف نشّبو الممّذات، الغالب

وال يعقؿ أف يكوف الشيء الذي ال توجد طبيعتو إال ممتزجة بطبيعة ضّده ، ما نقص مف حاجات
وألف الّمذة الجسمية ال ، و الخير األسمى !! ألف الخير األسمى ىو ما نقي نيائيا مف كؿ شرّ ى

 لـ جسيما.تكوف عظيمة إاّل بقدر ما يكوف األ

 كالحرارة والبرودة، زيادتوو  "فالّمذة ليا وجود ال محدود تزيد نسبتو وتنقص بنقص ضّده
ىذا اإلفراط كالجرب  استمرارلـ الذي يتطمب اإلفراط يّولد األ، و ما يشابيياو  الجفاؼالرطوبة و و 

واإلفراط في ىذا الحّؾ ينمي الشعور بالحاجة ، إلى حّؾ الجسـ األجرب باالحتجاجيّولد الشعور 
                                       

 .73،  72ص ص ، 1732، الترجمةو  لجنة التأليف، يوسف كرم 8 تاريخ الفمسفة اليونانيةـ 1
 .  052ص، 1732، 0ط، مصر، األنجمو المصرية، 8 الفمسفة اإلغريقية ـمحمدغالب2



 الفصل األول :                               ماهية المدينة الفاضلة عند أفالطون

 

 
57 

اّل 1إليو التمييز بيف الخير  استحاؿوليذا فالفضيمة ليس قائمة عمى الّمذة كما زعـ السفسطائيوف وا 
 آلخر ألما .و  د لّذةألف الفعؿ الواحد قد يسبب لفر ، والشر

ألف الشعور ، كما أف السفسطائييف بإقامتيـ األخالؽ عمى أساس الوجداف ىو أمر خاطئ
 بؿ ويتغير عند الفرد الواحد بتغير الظروؼ التي تكتنفو .، يتغير بتغير األفراد

وال ، األفراد اختالؼبة مقياس أخالقي موضوعي ال يختمؼ إلى إقاملقد سعى أفالطوف 
 وليذا أقاـ األخالؽ عمى أساس أوؿ وىو العقؿ .، المكافو  غير الزمافيتغير بت

 مبادئ : 4و مبادئ السموؾ األخالقي عند أفالطوف ىي 

ىو مصدر القيـ األخالقية ؟ىؿ ىو الجميور أو  فيو يتعمؽ بسؤاؿ ما : أما المبدأ األوؿ
المصدر في محاورة  أفالطوف عمى لساف سقراط عف ىذا يتساءؿالكثرة اـ الرأي العاـ ؟ حيث 

ىذا األخير الذي يعتبر أف " العامة أو الكثرة قادرة عمى كؿ شيء وعمى فعؿ  "أقريطوف"لو مع 
أي أّف الكثرة حسبو ىي  2وىو الحكـ بالموت في نظره"، أكبر الشرور ارتكابالشر ،بؿ وعمى 

 تحدد الخير والشر .و  ىي مصدر كؿ القيـو  التي تقرر مصير الكؿ

ميما ىددت و  ويعتبر أف الكثرة ميما فعمت، قراط يرفض موقؼ أقريطوففي حيف أف س
ألف القادر عمى فعؿ الشر قادر عمى ، فيي غبر قادرة عمى تحديد الخير والشر أو فعؿ الشر

أما العامة فإف كؿ ما تفعمو ىو نتيجة لممصادقة تماما مثؿ ، فعؿ الخير ماداـ يقصد ذلؾ قصدا
بيذا فإف و  .3ي تختار بو في النظاـ الديمقراطي األثيني حكامياما يحدث في نظاـ القرعة الذ

، لسمطة الكثرة أو العامة عمى فعؿ الشر سقراط ػمعممو انكار سقراط ػ أو أفالطوف عمى لساف 
يجب رفضيا، في حيف أف و  يرفض إتباع األفراد آراء الكثرة ألنيا غير صالحةو  فيو أيضا ينكر

                                       
 .050صـالمرجع السابق ،1
، لمطباعة والنشر والتوزيع ن(، تر 8 عّزت قرني، دار قباءمحاكمة سقراط )محاورات أوطيفرون الدفاع أوقريطو8 ـ أفالطون 2

 . 121ص ، 0221، 0ط، القاىرة
 . 121ص السابق، ـالمصدر 3
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 اعيا ىي آراء الفالسفة وىـ المتخصصوف في مسائؿ العدؿاآلراء الصالحة والتي يجب إتب
 وبيذا يقوؿ:، الخير والشر، والجماؿ والقبح، الظمـو 

أما " حتى ولو كاف فردا واحدا، وأف نتبع حكـ المتخصصيف، " يجب أف نرفض رأي الكثرة
، أو الخيربؿ الحياة الطيبة  أف الميـ عندنا يجب أف يكوف ليس مجّرد الحياةىو  المبدأ الثاني:

 1القيـ األخالقية المقبولة أي الحياة القائمة عمى 

 فييا الشيوات تطاحففأفالطوف ىنا يرتقي بحياة اإلنساف مف مستوى الحياة الغريزية التي 
لإلنساف حياة  تضمفالى حياة طّيبة قائمة عمى مبادئ أخالقية عادلة ، غرائز اإلنساف مع غيرهو 

 .سعيدة

: يمثموف معيار نفس الشيء فيـو  واحد الجماؿ والعدؿ شيءو  الخير المبدأ الثالث: ىو أفّ 
 لى تحقيؽ حياة سعيدة خمقي واحد ييدؼ إ

العدؿ شيئا واحدا فانو ال و  ولمّا كاف الخير، المبدأ الرابع: فممّا كاف األىـ ىو الحياة الخّيرة
 2ىدا ىو المبدأ الرابع و  يجب باي حاؿ اف يرتكب الظمـ

حالة أو ظرؼ أف يمجأ إلى الظمـ  نساف في أيأنو ال يجب عمى اإل ث يرى أفالطوفحي
 ألف الظمـ حسبو ىو عار وشر.

 السعادة و  المطمب الثالث8 الخير

سمى بؿ ىي الخير المطمؽ أو الخير األ ّذةمليست السعادة مجرد خير نسبي متغير كال
فالمذة ىي العادة مرتبطة ، ميةوالفارؽ بيف المذة والسعادة أف األولى جزئية في حيف أف الثانية ك

 نساف كموسعادة حالة نفسية تستوعب كياف اإلبمنطقة ما مف مناطؽ الجسـ في حيف أف ال

                                       
 . 121ص ، السابقـ المصدر 1
 . 122صـ المصدر نفسو ،2
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الصمة وثيقة بيف الخير والسعادة الف الرجؿ الفاضؿ وحده ىو الذي يحقؽ االنسجاـ بيف و 
 1ىو السعادة .  وىذا االنسجاـ، السائر

، في صميمو ضرب مف النظاـ والتناسب واالنسجاـ نما ىوومعنى ىذا أف خير اإلنساف إ
وىذه الرابطة الوثيقة التي تجمع بيف السعادة ، والرذيمة تمتزج بالشقاء، فالفضيمة تختمط بالسعادة

والخير تنشأ مف أف كال منيما يستمـز تحقيؽ القوى الكامنة في صميـ الطبيعة البشرية تحقيقا 
فاف توافؽ ، تقضي بو طبيعتو ر السعادة حينما يحقؽ مانساف أف يستشعالبد لإل، مميئا كامال

 نساف مع نفسو ىو السعادة بعينيااإل

وىو مزيج مف المّذة المحكومة بنور ، السعادة القصوى عند أفالطوف ىي الخير األسمىو      
 وجعؿ السعادة تقترف بالعدالة التي تتمثؿ بالتحكـ في قوى النفس الثالث، العقؿ ومف المعرفة

 واألولى أسماىا، الشجاعة، ةالعف، حكمةاله القوى الثالث: ثالث فضائؿ ىي حكـ في ىذوتت
المّذة ومتى خضعت  يزىد فيو  والحكيـ ىو الذي يمـز االعتداؿ ويتمسؾ بالعّفة، أكرمياو 

والعدالة تستتبع السعادة ألف العدالة ، أذعنت الغضبية لمعقؿ تحققت العدالةو  بيةالشيوانية لمغض
 2والنفس أسمى وأبيى وأبقى مف الدنيويات جميعا  خير النفس

بيف قوى النفس الثالثة وتحقؽ  نسجاـباالفالطوف يرى أف السعادة تتحقؽ ومعنى ىذا أف أ
، يتضح مف ىذا أف ىناؾ رابطة بيف الفضيمة والسعادة التي تجيء حتما عقبيا، و العدالة
ف ميما ناؿ مو  حزاف والمصائبيو األوالعادؿ سعيد ميما كثرت عم نساف الفاضؿ ىو العادؿفاإل

نساف ما اإلأ، ا بفضيمتو عائشا في ضؿ العدالة بمعناىا العاـالعقاب الدنيوي طالما بقي محتفظ
يقوؿ أفالطوف ، الطاغية المستبد الذي ينكؿ بالناس فيو شقي تعيس ميما ناؿ مف ممذات الدنيا

                                       
 . 022ص ، مرجع سابق8 كرر أرنست با ـ1
 . 022ص نفسو، مرجع ـال2
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فالعادؿ ، ؾ مف يحي حياة التعديعمى الضد مف ذلو  : " اف مف يحي حياة العدالة فيو سعيد
 1والسعادة ىي النافعة وليست التعاسة  سعيد والمتعدي تاعس

نما تكوف في حياة أخرى والسعادة العميا كما يقرر أفالطوف ال تكوف في ىذه الحياة وا  
بداية حياة و  ف شرور الجسدالف الموت في نظره ىي خالص الروح م، تسعد فييا النفس بالخمود

 جديدة.

 ث يقوؿ أفالطوف في ىذا الصدد :حي

مقابال لمخير ومف "ولكف مف المستحيؿ أف ينتيي الشر يا ثيودورس إذ سوؼ يبقى دائما 
ضي والطبيعة الفانية ر المستحيؿ أيضا أف يحؿ في عالـ اآللية بؿ انو يستقر وىذا العالـ األ

لية قدر تشبو باآل العموي ففي ىذا اليروب لى العالـباليروب ىنا إ ف نسرعوىكذا يتضح أ
 2تقياء القموب "المشابية تتـ باف نصبح عالميف وأ واف ىذه، المستطاع

لسعادة إاّل اليروب مف حيث أف الشر والخير حسبو متقابالف فال يممؾ طالب الحكمة وا
نساف إلزلي حيث يجد اـ العموي األرضي الذي تسوده النقائص والشرور الى العالالعالـ األ

 .بدية المطمقةبالسعادة األيتمتع و  ضالتو

 الجمال 8و  الحب المطمب الرابع 8

تصعد  نظريتو في الجماؿ األسمى حيث يبيف كيؼيوضح أفالطوف في محاورة المأدبة 
ىو في شوؽ و  بفالنفس يحركيا الح، ى الجماؿ المثالي الدائـالنفس مف الجماؿ المحسوس إل

لى الكماؿ فترى مى التي تحفزىا دائما إب العظو النفس المندفعة لقوة الحفتتج، دائـ إلى الخير
ما تنتقؿ منو إلى  فرعاس لكنوو  و في شكؿ معيفاأللواف في جسـ محسوس أو  األبعادتناسؽ 

                                       
ر غريب لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة دا، تر 8 أميرة حممي مطر، ـأفالطون 8 محاورة ثيانتيتوس ألفالطون أو عن العمم1

 .53ص ، 0222، 0،ط
. 52، ص  صدر نفسوـ الم 2 
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ف نواحي الجماؿ في يا ألوانا مف الجماؿ فتتبيف ليا أفتدرؾ في، ساـغيره مف األشكاؿ واألج
لكف الذي يستيوي النفس في ىذا و ، لى جماؿ واحد يشمميا جميعاع إالمحسوسات جميعا ترج

مف ثـ و  عمقة بوالجماؿ الزائؼ الزائؿ ىو صفاتو التي تفيض عميو مصدر حياتو وىي النفس المت
لييا ميما كانت دمامة البدف الذي مة ىذا الجماؿ وىي النفوس فتنفذ إلى عفاف النفس تتجو إ

لى جماؿ العمـو ثـ إ، الفنوفثـ ينتقؿ إلى الجماؿ المعنوي  رى فييا صفات الجماؿ،وت يحمميا
 1لى مشاىدة الحماؿ المطمؽ السرمديإى آخر حتى تصؿ فينتقؿ مف عمـ إل النظرية

تعشقو و  ليووىو أسمى موضوع تتجو النفس إ وفو لو الجماؿ بالذات الذي ال شكؿ لو أوى
دائـ إلى مثاؿ  الفيمسوؼ عف غيره مف بني البشر إذ أف الفيمسوؼ في شوؽ يميزو ، لذاتو

عدالة متجددا عف لذات الجسد مغرقا في و  فضيمةو  يو يحي حياة كميا نسؾف2الجماؿ بالذات 
 الحياة الروحية

سألة الحب ويعتبر أف أوؿ ما يتجو إليو اإلنساف العادي ىو جماؿ كما يعالج أفالطوف م
تدرؾ أنو الغاية لكف النفس الحكيمة  انيفظوعند ىذا الجماؿ يقؼ الكثيروف  األشكاؿو  جساـاأل

وتدرؾ أف الجماؿ  فتجاوز ىذا الوىـ وال ينضب معيف حّبيا ال يبرد شوقيا، أنو زائؼ زائؿ
جساـ واف الجماالت الجسمية أشباه سائر األالمتحقؽ في الجسـ ىو أخ لمجماؿ المتحقؽ في 

 نما ىي صفاتياثـ تدرؾ أف ما تحب في األجساـ إ، بعيدة لجماؿ واحد بعينو يحوييا في وحدتو
ـ النظرية وال لى جماؿ العمو فإمف جماؿ النفوس إلى جماؿ الفنوف مـو إلى العّمة و فع مف المعترتو 

لى تتييأ بيذا التأمؿ إو  مةفتقؼ متأم، لى عمـ حتى تبمغ الجماؿ كموتزاؿ تصعد مف عمـ إ
بحاؿ الجماؿ الذي ال يزيد أو ينقص وال يتغير  مشاىدة الجماؿ المطمؽ غير المخموؽ الفاني

ف ما يعطي قيمة إلى ىذه الحياة  يخمد فيو  مف يشاىد يتعمؽ بو، الذي يحب لذاتو بالذات ىوا 
ألواف مصيرىا و  ال تغطيو أشكاؿ بسيطا ّنما ىو مشاىدة الجماؿ السرمدي نقيا ال تشوبو شائبةإ

                                       
. 56، ص  ـ المصدر السابق 1 

، دار الوفاء لمطباعة والنشر، ـ محمد عمي أبو ريان 8 تاريخ الفكر الفمسفي )الفمسفة اليونانية من طاليس إلى أفالطون(2
 . 026ص ، 0225 ،0طاإلسكندرية ،
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مساعد و  فيو وسيط، شفاء غميموو  ىذه مراحؿ الحب يقطعيا في البحث عف ضالتو، لى الفناءإ
الحياة السماوي األولى ف ذكر و  ذكرى المثؿ، يييج فييا ذكرى القديـو  لى الكماؿيحفز النفس إ

الذي يزدري  محب الحقيقي الكامؿ ىو الفيمسوؼفال، الفردوس المفقود تحت اليو بكؿ جوارحيا
 1."عمؽ بالجماؿ الدائـ تال الجماؿ الزائؼ الذي يمأل النفس جنوف

 الفضيمة 8المطمب الخامس 8

 أميات الفضائؿ عنده ىي :، و العمؿ بوو  الفضيمة بالعمـ بالخيرعّرؼ أفالطوف 

 2الجورو  الجبفو  الشرو  : الجيؿضدادىا مف الرذائؿ وأ، العدالة، الشجاعة، العّفة، الحكمة
 ) فالحكمة فضيمة النفس الناطقة(

قائـ بذاتو ومستقؿ عف و  و النفس عند أفالطوف ىي جوىر روحاني بسيط مف عالـ المثؿ
 3ىذه النفس ىي عّمة حركة الجسـ و  وجود قبمومو  البدف

ىو و  ىو الذي يدرؾو  بو العقؿو  رقىقسميف : الجزء األعمى أو األ و النفس تنقسـ الى
 ىو ابدي ال يفنى و  ال يقبؿ التجزئةو  بسيط غير مركب

يف فالجزء الشريؼ ألى جز ىذا القسـ ينقسـ إو  يفنىو  الالعاقؿ وىو يتجزأىو و القسـ الثاني 
العواطؼ النبيمة والجزء الوضيع تتعمؽ بو الشجاعة حيث الشرؼ وكؿ المشاعر و  ؽ بوتتعم

نو غريزي ال يصدر تمؼ عنو بأكنو يخوؿ لو اتصاؿ بقسـ العقؿ ولزء األمية والجات البييالشيو 
 عاقؿ القمبقسـ الالمركز الجزء الشريؼ مف الو  سومركز قسـ العقؿ الرأ، منو الشيء عف تفكير

 .سفؿ البدف الوضيع أ مركز الجزءو 

                                       
 . 112ص ، مرجع سابق8 ـ يوسف كرم1
 . 07ص ـأنجمو شيكوني 8 مرجع سابق، 2
 .022ص ، 1741 دط،القاىرة ،، مكتبة النيضة المصرية، تر 8 زكي نجيب محمودأفالطون 8 محاورة فيدون، ـ3
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نوع ال الالنبات ليس لو إو  ف القسـ الثانيالحيواف لو النوعاف مو  نساف وحده الذي لو قسمافواإل
 1نساف ما يميزه عما عداه ىو قوة التفكير اإلو  األخير مف القسـ الثاني

نفس كما أف العالقة بيف ىذه األ، نفس الثالث فضيمة خاصة بيافس مف ىذه األولكؿ ن
 توحد بينيا وذلؾ كما يمي و  خرىوتحمؿ في جوىرىا بقية الفضائؿ األالث تشكؿ فضيمة رابعة الث

وفضيمتيا ، أ ػ النفس الشيوانية : يرى أفالطوف أّف مقرىا البطف تحت الحجاب الحاجز
 العّفة وضبط النفس .

 عاقمةىي النفس المنفذة ميمتيا اف تطيع النفس الو  الصدر بية : ومقّرىاػ النفس الغض ب
المكاره التي يتطمبيا تحقيؽ و  اف تكوف مستعدة لذلؾ عمى تحمؿ المصاعبو  اف تنفذ اوامرىاو 

 ومف ىنا فاف فضيمة ىذه النفس ىي الشجاعة .، الخير

سمى تحقيؽ الخير األو  نواع الخيرييز بيف أميمتيا التمو  سمقرىا الرأو  ج ػ النفس العاقمة :
 2وليذا كانت فضيمتيا ىي الحكمة .، زاف تميّ و  ف تحكـأف ميمتيا اذف أأي 

االنسجاـ التاـ غير أف ىذه القوى المختمفة البد واف تحمميا وّحدة واحدة تعمو عمييا حتى يتحقؽ 
االنسجاـ التاـ بيف جميع  فالبد مف فضيمة رابعة تكوف ميمتيا تحقيؽ، عماؿبيف ما تؤديو مف أ

نفس ومف اجؿ ىذا ات كؿ قّوة مف ىذه األياتيا وواجبفيي فضيمة متوازنة بيف مقتض، الفضائؿ
 3سّميت بفضيمة العدالة .

نفس بحيث خضعت الشيوانية ما تحققت ىذه الفضائؿ الثالث لأل ذاومعنى ىذا أّنو إ
جاـ وىذه الحالة ىي التي االنسو  خضعت الغضبية لمعاقمة تحقؽ في النفس النظاـو  لمغضبية
 .فالطوف بالعدالة يسمييا أ

                                       
 . 52ص ، 1752 ،1طالكويت ،، وكالة المطبوعات، ـ عبد الرحمان بدوي 8 األخالق النظرية1
 . 32صمو شيكوني، مرجع سابق، ـ أنج2
 . 32ص ، نفسولمرجع ا ـ3
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ف الشخص العادؿ "إفالطوف :حيث يقوؿ أخالؽ العدالة ألخالؽ بأنيا أومف ىنا عرفت ا
اء جز ال يقبؿ أف يتعدى أي جزء مف أو  ؿ شيء خارج عف طبيعتوال يسمح بأي جزء منو بفع

يسيطر عمى و  نما ىو شخص يسود ذاتو نظاـا  و  خريففس الثالثة عمى وظائؼ الجزأيف اآلالن
 1جزاء نفسو الثالثة "االنسجاـ بيف أ و يبثفي وفاؽ مع ذاتو أنفسو بحيث يعيش 

 وىي : 4ائؿ عنده تكوف بذلؾ عدد الفضو  و بيذا كانت العدالة عالقة بيف القوى الثالث

 / العفة أو ضبط النفس 1

 / الشجاعة 2

 / الحكمة 3

 /العدالة 4

ىي عمؿ الحؽ فقط ،يعمؿ الحؽ فالطوف بأف الفضيمة ليست ومف جانب آخر يّوضح أ
ىو الحؽ  فميس يشترط في الفضيمة في نظره معرفة ما، فال يكوف فضيمتو ساس باطؿعمى أ

ؽ صادرا ليذا كانت الفضيمة في نظره العمؿ الح، ؽ حقاا الحيضا لما كاف ىذفقط، بؿ يشترط أ
 . 2عف معرفة حّقة بقيمة الحؽ 

وؼ لع المأالفضيمة بمعناىا الشائو  ومف ىنا يفرؽ أفالطوف بيف الفضيمة بمعناىا الفمسفي
بمعنى ، دأ الذي تقـو عمى أساسوتفيـ المبو  فالفضيمة بمعناىا الفمسفي ىي التي تقـو عمى العقؿ

ى فيي الفعؿ الصواب الذي يقـو عمى نيا الفعؿ الذي تحكمو مبادئ عقمية أما الفضيمة األخر أ
 والعادات أو الدوافع الطّيبة . خرى كالعرؼ والتقاليدأسس أ

                                       
 . 121ص  ،دت،1ط،، الدار القومية لمطباعة والنشرالخمود ألفالطونـ محمد غالب 8 الخصوبة و 1
 . 46ص ، مصدر سابق، ـ أفالطون 8 محاورة فيدون2
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يأتوف السموؾ الخير لمجرد أف غيرىـ مف و  عموف الصوابإف الناس في ىذه الحالة يف
الناس يفعؿ ذلؾ أو جرى العرؼ أف ذلؾ ىو الخير فيـ يفعموف ىذه األفعاؿ دوف أف يفيموا 

 عادية .تمؾ ىي فضيمة المواطف ال، و مسّوغاتيا

ف ال يستطيع أف يقفز لـ يجّرد الفضيمة العادية مف القيمة بؿ قاؿ أف اإلنساأفالطوف و 
لى قّمة الفضيمة الفمسفية بؿ البد مف المسير درجات ومما يساعد عمى ىذا المسير عة واحدة إدف

التأمؿ كاف و  متى جاء دور التفكير، االعتياد الحسف وغرس الفضائؿ العرفية والعادات الحسنة
 استطاع اإلنساف أف يصعد عمى ىذا األساس .و  االستعداد لذلؾ حاصؿ

تردد بيف القوؿ أف الفضيمة حثو عف الفضيمة : إلى موقؼ مغير أف أفالطوف ينتيي في ب
، والقوؿ أنيا نعمة إليية وليست لمتربية مف ميمة غير تطيير الطريؽ أماـ الفضيمة مف تتعمـ

يقاظ تمقائية النفس و  العوائؽ  .1ا 

ىذا الموجود و  ف البشرموجود أسمى مكد عمى أنيا مف جية أخرى تختص بفي حيف يؤ 
ب المعرفة الحقيقية العدؿ فعمينا أف نطرؽ باو  لى الخيرنا نطمب الفضيمة ونسعى إىو اهلل فإذا ك
 .2لو لكي نتشّبو بو وىي معرفة اإل

األصؿ الذي نيتدي بو في السموؾ لنبمغ و  ذلؾ أف اهلل ىو عّمة الموجودات وسبب معرفتيا
البحث و  لى معرفتوادر إػ وقد وّضحت لنا منزلة اإللو ػ أف نب ليذا كاف جديرا بنا، العدؿو  الخير

 عف حقيقتو .

المواطف الصالح و  لى أف الرجؿ الفاضؿ البد أيضا أف يكوف صالحاكما يذىب أفالطوف إ
أف نبحث في أخالؽ الفرد أو في  وليذا فاف مف العبث، ال في دولة صالحةال يمكف أف يوجد إ

لضروري أف تتداخؿ ليذا كاف مف او  ىو صالح لمجماعة أي عف دراسة ماالفرد الصالح بمعزؿ 

                                       
 .  152ص  ،مرجع السابقنظرية، ـ عبد الرحمان بدوي 8 األخالق ال1
 . 112ص ، 2ط، القاىرة، دار المعارف، ـ أحمد فؤاد األىواني 8 أفالطون2
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األخالؽ مع السياسة وأف تمتحـ المسائؿ األخالقية بالموضوعات السياسية فالسياسي الصالح 
 فضائؿ النفسو  حمى بمكاـر األخالؽىو نفسو الفرد الفاضؿ الذي يت

 في ىذا يقوؿ أفالطوف :و 

وبالمثؿ يكوف  ،إذا ما أدت كؿ طبقة مف الطبقات التي تكونيا وظيفتيا" إف الدولة تكوف عادلة 
 1يؤدي وظيفتو الحّقة إذا أدى كؿ جزء مف األجزاء المكونة لو وظيفتو "و  الفرد عادال

بوظيفتيا التي  لتي تستوجب قياـ كؿ طبقةساس العدالة ابيذا فاف الدولة الحقة تقـو عمى أو 
ياسية بيذا فاف الحياة الس، و ف تقـو طبقات النفس بوظائفيا المناطة بياتتطمب ىي األخرى أ
خالؽ طبيعية تيتـ اة أخالقية منضبطة فاألخالؽ عند أفالطوف "ىي أالمستقرة تتطمب حي

د ال يمكف ف الفر جد فيو وتنظر إلى ىذه الصمة عمى أساس أالمجتمع الذي و و  بالصمة بيف الفرد
 2السياسة "و  خالؽف ىذه األخالؽ ال تفصؿ بيف األأي عمى أ، ساسأف يفيـ إال عمى ىذا األ
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 الجميورية في دولة القوانين  المبحث الثالث 8

يّتضح ذلؾ مف و  لقد حدث تطور كبير في فكر أفالطوف السياسي بعد كتابتو الجميورية
إذ عدؿ أفالطوف عف العديد مف األفكار السياسية التي قاؿ بيا ، القوانيفو  خالؿ كتابيو السياسي
نما تطور عبر تطور مراحؿ حياتوىذا التطور لـ يأتي بطريق، و في كتابو الجميورية  ة فجائية وا 

ومف ناحية أخرى ما أصابو  ىذه العوامؿ منيا : ثبوت مثاليتو الزائدة في الجميورية مف ناحيةو 
مف إحباط عندما حاوؿ تقديـ النصح لصديقو ديوف الذي حاوؿ المساىمة معو في إدارة شؤوف 

وبيف الحقائؽ  ره الخيالي في الجميوريةالفجوة بيف فك اتساعإذ توّضح أفالطوف مدى ، دولتو
نوع مف الشؾ في إمكاف تطبيؽ النتائج  اعتراهومف ناحية ثالثة ، الواقعية في الحياة السياسية

ولذلؾ حاوؿ أفالطوف  بالقانوف االستعانةالتي سبؽ أف توصؿ إلييا في بكورة شبابو ومف دوف 
 استبعادذي سجؿ عمى نظريتو السياسية ) القانوف أف يغطي ذلؾ المأخذ الو  في كتابيو السياسي

( الذي تضمنيا كتاب  الفيمسوؼمؾ القانوف كمية مف الدولة المثالية المحكومة مف قبؿ الم
 .1الجميورية" "

أو نخبة مف  فييا ىو بناء دولة مثالية يديرىا ممؾ فيمسوؼ اىتمامووالذي كاف جّؿ  
ألعمى الذي جّسمو في شخص الممؾ حرص عمى أف يخضع كؿ شيء ليذا المثؿ او  الفالسفة

وكاف ىذا التصوير متناقض لما ، فكرة القانوف كمّية مف الدولة المثالية استبعادالفيمسوؼ مع 
المواطنيف في  اشتراؾمف وجوب و  تغمغؿ في عقائد اإلغريؽ عف قيمة الحرية في ظؿ القانوف

وىي المكانة التي أفقده أييا ، نوفمكانة القا استعادةفمذلؾ رجع أفالطوف أخيرا إلى ، حكـ أنفسيـ
داة بيف يدي الحاكـ لكف كوسيمة وأو  فاعترؼ أفالطوف بالقانوف ضمنيا في " السياسي" قبال

 عمى إصدار األوامرو  قدرة عمى تفيـ األمور السياسيةو  الفيمسوؼ القادر بما يممكو مف مف عمـ
في محاورتو  انتيىغير أنو ، كموالحموؿ المتطمبة لكؿ حالة مف الحاالت التي يمّر بيا في حو 
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 يسير جميع قطاعات الدولةو  ىي "القوانيف" إلى االعتراؼ بالقانوف الجماعي الذي ينظـو  األخيرة
 يييمف عمى الحاكـ نفسو .و 

القوانيف ىو أنو وفقا لألولى يسند الحكـ  نظريةو  الجميورية "فالقارئ الجوىري بيف نظرية
ال يّغؿ أيدييـ أي و  مدربي تدريبا معينا،و  تاريف اختيارا خاصافي الدولة المثالية إلى رجاؿ مخ
بينما نجد دولة القوانيف خاضعة لمقانوف الذي يسود الحاكـ ، نوع مف القواعد التنظيمية العامة

 1والمحكـو عمى السواء"

 المطمب األول 8 أنظمة الحكم 

ففي كتاب ، الحكـكما يختمؼ كتاب الجميورية عف كتاب السياسي في التقسيـ ألنظمة 
 الجميورية يبيف أفالطوف أف حكـ الفالسفة ىو أفضؿ أنواع الحكـ ثـ يميو الحكـ التيمقراطي

وىذا ىو أسوأ ثـ تتطور األوليغارشية إلى ديمقراطية ثـ إلى حكـ الطاغية ، فالحكـ األوليغرشي
 إذ يضع أفالطوف في كتابو السياسي تقسيما آخر يتمخص في :أنواع الحكـ  ، 

تتميز بالمعرفة الكاممة ولذلؾ ال ، و ػ/الدولة المثالية : وىي التي يرأسيا الحاكـ الفيمسوؼ1
 وىي دولة إليية ال يتيسر وجودىا .، تتقيد بالقوانيف

 / الدولة الزمنية : وىي ستة أنواع : ثالثة منيا تتقيد بالقوانيف وىي :2

 أفضؿ أنواع الحكـ .وىو ، أ ػ حكـ الفرد : الذي يتمثؿ في الممؾ المستنير

 ىي الدولة الثانية في سمـ األفضمية .و  ب ػ حكـ األقمية األرستقراطية :

ولكنيا في نفس الوقت ، ج ػ حكـ الديمقراطية المعتدلة : وىي أسوأ أنواع الدوؿ القانونية
 2أفضؿ مف أي دولة غير قانونية .
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 أما الثالثة التي ال تتقيد بالقوانيف فيي :

 ىو أسوأ أنواع الحكـ .و  : االستبداديأػ حكـ الفرد 

 تندرج بعد أسوأ أنواع الحكـ .و  ب ػ حكـ األقمية األوليجارشية :

 االستبداديةىي أقؿ خطرا مف الدوؿ و  ج ػ حكـ الديمقراطية المتطرفة أو الغوغاء :
 1األوليجارشية .و 

المستطاع  الدولة المثالية نيائيا مف عدد الدوؿ استبعدو المالحظ أف أفالطوف قد 
 االستبداديةأفضؿ مف النظـ  اعتبرىاو  بيا كثيرا اىتـكما أف الديمقراطية قد ، تحقيقيا

 الديمقراطية المتطرفة .و  األوليغارشيةو 

تخصص ال و  أفالطوف بيذا إلى جممة مف النتائج أىميا : "أف الحكـ فف وعمـ انتيىولقد 
ويستطيع مثؿ ىذا الحاكـ أف ، قميمة ممتازة يمكف أف يتقنو أو يممكو إال واحد أو اثناف أو قّمة
أمّا إذا لـ يتوفر وجود ىذا الفيمسوؼ الخبير ، يحكـ بال قوانيف ماداـ يرجع إلى فّنو في السياسة

األخيرة في  نظريتوللعّمو في ىذا الرأي يضع تمييدا و  بالسياسة فعندئذ يمكف الرجوع إلى القانوف
 2محاورة القوانيف "

 السياسي 8النظام المطمب الثاني 8

عالج أفالطوف في كتاب القوانيف "نظاـ الحكـ وأشكالو ووضع لمدينتو دستورا يأخذ بفكرة 
 اصر ومبادئ مختمفةالنظاـ الذي يجمع في داخمو بيف عنالنظاـ المختمط ىو ، و النظاـ المختمط"
وتجعؿ ، ارضةمتباينة بصورة تحقؽ االنسجاـ والتوازف بيف القوى المتع اتجاىاتمف أنظمة أو 

 .كؿ منيما بمثابة صماـ لألخرى 
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أفالطوف نظامو المختمط بإدماج عناصر مف النظاـ الممكي مع عناصر مف  وقد أقاـ
، عمى مبدأيف متعارضيفالمذيف يقوماف و  النظاـ الديمقراطي باعتبارىا النظاميف الرئيسييف لمحكـ

أمكف فإذا  طي يقـو عمى مبدأ الحريةالنظاـ الديمقراو  فالنظاـ الممكي يقـو عمى مبدأ السمطة
السبيؿ إلى و  السياسي الذي كاف ينشده أفالطوف مزج بينيما في نظاـ واحد تحقؽ االستقرار ال

ىو كفالة قدر مف الحرية في النظاـ الممكي أو تقرير مزيد مف السمطة في  االنسجاـتحقيؽ ىذا 
، و في مبدأ السمطةلحرية أة في مبدأ اأو بعبارة أخرى ينبغي عدـ المغاال، النظاـ الديمقراطي

نما يجب و  لذلؾ حاوؿ أفالطوف أف يجمع في دستور واحد بيف مزايا ، و في كؿ منيما االعتداؿا 
 1حمايتيا.و  اطية في تقديس الحريةوبيف مزايا الديمقر ، تدعيمياو  السمطة احتراـالممكية في 

ويمكف تسميتو ، ـ الديمقراطيمزيجا بيف النظاـ األرستقراطي والنظا ىذا النظاـ ليكوف
 4تقسيـ المواطنيف إلى  "الذي تتمخص الخطوط الرئيسية لو في، النظاـ األرستقراطي الديمقراطي

غير أف حضور الجمعية إجباري فقط بالنسبة ، طبقات تشترؾ جميعا في الجمعية العمومية
 2"ألفراد الطبقتيف العميا

المشّرع يختمؼ ، و ة يضع عمى رأسيا مشّرعيفكما أف أفالطوف في دولة القوانيف الواقعي
، بعد النظر مف الواقع الممموس فحسبو  الخبرة العممية اكتسبفاألوؿ رجؿ قد ، عف الفيمسوؼ

 أي أف الفضيمة الرئيسية لممشرع ىي البصر باألمور، بينما ىو بعيد عف المعرفة الفمسفية
لو أف الحكاـ في نظر أفالطوف و  ،ىؤالء الحكاـ يكونوف مجالس تشرؼ عمى تنفيذ القوانيفو 

 .يجب أال يخضعوا ألي قانوف كاف
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ولكنو لـ ييأس مف تحقيؽ مدينتو المثالية التي يرأسيا الحاكـ المثالي المتمثؿ في شخص 
بؿ ىو ، اقتنع أف ىذا حمـ ال وجود لو في عالـ الواقع، و الممؾ الفيمسوؼ الذي ال يتقيد بالقوانيف

وأف ، جعؿ ميمة الحاكـ ىي المحافظة عمى القوانيف التي سّنتو  انيفنموذج يجب عمى دولة القو 
ال تسودىـ أي نزعة مف نزعات و  فالحكاـ حارسوف لمقانوف، يمنع كؿ تجديد أو عبث في القوانيف

 1التجديد أو اإلصالح.

 و تتوزع ىيئات الحكاـ كما يصّورىا أفالطوف في القوانيف عمى النحو اآلتي : 

يحيموف و  الحفاظ عمى الدستورو  وىـ ىيئة تقـو بحراسة، 37عددىـ و  :/ حراس الدستور 1
فيقضوف مف جية عمى الحرية المتطرفة لممواطنيف ، فيـ في الدولة كالوسط العادؿ، دوف تعديمو

إذ ورد في الكتاب السادس ، بالمواطنيف مف جية أخرى واستبدادىـوعمى محاوالت الحكاـ 
أف يتـ تحديد أىـ المأموريات القضائية والمكاتب اإلدارية ب:  ألفالطوف مف محاورة " القوانيف"

عضو يتمتعوف بذىف وخمؽ إلى جانب  37يتركب ىذا الجياز مف و  أموريات حراس القانوفم
وعمميـ ىو مراقبة ما فيو صالح ، 70تحت و  50يشترط أف يكوف سنيـ فوؽ و  مف الحنكة

 2القوائـ السوداء.و  تكييؼ القضاياو  بسجؿ الممكيات االحتفاظلمقانوف بوجو عاـ وكذا 

ىي جياز محافظي ، و / وىناؾ أجيزة أقؿ أىمية يعالج أفالطوف تكوينيا ووظائفيا2
عف الظروؼ المالئمة و  األوؿ مسؤوؿ عف حفظ النظاـ في العاصمة، و محافظي الريؼو  الحضر
، ة وعف أمناء األسواؽواآلخر مسؤوؿ عف النظاـ العاـ الالئؽ بالمراكز الريفي، مبانيياو  لطرقاتيا

ذلؾ بنظاـ يكوف موضع عناية ، و كما يجب أيضا أف يعّد العدة لحاجات الدولة العسكرية والدينية
 3يعيف بمقتضاه ضباط الخيالة والمشاة مف أجؿ المستويات المختمفة

 / القواد : وعددىـ ثالثة يعينوف الضباط لمختمؼ فرؽ الجيش .3      
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يحكموف االنفاؽ مع حراس الدستور فيتداوؿ السمطة و  360و أعضائو  / مجمس الشيوخ :4
عنوف بشؤونيـ الخاصة وىذا المجمس عبارة عف ىيئة وفي باقي السنة ي، كؿ ثالثيف منيـ شيرا

 تعمؿ عمى رغبات جميور المنتخبيف . استشاريةنيابية 

 العناية باليياكؿ .و  الكاىنات : في عدد يكفي إلقامة الطقوسو  / الكينة5

ينتخبو الشيوخ لخمس سنيف مف بيف المشيوريف بالكفاءة الفمسفية و  وزير التربية :/ 6
 واألخالقية.

 تتكوف مف محاكـ شعبية مف ثالث درجات :و  / الييئة القضائية :7

يا الخالفات الشخصية بيف : وىي محاكـ جزئية تعرض عميأػ محاكـ الدرجة األولى
 .األفراد

: تستأنؼ إلييا الخصومات التي تعجز المحكمة األولى ب ػ محاكـ مف الدرجة الثانية 
الجنايات الكبيرة التي و  عف فّضيا .جػ محاكـ مف الدرجة الثالثة : مخصصة لمحكـ في الجنح

 1تتعمؽ بخيانة الوطف أو التنكر آلليية المدينة.

األمر عاما  20يختاروف لمّدة و  كما اشترط أفالطوف في الحكاـ أال يقؿ سّنيـ عف خمسيف سنة
صماـ أمف ضّد تأثير الشباب وميمو إلى و  الذي يجعؿ منيـ بحكـ خبرتيـ وسنيـ عنصرا ممطفا

 :عيوف رقيبة فضال عف ذلؾ فإنو أوجب و  كما أحاط السمطات بضمانات كافية، التجديد

حسابا عمّا تـ عمى أيدييـ  يـ المواطنوف أمر السمطة أف يؤدواعمى أولئؾ النواب الذيف وكّؿ إلي"
ذا وقعوا في أعماؿ و  ف إليو مف إجراءاتعمييـ أف يبرروا ما يمجئو ، و عماؿجالئؿ األ مف وا 
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أسمموا ليـ زماـ و  قد تحمؿ المواطنوف أمر طاعتيـ، رتكبوها أخطاء فعمييـ وحدىـ يقع وزر ما
 1."القيادة

و ذلؾ أف الدولة التي تأخذ بنظاـ مسؤولية السمطة إنما تمقي بمصائرىا بيف براثف 
وفي  الفوضى السياسيةو  ما تكوف فريسة لعنؼ الثورات الداخميةوسرعاف ، األىواءو  ادفةالمص

تصحح النقص الذي حّؿ بتشريعيا ألف الزماـ قد أفمتت مف و  ىذه الحالة ال تستطيع أف تدرؾ
ىذه الفوضى  ارتقاءفالخير كؿ الخير في ، كوارث التي تنوء بحممياالو  أثقمتيا النكباتو  أيدييا

 2رقابة فعالة بتنظيـ 

و خالصة القوؿ أف النظاـ السياسي الذي انتيى إليو أفالطوف في محاورة القوانيف أخذ 
فيو بفكرة :النظاـ الدستوري المختمط" فمقد جمع أفالطوف في تشريع واحد بيف مزايا النظاـ 

 .حمايتيا و  وبيف مزايا النظاـ الديمقراطي الحرية، تدعيمياو  السمطة احتراـالممكي في 

 8النظام االجتماعي المطمب الثالث 8

قسـ أفالطوف دولة القوانيف تقسيما آخر مغاير لمتقسيـ الذي بنى عميو دولتو المثالية في 
الجميورية )تقسيميا إلى ثالث طبقات تقابؿ قوى النفس الثالث( وىي أيضا تتكوف مف ثالث 

يحترفوف التجارة في ناحية الغرباء و  الصناع، و عبيدىـ في ناحيةو  فيضع المواطنيف طبقات:
 عمى أف الزراعة ىي المينة وخالصة ىذا التقسيـ أنو ينص  ، ي ناحية أخرىجيشا أىميا فو  أخرى

أمّا جميع الوظائؼ السياسية  عة بطبقة األحرار غير المواطنيفالصناو  والتجارة، الخاصة بالعبيد
 3لممواطنيف دوف غيرىـ . امتيازفيي 

ي التقسيـ دئ التي نادى بيا في الجميورية فالزاؿ متمسكا بالمباوىنا يتضح أّف أفالطوف 
 سمّو الجنس اليوناني عمى غيره .و  التفرقة العنصريةو  الطبقي

                                       
 . 024ص ، السابقـ المرجع 1
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إذ أقّر بالزواج ، النساءو  ثـ إف أفالطوف في كتابو ىذا قد تراجع عف فكرة شيوعية األبناء
يجب أف يقّيد ىذا الزواج تقييدا إذ  لكف مع وضع شروط تنّظمو.و  الحقيقي بدؿ الزواج الشيوعي

مف الدولة التي تعمؿ عمى تحقيؽ الصالح  باستشارةتاما بمعنى أف ال تتـ مراسيـ الزواج إال 
أف يكوف و  إذ عمينا حسب أفالطوف أف ننظر إلى الزواج" كواجب مقّدس نحوى الجماعة، العاـ

وجة لنفسو أو األب زوجا الزوج ز  اختيارالعاـ ىو الموجو األساسي في  االجتماعيالواجب 
 1"البنتو

 الزواج احتفاالتكما أنو مف شروط ىذا الزواج أيضا تحريـ الميور واإلنفاؽ المبذر في 
 ىو إنجاب األطفاؿ لمدولة. و  مراعاة اليدؼ المرجو مف ىذا الزواجو 

وال يجبأف يؤخذ ذلؾ الواجب مأخذا ، إذ أف إنجاب األطفاؿ واجب مقّدس مف أجؿ الجماعة
 2ا أو أحمؽ بحيث يكوف لمجّرد إشباع شبؽ الرجؿ البدني وشيوتو .ىين

فالزواج عند أفالطوف برغـ تخميو عف فكرة الشيوعية إال أنو زواج منظـ وموجو لخدمة 
 ويجب أاّل يحيد ىذا الزواج عف ىدفو األسمى.، الدولة والصالح العاـ

امسة والثالثيف دوف أف كما ذىب أفالطوف إلى فرض عقوبات قاسية عمى مف بمغ سف الخ
 3وأعتبر أف األوالد ىـ أوالد الدولة وممؾ ليا مف البداية فعمييا أف تعنى بتربيتيـ.، يكوف متزوجا

حؿ و  كما أوصى بتدخؿ اإلدارة في الشؤوف العائمية لتنظيميا واإلشراؼ عمى توجيييا
والوحدة  واالنسجاـ المشاكؿ التي تمّر بيا حال يرضي الطرفيف وىذا مف أجؿ إشاعة النظاـ

 داخؿ المجتمع .

                                       
 . 32ص ، مصدر سابق، ـأفالطون 8 القوانين1
 . 32ص ، نفسو ـ المصدر 2
 . 021ص ، مرجع سابق8 ـ محمد حسن ميدي بخيت3
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إذ يقترح أفالطوف في كتابو القوانيف ب : تنظيـ مكتب مف السيدات الالئي يعينيف الحكاـ  "
ويكوف عمميف الييمنة عمى مثؿ ىذه الجماعات في ، ليشرفوا عمى سموؾ الزوجيف في ذلؾ

األخالؽ وتحسيف  وستكوف ىذه الييمنة ممارسة في صالح، العشر سنوات األولى مف الزواج
 .1"النسؿ عمى السواء 

عدـ إىماؿ الزيادات السكانية و  غير أف أفالطوف مازاؿ يؤكد عمى ضرورة تحديد النسؿ
تحتوي  بأف الدولة يجب أف فيو يذىب إلى حد التشريع ،السريعة التي تؤثر عمى سعيدة مدينتو
 .2ع تزايد السكاف السريع أف تتخذ الدولة الحيطة لمن، و عمى خمسة آالؼ وأربعيف أسرة فقط

حقيقي، و  بزواج فردي خاص استبدلوو  و بيذا فإف أفالطوف قد ألغى الزواج الشيوعي العـ
بؿ أصبح يفرض عمى كؿ مف بمغ ، ولـ يعد محصورا عمى طبقتي الجنود والحكاـ فقط

 بؿ ىو زواج منظـ بنظاـ، المناسبات كما كاف مف قبؿو  كما لـ يكف متروكا لمصدؼ، عاما30
 أدؽ ييدؼ إلى تحقيؽ السعادة لكافة أفراد المدينة .

 8 االقتصاديالنظام المطمب الرابع 8 

 ػ إلغاء الممكية العامة :1

األبناء فإنو كذلؾ ألغى الممكية العامة أو و  إضافة إلى إلغاء أفالطوف لشيوعية النساء
 االنتفاعوجو ولكف مع وضع شروط تنظميا مف حيث المقدار ومف حيث أ، شيوعية االمالؾ

قد عدد المواطنيف بخمسة ، و بالفعؿ في أسبرطامتبعا بذلؾ بوجو عاـ بنفس القواعد السارية ، بيا
 التساوي .وزع عمييـ األراضي ب، آالؼ وأربعيف

لكنيا و  جعميا غير قابمة لمتصرؼ فيياو  قطعة متساوية 5040أي أنو قسـ األراضي إلى 
 أي أف الميراث ينتقؿ إلى إحدى األطفاؿ دوف اآلخريف تنتقؿ بالميراث دوف أف يمكف تجزئتيا ػ

                                       
 . 31ص ، مصدر سابق، 8 القوانين أفالطون ـ1
 . 020ص ،  مرجع سابقمحمد حسن ميدي بخيت 8 ـ 2
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ىذا لضماف ثبات الممكية وعدـ تفتتيا أو نقصيا و  األكبر ػ االبفيات أخرى ينتقؿ إلى افي رو و 
 فقد ورد في القوانيف :، عف الحد المناسب

الذي يجب أف ينتقؿ بدوف قسمة و  "سيكوف ألىؿ كؿ بيت عقاره الغير القابؿ لمتحوؿ بتاتا
وسيختار األب وارثا مف بيف أبنائو عمى ، يصبح ذلؾ أمرًا دينيا، و وارث واحد مف كؿ جيؿل

ولكي يتأكد أنيف لف يفقدف ، ويزود البنات بالمير عند الزواج، أساس أنو األكفأ لذلؾ المركز
 1ذلؾ الحؽ فإف القانوف يجب أف ينّص عمى أف الميور يجب أف ال تكوف مما يمنح أو ييدى .

وأما فالحة ، االنتفاع منياو  االستيالؾوفي اوى الناس مف حيث ممكية األراضي كما يتس
 األرض فسيقـو بيا العبيد .

لكف مقدارىا محدود ذلؾ أف و  الشخصية فيو يسمح بأف تكوف غير متساويةأما الممكية 
أمثاؿ قيمة قطعة مف  4أفالطوف يحـر عمى أي مواطف أف تمتمؾ ممكا شخصيا تزيد قيمتو عمى 

أضعاؼ قيمة  4بمعنى أنو ال يجوز لمفرد أف يمتمؾ مف األمواؿ المنقولة أكثر مف ، األرض
الغرض مف ىذا التحديد أف نستبعد عف الدولة تمؾ الفوارؽ الصارخة بيف ، و نصيبو العقاري

 2الفقراء .و  األغنياء

طبقات  4قّسـ المدينة الجديدة إلى و  مع ذلؾ قد أقّر بوجود ىذا التفاوتولكف أفالطوف 
 في الثروة بيف المواطنيف . االختالؼعمى أساس 

أضعاؼ  4فإذا كاف أفالطوف قد جعؿ الحّد األقصى لممكية األمواؿ الخاصة المنقولة 
أمواال خاصة تفوؽ قيمة فقد رأى أف "الطبقة الدنيا ىي التي ال يممؾ أفرادىا ، قيمة األرض

                                       
 . 24ص ، مصدر سابق، ـ أفالطون 8 القوانين1
 . 020ص ، سابقمرجع 8  ـ محمد حسن ميدي بخيت2
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أقؿ مف و  أفرادىا أموااًل خاصة أكثر مف ذلؾ والطبقة الثانية ىي التي يممؾ، نصيبيـ في األرض
 1ىكذا ..."و  ضعفي قيمة األرض

بيذه القيود التي وضعيا أفالطوف لمحد مف حرية المواطنيف في التصرؼ في ممتمكاتيـ و      
شكؿ و  نستطيع أف نستنتج أف الممكية الخاصة التي يسمح بيا في القوانيف إف ىي إال مظير

شيوعية األمالؾ غير أنيا ال تختمؼ عنيا كثيرا فالسمطة كميا في يد  حقيقية مفو  أكثر واقعية
 الدولة وىي صاحبة التصرؼ .

فاألولى كاف التفاوت ، كما أف الفصؿ بيف الطبقات في الجميورية يختمؼ عف القوانيف
غير أنو  الشخصي المتوارث في الطبقتيف العميا واالستعدادفييا وراثي مرتبط بالمواىب الطبيعية 
إذ يقـو عمى أساس التفاوت في الثروات التي ال يمكف أف ، أصبح غير وراثي في مدينة القوانيف

 تكوف مطمقة ألف الثروة تنتقؿ مف يد إلى يد وبالتالي يمكف االنتقاؿ مف طبقة إلى أخرى .

حيازة النقود األجنبية إال ألغراض و  الفضةو  حيازة الذىبو  كما حـر أفالطوف القرض بالربا
كما يجب أف تكوف لمدولة عممتيا ، يشترط الحصوؿ عمى إذف رسميو  امالت الخارجيةالمع

عالمة ال و  يجب أف تكوف ىذه العممة مجرد دليؿو  الخاصة " وستكوف لمدولة عممتيا الخاصة
 2وبذلؾ يكوف مف غير المشروع أف يمتمؾ شخص عممة أجنبية"، ليا في ذاتياقيمة 

إذ ورد كذلؾ في كتاب القوانيف الشروط ، تصديرو  احتواءأو كما ينظـ التجارة مف بيع وشراء 
 الالزمة التي يتقيد بيا البائع والمشتري :

، وعمى أال تكوف ىناؾ مساومة في األسعار، "تكوف كؿ الصفقات عمى أساس مف الدفع المباشر
 3وعمى البائع أف يحدد الثمف وال يأخذ أكثر منو وال أقؿ"

                                       
 . 147ص ، ع السابقالمرجبين الفكر اإلغريقي والفكر اإلسالمي،  الدولة المثالية8 ـ فضل اهلل محمد إسماعيل1
 . 26ص ، سابقـأفالطون 8 القوانين، مصدر 2
 . 51ص ـ المصدر نفسو ،3
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ضوابط تنّظـ عممو و  بدخوؿ المممكة لكف طبعا وفؽ شروطكما يسمح أفالطوف لألجانب 
 تحدد مّدة مكوثو داخميا .و  داخؿ المممكة

وأف ، يشترط أف يكوف ليـ عمؿ يؤدونو، و سيسمح لألجانب دخوؿ أرض المممكة بحريةو  "
، بعد عشريف عامايكونوا مطيعيف لقوانيف الدولة ولكنيـ يجب أف يبرحوىا عادة لكؿ ما يممكوف 

ويجب أف نتذكر أنو نتيجة ، قدموا خدمات لمدولةالدائـ فقط كجائزة لمف  االستقرارح حؽ وسيمن
لمتحريمات التجارية السابقة التي فرضيا أفالطوف عمى مواطنيو ،فإف كؿ الصناعات ستكوف في 
أيدي األجانب أما السكاف المواطنيف فيتألفوف كمية مف مالؾ األراض ومف يعمموف ليـ 

 1كأيدييـ"

التجارة أو و  حسب شروط أفالطوف فالمواطنوف ال ينبغي ليـ أف يشتغموا بالصناعةو  يذاو ب
وجميع ىذه المياـ يقوموف بيا األغراب المقيموف في المدينة ، ألحدىـ حرفة أو مينةيكوف  أف

 أحرارا دوف أف تكوف ليـ صفة المواطنيف . 

 ػ الموقع الجغرافي : 2

رية إلى الموقع الجغرافي األمثؿ لمدولة المثالية كما لقد تطرؽ أفالطوف في كتاب الجميو 
في حيف وضع في كتابو القوانيف ، حدد عدد السكاف المناسب ليا ولكنو لـ يولي ليا عناية كبرى

 الشروط الالزمة في الموقع الجغرافي الخاص بيا نوجزىا في ما يمي :

و  وف في إقميـ محدود الرقعةفمف حيث المساحة فقد أراد أفالطوف مف دولتو المثالية أف تك
تغمب عمييا مجاوروىا مف األمـ ي وينبغي أال تكوف مف الصغر بحيث، معزولة عف بقية الدوؿ

فال تنتفع  اكتفائياكما ال ينبغي أف تكوف مف الكبر كذلؾ بحيث ال تستطيع أف تحقؽ ، خرىاأل
 2غير ذلؾ .و  بما ليا مف فالحة وزرع

                                       
 . 51ص ، السابق ـ المصدر 1
 . 110ص ، مصدر سابق8 ـ ابن رشد2
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 اإلقطاعييفو  ر ألنو يمأل المدينة بتجار الجممةو لـ يفضؿ أف تكوف بجانب البح
ومف أسباب ، قياـ النزعات والحروبو  المتجوليف مف الباعة وىذا يؤدي إلى تضارب المصالحو 

لموقع الجميورية : أف أثينا كانت مركزا تجاريا بحريا وأرادت توسيع  االستراتيجيةىذه الرؤية 
التي وجدت و  لتي كانت تقـو عمى النشاط البرينشاطيا التجاري البحري فتصادمت مع أسبرطا ا

مف و  أف رغبة أثينا في توسيع نشاطيا التجاري البحري يؤثر سمبا عمى نشاطيا التجاري البري
ىنا نشأت بينيما الحرب البولوترية .أما عدد السكاف فقد حدده أفالطوف بعدـ تجاوز األربعة 

 1خمسيف فرادًا و  آالؼ

 وذلؾ حسب ما، في ىذه المدينة ألؼ مقاتؿ كوف عدد الحفظةفي حيف يرى أنو يكفي أف ي
 بالقياس مع األمـ المجاورة .و  رآه في زمانو

وأما ، و يؤكد أفالطوف عمى أىمية حسف اختيار المكاف المناسب إلقامة ىذه الجميورية
خصائص ىذه األرض التي ستمنح لممدينة المثالية فتوجب أف و  األبحاث التوبوغرافية عف مكاف

كانت متفقة مع  يكوف النظـ الدستورية المشروعة التي تعتبر األنسب بالنسبة لمجماعة ىي ما
ىذه األرض يجب أف تكوف و  ومع تكويف الشعب نفسو االقتصاديةمواردىا و  بيئتيا الطبيعية

وغير خصبة ، متنوعة بحيث تعطي كؿ الحاصالت الرئيسية الضرورية لموجود البدنيو  مناسبة
 وىو يفترض أف، ي في نفس الوقت بحيث ال تجعؿ اإلنتاج لمسوؽ الخارجي ممكنابالقدر الكاف

 .2الوصوؿ إلى البحر ىو الطريؽ األعظـ لمتجارة 

أف نمو الحجـ الكبير لمتجارة البحرية وتطورىا يؤدي إلى قياـ قوة  يرى وذلؾ أف أفالطوف
تضارب و  المستثمريف يترتب عنو مف جية فتح السوؽ الخارجية وجمب ىذا ماو  بحرية عظمى

مف جية ، و أو حتى ركود البضاعة المحمية التي تحؿ محميا البضاعة الخارجية المستوردة
 تدىور أنماط األخالؽ .و  العدوانية اإلمبرياليةأخرى يؤدي ذلؾ إلى ظيور روح 

                                       
 . 110ص ، السابق در ـ المص1
 . 17ص ، مصدر سابق، ـ أفالطون 8 القوانين2
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يقوؿ أفالطوف :"و تصبح المدينة بيذه الشروط المفترضة معتمدة عمى نفسيا أو ذات إكتفاء 
وسوؼ ال يكوف ىناؾ شيء يشجع تدفؽ األعداد الكبيرة مف األجانب الذيف يشتغموف ، ذاتي

 ىكذا سيكوف أساس الوجود إقتصادياو  بالتجارة مثؿ أولئؾ الذيف يتجمعوف في العربات الالتينية
وذلؾ ييبنا أخالؽ قومية سميمة خصوصا وقد قممنا مف ، قائما عمى الزراعة ال الصناعةو 

 1اعة بالنزعة التجارية .روح الجم اصطباغ

وذلؾ لضماف عدـ وقوع أي ، عدد السكاف ثابتاو يؤكد أفالطوف عمى وجوب الحفاظ عمى 
 االمتدادوذلؾ أف زيادة السكاف تؤدي إلى ، عالقاتيا المختمفةو  خطأ أو خمؿ في بناء المدينة

عدد السكاف  بينما يؤدي تناقص، عمى حقوؽ الغير االعتداءغير السميـ لشواطئ الجيراف أي 
أي إلى الضعؼ وعدـ القدرة عمى مواجية العدواف ، 2عدـ القدرة عمى الدفاع القومي  ىإل

، تحديد النسؿو  وليذا توجب عمى الحاكـ أف يعمؿ عمى تحديد عدد السكاف، بمختمؼ أشكالو
 في حالة نقص عدد، و داخمية أو الخارجية أي اليجرة إلى الدولة أو مف الدولةورفض اليجرة ال

ىذا عمى مستوى النوع الرفيع مف أفراد الدولة و  التزاوج والتناسؿ السكاف يعمؿ عمى تشجيع عممية
 ذىنية وجسمية وعقمية رفيعة .و  الذيف يتميزوف بميزات فطرية

و سيكوف عدد السكاف الضروري مناسبا لحجـ المممكة ويحدده أفالطوف بخمسة آالؼ 
 ذا العدد إلى :ويعود السبب العممي الختيار ى، وأربعيف

مف ثمة يكوف قابال لمقسمة عمى كؿ عدد و  7تكّونو بأكثر األعداد الصحيحة المتتالية مف 
نو قد يكوف أل، تمؾ نقطة عممية عامة، و 12مثمما ىو قابؿ لمقسمة عمى ، 10صحيح اقؿ مف 

ف نقسـ السكاف إلى أكثر مف مجموعة مف الفرؽ لمرغوب فيو مف اجؿ أىداؼ متنوعة أمف ا
 3أمر يتعمؽ بيذه الميزة . 5040العدد  اختيارومف ثـ كاف ، قائمة عمى أسس مختمفةال

                                       
 . 17ص  ، السابقـ المصدر 1
 .24ص ، سوـ المصدر نف2
 . 04ص ، نفسوـ المصدر 3
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 األخالقي و  النظام التربوي المطمب الخامس8

فقد كانت التربية في الجميورية مقسمة ، تختمؼ خطة التربية في القوانيف عف الجميورية
 محكاـ تعميـ غير تعميـ الجيشمف حيث الطبقة التي ينتسبوف إلييا فمو  بحسب مف يتمقوف التربية

طوف في كتاب يقوؿ أفال، يبدأ مف سف الثالثة ثـ السادسةو  أما ىنا فالتعميـ عاـ، عانة الشعبو 
ويمكف في سف الثالثة البدء في ، ي وضع أساس لتنمية العقؿ عمى نحو أقوىالقوانيف :"وذلؾ يعن

المتنوعة )...(ولكف ينبغي  كذلؾ تدريبيـ عمى األلعابو  تصحيح خطأ األطفاؿ تصحيحا فطنا
فيما بيف السنة الثالثة والسادسة أف يؤتى بيـ يوميا ليمعبوا مع بعضيـ تحت إشراؼ سيدات 

 1)...( وىنا يعزؿ البنات عف البنيف "يعينيف الحكاـ 

استعماؿ بعض األسمحة كما يتعمـ و  وىنا يتعمـ األوالد بعض الفنوف مثؿ ركوب الخيؿ
إذ يعترؼ أفالطوف ىنا بالطبيعة الضعيفة ، ىذه األشياء بقدر اإلمكافالبنات الكثير عف نفس 

ثـ ، التدريبات الحربية بيف الذكر واألنثىو  لألنثى عكس ما يقوؿ بو الجميور في تشابو الفنوف
 تتطور المراحؿ التعميمية حسب العمر .

ساحات و يؤكد أفالطوف ىنا عمى حاجة الدولة إلى بناء مدارس ذات أبنية مناسبة وم
 مع اإلقرار بتعميـ العبيد ومشاركتيـ في الدراسة .، كافية وتوفير أساتذة أكفاء

و بذلؾ فإف خطة التربية في محاورة القوانيف ليي نفس خطة التربية في الجميورية لكف مع 
الثالثيف مف و  ما يتعمؽ بالتربية العالية الفمسفية التي يؤخذ بيا الشباب بيف سف العشريف استبعاد

، ثـ إف باري عمى الجنسيف في كال الخطتيففالصورة العامة واحدة حيث أف التعميـ إج، مارىـأ
 2األثينية.و  جامعة لمحاسف التربيتيف األسبرطيةخطة التربية في القوانيف ىي خطة 
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فسرت و  الفضائؿ القديمة لكنيا قد فيمت ىذه المرةيي نفس أما في ميداف األخالؽ ف
فالحكمة ليس ىي الفمسفة العالية أو التأمؿ ، ير السابؽ اختالفا كبيراتفسيرا يختمؼ عف التفس

الشجاعة أصبحت مزيجا مف ، و اإلحساس بالواقع العمميو  الخالص بؿ ىي البصر باألمور
أما ، أخذ الشيء مف مالذ الحياة في كثير مف التصوؼ والزىدوالعفة أصبحت ، الحذر والجرأة

كؿ ىذه المعاني فترجع في النياية إلى شيء مف اليدوء الذي  العدالة فيي الفضيمة الجامعة بيف
 1يسود النفس بتقديرىا لألمور ووزنيا لألشياء وزنا صحيحا يحسب الواقع كؿ حساب .

 استغنائوو بذلؾ فقد ربط أفالطوف بيف السياسة واألخالؽ فالفرد في حاجة لمجماعة لعدـ 
ولما ، لفضيمة غاية الفرد فيي أيضا غاية الدولةفمما كانت ا، ليصؿ لغايتو مف السعادة، و بنفسو

فيو أيضا غاية لمدولة عند ، غاية لمنفس بيف قوى النفس اإلنسانية االنسجاـو  كاف النظاـ
وىذا ألف األخالؽ في نظره ىي المثاؿ السامي الذي ترمي السياسة إلى تحقيقو في ، أفالطوف
 الدولة .

يتو في قانونية ىي نظرية أقرب لمواقع مف نظر و بيذا فإف نظرية أفالطوف في الدولة ال
ف الدولة المثالية التي ينشدىا ىي دولة ال يمكف أف تتحقؽ إال عمى أ اقتنعالجميورية ذلؾ أنو 

نما يجب عمييـ فقط ، و أما البشر فيـ غير قادروف عمى تمثيميا في أرض الواقع، أيدي اآللية ا 
ؿ كثر مف آراءه في كما قاـ بتعدي، أكبر قدر ممكف عمى منيجيا يسيرواو  أف يقّمدوىا اأف يحاولو 

 األمالؾ والنساء .و  مثؿ شيوعية األطفاؿ دولتو المثالية

و لكف أفالطوف عندما أقّر بوجود دولة القوانيف الواقعية بعد دولة الجميورية المثالية ليس 
مف أف يستوعبيا األفراد  معناه أف أفالطوف أنو قد أنكر دولتو المثالية ولكنو رأى أنيا أكثر مثالية

مع جعؿ دولتو المثالية مثال ، وبالتالي أراد أف يقدـ صورة جديدة تتفؽ مع الواقع، غير المثالييف
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وىي المقياس لقياس مدى صالحية  أعمى يجب أف يسعى الناس إلى تحقيقو قدر المستطاع
 الدوؿ القادمة .



 

الفصل  
 الثاني
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 المبحث األول8 أىمية التجمع البشري

 المطمب األول8 ضرورة االجتماع البشري

ٔي٤  ٦ن٤  ٔيب  ن٤ ينساٞر٤ نْٞس  بٚبعٞو يم٦ٞ يني٢ٞ بٚبيعتٞو ولٞع ياآلتنٞرٜ بٞر   يعتبٔ يلفٞر
ٔيب   ٨ٔ يٞٞ  ينساٞٞر٤  سٞو ٦طْٞٞأ ا ياٞٞتٚيل ن٤ يطه٠ٞ دنرلٞٞو بسفاٞٞو ٦ ْٞ نٚ ٠ٞٞ يلفٞٞر هٞٓي يلني٢ٞٞ يٚٞ

٦ي٤ يلنْٞٞس   يرنساٞٞر٤ يٞٞ  نفم٦نٞٞو نعٞٞٚٔ بٚبيعتٞٞو ولٞٞع ياآلتنٞٞرٜ نٞٞل ع ٞع ينساٞٞر٤ لهًٞٞ  يلطيٞٞ
ٔأ ن٤ٞٞ بسٞٞ  آلساٞٞو ن٤ٞٞ نآل٢ٞٞ تطهي٠ٞٞ دنرلٞٞو   ٤ ياآلتنٞٞرٜ ه٦ٞٞ ٦اٞٞي ي لتطهي٠ٞٞ دنرلٞٞو ٦ لٞٞيٖ  غيٞٞ

ٔيْأطيَٞ ن٤ آلنيٞٞل يلدنٞراٍ لٞٞيٖ باندٞر٤ ينساٞٞر٤ ن٤ يب  مٞر ٦طْٞٞأ  1غريٞي ع٤ٞٞ بهيٞي يلسٞٞرٖ  بٞرسف
ٌٔ ينساٞٞر٤  تطلٞٞو ع ٞٞع ياآلتنٞٞر ٔيْ لتطهي٠ٞٞ نٞٞر ياٞٞعع وليٞٞو ٦نا يعٞٞيٗ  ٤ يٚٞٞ ٔأ ن٤ٞٞ ي يٞٞ ٜ ب يٞٞ

ٕأ ي ٞٓل١ اٞن  بٞرلطي٦ي٤ يلنْٞس   ٌٔ ياآلتنرعيي يلت  تني ٕا ع٤ بهيي يلنآلتنل طتع يطه٠ يلفٚ نسع
ٔأ ي  ع يمٞر يهْٞ  ٌٔ ينساٞر٤ لٚبيعٞي يلتٞ  يٚٞ ٔعٞو يٚٞ ٔيب  ه٦ ننٞٔ تف ٨ٔ عسْ يلفر يراآلتنرٜ يلبش

ٔي ع ع ياط ٔأ  ٠ ي  ينسار٤ نف٦ٚ  .تيرُ ل ي

ٔين نه٢ٞٞ يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي   ٦د٢ٞٞٞ ٦يطْٞٞ ٦يآلْٞٞ ن٤ٞٞ يلسٞٞٞرٖ  ٔيب  يه٢٦ٞٞ يٞٞ  دتربٞٞٞو  م ٦سآلْٞٞ يلفٞٞر
ٌٔ ا يندسٞو ن٤ يه٣٦ٞ  ٔأ ٦ يٞ  ن٤ يب ٞل نيع٢ٞ دنراتٞو ولٞع نشٞيرن دليٞ نف٦ٔٚ ع ع نسٞو نطتٞرُ غيٞ

سٞر٢ بمر د مر ٦طْأ  ب٢ٞ يطتٞرُ ولٞع  ٣٦ٞ نٞسم٣ د٢ٞ ٦يطْٞ لنٞر يطتٞرُ ٦لٞٓل١ ا يند٤ٞ ل ساٞر٤ ن٤ ي
ٌٔ نتعٞٞر٦سي٤ يه٣٦ٞٞ د٢ٞٞ ٦يطْٞٞ  ٌٔ يلٚبيعيٞٞي وا براآلتنٞٞرٜ آلنرعٞٞي دليٞٞ يلدنٞٞر٢ يل٨ٓٞٞ آلع ٍٞٞ لٞٞو يلفٚٞٞ
ٍٔ يلتآلنعٞرٍ  ببعٙ نر يطتٞرُ وليٞو  ٦ينٞو ييآلتنٞل نٞل يلآلنرعٞي ولٞع ن٤ يب ٞل يلدنٞر٢ ٦ لمٞٓي دلٞ

ٌٔ ن٤ ي ٙٔ ٦ بٓل١ طْلٍ يلتآلنعرٍ ينسارسيي  و٤ يلنع ٣ يللرس   ن٤ٞ  ٞ ٢  ٦لٞو  2ي  يلنعن٦
ٔتٞو نطتٞرُ ن٤ٞ يلسٞرطيتي٤ يلنرْيٞي ٦ يلنعس٦يٞي ولٞع  ٔٔ ن٤ ينساٞر٤ نْٞس  بٚبعٞو  ٦نسٞو بفٚ هٞٓي يهٞ
ٌٔ لٞيٖ يٞ  ٦اٞعو يه٣٦ٞ باْيومٞر ل٦طْٞأ ب٢ٞ ه٦ٞ نطتٞرُ ولٞع عن٢ٞ يلآلنرعٞي يٞ  نآلتنعٞو  نشيرن دليٞ
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ٔيب  برله٦ٌ يل رٓيي ٦يطه٠ يلسرطيٞي يلنعس٦يٞي ٦يلتٞ  هٞ   ليطه٠ يلسرطيي يلنرْيي ٦يلت  يهصْ بمر يلفر
ٔيب  ا تسر٢ ٦ا يطص٢ ع يمٞر ينساٞر٤ وا  نيع٢ دنراتو ٦ ه  يلاعرٌْ يرلاعرٌْ ي  نفم٣٦ يلفر
ٔيب  يلمْٟٞ نسٞو ه٦ٞ تطهي٠ٞ  ٨ٔ  ٤ ياآلتنٞرٜ عسْٞ يلفٞر ن٤   ٢ يلتعر٤٦  ٦ رصٞي يلتعٞر٤٦ يلفدٞ

ْٔ يم٦ ليٖ غريي ي  طْ ٓيتو ب٢ ٦اي ي لتطهي٠ يلاعرٌْ  .يلدنر٢ برلسابي ل ف

ٔيب  يه٣٦ ع ع يلتعر٤٦ ٦ تهاي٣ يلعن٢ٞ ٦ تبٞر٢ْ يلطرآلٞرٍ  ٤ يلسٞرٖ  و٤ ياآلتنرٜ عسْ يلفر
ٔيْيي ن٤ نآل٢ ب ٦ٝٞ  ٔأ يصْٔ ع٤ هيورٍ ٦ن درٍ و آلنيعر ي  طرآلي ولع بععم٣ ٦يلتعر٤٦ ي  سٛ
ٔيٌْ ٦ليٖ  ٔي٨ْ  رو٣ ع ع يلهصْ ٦ين يلاعرٌْ ٦ ياآلتنرٜ ل٨ٓ يهصْأ يلنع ٣ يللرس  ه٦ يآلتنرٜ و

ور نصٚسعر  رونر ع ع يلهمٔ ٦يله٦ٌ ٦يل  بٞي ن٦ يلساًٞ ٦يلتصٞرهٔ ن٦ غيٞٔ ٓل١ٞ ياآلتنرٜ عسْأ شي
٦ٓٔلٞوطيَ ن٤ يلن٤ْ يلعرلي ٦ يلآلره ي وسنر يآلتنرعرٍ  ٦غيٞٔ يرعٞ ي طيَٞ ن٤ يلسٞرٖ يعته٦ْٞي  ن

ٔه٣ ل٣ٞ  ٔه٣ ٦ياٞ  ٔي٤ ييهمٞ ن٤ ياآلتنرٜ ينسارس  يد٤٦ ستيآلٞي يلهمٞٔ يٞا٤ يلهٞرهٔ يطتٞرُ ولٞع نٞهيٕ
٧ٔ يياتعبْه٣ لنسريعو ٦ يه٦يوٞو ٦هدٞٓي يهمٔ بم٣ ن ٦ينر ن ٤٦ٔ يٞ     ٔي٤ يٞ ٦هسٞر١ نيعٞر نسٞرٖ م ٞ

ٔتبٞٞٞرٚ ٦ بٞٞٞو ياآلتنٞٞٞرٜ  ٔي١ يٞٞٞ  يل٦ٞٞٞاٌْ ن٤ٞٞٞ ٦يلْٞٞٞ ٦يطْٞٞٞ ه٦ٞٞٞ اٞٞٞبً يا ٤٦ٔ ن٤ ياشٞٞٞت ٔن٨ نشٞٞٞربو يٞٞٞ
عٞريي ولٞع هٞٓي  ٔيبٚٞي ياآلتنٞرٜ نشْٞ  ٦يف ٔيبي ي  يل٦يلْ بر  ٘ درسٍ  ٦ياوت ٟ  يد نر درسٍ يله

ٔن٧ ن٤  ٦ٕيُ ن٦اْ هٓأ يلٚروفي ن٤ وسرَ ت ١ هسر١ نيعر ن٤  ٔتبرٚ وسنر يد٤٦ برلتصرهٔ ن٨ ب يا
ٔتبٚٞٞر  1يلٚروفٞٞي ٦ يلعدٖٞٞ بٞٞرلعدٖ يراآلتنٞٞرٜ بٞٞرلنفم٣٦ يلصٞٞطيا عسْٞٞ يلنع ٣ٞٞ يللٞٞرس  ا يد٤٦ٞٞ ن

ٔيبي ن٤ يلطرد٣ ن٦  ٔي١ يٞ  يل  ٞي ٦ بتشربو برلتصرهٔ ن٦ به يل  ٠ٞ ٦يلشٞي٣ يلٚبيعيٞي ن٦ طتٞع ياشٞت
ٔي١ ٔيب   يل ار٤ ن٦ ياشت ٌٔ ٚبيعيٞي عسْٞ يلفٞر ي  ب ْ نر ن٦ عهيٌْ نعيسي ب٢ و٤ ياآلتنٞرٜ ه٦ٞ ٛٞره

ٔه٣  ٦ليٖ شيور نصٚسعر دنر اب٠ ٦   سر يه٣٦ ع ٞع يلهمٞٔ ٦يلٛ ٣ٞ دنٞر يه٢٦ٞ يلا٦ياٞٚروي٤ ٦ غيٞ
ٔي٨ْ ا  ٔيٞي ٦يلتعٞر٤٦ و ٔيب  ا ياتلس  نطْ ن٤ يلطرآلي ولع ياآلتنرٜ  يم٦ طرآلي يٚ لمٓي يا٤ يلفر

٨ٕ يم٦ٞٞ يلتعٞٞ ٔيٞٞ ٔيٌْ ٦ يا تيٞٞرٔ ٦يشٞٞيْ يلْٞٞدت٦ٔ آلني٢ٞٞ صٞٞ يبر وعآلربٞٞر غ ر٤٦ يل٨ٓٞٞ يه٣٦ٞٞ ع ٞٞع ين
ٔتبٞرٚ يد٤٦ٞ  ْٔ نس٦يٜ ياآلتنرعرٍ ٦يلتٞ  هٞ  يٞ  نفم٣٦ٞ بعٞٙ ي  ٦ٞي٣ ن٤ يا ٔيب  ٦ه٦ ياتٚ برلفر
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ٔين طيَ يه٢٦ آلني٢ ص يبر:  ٦نر  ٔهر ن٤ ت ١ ي  ٔتبرٚ برلطرد٣ ن٦ برلْي٤ ٦ غي برلتصرهٔ ن٦ برا
ٔين آلٞر١ ه٦ آلْئ برنعآل ٔسر بٞك ٦ٔيبٚ نن٦ٔٞ تٞٓد ٔأ ن٤ٞ هٞٓأ يلٞ ٔيب  يٓدٔ آلن ي يينر ٓدٞ رً ن٤ يلفر

ٔي٤ يٞ   ٦لٞو  ٔأ ن٤ٞ ع نٞرن ياآلتنٞرٜ يلنتٞا  ٔسر ب يٞ ٔيٞي يلعهْٞ ياآلتنٞرع  ٦تٞٓد ٦ٔا٦ ي  سٛ آلر٤ 
ٔتبٞٞرٚ ه٦ٞٞ ينينٞٞر٤ ٦يلتطٞٞرلٟ ٦يلتعرهْٞٞ ع ٞٞع نٞٞر يعٚيٞٞو د٢ٞٞ وساٞٞر٤ ن٤ٞٞ سفاٞٞو ٦ا  ٔن٦ي ن٤ يا  ٦ ٣٦ٞٞ

٦ٔا٦ٞ يٞ  يسرئ يلبر ي٤ ٦  ٔيْ يل٨ٓ تد ٣ٞ عسٞو  ا ي رٓلم٣  ٦هٓي يلتطرلٟ ٦ يلتعرهْ شبيو بتعر ْ ي ي
ٔيب   ٦يٞي  1دتربو يلعهْ ياآلتنرع  ٌٔ يلْدت٦ٔ آلني٢ ص يبر  ع ع ن٤ نيدرٔ يلفٞر ٦نر ت٢ْ ع يو عبر

ٔأ  يع ٢ٞ يلنع ٣ٞ يللٞرس   ٦ٔا٦ٞ ٦غيٞ ٦ٔ يلعصٞٔ يلطْٞيَ نل٢ٞ  ٕيلٍ طيي يسم٢ٞ نسمٞر نفدٞ ٦طي٦يي ٦نر
ٌٔ ي ٦ٔ ٌٔ  ن٤ ينساٞٞٞر٤ طي٦ٞٞٞي٤ يآلتنٞٞٞرع  عٞٞٞ ٨ٔ ٦ت٦ٔٞٞٞٚ يلنآلتنٞٞٞل ينساٞٞٞرس  ن٤ٞٞٞ يدٞٞٞ اآلتنٞٞٞرٜ يلبشٞٞٞ

ٌٔ درن ٞي ٦ن٤ يآلتنرعيٞي ينساٞر٤ هٞ  يلتٞ   ٕيي ياآلتنرعيٞي ع يٞو اٞيٚ ٔي ٌٔ يل  ٔي لايٚ برلٚبيعي سٛ
ٔأ ٦ برلتٞٞرل  ٛم٦ٔٞٞ نسنٞٞرٚ ن ت فٞٞي ن٤ٞٞ يلتعٞٞٞرن٤  تْيعٞٞو ولٞٞع تد٦ٞٞي٤ ع  ٞٞرٍ يآلتنرعيٞٞي نٞٞل غيٞٞٞ

ٔيْ يٞٞ  ع  ٞٞرٍ تعر٦سيٞٞي تمْٟٞٞ ولٞٞع  درلتعٞٞرن٤ يا تصٞٞر٨ْ ٣ٕ ْ ٢٦ٞٞ ي يٞٞ ٦يلايراٞٞ  يل٨ٓٞٞ ياٞٞت 
ٌٔ ع يو  تنشيي نن٦ٔ يلنآلتنل ٦يلايٚ

ْٔ ه٦ٞ  ٔيْأ ٦يلاٞعرٌْ  يٞرلف يرلعن٢ ن٤ نآل٢ تطهي٠ غريرٍ يلنآلتنل ٦نهْييو يطه٠ يلدنر٢  يٞ
٨ٔ ن٦ بنعسٞع م ٞٔ ي أ لنر ٛمٔ يلتآلنل يلبشٞ لنآلتنٞل يل٦طٌْ ي ارايي لتد٦ي٤ يلنآلتنل ٦ل٦ا ٦آل٦ْ

ْٔ يطتٞرُ ولٞع يلنآلتنٞل ن٤ٞ نآل٢ٞ  ٌٔ  ٦يلفٞ ٦لنر ياتٚرٜ ن٤ يسن٦ ٦ يته٣ْ ي  نعرل٣ يللهريي ٦يلطعٞر
ٔيٍ ٦يلهرب يٞٞرٍ ٦يع نٞٞو يلعٞٞرْيٍ  ْٔ برلنمٞٞر ٦ْٕ يلفٞٞ ن٦طرتٞٞو يٞٞرلنآلتنل ه٦ٞٞ يل٨ٓٞٞ يٞٞ تطهي٠ٞٞ نهْييٞٞو ٦ٚ

ْٔ ل نآلتنٞٞل ل ٦ص٢٦ٞٞ ل دنٞٞ ر٢ يٞٞا٤ ٦يلتهرليْٞٞ ٦يلهٞٞي٣ ٦يطنيٞٞو ن٤ٞٞ يلن ٞٞرٚٔ ٦دٞٞٓل١ دنٞٞر يطتٞٞرُ يلفٞٞ
٤٦ٔ بنلربٞي يل٦طْٞيٍ يلعرن ٞي يلتٞ  تطه٠ٞ نهْييٞو  ٔيْ يلٞٓي٤ يعتبٞ يلنآلتنل ه٦ دٓل١ يطترُ ولع ي ي

يعو ولع ي نر٣ ٔأ ٦ْ ٔيب  ن٤  ٦2تْييل ع٤ نصرلطو ٦يلعن٢ ع ع ت٦ٚي ٌٔ ي٦عا يلفر ين٤  هٓأ يلفد
٨ٔ ل آل ٦ٔ ْٔ عٞٞ ْٔ ٓل١ٞٞ ن٤ يلفٞٞ ْٔ بطرآلٞٞي ولٞٞع يلآلنرعٞٞي ٦ ن٤ يلآلنرعٞٞي بطرآلٞٞي ولٞٞع يلفٞٞ نرعٞٞي ٦ يلفٞٞ

ْٔ ا يند٤ٞ تفعٞي و ع٤ٞ  آلٞي عرليٞي ن٤ٞ يلتدرن٢ٞ بيسمنٞر يٞرلف ْٔ  ٤ هسٞر١ ْ ٔيي ل فٞ ٦ٔ يلآلنرعي ع
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ٌٔ هٞٞ  نصْٞٞٔ ي طدٞٞر٣ ٦يله٦ٞٞيسي٤ ٦يلنل٢ٞٞ ٦يلطدنٞٞي  ٦ن٤ٞٞ سرطيٞٞي  يلآلنرعٞٞي برعتبٞٞرٔ ن٤ هٞٞٓأ ي  يٞٞ
٧ٔ ٕي٦يٞي لبسٞرن هٞٓأ يلآلنرعٞ ن  ْٔ ه٦ٞ طآلٞٔ يل ْٔ ٚرلنٞر ن٤ يلفٞ ي ا يند٤ تفعي٢ يلآلنرعٞي ع٤ٞ يلفٞ

٨ٔ بنٞر يس٨٦ٞٚ ع يٞو  ْٔ ه٦ يل ريي ٦يل٦اي ي ن٤ٞ يل٦آل٦ْٞ ياآلتنٞرع  ٦ياآلتنٞرٜ يلبشٞ وعريي ن٤ يلف
ٔيْ ولٞٞع  ٨ٔ  سٞو ه٦ٞٞ يل٨ٓٞٞ ي بٞ  طرآلٞٞي ي يٞٞ ٦ٔ ٦ٔطيٞي يراآلتنٞٞرٜ ينساٞٞرس  عٞٞ ن٤ٞ ع٦ين٢ٞٞ نرْيٞٞي ٦
يلتعر٤٦ ٦ي طٛ ع ٞع ن٤ هٞٓي ياآلتنٞرٜ لٞيٖ غريٞي يٞ  طْٞ ٓيتٞو ٦لدسٞو ٦اٞي ي ل ريٞي نع ٞع ٦هٞ  

ٔتيًٞٞ  ب ٦ٝٞٞ ٔيب  يٞٞ  ت ٌٔ  يرلاٞٞعرٌْ يلهص٧٦ٞٞ عسْٞٞ يلفٞٞر يلدنٞٞر٢ ٦ تطصٞٞي٢ يلاٞٞعرٌْ يٞٞ  يلْٞٞسير ٦ي  ٞٞ
ٔهٞٞر هٞ  يلهينٞي يلع يٞٞر يلتٞ  ياٞٞعع لتطهيهمٞر يلنآلتنٞل يلفرع٢ٞٞ ب٢ٞ و٤ يلنآلتنٞٞل  يلهٞي٣ يلفرعٞ ي يعتب
ٔأ هٞ  يل يٞٔ ي اٞنع يلنٚ ٠ٞ  يلايرا   رنر ناراٞر بطلٞر ع٤ٞ يلاٞعرٌْ يلهص٧٦ٞ يرلاٞعرٌْ يٞ  سٛٞ

ٔي  و٤  ٦د٢ نر يسفل ن٤ يب ل بو يلاعرٌْ ٦د٢ٞ نٞر يطه٠ٞ هٞٓأ يلاٞعرٌْ يم٦ٞ  يٞٔ يٞ  ٓيتٞو ٦لٞيٖ شٞ
ْٔي ٦ابْٞٞ لٞٞو ن٤ٞٞ  ٔيب  يٞٞ  ن٤ ينساٞٞر٤ يآلتنٞٞرع  بٞٞرلٚبل ٦نسٞٞو يصٞٞعً ع يٞٞو يلعٞٞيٗ نسفٞٞ ٌٔ يلفٞٞر يدٞٞ
 ٌٔ ٔيْ يلنآلتنٞل ن٤ٞ نآل٢ٞ تطهي٠ٞ نصٞرلطم٣ آلنيعٞر  هٞ  يدٞ ٔأ ن٤ٞ ي يٞ ياآلتنرعيي ٦تعر٦سو نٞل غيٞ

ٔا٦ٚٞ تتف٠ تنرنر نل ٔي٠ٞ  رصٞي ني ٤٦ٞٚ ٦ن طيَٞ يه٢٦ٞ ني ٤٦ٞٚ يٞ   1نر  ٞر٢ بٞو ي اٞفي ينغ
ٔأ ولٞٞٞع  ْٔ يٞٞٞ  اْٞٞٞ طرآلرتٞٞٞو يلتٞٞٞ  تسهصٞٞٞو ٦ييتهٞٞٞر ٌٔ يلفٞٞٞ ٔيٞٞٞي  ن٤ يل٦ْلٞٞٞي تسشٞٞٞا لع٣ْٞٞٞ  ْٞٞٞ دتربٞٞو  يلآلنم٦
ٔي٤ ٦لنٞٞر دٞر٤ د٢ٞٞ وساٞٞر٤ بطرآلٞٞي ولٞع نع٦سٞٞي يل يٞٞٔ يٞٞ  اْٞ طرآلرتٞٞو ن٧ْ ٓل١ٞٞ ولٞٞع  يلنعر٦سٞي ي  ٞٞ

ٔيي ٦نٚ  ٌٔ ن٤  ٠2 ع يمر يا٣ يلنْيسي ن٦ يل٦ْلٞييلتآلنعرٍ يلبش ٔا٦ٚٞ درسٍٞ لٞو سفٖٞ يلفدٞ ٦دٞٓل١ ن
٢ٕ ع٤ يلسرٖ ب٢ ابْ  ينسار٤ طي٦ي٤ يآلتنرع  بٚبعو يم٦ ا ياتٚيل ن٤ يعيٗ ي  نآلتنل نسع
ْٔ وٓي  ن٤ يعيٗ ي  نآلتنل ايرا  نس٣ٛ ٦ه٦ نر يٚ ٠ ع يو يا٣ يلنْيسي ن٦ يل٦ْلٞي طيَٞ ن٤ يلفٞ

ٕا ع٤ٞ يلآلنرعٞي ياسٞ ٔيمٞر لٞيٖ بناٞت٧٦ ينساٞر٤ ن٦ ن ٢ٞ بدليٞٔ ن٤ٞ عرٗ نسع و اٞيد٤٦ ش صٞر د
٦ًٔ ٦ا  نات٦يأ ييد٤٦ ب ئ نا٧٦ ٦ب ئ اد٤ ٦ب يٞٔ  ٦ٞيسي٤ ٦شٞ ٘ دمٞٓي ا يفدٞٔ وا يٞ  يلطٞ

ٔي٤ ٖٔ ناٞتعْ ْيونٞر ل هعٞرن ع ٞع ي  ٞ ٌٔ  3يتهيْ بٞا٨  يْٞ ٦يد٤٦ٞ دٚٞرؤ يلنفتٞ سآلْٞ دٞٓل١ ن٤ يدٞ
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ٔيب  ٨ٔ يلت   ر٢ بمٞر يلفٞر ٨ٔ ٦ي اٞفي يناٞ ٣ بعْٞ ٓل١ٞ  ياآلتنرٜ يلبش  ْٞ يسته ٍٞ ولٞع آلنيٞل نفدٞ
ٔتٞو  ٨ْٔ يه٢٦:  نع ٣ ن٤ ي  تعرلع بهْ ٨ْٔ ٦يب٤   ٤٦ْ ٦يب٤ تينيو يسآلْ يلنر٦ طيَ  ر٢ بمر يلنر٦
ٔأ ن٤  ٔأ ٦بْٞيل نٞر  ْٞ ٔأ يدر٤ ن٤ٞ لٟٚٞ نٞر ْبٞ ٔه٣ بتهْي ٔأ ٦ يٚ ٦ برلل طدنتو  ْ   ٠ يل  ٠ بتْبي

ٕي٤   ٔه٣ عٞٞرآل ٔأ   هم٣ٞٞ نطتٞٞرآلي٤ ٦يٚٞٞ ٕأ ٦نسٞٞو بطرآلٞٞي ولٞٞع غيٞٞ  1طتٞٞع يهٞٞٔ ينساٞٞر٤ بسهصٞٞو ٦عآلٞٞ
٦دٞٞٓل١ يب٤ٞٞ تينٞٞو يه٢٦ٞٞ يٞٞ  هٞٞٓي يلصْْٞٞ:   د٢ٞٞ بسٞٞ  م٣ْ ا تٞٞت٣ نصٞٞ طتم٣ ا يٞٞ  يلْٞٞسير ٦ا يٞٞ  

ٌٔ وا براآلتنٞٞٞرٜ ٦يلتعٞٞٞر٤٦ ٦يلتسرصٞٞٞٔ  يرلتعٞٞٞر٤٦ ع ٞٞٞع آل ًٞٞٞ نسٞٞٞريعم٣ ٦يلتسرصٞٞٞٔ ع ٞٞٞع ْيٞٞٞل  ي  ٞٞٞ
ٔه٣ ٦لمٓي يهر٢ ينسار٤ نْس  بٚبعو يآي  يآلتنع٦ي ابْ ن٤ ن٤ يفع ٦ي نن٦ٔ تآل ًٞ يلنصٞ طي نعر

ٔٔ ٦يلنفاٌْٞٞٞ  ٧ٔ تْٞٞٞيل عٞٞسم٣ يلعٞٞٞ ٌٔ عسْٞٞ نب٤ٞٞٞ   ٤٦ْٞٞٞ   ٦2ن ٞٞ ٦يٞٞ  ي  يٞٞٞٔ سآلْٞٞٞ نيعٞٞر هٞٞٞٓأ يلفدٞٞٞ
٨ٔ ٦يعبٔ يلطدنرن ع٤ هٓي به٦لم٣ ن٤  ٦ٔ ٦يعطي ٦ه٦ يعبٔ عسمر به٦لو :  ياآلتنرٜ ينسارس  ع

يلْسيٞٞي يٞٞ  يصٞٞٚ طم٣ ٦ه٦ٞٞ نعسٞٞع  ينساٞٞر٤ نآلسٞٞ  بٚبعٞٞو ن٨ ابْٞٞ لٞٞو ن٤ٞٞ ياآلتنٞٞرٜ يل٨ٓٞٞ ه٦ٞٞ
ٔي٤  ٔيْ  3يلعن ٔتٞو وا برآلتنٞرٜ نيٞ ٦هدٓي يا٤ ينسار٤ ا يند٤ ن٤ يسٞر٢ يلدنٞر٢ يل٨ٓٞ تتآلٞو وليٞو يٚ

ٔي٤ ي  شه٦سم٣ يلنرْيي ٦يلنعس٦يي ٦تطهيهٞر  ٔي٤ يه٣٦ د٢ ٦يطْ نسم٣ ببعٙ نر يطترُ وليو ي   دلي
٨ٔ ٦ن٤ ٔيْ يٞٞ  نسطٞٞرن ي ٙٔ  لمٞٞٓي يل ٞٞٙٔ يآلًٞٞ ن٤ يتطه٠ٞٞ نفم٣٦ٞٞ ياآلتنٞٞرٜ يلبشٞٞ ٦ٔي ي يٞٞ ياٞٞته

ٔيب  يهدْ ع ع  يني يلتعر٤٦ بي٤  ندت ي٤ ٦ٚيوٟ نتعر٦سي يلعسرصٔ ٦بٓل١ تتد٤٦ يلنآلتنعرٍ يرلفر
بعر يلتعر٤٦ يد٤٦  ٍٔ ي ٙٔ ٦ٚ ٍٔ يلآلنرعرٍ ٦ا عن ٔيْ  سو برلسابي لو ل٦ا يلتعر٤٦ لنر دل ي ي

ٔيْ يلٞٞٞٓي٤ يد٦س٤٦ٞٞٞ يلنْيسٞٞٞي ن ُٔ ع٤ٞٞٞ ٚ بٞٞٞر لاٞٞٞعرٌْ نآلن٦ٜٞٞٞ ي يٞٞٞ ٦ يل٦ْلٞٞٞي  ٤ هٞٞٞٓي يلتعٞٞٞر٤٦ ا ي ٞٞٞ
 ْااٍ نفم٣٦ يل ئ ي انع ٦يلاعرٌْ يلنٚ هي يلت  يطه٠ بمر ينسار٤ يلدنر٢

ٔيب  ناراٞٞٞو ٦  ٦ينٞٞٞو يلتعٞٞٞر٤٦ ٦ تهاٞٞٞي٣ يلعن٢ٞٞٞ ٦تبٞٞٞر٢ْ  ٦دنٞٞٞر   سٞٞٞر يٞٞٞا٤ ياآلتنٞٞٞرٜ عسْٞٞٞ يلفٞٞٞر
ٌٔ نتعٞر٦سي٤ يلطرآلرٍ دنر يفم٣ ن٤  ٦لو :  ا يند٤ ن٤ ينساٞر٤ يلدنٞر٢ وا برآلتنٞرٜ آلنر عٞي دليٞ
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ن٨ ن٤ لسٞٞرٖ آلنيعٞٞٞر يٞٞٞ  طرآلٞٞٞرتم٣ ولٞٞٞع  1يه٣٦ٞٞ د٢ٞٞٞ ٦يطْٞٞٞ بٞٞٞبعٙ يلتعٞٞر٤٦ نٞٞٞر يطتٞٞٞرُ وليٞٞٞو  ٦ينٞٞٞو
ٔيٞو  يلتعر٤٦ ا٦ين ن٨ نعٞر ٦ هٞٓي ه٦ٞ سفاٞو يل٨ٓٞ  ٞر٢ بٞو ني ٤٦ٞٚ ن٤ٞ  ب٢ٞ طيَٞ نسٞو بسٞع آلنم٦

ٔيب    ْٞٞ تٞٞالٔ بٞٞاي  يلنلرليٞٞي ٔيْ ٦ صٞٞطيا ن٤ يلفٞٞر ٤٦ٚ ع ٞٞع يلت صٞٞ٘ ٦ تهاٞٞي٣ يلعن٢ٞٞ بٞٞي٤ ي يٞٞ
ْٔأ عسصٞٔ  ٨ٔ ن ٨ٔ ن٤  ٦لو نل منر ن٤ ياآلتنرٜ يلبش ٌٔ ياآلتنرٜ يلبش ٔا٦ٚ ي  تفائ يلٛره ٦ن
ٌٔ ٦ طرآلٞٞي ينساٞٞر٤  ولٞٞع ياآلتنٞٞرٜ يلنبسٞٞ  ع ٞٞع يلتعٞٞر٤٦ بٞٞي٤ ينساٞٞر٤ ٦ ن يٞٞو ينساٞٞر٤ وا  يلفٚٞٞ
 ع نسو نتع بعسصٔ آلْيْ ي٢ْ ع ع نصرلتو ٦ه٦ ب ٦ٝ ينسار٤ نيع٢ دنراتو برنآلنرٜ يلنبس  ع

آلٞٞل ولٞٞع تعٞٞرلي٣  ٌٔ ٦هٞٞٓي بٞٞ  ش١ٞٞ ي يلتعٞٞر٤٦ ٦ب ٦ٝٞٞ يلاٞٞعرٌْ يلهص٧٦ٞٞ يلتٞٞ  ا تتطه٠ٞٞ وا يٞٞ  ي  ٞٞ
٨ٔ يلي٦سٞٞر٤ و٤ٓ يٞٞا٤  2يناٞٞ ٣ يل٨ٓٞٞ يسشْٞٞ يلاٞٞعرٌْ يلطهيهيٞٞي ْيونٞٞر ٦ه٦ٞٞ شٞٞ ن ا سآلْٞٞأ عسْٞٞ نفدٞٞ

٧ٔ ن٤ ينسار٤ نْس  بٚبعو ٦ه٦ ا يندسو ن٤ يبس  هٓأ يلنْيسي ٦طْأ يراآلتنرٜ ٦  ٔيب  ي اي ي يلفر
ٔيب  ينساٞٞر٤ نْٞٞس  بٚبعٞٞو سآلْٞٞهر  ٔيب  يٞٞ  ن٤ يلفٞٞر ٌٔ يلفٞٞر ٔئ يفدٞٞ ٦ٝٞٞ يلدنٞٞر٢ ٦يلاٞٞعرٌْ ٦يااٞٞته لب 

ٔييسفامر عسْ ني ٤٦ٚ ي  دتربو  ْٔ باْٞ  يلآلنم٦ ٌٔ يلفٞ ٧ٔ ن٤ يل٦ْلي ا تسشا لع٣ْ  ْ طيَ  ر٢:  ن
ٔي٤ لمٓي يم٦ نطترُ ولع نارعٌْ يل ئ  ٔأ ولع يلنع٦سي ي   ي  ناٞتهٔ ٦يطْٞ طرآلرتو بسفاو ٦ييتهر

ٔا٦ٚٞٞ ن٤ ينساٞٞر٤ طي٦ٞٞي٤ يآلتنٞٞرع   3يسٚ ٠ٞٞ ع ٞٞع ٓل١ٞٞ يا٣ٞٞ يلنآلتنٞٞل ن٦ يلنْيسٞٞي ٔٔ ن ٦دٞٞٓل١  ٞٞ
٢ٕ ع٤ٞ بسٞ  آلساٞو يٞ  نآلتنٞل ايراٞ  نٞس٣ٛ يٚ ٠ٞ ع يٞو  بٚبعو يم٦ٞ ا ياٞتٚيل ن٤ يعٞيٗ بنعٞ

ٔا٦ٚ  4يلنْيسييا٣ يل٦ْلي ن٦  ٔيب  يتنرشع نل نر  ر٢ بو ني ٤٦ٚ ٦ن ن٤ ٦بمٓي يا٤ نر  ر٢ بو يلفر
٢ٕ عٞٞسم٣  سٞٞو  ٔأ ن٤ٞٞ بسٞٞ  آلساٞٞو ٦ا يند٤ٞٞ ٤ٞ يعٞٞيٗ بنعٞٞ ينساٞر٤ بطرآلٞٞي ولٞٞع ياآلتنٞٞرٜ نٞٞل غيٞٞ
أ ع ٞٞع ٦آلٞٞٞو ي ٙٔ  يطٞٞت٣ ع يٞٞو ن٤ يعٞٞٞيٗ يٞٞ  يلنآلتنٞٞل ٦نا اٞٞٞيسهٙٔ  ٤ ينساٞٞر٤ نسٞٞٓ ٦آل٦ْٞٞٞ
ٔيْ س٦عٞٞو ٦بطد٣ٞٞ هٞٞٓي يلني٢ٞٞ سط٦ٞٞ ياآلتنٞٞرٜ يم٦ٞٞ ا يعٞٞيٗ عٞٞرٌْ  ٕتٞٞو ولٞٞع ياآلتنٞٞرٜ بٞٞاي ٔي ْيعتٞٞو غ

سنر ْٔأ ٦يف ٔيٞي يلتٞ  ٚبٞل  بنف ٌٕ يلفٚ ٔيٞ ٨ٔ ه٦ يل  ٔأ ن٤ بس  ينسار٤  ياارٖ ياآلتنرٜ يلبش نل غي
ٔي لم٣ٞ  ٦ينساٞر٤ يٞ  يطتيٞرُ ولٞع  ع يمر ينسار٤ ي  ن٤ ياسٖ با٦يأ ن٤ بس  آلساو ٦ياد٤ نآلٞر٦
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ٌٔ وا  ياآلتنرٜ ٦يلتعر٤٦ طتع يب ل نيع٢ دنراتو لد٤ٞ ا يسٞر٢ هٞٓي يلدنٞر٢ يل٨ٓٞ آلع٢ٞ لٞو بٞرلفٚ
٨ٔ  ٦هدٓي يد٤٦ ياآلتنرٜ ٦اي ي ا غريي يرل ريي ه  ب ٦ٝ يلدنر٢ يل٨ٓ بو تد٤٦ٞ براآلتنرٜ  يلبش

يلاعرٌْ ٦يل ئ ي انع ي يع٢ ٦يلدنر٢ ي  صع وسنر يسر٢ ن٦ا برلنْسيي ا براآلتنرٜ يل٨ٓٞ ه٦ٞ 
نسه٘ نسمر ٦يلنْسيي يلت  يهصْ بمر ياآلتنرٜ  يطص٢ ييمر يلتعر٤٦ ع ع ي شيرن يلت  تسٞر٢ بمٞر 

اٞعرٌْ يلطهيهيٞٞي هٞٞ  يلنْيسٞٞي يلفرعٞ ي ٦ياآلتنٞٞرٜ يل٨ٓٞٞ بٞٞو يتعٞٞر٤٦ ع ٞع سي٢ٞٞ يلاٞٞعرٌْ ه٦ٞٞ ي نٞٞي يل
ٔيب  ا يهصْٞٞ ً يلنْيسٞٞي نٞٞر سفمنٞٞو يلي٣٦ٞٞ ن٤ٞٞ هٞٞٓأ يلد نٞٞي وسٞٞو يهصْٞٞ ً يلن٤ْٞٞ  1يلفرعٞٞ ي و٤ يلفٞٞر

٦ي ٍ  ٦يوٟ ٦ْ ٔيي يلت   تآلع٢ يلسرٖ يورٍ ٦ٚ ٦ٔيبٚ ياآلتنرعيي ٦يلفد نشدر٢ ياآلتنرٜ ٦نس٦يٜ يل
ٔيٍ  نر ْٔ ت٦ٞيئ  ٦يف ٔيب  ن٤ ينسار٤ نْس  بٚبعو لد٦سو ا ياتٚيل بسفاٞو دفٞ ٔٔ يلفر ٦ننر عسْنر يه

نر يطترآلو ن٤ غٓين ٦ن بٖ ٦ ناد٤  س طٛ ن٤ يآلتنرعيي ينسار٤ هٓأ يند٤ يلسٛٔ وليمر  ن٤ 
ٔيي د مٞٞر  ٔيْ ننٞٞي ن٦ نْيسٞٞي يتعٞٞر٤٦ نٞٞل   ٞٞ ٢ د٦سٞٞو نطْٞٞ نععٞٞرن يلنآلن٦عٞٞي يلبشٞٞ ْٔي ن٤ٞٞ نيٞٞ ن٦ يٞٞ

ٔيرٍ يلطيرٌغ ٦ٔ ٔأ ن٤ ننلرلو لت٦يئ ع  ي

ٔيب  ل٦ْلٞٞي عرلنيٞٞي ن٦ نسٞو  ولٞٞع ٦طٌْٞٞ يلآلٞٞسٖ  رْعٞٞوسٞو نفم٣٦ٞٞ  ٞٞرٚ  وٓي   سٞٞر ن٤ تص٦ٔٞ يلفٞٞر
٨ٔ د ٞٞٞو ٦ دٞٞٞٓل١ يم٦ٞٞٞ ل٣ٞٞٞ يتطَْٞٞٞ ع٤ٞٞٞ يلنْيسٞٞٞي ا ع٤ٞٞٞ ي نٞٞٞي ن٦ يل٦ْلٞٞٞي تطٍٞٞٞ تٞٞٞالئ يلفدٞٞٞٔ  يلبشٞٞٞ

ي در٤ يهصْ بو ياآلتنرٜ يلنتن٤ْ و٤ تص٦ٔ يلنع ٣ يللرس  ل نْيس 2يلي٦سرس  ٦سٛر٣ يلن٤ْ يلي٦سرسيي
يسيٞي نعيسٞي ٦يلنم٣ٞ برلساٞبي وليٞو ه٦ٞ س٦ٜٞ  ٔيٞي ٦يآلتنرعيٞي ٦ْ ٦ٔيبٚ يد ٔبٚ يلسٞرٖ بٞ ياآلتنرٜ يل٨ٓ ي
ٔبٚم٣  ٔيٞٞي ٦يلْيسيٞٞي يلتٞٞ  تآلع٢ٞٞ يلسٞٞرٖ ٦ٚيوٟٞٞ ٦ننٞٞر تٞٞ ٦ٔيبٚ يلفد ٦ٔيبٚ ا غيٞٞٔ ن٨ ن٤ يلٞٞ هٞٞٓأ يلٞٞ

ٔي٠ٞٞٞ يلهيٞٞٞر٣ ٔيبٚٞٞي يلتعٞٞٞر٤٦ ن٤ٞٞٞ نآل٢ٞٞ يل٦ص٢٦ٞٞٞ ولٞٞٞع يلاٞٞعرٌْ يلطهيهيٞٞٞي ٦يلاٞٞٞ عرٌْ يعبْٞٞ ل ساٞٞٞر٤ ٚ
سنر يلاعرٌْ نيع٢ يلدنراٍ  ٔهيتو  ٦يف ٔأ ٦ بر ن٦ٔ يلت  ت صو ٦ه  ي عنر٢ يلت  تصْٔ ع٤ يد
ٔٔ ن٤ يلاعرٌْ سفامر ا يسرلمٞر ينساٞر٤  ٔيب  يه  سمر تتص٢ بايع٢ يله٧٦ ٦ه  يله٧٦ يلعر  ي يرلفر

ٔيْ يلنآلتنل يلفرع٢.  وا برلتعر٤٦ بي٤ ني
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 8ي8 أنواع المجتمعاتالمطمب الثان

٦يني٢ٞٞ ولٞٞع يلعٞٞيٗ يٞٞ  آلنرعٞٞي ن٤ٞٞ بسٞٞ  آلساٞٞو  وٓي دٞٞر٤ ينساٞٞر٤ دٞٞرو٤ يآلتنٞٞرع  بٞٞرلٚبل 
ٌٔ ياسٞٞو ن٤ٞٞ يلٚبيعٞٞ  ن٤ هٞٞٓي يلني٢ٞٞ ولٞٞع ياآلتنٞٞرٜ  طتٞٞع يطص٢ٞٞ ع ٞٞع يلاٞٞعرٌْ يٞٞ  يلْٞٞسير ٦ي  ٞٞ

ٔي٤ ا٦ٟٞ يٞسآل٣ عسٞو يآلتنرعٞرٍ وساٞرسيو ن ت فٞي  ٔيب  يلنآلتنعٞرٍ يلبشٞٔ  بر   يي ٦بٞٓل١  ا٣ٞ يلفٞر
ٔوياٞٞٞيي٤: ٞٞٞع س٦ٞٞٞعي٤ ن٦  اٞٞٞني٤  ٞٞٞي ن٦ يلسر صٞٞٞي ول  1يلنآلتنعٞٞٞرٍ يلدرن ٞٞٞي ٦يلنآلتنعٞٞٞرٍ يل يٞٞٞٔ درن 

ٌٔ ٦تتطه٠ٞ  يرلنآلتنعرٍ يلدرن ي ه  يلنآلتنعرٍ يلت  يتطه٠ ييمر يلتعر٤٦ ياآلتنرع  بادن٢ٞ ص٦ٞ
 تتطه٠ ييمر يلتعٞر٤٦ يلدرن٢ٞ ٦ برلتٞرل  تعآلٕٞ ييمر يلاعرٌْ ٦ يلفعي ي ننر يلنآلتنعرٍ يلسر صي ا

 ٦اٞٞٚع عٛنٞع  ن٤ تدفٞ  سفاٞمر بسفاٞمر ٦ سآلْٞٞ ن٤ يلنآلتنعٞرٍ يلدرن ٞي تسها٣ٞ ولٞٞع ل لٞي نس٦ٞيٜ:
٧ٔ ننر يلنآلتنعرٍ يلدرن ي يلعٛنع: ٌٔ بنعسٞع ن٤ ياآلتنٞرٜ  ٦ص  يم  يآلتنرٜ ي ن٣ٞ يٞ  يلنعن٦ٞ

ٌٔ د مٞٞٞٞر ٦يعْٞٞٞ هٞٞٞٓي يلس٦ٜٞٞٞٞ ندن٢ٞٞٞ نس٦ٞٞٞٞيٜ  هسٞٞٞر يد٤٦ٞٞٞ ع ٞٞٞٞع سٚٞٞٞر٠ يلآلنرعٞٞٞي ينساٞٞٞٞرسيي يٞٞٞ  يلنعن٦ٞٞٞ
٧ٔ  يلنآلتنعٞرٍ  ٌٔ ن ٞٞ ٌٔ ن٦ بعبٞٞر ٕن ن٤ٞٞ يلنعن٦ٞٞ ٌٔ ع٤ٞٞ يآلتنٞٞرٜ ننٞٞي يٞٞ  آلٞٞ ٦ننٞٞر يل٦اٞٞٚع يمٞٞ  عبٞٞر

ٕن ن٤ٞ ناٞد٤  ه  نآلتنل د٢ٞ ننٞي ع ٞع ط٧ْٞ  ٧ٔ يمٞ  يآلتنٞرٜ نه٢ٞ نْيسٞي يٞ  آلٞ ٔي يلصٞ  ٦ن يٞ
ٔيتًٞٞٞ يلدنٞٞٞر٢ يٞٞٞ   ٌٔ تع٣ٞٞٞ نننٞٞٞر ٦د٢ٞٞٞ ننٞٞٞي تع٣ٞٞٞ ن٤ْٞٞٞ ٦يآلتنٞٞٞرٜ يلنْسيٞٞٞي ه٦ٞٞٞ ن٢٦ ن ننٞٞٞي يٞٞٞرلنعن٦

ٔيي يرل ئ ي يع٢  ٦يلدنر٢ ي  صع وسنر يسر٢ ن٦ا برلنْيسي ا براآلتنرٜ يل٨ٓٞ ياآلتنرعرٍ يلبش
ٞٞٞٞرلس٦ٜ ي ٢٦ ن٤ٞٞٞٞ  2ه٦ٞٞٞٞ نسهٞٞٞٞ٘ نسمٞٞٞٞر ٦ٞٞٞٞيٜ ن٤ٞٞٞٞ يلنآلتنعٞٞٞٞرٍ ي ٔيب  يتطَْٞٞٞٞ ع٤ٞٞٞٞ ل لٞٞٞٞي نس و٤ يلفٞٞٞٞر

٧ٔ نسمر ه  ياآلتنرٜ يلدرن٢ ٦ه٦ٞ نٞر يتطه٠ٞ ييٞو يلتعٞر٤٦ ياآلتنٞرع   يلنآلتنعرٍ ٦ه  يلدرن ي ي
ِٔ ن٤ ي ٔيتًٞٞ يٞٞ  يلدنٞٞر٢ ٦هٞٞ :ع ٞٞع سي٢ٞٞ يلاٞٞعرٌْ ب٦آلٞٞو درن٢ٞٞ ل٣ٞٞ يٚٞٞ  لنآلتنعٞٞرٍ يلدرن ٞٞي ل لٞٞي ن

ٔييي طد٦ني ٦يطٌْ  عٛنع  ٦اٚع ٦ه  ت   يلعٛنع ي  يلدنٞر٢  ٦ه  يآلتنرٜ يلعرل٣ د و تطٍ 
ٌٔ تطٍ ٢ٛ طد٦نٞي ناٞته ي  ٕن ن٤ يلنعن٦ ٧ٔ ٦هٞ  ن  مٞر آلنيعٞر  ٦ ه  يآلتنرٜ نني ي  آل ٦صٞ 
ٔوٞيٖ ٦ي ٌٔ ياآلتنٞرٜ ي ٢٦  طْٞي  يلدنر٢ ٦ه  يآلتنرٜ نه٢ٞ نْيسٞي يٞ  ننٞي تطٍٞ اٞ ٚي   و٤ يدٞ

ٌٔ طد٦نٞي ٦يطٌْٞ ٦آلع ٞو  ٔيب  ٦ ه٦ يآلتنٞرٜ يلعٞرل٣ د ٞو يٞ  ٦ْلٞي ٦يطٌْٞ تطٍٞ اٞيٚ ٔأ يلفر يل٨ٓ ٓد
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ٔهر نطْٞ ن٤ٞٞ  ب ٞٞو ن٤ٞٞ نٞهلف  يلن٤ْٞٞ يلفرعٞٞ ي طتٞٞع  ٌٔ ل٣ٞٞ يٞٞٓد ندن٢ٞ يلنآلتنعٞٞرٍ يلدرن ٞٞي آلنيعٞر يدٞٞ
ٔيتمنر ي  يل ٔا٦ٚ يل ٓي٤ ياتعرسر بسٛ ٦ْلي ل٣ يتد ن٦ي عسمر  سم٣ ل٣ ي افي يلي٦سر٤ داي ٤٦ٚ ٦ ن

ٌٔ يلتٞ  تتٞالٟ د٢ٞ ٦ْلٞي نسمٞر  ٤٦ٔ وا يينر يهٞل تطٍٞ نشٞرهْتم٣ ٦ه٦ٞ يل٦ْٞي ٍ يلصٞ ي يد٦س٦ي يفد
آلل  ْ تالٔ بتعرلي٣ يلْٞي٤ يناٞ ن  يل٨ٓٞ تمْٟٞ و عٞرٜ يلعٞرل٣  ن٤ نْيسي ٦ت٦يبعمر ٦لع٢ ٓل١ ي

ٔيب   ْٞٞ ياٞتن 1د ٞو لطد٦نٞٞي ٦يطٌْٞ ٦ سٛٞٞر٣  ٦يطْٞ ٌٔ يل٦ْلٞي يلعرلنيٞٞي ن٤ٞ عرلنيٞٞي يعٞٞ  و٤ يلفٞر ْ يدٞٞ
ٔييتٞو ينساٞرسيي د مٞر  آلٞرن ن٤ٞ نآل٢ٞ  ينا ٣  ٤ يناٞ ٣ آلٞرن ليد٤٦ٞ ْيسٞر عرلنيٞر تاٞت٢ٛ تطٍٞ 
٠ٔ يلآلٞٞسٖ ٦يل ٤٦ٞٞ ٦ي ٙٔ وعٞٞريي ولٞٞع ٓل١ٞٞ يلنبٞٞرْى  تااٞٞيٖ ٦ْلٞٞي عرلنيٞٞي تنطٞٞع يٞٞ  ٛ مٞٞر ي٦ٞٞي

ٕنٞر٤ طيَٞ يلت  ْعر وليمر ينا ٣ صرلطي  ٤ تٚب٠ ع ع د٢ شع٦ً ي ٙٔ ي   د٢ٞ عصٞٔ ٦
ٌٔ ت٢ْٞٞ ع ٞٞع عرلنيٞٞي  ٍْٔ ميٞٞرٍ دليٞٞ يآلْٞٞ ييمٞٞر يلآلنيٞٞل يل ريٞٞي يلٞٞ  يسشْٞٞهر ٦ ياٞٞعع وليمٞٞر ٦ ْٞٞ ٦

ٔي  يناٞٞ ٣ نسمٞٞر  ٦لٞٞو تعٞٞرلع :   ٦نٞٞر ٔي ٦سٞٞٓي ٔاٞٞ سر١ وا دريٞٞي لسٞٞرٖ آلنيعٞٞر بشٞٞي ٦ ٦لٞٞو نيعٞٞر :  2ي
ٔطنٞٞي ل عٞٞرلني٤   ٔاٞٞ سر١ وا  ٌٔ يلنآلتنٞٞل يلعٞٞر 3 ٦نٞٞر ي  ٞٞر٢ بمٞٞر  يلتٞٞ لن  ٦هدٞٞٓي يتعٞٞا لسٞٞر ن٤ يدٞٞ

ٔأ برلْٞٞٞٞي٤ يناٞٞٞٞ ن  طيَٞٞٞٞ ا سآلْٞٞٞٞ هٞٞٞٞٓي يلس٦ٜٞٞٞٞ ن٤ٞٞٞٞ  ٌٔ نصٞٞٞٞ يي سرتآلٞٞٞٞي ع٤ٞٞٞٞ تٞٞٞٞال ٔيب  هٞٞٞٞ  يدٞٞٞٞ يلفٞٞٞٞر
٧ٔ ن٤ يلطيٞٞرٌ يلاٞٞعيٌْ ا  ياآلتنرعٞٞرٍ ل٧ْٞٞ ي اٞٞفي يلي٦سٞٞر٤ عرنٞٞي ٦ني ٤٦ٞٞٚ  رصٞٞي يٞٞاي ٤٦ٚ يٞٞ

٤٦ ب٢ وسو تتطه٠ وا ي  وٚرٔ يل٦ْلي يلنْسيي ٦هٓأ يل٦ْلي يلنْسيي ه  ندبٔ تآلنل  ٚٚ لو ني ٚ
ٕيْٞ يلعْْٞ ب٢ٞ يآلًٞ  ٌٔ يهٞٚ ٦يآلًٞ نا ي ٔبعٞي٤ ناٞ يطْْ دٞٓل١ عْْٞ اٞدر٤ نْيستٞو ب ناٞي ماٟ ٦ن

ٕييْٞٞ يلاٞٞدر٤ ٔيب  ل٣ٞٞ يطصٞٞٔ سفاٞٞو اٞٞآلي٤ شٞٞد٢ نعٞٞي٤ ن٤ٞٞ نشٞٞدر٢  4ن ٞٞٓ يلطيٚٞٞي لنسٞٞل ت و٤ يلفٞٞر
ياآلتنٞٞرع  ياساٞٞرس  ٦ل٣ٞٞ يتهيْٞٞ بس٦ٜٞٞ يلتسٛٞٞي٣ يل٨ٓٞٞ  ٞٞر٢ بٞٞو ني ٤٦ٞٞٚ ن٤ٞٞ  ب٢ٞٞ  ب٢ٞٞ  ْٞٞ آلنٞٞل بٞٞي٤ 

ٔهٞٞر يٞٞٞ  يلتٞٞ ٔيٍ يلف اٞٞفي يلي٦سرسيٞٞٞي يلتٞٞ  ٓد ٌٔ ياآلتنٞٞرٜ يلعٞٞرلن  ٦بٞٞٞي٤ يلتٞٞال ٔيٍ يااٞٞ نيي دفدٞٞٞ الي
ٔيب  نندسٞٞٞي ع ٞٞٞع  تااياٞٞٞو ل نْيسٞٞٞي يلفرعٞٞٞ ي ٦نعٞٞٞرْيتمر  و٤ٓ يرلاٞٞٞعرٌْ يلتٞٞٞ  يتطَْٞٞٞ عسمٞٞٞر يلفٞٞٞر
ٔيْ يلنآلتنٞل ع ٞع سي مٞر باعنٞرلم٣ يلفرعٞ ي و٤ د٢ٞ نْيسٞي يند٤ٞ ن٤ تسٞر٢  ي ٙٔ هٓي يٓي تعر٤٦ ني
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ٔيب  ه٦ ياآلتنرٜ يل٨ٓ يشٞتن٢ ع ٞع بم ٧ٔ يلفر ر يلاعرٌْ ٦لد٤ ندن٢ ٦نسآلل يآلتنرٜ يسارس  دنر ي
٧ٔ ٦هدٞٞٓي تت٦طْٞٞ آلنيٞٞل يان٣ٞٞ  آلنيٞل ين٣ٞٞ ي ٙٔ ٦نطا٤ٞٞ ٦ْلٞٞي تسٞٞر٢ بمٞٞر يلاٞٞعرٌْ هٞ  يل٦ْلٞٞي يلدبٞٞ
ٔأ ن٤ٞ ي اٞفي ٌٔ ني ٤٦ٚ ٦غي ٔيب  ي  يل٦ْلي يلعرلنيي نعرداي لفد ٌٔ يلفر ٔييي ٦يطْأ   ي٤ يد  تطٍ 
ٔتم٣ يلنطٌْْ ولع ييع٢ ياآلتنرعرٍ طيَ آلع ٦ي نيع٢ يآلتنرٜ يسر٢ بو ياسار٤  يلي٦سر٤ ي  سٛ
ٔيب  آلع٢ٞ ييع٢ٞ يآلتنٞرٜ يلعٞرل٣ د ٞو يٞ  ٦ْلٞي ٦يطٌْٞ  يلاعرٌْ ه٦ ياآلتنرٜ ي  يلنْيسي ٦لد٤ يلفر

ٕعٞٞي٣ ٦داسٞٞو ٚب٠ٞٞ ٔبد٣ٞٞ  1تطٍٞٞ  يٞٞرٌْ  ي يٞٞي يٞٞ   ٦لٞٞو تعٞٞرلع :   ٦ي٤ هٞٞٓأ ننٞٞتد٣ ننٞٞي ٦يطٌْٞٞ ٦نسٞٞر 
ْٞٞٞي٤ يناٞٞٞ ن  ٦تعرلينٞٞٞو يٞٞٞ  تفديٞٞٞٔ  2رته٦س   يٞٞٞ ٔيٍ يل ٞٞٞالي ٦هٞٞٞٓي ي٤ ٢ْ ياسٞٞٞو ي٢ْٞٞٞ ٦يهدْٞٞٞ ع ٞٞٞع ت

ٔيب  ٦هٓي برلسابي ل نآلتنعرٍ   .يلدرن ييلفر

ٔيي يلتٞٞ  تت ٞٞٓ  ٌٔ ع٤ٞٞ يلتآلنعٞٞرٍ يلبشٞٞ ٦ننٞٞر يلنآلتنعٞٞرٍ يلسر صٞٞي ي٦ غيٞٞٔ يلدرن ٞٞي يمٞٞ  عبٞٞر
ٔيي ٦يآلتنرٜ ٌٔ نسه٘ ن٤ يلنْيسي ٦ه  تشتن٢ يآلتنرٜ يه٢ يله يه٢ٞ يلنط ٞي ل٣ٞ ياآلتنٞرٜ يٞ   ص٦

ٔيٞي هنٞٞر آلنيعٞر  ه٢ٞ يلنْيسٞٞي وا ي٤  ٢ٕ ٦ يلنط ٞي ٦يله ٔهر نسٞٞ ٢ٕ ٦نصٞ  يلاٞدي  ل٣ٞ يآلتنٞرٜ يٞٞ  نسٞ
ٕن ن٤ٞ يلنط ٞي  ٕن نسمٞر ٦يلاٞدي آلٞ ٔيي ل نْيسي ع ع يسمر  رْني لمر ٦يلنط ي ل نْيسي ع ع يسمٞر آلٞ يله

ٕن آلن ٞي يه٢ٞ  ٕن ن٤ ياني ٦ ياني آلٞ ٕن ن٤ يلادي آل ٢ٕ آل ٦ٌٔيلنس يرلنآلتنعٞرٍ يلسر صٞي  3يلنعن٦ٞ
ي٦ غيٞٞٔ يلدرن ٞٞي هٞٞ  يلتٞٞ  ا تاٞٞتٚيل ي٤ تدفٞٞ  سفاٞٞمر بسفاٞٞمر ن٨ يلتٞٞ  ا يتطه٠ٞٞ ييمٞٞر يادتفٞٞرن 

ٔي٠  ٦سآلْ يل ٔبعي نس٦يٜيلٓيت  ٦يلتعر٤٦ يلنتبر٢ْ ع ع ندن٢ ٦آلو ٦ينل٢ ٚ ٔيب   ْ  انمر ولع ن : فر
ٔيي ٦ه٦ نآلتنل تربل ل نْيسي ٦ ر٣ْ لمٞر   ٕن ن٤ٞ  يآلتنرٜ يه٢ يله ل٣ٞ يآلتنٞرٜ يه٢ٞ يلنط ٞي ٦هٞ  آلٞ

٢ٕ ٦ه٦ٞ  ٕن ن٤ يلنط ٞي ل٣ٞ يآلتنٞرٜ يٞ  نسٞ يلنْيسي ٦ط  ن٤ نطيرومر ل٣ يآلتنرٜ يه٢ يلادي ٦ه  آل
ٌٔ ٦ن ٢ٞ  ٔأ ه٦ٞ نآلتنٞل يااٞ ٢ٕ ٦يطْ   ٦نسه٘ ت ١ يلنآلتنعٞرٍ يٞ  سٛٞ ٌٔ ي  نس ٔيْ ياا يآلتنرٜ ني

ٔيٞي نسو سهصر ه٦ نآلتنل يلادي ٦ن  مٞر آلنيعٞر سهصٞر ٦يْسرهٞر ولٞع يل نآلتنعٞرٍ يلدرن ٞي نآلتنعٞر يله
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آلٞي ٦يطٌْٞ غيٞٔ ي٤  ٕن ن٤ٞ يلنْيسٞي بيسنٞر ي ٦لٞع  رْنٞي لمٞر يللرسيٞي٦يلنط ي ٦هرتر٤ يٞ  ْ هٞٓأ  1آلٞ
ٔ يٞر ولٞع يلدنٞر٢ يآلتنٞرٜ يه٢ٞ يلنط ٞي  ٔهٞر  ٔيب  يادل ٔهٞر يلفٞر ه  ياآلتنرعرٍ غئ يلدرن ي يلت  ٓد

ٞٞٞي ٦ندلٞٞٞٔ ن٤ٞٞٞ ٓل١ٞٞٞ سهصٞٞٞر ٦ن ٢ٞٞٞ يدتنٞٞٞرا يتبٞٞٞرٜ يهٞٞٞ ٔي ٜٔ ٦نه٢ٞٞٞ يله ٢ يلاٞٞٞدي نل٢ٞٞٞ يآلتنرعٞٞٞرٍ يلش٦ٞٞٞي
٢ٕ ٦يطْٞ    ٌٔ يٞ  نسٞ ٔهر ع٣ْ يادتنر٢ يآلتنرٜ يااٞ ٔ رٍ ٦ي ٢ ياآلتنرعرٍ بصفي عرني ٦ندل ٦يلٚ
 ٌٔ ٔيب  ل٣ٞٞٞ يشٞٞٞئ يلٞٞٞع يااٞٞٞ ٞٞٞع يلف٦ٔٞٞٞ ي٤ يلفٞٞٞر ٔدسٞٞٞر ع  ٞٞٞر يلٞٞٞع يلنآلتنعٞٞٞرٍ غيٞٞٞٔ درن ٞٞٞي  ْ ٔس وٓي سٛ

ٕن ن٤ يآلتنرٜ يلاد ٔهر يلس٦يٌ يا٦لع ي  يلنآلتنل ٦نسمر آل ي نل ي٤ يلتنرا١ ياآلتنرع  ي  برعتبر
ٌٔ  ْٞٞ تد٤٦ٞٞ  ٜٔ  يل٨ٓٞٞ تهٚسٞٞو آلنرعٞٞي ن٤ٞٞ يااٞٞ ٌٔ ن ٧٦ٞٞ بدليٞٞٔ نسٞٞو يٞٞ  يلنْيسٞٞي ي٦ يٞٞ  يلشٞٞر يااٞٞ

٨ٔ ٔبٚ بيسمٞٞر ا٧٦ٞٞ يلط٦ٞٞئ يلٛٞٞره ٌٔ  2نتبرعٌْٞٞ ا يٞٞ ٔيب  ل٣ٞٞ يه٣ْٞٞ ن٨ وشٞٞر ٦لع٢ٞٞ يلاٞٞبً يٞٞ  ي٤ يلفٞٞر
ٔيآلعٞر يلٞع ن٤ ني ٤٦ٞٚ سفاٞو دٞر٤  ْٞ نل ٌٔ ٦نهنيتمٞر  ٌٔ ع ع سٛر٣ ياا ٌٔ يٞ  نطٞر٦  ٞع سٛٞر٣ يااٞ

ٔيب  عسْٞٞ ني ٤٦ٞٞٚ ن٨ دٞٞ ٣  ٦ٟٔ   ٦لمٞٞٓي ل٣ٞٞ يآلْٞٞ يلفٞٞر ٔيٞٞي ب٦عٞٞعو سٛرنٞٞو يلشٞٞي٦ع  يلنعٞٞ يلآلنم٦
ٔيوٞو بمٞٓي يلصْْٞٞ يٞ  دتٞٞرً  ٔغ٣ ن٤ٞٞ ي٤ يي ٤٦ٞٚ  ْٞٞ ع٢ْٞ يلدليٞٔ ن٤ٞٞ م ٌٔ ع ٞع يلٞ ع٤ٞ سٛٞر٣ يااٞٞ

ٔيب   ْ يٚ ٞل ع ٞع دتٞرً ي ٔبنر يد٤٦ لفر له٦ٞيسي٤ ٦ع ٠ٞ ع ٞع يله٦يسي٤ ٦ه٦ ن٤ يعنر٢ يلشي ٦ ي ٦
ٔين نه٢ٞٞ يلنْيسٞٞي يلفرعٞ ي ع٤ٞٞ يلن٦ ٟٞٞ ي ي ٦ٞٞٚس   يٞٞ   ٔغ٣ٞ هٞٞٓي يٞٞ  م ٕيوٞو وا يسٞٞو ل٣ٞٞ يتط٢٦ٞٞ  يآل
ٕلٞ  ي٦ بنعسٞع م ٞٔ سٛٞر٣  ٔأ يلبطَٞ يٞ  ياآلتنٞرٜ يلنس ٔبنٞر  شٞ  ي٤ يآلٞ ٔيي  سٞو  ٌٔ يلآلنم٦ نطر٦

ٌٔ يلٞ آلٞو ع٤ٞ نآلتنٞل يلنْيسٞي نل٢ٞ يستاٞرً يااٞ ٌٔ يلع يل ٦ٙ ي  ن٦ع٦عرٍ ت  ع يلهبي ٞي ياا
ًٔ ٌٔ ع ٞٞع سط٦ٞٞ نٞٞر دٞٞر٤ اٞٞروْي عسْٞٞ يلعٞٞ ٔيب  ل٣ٞٞ يعٚٞٞ  يهتنرنٞٞر  3ي٦ يلعشٞٞي ن٤ٞٞ هٞٞٓي سفم٣ٞٞ ي٤ يلفٞٞر

ٔي بٞاي ٤٦ٚ يٞ   ٌٔ يلت  ه  يارٖ يلنآلتنل ب٢ يهن٢ لبطَٞ ييمٞر ٦ه٦ٞ يٞ  هٞٓي يلصْْٞ نتٞال لألا
٠ٔ شراٞٞٞل بٞٞٞي٤ يلفي ا٦ٟٞٞٞ يلي٦سٞٞٞرس   ٧ٔ سآلْٞٞٞ ي٤ هسٞٞٞر١ يٞٞ ٌٔ ٦لد٤ٞٞٞ ن٤ٞٞ آلمٞٞٞي ن ٞٞٞ د٦سٞٞو نهن٢ٞٞٞ يااٞٞٞ

ٔيب  يٞٞ  هٞٞٞٓأ يلسهٚٞٞٞي طيَٞٞٞ ي٤ يي ٤٦ٞٞٚ عن٢ٞٞٞ ع ٞٞٞع ول ٞٞٞرن ني  ٤٦ٞٞٚ ٦يلفي ا٦ٟٞٞٞ يناٞٞٞ ن  يلفٞٞٞر
ٔأ ناٞرٖ  ٌٔ  سمٞر يٞ  سٛٞ ٦ٔٔ ٦يلفاٞرْ ٦بسٞرن ع ٞع ٓل١ٞ ْعٞياا ٔيب   ريلشٞ ولٞع يلشٞي٦عيي بيسنٞر يلفٞر
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ٌٔ ٦عْأ عن٤ يلنآلتنعرٍ يلسر صي ٦د٢ نر ي  ي نٔ يسو ل٣ يعٚو يهتنرنر يٞ    ر٢ بنآلتنل ياا
ٔي٠ٞٞ ط٦ٓٞٞ يلسع٢ٞٞ يلبطَٞٞ نل نٞٞ ٔيب  ل٣ٞٞ يتبٞٞل نيدٞٞرٔ ي اٞٞفي ينغ ر نعٚٞٞع نآلتنٞٞل يلنْيسٞٞي   و٤ يلفٞٞر

ٔيي وا يسٞو ل٣ٞ يآلع٢ٞ نسمٞر  ٔيتً يلدنر٢ ي  ياآلتنرعٞرٍ يلبشٞ برلسع٢ يم٦ و٤ آلع٢ يلنْيسي ن٦لع ن
٧ٔ يدلٔ دنرا ٦ندلٔ تطهيهر ل فعٞي ي  ٔيتً ن  ٔٔ ن٤ يابهمر بن ٔتبي يلنل ع ع ع ينٚ ٠ ب٢   يلن

ٔبنر هٞٓي ٦يلاعرْ ٦ ٌٔ ٕن ن٤ يلنعن٦ ٌ ٦ه  يلنآلتنعرٍ يل٦اٚع يلت  تتنل٢ ي  يآلتنرٜ نني ه  آل
ٕهٞٞر يل٨ٓٞٞ  ٔيب  ٦نن ٞٞو يٞٞ  وعٞٞرٌْ ت٦طيْٞٞ ي نٞٞي يناٞٞ نيي ٦ياٞٞتعرٌْ نآلْٞٞهر ٦ع ٔغبٞٞي يلفٞٞر نٞٞر يعدٖٞٞ 

ٌٔ ٔيب  بٞرلد ٣ ع ٞع يلنآلتنعٞرٍ يلدرن ٞي يلتٞ   1يهْتو برسهارنمر ولع ٦ْي ٍ ص ي لهْٞ يسشٞ ٢ يلفٞر
مر يلاعرٌْ ٦ل٣ يعٚ  يهتنر٣ ل نآلتنعرٍ يلسر صي ٦ل٣ يفص٢ يله٢٦ ييمر ٦ ْ نهن٢ يلس٦عي٤ تسر٢ ب

ي ٦ليٞٞي٤ ن٤ٞٞٞ يلنآلتنعٞٞٞرٍ يلدرن ٞٞٞي ٦هنٞٞٞر : يآلتنٞٞٞرٜ يلعٞٞرل٣ ٦يآلتنٞٞٞرٜ يانٞٞٞي ٦ي تصٞٞٞٔ د نٞٞٞو ع ٞٞٞع 
ٔيٞي يدٞٞر٤ هٞٞٓي ن٤ٞٞ  ٔي بف اٞفي يلي٦سٞٞر٤ ٦بٞٞر  ٘ يي ٤٦ٞٚ يٞٞ  دتربٞٞو يلآلنم٦ يآلتنٞرٜ يلنْيسٞٞي نتٞٞال

ٔيب  ي  هٓي يلصْْٞ يع٦ْٞ بعٙ يا ٧ٔ بعٙ يلدترً ي٤ يلفر ٔيب  طيَ ي ستهرْيٍ يلت  ٦آلمٍ ل فر
ٔاٚ  يلهْي٣ يل٨ٓ يهدْ ن٤ يل٦ْلي يلنْسيي ه  نيع٢ٞ يلٞس٣ٛ يلايراٞيي  ٔن٨ ياي ٦ٚس  ٦ي  يلع يل
ٔيًٞٞ تنرنٞر يٓ يسٞو عٞرٗ يٞ  يٚٞرٔ ٦ْلٞي  ٦نيٞٞي  ٔن٨ غ ٔيب  بمٞٓي يلٞ ع ٞع ٦آلٞو ينٚٞ ٠ ٦ ن ٞٓ يلفٞر

ٔأ  ه  يل٦ْلي ٌٔ طهيهي لهْ تفتٍ يل٦ْلي ياا نيي يٞ  عصٞ ينا نيي يلت  عنٍ نْسر ٦ن رلي٣ دلي
ٕٔ لسٞر  ٧ٔ ٦ن رلي٣ ٦ياٞعي ٦هٞٓي يبٞ ٔغ٣ هٓي ع ع ن٤ْ ٦  يلع ٦ْي ٍ ٦لد٤ د٢ ٦ْي ي درسٍ تطت٨٦ 
ٔتبٚ بنر ه٦ ن٦آل٦ْ    ياراو  ٦يٞ  نآلتنعٞو  ٔصْ يل٦ي ل يلايرا  ٦غئ ن ٔيب  ل٣ يمت٣ ب ي٤ يلفر

ٔياٞي يآلتنٞٞرٜ يلعٞرل٣ ٦يآلتنٞرٜ يانٞٞي  2ايراٞيي ن ت فٞٞين٤ٞ س٣ٞٛ  ٔيب  نهن٢ٞ ْ ن٤ٞ هٞٓي سفم٣ٞٞ ي٤ يلفٞر
ٔياٞي يل٦ي ٞل يلايراٞ   ٔا٦ٚ ٦ نسو ل٣ يمت٣ بْ ٔأ باي ٤٦ٚ ٦ن ٔياي يآلتنرٜ يلنْيسي لتال ٔدٕ ع ع ْ ٦
ٔياٞي  ٔياٞي هٞٓي٤ يلس٦ٞعي٤ ٦يهٞت٣ بْ ٔيب   ْٞ نهن٢ٞ ْ ٧ٔ سآلْٞ ن٤ يلفٞر يل٨ٓ عرشو ٦لد٤ ن٤ٞ آلمٞي ن ٞ

ٔيٍ نسمر :نآلتنل   يلنْيسي لو نبٔ
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ٔهٞٞر ه٦ٞٞٞ يآلتنٞٞرٜ نلٞٞٞرل  ٦لدسٞٞو نتعٞٞٞٓٔ - ٌٔ يلتٞٞ  ٓد ٔن٧ ي٤ يآلتنٞٞرٜ يلعٞٞٞرل٣ ع ٞٞع يلص٦ٞٞٞ نسٞٞو 
 يلتطه٠

٦ي٤ يلنْيسٞٞي هٞٞ  يل  يٞٞي ي ٦لٞٞع ل نآلتنعٞٞرٍ يلدرن ٞٞي يبصٞٞ طمر تصٞٞ ا هٞٞٓأ يلنآلتنعٞٞرٍ -
ٔيب   ْ تد ٣ ع ع يان٦ٔ يلت  يآلً  ٔيمر يلفارْ   لمٓي يا٤ يلفر ي٤ تد٤٦ ييمر لتد٤٦ ٦بفارْهر يعت

يرع ي ٦ليٖ نعسع د نو يسٞو  ٞر٘ برلنْيسٞي يهٞٚ ب٢ٞ ي٤ د نٞو يص٠ْٞ ع ٞع يلنآلتنٞل ي دبٞٔ 
يل٨ٓ ه٦ يلعرل٣ يادبٔ ٦ع ع يلنآلتنل يلنت٦اٚ يل٨ٓ  ه٦ يلهٚٞٔ ٦ع ٞع يلنآلتنٞل ياصٞ ٔ يل٨ٓٞ 

٧ٔ تربعٞٞٞي لمٞٞٞر ٧ٔ ن٤ يل يٞٞٞٔ ٦  1ه٦ٞٞٞ يلنْيسٞٞٞي ٦نٞٞٞر يطٞٞٞيٚ بمٞٞٞر ن٤ٞٞٞ  ٞٞٞ ٔيب  يٞٞٞ يلدنٞٞٞر٢ ٦هدٞٞٞٓي يٞٞٞا٤ يلفٞٞٞر
يا صع يطههر٤ يبتْٞين ن٤ٞ نآلتنٞل يلنْيسٞي يل٨ٓٞ ه٦ٞ ن ٢ٞ نس٦ٞيٜ يلنآلتنعٞرٍ يلدرن ٞي دنٞرا ٦هٞ  
ٔيْ  سنٞٞر يند٤ٞٞ ي٤ يتعٞٞر٤٦ يايٞٞ ٣ٕ ن٤ يد٤٦ٞٞ ع ٞٞع يل يٞٞٔ ٦يف يلنْيسٞٞي   ٦ن٤ يلتعٞٞر٤٦ يٞٞ  يلنْيسٞٞي ا ي ٞٞ

ٔيٌْ ٦يا تيٞرٔ ٦بسٞٞرن ع ٞع ٓلٞ آلٞل يلٞع ين ٔيْ ييمٞر ع ٞع يلشٞٔ ا٤ دٞٞ  ن٤ٞ يل يٞٔ ٦ يلشٞٞٔ ي ١ يٞٞاي
ٔي٨ْ ع ٞع تطهي٠ٞ  ٤٦ٔ ٦ن٤ ل٣ٞ يتعٞر٦سم٣ ع ٞع يل يٞٔ يتنل٢ٞ يٞ  تعٞر٦سم٣ يا ٔي٤٦ْ ن تر يلنْيسي ن
ٌٔ ي  يآلتنرٜ يلنْيسي ه٦ٞ و٤ٓ ننٞٔ نند٤ٞ  ٔيْ يتطهي٠ يلاعرٌْ ع ع هٓأ يلص٦ يلاعرٌْ لآلنيل ياي

ٔيب  :   يرل ئ يايع٢ٞ ٦يلدنٞر٢ يا صٞع وسنٞر يسٞر٢ ن٦  ٔير ٦لمٓي يه٢٦ يلفر ٦ٔ ا برلنْيسٞي ٦ليٖ ع
ٔيٌْ  ٦ٔٔ يسنٞر تد٤٦ٞ بٞرن ٔيٌْ ٦دٞٓي١ يلشٞ ٦لنر در٤ شٞا٤ يل يٞٔ يٞ  يلطهيهٞي ي٤ يسٞر٢ برا تيٞرٔ ٦ين
٦ٔٔ ي ٞٞٓل١ د٢ٞٞ نْيسٞٞي  ٦يا تيٞٞرٔ نند٤ٞٞ ي٤ تآلع٢ٞٞ يلنْيسٞٞي ع ٞٞع ب ٦ٝٞٞ بعٞٞٙ يل ريٞٞرٍ يلتٞٞ  هٞٞ  شٞٞ

شٞٞيرن يلتٞٞ  يند٤ٞ ي٤ يسٞٞر٢ بمٞٞر يلاٞعرٌْ يرلنْيسٞٞي يلتٞٞ  يهصْٞٞ براآلتنٞرٜ يل٨ٓٞٞ بٞٞو يتعٞر٤٦ ع ٞٞع يا
تسر٢ بمر يلاعرٌْ ي  يلطهيهي ه  يلنْيسي يلفرع ي ٦ياآلتنٞرٜ يل٨ٓٞ بٞو يتعٞر٤٦ ع ٞع سي٢ٞ يلاٞعرٌْ 
ه٦ٞٞٞ ياآلتنٞٞٞرٜ يلفرع٢ٞٞٞ ٦ي نٞٞٞي يلتٞٞٞ  تتعٞٞٞر٤٦ نْٞٞٞسمر د مٞٞٞر ع ٞٞٞع نٞٞٞر تسٞٞٞر٢ بٞٞٞو يلاٞٞٞعرٌْ هٞٞٞ  يانٞٞٞي 

ٌٔ يلفرعٞٞ ي يسنٞر تد٤٦ٞٞ يٓي درسٍٞ يان٣ٞٞ يلتٞ  ييمٞٞر يتعٞر٦س٦  ٤ ع ٞٞع ب ٦ٝٞٞ يلفرصٞ ي    ٦دٞٞٓل١ يلنعن٦ٞ
ٌٔ د مر ن٦آلمي سط٦ عسريي ٦يطٌْٞ هٞ  ب ٦ٝٞ يلاٞعرٌْ يٞا٨  2يلاعرٌْ    ي٤ٓ يرلنْيسي ٦ياني ٦يلنعن٦

ٔيْأ ع ٞٞٞع ب ٦ٝٞٞٞ يلاٞٞٞعرٌْ  نآلتنٞٞٞل ن٤ٞٞٞ هٞٞٞٓأ يلنآلتنعٞٞٞرٍ ا يد٤٦ٞٞٞ يرعٞٞٞ  وا وٓي تعٞٞٞر٤٦ دريٞٞٞي نيٞٞٞ
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٤ بعٞٙ يرلاعرٌْ دنر ه  غريٞي يا ٞ ٠ دٞٓل١ برلساٞبي ل نع ٣ٞ يللٞرس  يٞر ن٣ ت ت ٟٞ بععٞمر عٞ
ستيآلي ي ت ٟ يل  ٠ يلٚبيعيي ٦يلشي٣ ي٦ يلانرٍ يلٚبيعيي ٦دٓل١ ي ت ٟ يل  ي يٓ ي٤ لد٢ ينٞي 
ٔهٞٞر ن٤ٞٞ ي ن٣ٞٞ  ٕهٞٞر ع٤ٞٞ غي اٞٞنرتمر ٦شٞٞينمر ٦  همٞٞر يلٚبيعيٞٞي دنٞٞر ي٤ لمٞٞر ل تمٞٞر يل رصٞٞي يلتٞٞ  تني

لَٞ ٦ه٦ٞ لر  نيلٚبيعيٞي  ٦يلشٞي٣ يلٚبيعيٞي  ٦بشٞ ير ني تتنيٕ ع٤ ي ني بشيوي٤ ٚبيعيٞي٤ بٞرل  ٠
ٜٔ يلٞ  نسمٞر يد٤٦ٞ يلسٞرٖ نغٞٓيتم٣  1يل ار٤ ٦ن٤ هٓأ يا ت يرٍ ٦طتع يا ت يرٍ يٞ  ن٦ٞيْ يلٕٞ

ي  ٠ٞٞ ٓل١ٞٞ ي ٞٞت ٟ يٞٞ  يلشٞٞي٣ يلٚبيعيٞٞي ٦ن٤ٞٞ هٞٞٓأ يا ت يٞٞرٍ يطَْٞٞ يلتعٞٞر٤٦ بٞٞي٤ يلسٞٞرٖ لاْٞٞ 
ٔيب  ع ع  ي٤ طرآلرتم٣ ي  ن ت ٟ نر يطترآل٦سو ٦لتطهي٠ يلدنر٢ لب ٦ٝ يلاعرٌْ   ٦دٓل١ يهدْ يلفر

ٔيييٞٞي ع ٞٞع تشٞٞدي٢ يلاٞٞنرٍ ٦يلعٞٞرْيٍ ٦يلتهرليْٞٞ ٦يل  ٞٞرٍ يٞٞ  يلنآلتنعٞٞرٍ  ٔيٍ ياط٦ٞٞي٢ يلٚب٦غ تٞٞالي
ٔيييي ت ت ٟ ن٤ٞ ندٞر٤ يلٞع م ٞٔ لمٞٓي ي ت فٍٞ يان٣ٞ يينٞر  يلن ت في طيَ ي٤ هٓأ ياط٦ي٢ يلٚب٦غ
ٔتًٞ ع ٞع ٓل١ٞ ن٤ٞ ي ٞت ٟ يٞ  ياسٛنٞي  يلايراٞيي  بيسمر ن٤ سرطيٞي يلشٞي٣ ٦يل  ٠ٞ ٦يل  ٞي ٦نٞر يت

ٔيييٞٞي تٞٞهلٔ ع ٞٞع تد٦ٞٞي٤ ياساٞٞر٤ ن٤ٞٞ يلسرطيٞٞي  ٦2ياآلتنرعيٞٞي ٦ٟٔ يلنسر يٞٞي ٦يلبيويٞٞي ٦يلآل  ي٤ يلٛٞٞ
٨ يلٞٞٞع تفٞٞٞر٦ٍ يلنآلتنعٞٞٞرٍ ٦ي ٞٞٞت ٟ ياسٛنٞٞٞي  يلفاٞٞٞي٦ل٦آليي ٦يلاٞٞٞيد٦ل٦آليي ٦يلعه يٞٞٞي ٦بٞٞٞٓل١ تْٞٞٞه
ٔيْ يلنآلتنٞٞل  ٔغ٣ ن٤ٞٞ هٞٞٓي يا ٞٞت ٟ بٞٞي٤ ي ن٣ٞٞ يٞٞا٤ يلتعٞٞر٤٦ بٞٞي٤ نيٞٞ يلايراٞٞيي ٦ياآلتنرعيٞٞي  ٦بٞٞرل

٦يطْ ه٦ ٦اي ي يلاعرٌْ ٦بو تسر٢ ٦بو دٓل١ يصئ يلنآلتنٞل ياساٞرس  نآلتنعٞر يرعٞ    ٦سفٖٞ يل
ٔيٞٞي يلايراٞٞيي تتطه٠ٞٞ  ٦ِٔ يله٦ٞٞيسي٤   طيَٞٞ يعتبٞٞٔ ي٤ يلط ٔأ سآلْٞٞهر عسْٞٞ ن٦ستاٞٞدي٦ يٞٞ  دتربٞٞو   يلفٞٞ
يٞي ل٧ْٞ شٞع٦ً يلٚهٖٞ يلطٞرٔ طيَٞ  ْٔ بيسنر تا٦ْٞ يلعب٦ْ باع٣ٛ نعرسيمر ل٧ْ شع٦ً يلٚهٖ يلبر

ٔ رن ٦يلدا٢ٞٞٞ ع ٞٞٞع  ع٦ٜٞٞٞ يلسٞٞٞرٖ تنرنٞٞٞر ل طد٣ٞٞٞ يلنٚ ٠ٞٞٞ يااٞٞٞتبْي٨ْ ٦د نٞٞٞر تعن٢ٞٞٞ طرلٞٞٞ ي يااٞٞٞت
ٔيٚيرٍ  ٌٔ د نٞٞر اٞٞرْ يااٞٞتبْي٨ْ ٦د نٞٞر   ٍٞٞ دٞٞر٤ يلآل٦ٞٞ ن و٣ٞٞ لٛم٦ٔٞٞ يلْٞٞينه ٔي آلٞٞي يلطٞٞ ٔتفعٍٞٞ ْ ي
ٔيي  ٔيْ نسعر ٚبيعير ل نهر٦ني ٦يلْيرٜ ٦ طيرٌ يلآلبر٢ ه  يلت  تهدْ يلط ٦طيرٌ يلام٢٦ ا تنسا ي ي

ٔيييٞي  ن٤ 3يل٦ٚي ي يلنهر٦نييلسرٖ نسر ر يارعْه٣ ع ع   سمر تنسا ٌٔ ي ٞت ٟ ياط٦ٞي٢ يلٚب٦غ يد
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ٞٞر  ٔس ٔي٤ نل٢ٞٞ نٞٞر ٓد ٔيب  ب٢ٞٞ دٞٞٓل١ عسْٞٞ ي اٞٞفي م ٞٞ ٔيييٞٞي ل٣ٞٞ تد٤ٞٞ اٞٞروٌْ وا عسْٞٞ يلفٞٞر ٔ عٞٞي يلآل  ٦يل
ٔيب  يمٞٞٓأ يا ت يٞٞرٍ تٞٞهلٔ يٞٞ  تد٦ٞٞي٤ لهريٞٞي يلشٞٞع٦ً ٦تهرليْٞٞه٣  ٍٔ ي٦ا عسْٞٞ يلفٞٞر ٦لد٤ٞٞ  ْٞٞ ٓدٞٞ

١ٔ بيسم٣ لتد٦ي٤ نآلتنل يرع٢ٞ ٦ب ٦ٝٞ  يلش ن٦لد٤ ي  يا ئ يد٤٦ يلتعر٤٦ ه٦  ٦عرْيتم٣ يلنشت
   ٧ٔ ٔيب  ياآلتنرعٞٞٞرٍ يلدبٞٞٞ ٧ٔ سآلْٞٞٞ ي٤ يلدنٞٞٞر٢ يل٨ٓٞٞٞ يصٟٞٞٞ يٞٞٞو يلفٞٞٞر يلاٞٞٞعرٌْ   ٦ن٤ٞٞٞ آلمٞٞٞي ن ٞٞٞ
٧ٔ  يلنْيسي ( ا يهصْ بو ا٧٦  د٤٦ هٓأ ياآلتنرعرٍ  ٔيي د مر ( ٦يل٦اٚع  ي ني( ٦يلص  يلبش

أ ننٞٞٞر ياآلتنرعٞٞٞرٍ  تطه٠ٞٞٞ لن٤ٞٞٞ يشٞٞٞد ٦سمر وندرسيٞٞٞي يلتعٞٞٞر٤٦ برلشٞٞٞد٢ يل٨ٓٞٞٞ يطفٞٞٞٛ ل ساٞٞٞر٤ ٦آل٦ْٞٞٞ
( يم  سر صي يهٚ  سمر ا تاتٚيل  ٧ٔ   ٦يلنط ي   ٦يلادي   ٦يلبي٦ٍ ٧ٔ يلت  تتنل٢ ي   يله يا 
 ٟٔ ي٤ ت٦ئ ل سار٤ آلنيل نر يطترُ وليو ي  طيرتٞو يلنعرشٞي طيَٞ ي٤ ن ت ٟٞ يلصٞسرعرٍ ٦يلطٞ

ينل٢ٞ ي٤ يلنْيسٞي تربعٞي لألنٞي   1رٍ يلسر صي ٦لٓل١ يم  تربعي ل نْيسيا ت٦آلْ د مر ي  ياآلتنرع
ٔيي يرلتبعيي هسر ه  تبعيي ي تصرْيي  ب٢ د٢  ٦يلدنٞر٢ ياٞته ٢  ش ن٦ي ني تربعي ل نآلن٦عي يلبش

ٔيي يلتٞٞ  آلع ٍٞٞ ن٤ٞٞ ينساٞٞر٤ دروسٞٞر يآل نرعيٞٞر تي تصٞٞر٨ْ ي٨ يدتفٞٞرن ٓيتٞٞ  يٞٞ  ين٦ٔٞٞ يلطيٞٞرٌ يلبشٞٞ
ٌٔ ن٤ يبسرن آلساو.بٚبعو نا ياتهي٣ ٦آل٦ْ  أ وا بتعر٤٦ آلنرعرٍ دلي
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 التصور العضوي لممدينة الفاضمة8 المبحث الثاني8 

 المطمب االول8 المدينة الفاضمة والتصور العضوي ليا8

٦لنر درسٍٞ غريٞي ياساٞر٤ يلهص٧٦ٞ هٞ  يلتعٞر٤٦ ع ٞع سي٢ٞ يلاٞعرٌْم ي يٞٔ يلن٤ْٞ هٞ  يلتٞ  
٤٦ ع ع ياشيرن يلت  تطه٠ ب ٦ٝ لت ١ يلاٞعرٌْ ٦نيع٢ٞ يلن٤ْٞ يسر٢ براآلتنرٜ ييمر يلاعرٌْ ٦يلتعر

 هٞٞ  يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي ا٤ ياآلتنٞٞرٜ يل٨ٓٞٞ يتعٞٞر٤٦ ييٞٞو ع ٞٞع سي٢ٞٞ يلاٞٞعرٌْ ه٦ٞٞ ياآلتنٞٞرٜ يلفرع٢ٞٞ
ٔيب   ٦ي نٞٞي يلتٞٞ  تتعٞٞر٤٦ نْٞٞسمر د مٞٞر عرنٞٞر تسٞٞر٢ بمٞٞر يلاٞٞعرٌْ هٞٞ  يانٞٞي يلفرعٞٞ ي يفٞٞ  سٛٞٞٔ يلفٞٞر

ٔيْ ع ٞع يدن٢ٞ ٦آلٞو ٦يد٤٦ٞ ٓل١ٞ يا يٓي ي ٞت٘ يلنْيسي يلفرع ي ه  يلت  تطه٠ٞ ييمٞ ر اٞعرٌْ يايٞ
ٔيب   يفٞي يلنميٞا لمٞر بٚبيعيٞي ٦يتعٞا ٓل١ٞ يٞ   ٢٦ٞ يلفٞر د٢ ٦يطْ نسم٣ برلعن٢ يل٨ٓٞ يطاٞسو برل٦ٛ
 يرلنْيسي يلفرع ي ه  يلتٞ  يهصْٞ براآلتنٞرٜ ييمٞر يلتعٞر٤٦ ع ٞع ياشٞيرن يلتٞ  تسٞر٢ بمٞر يلاٞعرٌْ 

ٔيب  يلفرعٞٞ ي ٔ ٦ سٞر ن٤ يلاٞٞعرٌْ هٞ  آل٦ٞٞههٞٞٓي يتعٞٞا ل ٦ن٤ٞٞ  ٦لٞو 1يلطهيهيٞي   نعٞٞن٤٦ نْيسٞي يلفٞٞر
٦يلنعيٞٞٞرٔ يلننيٕٞٞٞ لمٞٞٞر يطيلنٞٞٞر يلاٞٞٞعرٌْ هٞٞٞ  يلمْٟٞٞٞ يلنسش٦ْٞٞٞ يرلنْيسٞٞٞي يلفرعٞٞٞ ي ٦يلعدٖٞٞٞ صٞٞٞطيا 
بنعسع نسو وٓي در٤ يهصْ براآلتنرٜ ي  يلنْيسي يلتعر٤٦ ع ٞع ي شٞيرن يلتٞ  ا تسٞر٢ بمٞر يلاٞعرٌْ 

 يلنٛس٦سي تد٤٦ يلنْيسي غئ يرع ي .

 ٧ٔ ٔيهٞي نفصٞ ي طيَٞ نسٞو يٞ ٌٔ يلعع٦ٞيي  ل٦ْلٞي يلنْيسٞي يلفرعٞ ي بٚ ٔيب  يلص٦ ٔا٣ يلفر  ْ ٦
ن٤ يل٦ْلٞٞي يشٞٞبو بدٞٞرو٤ عع٨٦ٞٞ تتعٞٞر٤٦ نععٞٞرومر د مٞٞر ن٤ٞٞ نآل٢ٞٞ يلطفٞٞرٛ ع ٞٞع طيرتٞٞو يٞٞآي ي ت٢ٞٞ 
ٔيب  ن٢٦ يلف اٞٞفي  ٧ٔ ٦دنٞر ن٤ يلفٞر عع٦ٞ ن٤ٞ هٞٓأ ي ععٞرن ياسٞو يٞهلٔ يٞ  بهيٞي ي ععٞرن يا ٞ

ٔيهأ ياا ٣ يلٓي٤  ٓي درسٍٞ م ٔين نه٢ يلنْيسي يلفرع ي( ٦يف يهتن٦ي باص ِ سٛر٣ يلطد٣ ي  دتربي  م
ٔيي ني ٤٦ٚ يآلٞرنٍ يٞ  وٚٞرٔ نلٞرل  طيَٞ ٦عٞل  ٍٔ ي  هٓي يلصْْ ولع طْ بعيْ بآلنم٦  ْ تال

ٌٔ نلرليي ل٦ْلي  يرليي تتطه٠ ييمر يلنلرليٞرٍ يلع يٞر  ٔيب  يلنتنل ٞي يٞ  يلنْيسٞي  2ص٦ ٔيٞي يلفٞر و٤ سٛ
ٌ يل   ٞٞي يله٦يٞٞي يٞٞ  ٢ٞٞٛ طٞٞرد٣  يلفرعٞٞ ي ل٣ٞٞ تد٤ٞٞ وا نطر٦لٞٞي نسٞٞو لت٦طيْٞٞ يانٞٞي يناٞٞ نيي ٦ع٦ْٞٞ
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٨ٕ  ٨٦ بعْ ن٤ ععفٍ يل  يي يلعبرايي ٦ رنٍٞ ٦ْيٞ ٍ ٓيٍ ياتآلرهٞرٍ  يلْيسيٞي يلن ت فٞي  ٔد ن
 .ُٔ ٕلي ٦شيعي ٦ ٦ي ٠ٔ يلايرايي ن٤ نعت  ٦دلٔ يلشهر٠ بي٤ يلف

٧ٔ سآلْٞٞٞ ن٤ يلف اٞٞٞفي ي ي ٦ٚس  ٔيٞٞٞي يلنل ٞٞٞع ٦طرلٞٞٞي يلع٦ٙٞٞٞ ٦ن٤ٞٞٞ آلمٞٞٞي ن ٞٞٞ يٞٞٞي يٞٞٞ  يلآلنم٦
ٔي لْيعٞٞو ولٞٞع وصٞٞ ِ نفراْٞٞ  ٔي دبيٞٞ ٔيب   ْٞٞ لعًٞٞ ٦ْ يلايراٞٞيي ٦يلفاٞٞرْ ياآلتنٞٞرع  يٞٞ  عصٞٞٔ يلفٞٞر
ٔيب  يهٞٞٞت٣  ٓي   سٞٞٞر ن٤ يلفٞٞٞر ٦ياهتنٞٞٞر٣ بٞٞٞر ن٦ٔ يلايراٞٞٞيي ن٨ بسيٞٞٞي بيٞٞٞٔ يلنآلتنٞٞٞل لتْٞٞٞبئ صٞٞٞرلا ٦يف

يلعن يٞٞي ٦يهتنرنٞٞو برلف اٞٞفي يلايراٞٞيي  برلايراٞٞي يمٞٞٓي يعسٞٞ  يلف اٞٞفي يلايراٞٞيي يهٞٞٚ ٦لٞٞيٖ يلايراٞٞي
ٔيب   ٔينأ غريٞٞي ٦هٞٞ  ن٤ يصٟٞٞ يلنآلتنٞٞل ديٟٞٞ يسب ٞٞ   ٦ن٤ يد٤٦ٞٞ بمٞٞٓي  ْٞٞ طه٠ٞٞ يلفٞٞر درسٍٞٞ ن٤ٞٞ ٦

 ٌٔ ٔيٞي ببصٞي ٔيفو ل في ا٦ٟ يلدرن٢  ٦ه٦ يل٨ٓ يآلنل يلفعرو٢ يلعن يي ولع يلفعرو٢ يلسٛ يهيسيٞي تع
ٔي٠ٞ يلصٞطيا ل 1  ٔا٣ٞ يلٚ ب ٦ٝٞ يلاٞعرٌْ ٦هٞ  ا تتطه٠ٞ ولٞع ٦يلفي ا٦ٟ يلدرن٢ ه٦ نيعٞر يل٨ٓٞ ي

 .٢ بسرن طيرٌ نسٛني تسٛينر نلرليري  ٢ٛ يآلتنرٜ درن٢ يرع٢ ن٨ تعر٤٦ يلسرٖ ييو  ن٤ نآل

ل١ ي   ٦لو   يلنْيسي  ٔيب  ن ٓ ع٤ ني ٤٦ٚ يلتشبيو يلنْيسي يلفرع ي بطآل٣ ياسار٤ ٦ٓ يرلفر
لطيٞرٌ ٦ع ٞع طفعٞمر ٦دنٞر يلفرع ي تشبو يلب٤ْ يلصطيا يل٨ٓ يتعٞر٤٦ نععٞرهأ د مٞر ع ٞع تٞتن٣ ي

ٔوياٞٞٞ  ه٦ٞٞٞ يله ًٞٞٞ ٦  ٌٔ ٦يله٧٦ٞٞٞ ٦ييمٞٞٞر عسصٞٞٞٔ ٦يطْٞٞٞ  ن٤ يلب٤ْٞٞٞ نععٞٞٞرهأ ن ت فٞٞٞي نتفرعٞٞٞ و يلفٚٞٞٞ
ٔويٖ ٦د٢ٞ ٦يطْٞ نسمٞر آلع ٍٞ ييٞو بٞرلٚبل  ٦ٌٞ يفع٢ٞ بمٞر يع ٞو  ٔيتبمر ن٤ ٓل١ يل ًٔ ن ياععرن تته

ٔوياٞٞٞ  ٕيومٞٞٞر ن ت فٞٞٞي  2يبت ٞٞٞرن لنٞٞٞر ه٦ٞٞٞ بٞٞٞرلٚبل غٞٞٞٙٔ ٓل١ٞٞٞ يلعع٦ٞٞٞ يل ٌٔ  دٞٞٞٓل١ يلنْيسٞٞٞي نآل يلفٚٞٞٞ
ٔويٖ ٦لد٤ٞ يٞ  د٢ٞ ٦يطْٞ نسمنٞر  وساٞر٤ ٦ييمٞرنتفرع و يلميورٍ  ٔيتبٞو ن٤ٞ يلٞ ًٔ ن ٔوٞيٖ ٦م ٞٔ يهٞ

ٔي٠ٞٞ شٞٞبيو يلنْيسٞٞي  ٔيب  ٚ هيوٞٞي ٦ن دٞٞي يفع٢ٞٞ بمٞٞر نٞٞر يهتعٞٞ  ع يٞٞو   يرلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي  يتبٞٞل يلفٞٞر
ِٔ نهنيي د٢ عع٦ٞ ن٤ٞ نععٞرن هٞٓأ يلنْيسٞي دنٞر يفع٢ٞ ٓل١ٞ ع نٞرن  بآلا٣ ياسار٤ ٦يا ٓ ي  ش

ٔيْ ٦بٞي٤ ي ٔيٞي يلتفٞر٦ٍ بٞي٤  رب يٞرٍ يايٞ ٔيي يصفمر ٦هٞ  سٛ اآلتنرٜ يلي٣٦ ٦بٓل١ يت٦ص٢ ولع سٛ
ٔيي ٦بٞٞٞي٤  رب يٞٞٞرٍ يلطدٞٞٞر٣ ٦ياتبٞٞٞرٜ   ٦ٌٞٞٞ يفع٢ٞٞٞ بمٞٞٞر يع ٞٞٞو يبت ٞٞٞرن يلعع٦ٞٞٞ ٦  رب يٞٞٞرٍ يلعسرصٞٞٞٔ يلبشٞٞٞ
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ٔيٙ هٞٓأ يلتٞ  لٞٞيٖ بيسمٞر ٦بٞٞي٤  ٧ٔ ييمٞر  ٧٦ٞٞ تفع٢ٞ نيعرلمٞر ع ٞٞع طاًٞ نغٞٞ ٔويٖ ٦يععٞرن ن ٞٞ يلٞ
ٔويٖ  ٔنٖ نصٞ   دٞٓل١  ٦ياٚييل ٔتبٞي يللرسيٞي ل٣ٞ هدٞٓي ولٞع ن٤ تستمٞ  نععٞرن ت ٣ْٞ ٦ا تٞ يمٓأ يل

ٌٔ نتفرع و يلميورٍ  ٕيومر ن ت في يلفٚ ٔيتبمٞر ن٤ٞ  وساٞر٤ ٦ييمٞريلنْيسي نآل ًٔ ن ٔوٞيٖ ٦م ٞٔ تهٞ ه٦ٞ 
ٔويٖ ٦ي  د٢ ٦يطْ نسمر هيوي ٦ن دي. ٔيْهر 1يل ٔيب  هسر يشبو يلنْيسي يلفرع ي ي  تعر٤٦ ني ن٤ يلفر

 ع تطهي٠ يلاٞعرٌْ ل نآلن٦ٜٞ بب٤ْٞ تٞر٣ صٞطيا تتعٞر٤٦ نععٞرنأ د مٞر ع ٞع طفٞرٛ طيٞرتم٤ يم٦ٞ ع
ٕين ٦نتعٞٞرنو درلب٤ْٞٞ وٓي يشٞٞتدع نسٞٞو عع٦ٞٞ تْٞٞيعع لٞٞو درن٢ٞٞ  ٔتبٚ ياآلٞٞ ٧ٔ ن٤ يلنْيسٞٞي د٢ٞٞ نٞٞ يٞٞ
ٔيْ يلنآلتنٞٞل ابْٞٞ ن٤ يع٦ْٞٞأ ولٞٞع ي  ٞٞٔ ٦  يلآلاْٞٞ برلاٞٞمٔ ٦ يلطنٞٞع يٞٞر ل٣ يل٨ٓٞٞ يطٖٞٞ بٞٞو نطْٞٞ نيٞٞ

٨ْٔ ا ٦ٔٔ يلفٞٞ ٟٔ يٞٞ  نآلتنٞٞل صٞٞرلا يٞٞ  يٞٞهل٣ شٞٞ ٘ ٦طْٞٞأ ٦ا ياٞٞٔ شٞٞ ٘ يلاٞٞ  يصٞٞا ن٤ يعٞٞ
١ٔ درلب٤ْ يل٦يطْ. ٦ِٔ ٦يطٌْ تطٖ باطارٖ نشت  ٦طْأ ب٢ يآلً ن٤ تأ يرلآلنيل 

٤٦ هٞهان  ٣٦ٞ يفع ٤٦ٞ   ٔيتًٞ ي ٦لٞع ٦ْ ٔيب  ه٣ وا يلن و٤  ٣٦ يلنْيسي يلفرع ي ي  سٛٔ يلفر
ٔيٙ لمٞهان  ٔيتٞن٨ –ي يعر٢ ع ع طاًٞ ي غٞ ٔيتًٞ يللرسيٞي ٤٦ْ  –ً ي ٦لٞع نه٢ٞ يلن ٦هٞهان يرلن

ٔيٙ هٞهان  ٕين يلنْيسٞي ولٞع  –ههان ييعر ن٤ٞ يفع٢ٞ ي يعٞر٢ ع ٞع طاًٞ نغٞ ٔتًٞ نآلٞ ل٣ٞ هدٞٓي تت
ٔيعٞٞم٣  ٔتبٞٞي يلاٞٞربهي لم٣ٞٞ  –م ٞٞٔ يفع ٤٦ٞٞ ع ٞٞع طاًٞٞ نغ ٔيٙ يلن ييد٤٦ٞٞ هٞٞهان يلٞٞٓي٤  -ن٨ نغٞٞ

ٔيتًٞٞ ٦يد٤٦ٞٞ ه٣ٞٞ ي اٞٞف  ٔأ  2ي٤.ي ْٞٞن٤٦ ٦ا ي ْٞٞن٤٦  ٦يد٦س٤٦ٞٞ يٞٞ  نْسٞٞع يلن و٤ يلنْيسٞٞي يٞٞ  سٛٞٞ
ٔوياٞ   ٔهر ٦نهنيي بععمر برلساً ل ٞبعٙ يفٞ  يلب٤ْٞ عع٦ٞ  ٔيتً عسرص تشبو يلب٤ْ ييعر ي  ن
ٌٔ هٞ   ٔيتبمر برلسابي لو ينسرهر نر تتص٢ بو نبرشٞ ه٦ يله ً ت عل لو ارؤ ياععرن ٦ت ت ٟ ن

ٔتبي ي ٦لع بعْ يله ً   ٔي٠ نبرشٔ ٦هٓأ يلن عٍ ييمر  ٦ٌ ن٤ ع٤ ٚ ٦نسمر نٞر يتص٢ٞ نععرن ن٦ْ
ٌٔ ٦ي٠ٞٞ نٞٞر يبت يٞٞو ٦هٞٞٓأ هٞٞ   ٔتبٞٞي ي ٦لٞٞع ٦ي عٞٞل لمٞٞر ييفع٢ٞٞ نيعرلمٞٞر بٞٞرلفٚ ٌٔ باععٞٞرن يلن نبرشٞٞ

ٔتبي يللرسيي.  نععرن يلن
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ٔتبٞي  ٔويا  ولع ن٤ تات  ي  يلن ٔيأ يلعع٦ يل ٔتبي ٦ي٠ يلسٛر٣ يلعر٣ يل٨ٓ ي ٦هدٓي تتفر٦ٍ يلن
ٔهٞٞٞٞر ٦دٞٞٞٞٓل١  ٔهٞٞٞٞر ٦ا ي عٞٞٞٞل لمٞٞٞٞر غي ٌٔ نععٞٞٞٞرن ت عٞٞٞٞل ل ي ٔيْ يلنْيسٞٞٞٞي  يلفرعٞٞٞٞ ي يم٣ٞٞٞٞ ي  يٞٞٞٞ نيٞٞٞٞ

آلرتم٣. ٔيتبم٣ ٦تبريسٍ ْ ٔه٣ ٦نر هيو٦ي لو ٦ن٤ ل٣ ي ت فٍ ن  1نتفرع ٤٦ ي  يٚ

ٔيْ يتص ٤٦  ٔتبي ني ٔويٖ ه٦ ندن م٣ آلنيعر ٦ي عل لو ارؤ ن٤ عرْيأ ٦ي يو ي  يلن ينسم٣ 
ٜ يٞٞ  د٢ٞٞ نٞٞسم٣ هيوٞٞي ٦ن دٞٞي تتٞٞيا لٞٞو ي٤ يطه٠ٞٞ نغٞٔٞ  ٌٔ ٦يت ه٤٦ٞٞ نسٞٞو ي نٞٞٔ ٦ ْٞٞ ي٦ْ يٙ بٞٞو نبرشٞٞ

ٔيْ نميٞه٤٦  ٌٔ نيٞ ٔتبٞي يا يٞ ٔتبٞي يللرسيٞي ٦دٞٓل١ برلتتٞرل  وا ن٤ يٞات  يٞ  يلن ٔويٖ ٦ههان ي  يلن يل
ٔه٣ لو ٦هٞهان ه٣ٞ ي اٞف ي٤  ٔه٣ ب٤٦ْ ن٤ ي عل غي ٦نعسٞع ٓل١ٞ نسٞو د نٞر ن٤  2 ٤ ي عع٦ي ل ي

ٕيومٞٞر د مٞٞر بععٞٞمر بٞٞبعٙ ٔيب   ٤ نآل نٞٞل  يلب٤ْٞٞ يهلٟٞٞ ٦طٌْٞٞ ٦دٞٞٓل١ يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي عسْٞٞ يلفٞٞر
ٌٔ ي  يلته٣ْ.   ٌٔ ي  يلتا ئ ٦ن ٧ٔ ن ٔتبي ت ٦ي ي    بعٙ   ٦ن

ٔيب  نْيسي يلفرع ي ٚبيعيٞي   ٦يلميوٞرٍ يلتٞ  لمٞر   غئ ن٤ نععرن يلب٤ْ يل٨ٓ يشبو بو يلفر
ٕين يلنْيسٞٞي ٤ دٞٞرس٦ي ٚبيعيٞٞي٤   - ٧٦ٞٞ ٚبيعيٞٞي ٦نآلٞٞ يٞٞا٤ يلميوٞٞرٍ ٦ يلن دٞٞرٍ يلتٞٞ  يفع ٤٦ٞٞ بمٞٞر  -٦يف
٤٦ٔ  بٞرلٚبل بفٚٞٔ نتفرعٞ و نيرلم٣ ل نْيسي لياٍ ٚبيعي ٕين يلنْيسٞي نفٚٞ ٔيْيٞر ع ٞع ن٤ نآلٞ ي ب  و

ٕين ل نْيسٞٞٞي بٞٞرلفٚٔ يلتٞٞٞ  لم٣ٞٞٞ  يصٞٞ ا بمٞٞٞر وساٞٞر٤ نساٞٞٞر٤ لشٞٞٞ ن ٤٦ْ شٞٞ ن غيٞٞٞٔ نسم٣ٞٞٞ لٞٞيٖ نآلٞٞٞ
ٔيْيٞي يلتٞٞ  تطص٢ٞ لمٞٞر  ٦هٞ  يلصٞسرعرٍ ٦نٞٞر شٞرد مر  يله٧٦ٞٞ يلتٞ  هٞٞ   ٦طْٞهر  ب٢ٞ برلن دٞٞرٍ ين

ٔهر ي   ٔيْيينععرن ل ب٤ْ برلٚبل يا٤ سٛرو ٕين يلنْيسي ن درٍ ٦هيورٍ و  . 3نآل

ٔنٖ برله ًٞٞ طيَٞٞ دٞٞٓل١ نععٞٞرن  ٕين يلآلا٣ٞٞ  ٦يلٞٞ ٔيب  نععٞٞرن يلنْيسٞٞي بٞٞاآل بعْٞٞ ن٤ شٞٞبو يلفٞٞر
ٔيٞي ٚبيعيٞي دٞٓل١ ع ٞع طٞي٤ ن٤  يلب٤ْ نن٦ٔ ٚبيعيٞي ٦يله٧٦ٞ يلتٞ  تميومٞر  ْين نعنرلمٞر نن٦ٔٞ يٚ

٤ درس٦ي ٚبيعيي٤  سم٣ ن٤   ٠ ي  يا٤ يله ٔيْ يلنْيسي ٦يف روفم٣ ٦ن دٞرٍ ني ٧٦ يلت  تميهأ  ْين ٦ٛ
ٔيي ٚبيعيي طيَ نسم٣  ٔيْيي ٦ندتابي ٦لياٍ يٚ يلت    هٍ ييم٣  ْين نعنرلم٣ د٢ هٓأ ي ن٦ٔ و
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ٔه٣ ٦نْٞيستم٣ ن٤ٞ نعنٞٞر٢  ٔيٞي نتفٞٞر٦ٍ تآلع م٣ٞ ييمٞر يصٞ ط٤٦  ْيوٞٞو ل يٞ ٤٦ براٞتعْيْيٍ يٚ ٦ْٕ نٞ
ٔيٞي ٦طْٞهر ب٢ٞ ع ٞع ي  ٞ٘  غئ ن٤ يل٦يطْ نسم٣ ا يد٤٦ عع٦ يٞ  يلنْيسٞي لت ١ٞ ي ن٦ٔٞ يلفٚ

ٔيْيٞٞٞي درلصٞٞٞسرعرٍ ٦ يلطٞٞٞٔبطاًٞٞٞ نٞٞٞر تداٞٞٞبو نٞٞٞ ٞٞٞي ي ٤ نن٦ٔٞٞٞ و ٔي طيَٞٞٞ ن٤ يله٧٦ٞٞٞ يلٚبيعيٞٞٞي يلفٚ
ٕين يلنْيسٞٞي  ٕين يلنْيسٞٞي ن٦ يهرب٢ٞ نعٛنمٞٞر ٦نهنمٞٞر يٞ  نآلٞٞ ٕين يلب٤ْٞٞ تهرب مٞٞر يٞ  نآلٞٞ عٞي يٞٞ  نآلٞ يلن٦ْ

 ن درٍ ٦هيورٍ ندتابي. 

ٔيب  ٔدٕ ع يمر يلفر ي  يلتص٦ٔ يلعع٨٦ ل نْيسي يلفرعٞ ي ٦دٞٓل١  و٤ ن٤ نه٣ ي يدرٔ يلت  
ٔتيًٞٞ نٚ ٠ٞٞ طيَٞٞ يٞٞ   ٕنو ن٤ٞٞ ت ٌٔ يل٦طٌْٞٞ ٦نٞٞر تاٞٞت  ٍٔ يٞٞ  ندلٞٞٔ نهلفرتٞٞو ٦هٞٞ  يدٞٞ سآلْٞٞهر تدٞٞٔ
يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي يآلًٞٞٞ ن٤ تد٤٦ٞٞ  رونٞٞر ع ٞٞٞع ٦طٌْٞٞ يلنآلتنٞٞٞل يلدرن٢ٞٞ لب ٦ٝٞٞ يلاٞٞٞعرٌْ يب٤٦ْٞٞ هٞٞٞٓأ 

ٔت1ًٞٞيل٦طٌْٞٞ ا يد٤٦ٞٞ هسٞٞر١ نتآلنٞٞل درن٢ٞٞ يرع٢ٞٞ ٔيب  ييعٞٞر ي ٔتيبٞٞر يتٚ ًٞٞ    ٦يلفٞٞر  ٧٦ٞٞ يلٞٞسفٖ ت
ٔتًٞ نععٞروو بطيَٞ  ٦آل٦ْ يله٧٦ يلسرٚهي ي  نع أ  ن٤ يله٧٦ يلعرْيي ي  نْسرأ  ٦دٓل١ يلب٤ْٞ يت
ٔوٞٞيٖ  ٔوياٞٞ  ٦ت ْنٞٞو آلنيٞٞل ي ععٞٞرن يدٞٞٓل١ يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي لمٞٞر  يصٞٞبا يله ًٞٞ ه٦ٞٞ يلعع٦ٞٞ يل

ٔتبي يلع ير   ي  ولع ن٤ تصئ ٔورايرٍ تسطٚ ع٤ يلن ٔيتً  ٔيتً يل ْني يلتٞ   تد٤٦ ن٤ تطتو ن ن
.٧ٔ ٔتبي ن  ٔوراي ٦ا ٦ْسمر ن  ليٖ ييمر 

ٔيب  شبيمي برلت   ر٢ بمر ني ٤٦ٚ ن٤  ب٢ يآي در٤  ٔيي يلعع٦يي يلت   ر٢ بمر يلفر و٤ يلسٛ
ٔتيًٞٞٞ يله٧٦ٞٞ يلٞٞسفٖ يلل لٞٞي يلشٞٞٞم٦يي  ٔيتٞٞو يلنلرليٞٞي يٞٞ  ت ني ٤٦ٞٞٚ  ْٞٞ ياٞٞت٦طع سٛرنٞٞو يٞٞٞ  آلنم٦

ٔيب  ن ٔتيًٞ نععٞرن ٦يل عبيي ٦يلعه يٞي  يٞا٤ يلفٞر يعٞر ياٞت٦طع سٛرنٞو يٞ  يلنْيسٞي يلفرعٞ ي ن٤ٞ ت
ٕي٤  يلآلا٣ٞٞ ٦ع  ٞٞي د٢ٞٞ عع٦ٞٞ ن٤ٞٞ نععٞٞروو بٞٞر  ٔ  وا ن٤ ني ٤٦ٞٞٚ آلع٢ٞٞ  ٧٦ٞٞ يلعه٢ٞٞ هٞٞ  يلنيٞٞ

ٕي٤ بٞي٤ بهيٞي نععٞرن يلآلا٣ٞ ٔيب  يله ً ه٦ يلني ٔيٞي  2بي٤ يله٧٦ يلل لي يينر آل٢ يلفر و٤ هٞٓأ يلسٛ
آلٞل باص٦ٞلمر ولٞٞع ٔيب  ت ٌٔ آلْيٌْٞٞ  يلتٞ   ٞر٢ بمٞر يلفٞٞر ٔيب  لٞٞيٖ صٞرطً يدٞ ٔي٤ يلي٦سٞر٤ ٦ يلفٞر نفدٞ

ْٔ ٦يلآلنرعٞٞي يرلٚبيعٞٞي نتشٞٞربمي يٞٞ  آلنيٞٞل  ٠ٔ بٞٞي٤ يلفٞٞ يهْٞٞ ن ٞٞٓهر ع٤ٞٞ ني ٤٦ٞٞٚ  ٤ ني ٤٦ٞٞٚ يفٞٞ

                                                             
 .51ص، مرجع سابق8 محمد عابد الجابري -1
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 ْٔ ٠ٔ بٞي٤ يلفٞ ٔيٞي يلع ٣ٞ  ٦نسٞو ا يٞ ٔيٞي طهيهيٞي وا بعْٞ نع ٔيي ينسار٤ نع ٕيومر  سو ا يند٤ نع نآل
ٔي نٞٞر يبٞٔٞ  ْٔ ٦يلآلنرعٞٞي وا يٞٞ  يلدنيٞٞي ٦دليٞٞ ه٤ يي ٤٦ٞٞٚ ع ٞٞع طهيهٞٞي يلآلنرعٞٞرٍ بٞٞرلد ٣ ع ٞٞع يلفٞٞ

 ٠ٔ ْٔ درلفعٞٞي ي يرل٦ْلٞٞي يٞٞ  يٞٞ ْٔ بٞٞرلد ٣ ع ٞٞع يلآلنرعٞٞرٍ  يرلفعٞٞي ي ٦يلفٞٞ ٔه٤ ع ٞٞع طهيهٞٞي يلفٞٞ ٦يبٞٞ
.ٌٔ ْٔ ٦ْلي ص ي ْٔ ٦يلعر٢ْ ٦يل٦ْلي يلعرْلي  ٤ يل٦ْلي ش ٘ دبئ دنر ن٤ يلف  بي٤ يلف

ي بطاًٞ يلن دٞرٍ يلل لٞي يلتٞ  سآلْٞهر يٞ  لمٓي يا٤ ني ٤٦ٚ  ا٣ ٚبهرٍ يلطيٞرٌ ياآلتنرعيٞ
٤ ني ٤٦ٞٞٞٞٚ شٞٞٞٞبو  ٔبي٤ ٦يلسرٚهٞٞٞٞي ل ف اٞٞٞفي ٦يف ْٔ يٞٞٞٞ  يلشٞٞٞم٦يسيي يٞٞٞٞ  يلعس٦ٞٞٞٞي٤ ٦يل عٞٞٞبيي ل نطٞٞٞٞر يلفٞٞٞ
ٔيبرٍ يٞ   ٔي٤٦ يطْٞل٤٦ يعٞٚ ٔين يرلداٞرلع ناٞ ٔيي٤ برلصٞف يلدارلع ي  يل٦ْلي برلب  ٣ ٦شٞبو يلناٞ

ٔين تش٦يو ي  يلآلا٣.  ٧ٔ ن٤  1آلا٣ يل٦ْلي دنر يطَْ يلب  ٣ يلصف يتعا ن٤ هٓي ن٤ ني ٤٦ٞٚ يٞ
يل٦ْلي نشبو بدرو٤ عع٨٦ يتعر٤٦ نععرهأ د م٣ ن٤ نآل٢ٞ يلطفٞرٛ ع ٞع طيرتٞو يٞآي ي ت٢ٞ عع٦ٞ 
٧ٔ  ل٣ٞٞٞ سٛٞٞٞٔ ولٞٞٞع  ن٤ٞٞٞ هٞٞٞٓأ ياععٞٞٞرن يٞٞٞا٤ هٞٞٞٓي يٞٞٞهلٔ بشٞٞٞد٢ نبرشٞٞٞٔ ع ٞٞٞع بهيٞٞٞي ي ععٞٞٞرن ي  ٞٞٞ

٤ ياععٞرن يلنآلتنل ياسارس  دد٢ ٦٦آلْ نسو يتالٟ ن٤ ٚبهرٍ د٢ ٦يطٌْٞ نٞسم٣ نشٞبو بعع٦ٞ نٞ
ٔأ ن٤ٞٞ يلٚبهٞٞرٍ طتٞٞع ت٣ٞٞ يلطفٞٞرٛ ع٢ٞٞ  ٨ ٦عٞٞيفتو درن ٞٞي ٦ْسنٞٞر يعتْٞٞين ع ٞٞع ي تصرصٞٞرٍ غيٞٞ يْٞه

 طيرٌ يلدرو٤ يلعع٨٦ ٦ه٦ يلنآلتنل ن٦ يلنْيسي.

آلٞل ولٞع   ٌٔ ت ٔيي يلعع٦يي ن٤ ني ٤٦ٚ ٦ن٤ نص٢ هٓأ يلفدٞ ٔيب   ْ ن ٓ سٛ صطيا ن٤ يلفر
ٔيب  ٔيٞي يلفٞر ٧ٔ يا٤ سٛ نيعٞر لمٞر نص٢٦ٞ واٞ نيي يٞا٤ يناٞ ٣  نص٢٦ ي٦سرسيي ٦لد٤ ن٤ آلمي ن 

ٔا٢٦ٞٞ صٞٞٞ ع ي  ع يٞٞو ٦اٞٞ ٣  نل٢ٞٞٞ  ٌٔ عع٦ٞٞيي ٦يتعٞٞا ٓل١ٞٞٞ يٞٞ   ٢٦ٞٞ يل سٛٞٞٔ ولٞٞع يلنآلتنٞٞل سٛٞٞٞ
ٔيطنم٣ ٦تعٞرٚفم٣ دنل٢ٞٞ يلآلاْٞ يل٦يطْٞٞ وٓي يشٞتدع نسٞو عع٦ٞٞ تْٞيعع لٞٞو  يلنٞهنسي٤ يٞ  ت٦ٞٞيْه٣ ٦تٞ

يمٞٓأ   3شْ بععو بععر ٦دٓل١  ٦لو:  يلنهن٤ ل نهن٤ درلبسير٤ ي 2ارؤ يلآلاْ برلامٔ ٦يلطنع 
ٔيبٞٞي ع٤ٞٞ يلتهرليْٞٞ يناٞٞ نيي ٦لياٍٞٞ  ٞٞي ٦نسمٞٞر لياٍٞٞ غ ٔي ٔه٤ ع ٞٞع نصٞٞرلي هٞٞٓأ يلسٛ ي طرْيَٞٞ تبٞٞ
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بعٞر 1نسرييي لمر ٔيب  يٞ  يله٢٦ٞ بمٞر ٦ٚ . ٦نل ٓل١ ا يند٤ ينسدرٔ ع ع ن٤ يي ٤٦ٚ  ْ اب٠ يلفٞر
ٔيوو  رصي ي  يلنْيسي يلفرع ي ٦  ٔيب  نتالٔ بف افي ني ٤٦ٚ ٦بك ٔيي ن٤ يلفر لد٤ نل ٓل١ يا٤ يلسٛ

اٞ نيي نعٞر يمٞ  دٞٓل١ لمٞر نص٢٦ٞ  ٔيي ٦لدسمٞر ي٦سرسيٞي ٦يف ٔيب  لياٍٞ ي٦سرسيٞي صٞ يلت   ر٢ بمر يلفٞر
 وا نيي.

ٔيب   ْٞٞٞ   ٔيٞٞٞي يلعع٦ٞٞٞيي يلتٞٞٞ   ٞٞٞر٢ بمٞٞٞر د٢ٞٞٞ ن٤ٞٞٞ ني ٤٦ٞٞٞٚ ٦يلفٞٞٞر ٧ٔ يٞٞٞا٤ يلسٛ ٦ن٤ٞٞٞ آلمٞٞٞي ن ٞٞٞ
٠ٔ بٞٞ ٔعٍٞٞ لدليٞٞٔ ن٤ٞٞ يلسهْٞٞ ن٤ٞٞ ع نٞٞرن يلي٣٦ٞٞ طيَٞٞ نسم٣ٞٞ بيس٦ٞٞي ن٤ هسٞٞر١ يٞٞ ي٤ ٦عٞٞروٟ يلطيٞٞرٌ تع

٠ٔ بٞٞي٤ يلنْسيٞٞي ٦ يلب٤ْٞٞ ن٤ نععٞٞرن  ٔ ٞٞر ن٤ٞٞ طيَٞٞ تعر٦سمٞٞر ٦ي ت يمٞٞر يٞٞرلف ٞٞروٟ ياآلتنٞٞرٜ  ي ٦ٛ٦
ٔيْٞٞ ب٢ٞٞ تفع٢ٞٞ به٦ٌٞٞ  ٤٦ٔ ٦يعن ٤٦ٞٞ ننٞٞر   يٞٞر يلب٤ْٞٞ يمٞٞ  ا تفدٞٞٔ ٦ا ت ٔيْ يعيش٤٦ٞٞ ٦يفدٞٞ يلنْيسٞٞي نيٞٞ

ٕين يلنْيسي ٦نععرن يلآل 2ٚبيعيي  ٠ٔ يلن٦آل٦ْ بي٤ نآل ٔيب   ْ ٦عا يلف ا٣ ي   ٦لو:  غئ و٤ يلفر
٤ درس٦ي ٚبيعيي لمريا٤  ٕين يلنْيسي ٦يف ن٤ نععرن يلب٤ْ ٚبيعيي ٦يلميورٍ يلت  لمر  ٧٦ ٚبيعيي ٦نآل
ٔيْيٞي   يم٦ٞ هٞٓي تع٦ْٞ  يلميورٍ ٦يلن در٤ يلت  يفع ٤٦ بمٞر نيعٞرلم٣ يٞ  يلنْيسٞي لياٍٞ ٚبيعيٞي ب٢ٞ و

ٔنٖ يلفرع٢ برله ٔيْ يلنْيسي يلفرع ي باععرن يلآلا٣ ٦يل  ً ياسو يبي٤ ن٤ نععٞرن يلب٤ْٞ تشبيو  ي
ٔيْ  بيعيٞي نيعٞر  ع ٞع طٞي٤ ن٤ نيٞ ٔيي ٦ٚ نن٦ٔ ٚبيعيي ٦يله٧٦ يلت  تميومر  ْين نعنرلمر نن٦ٔ يٚ
ٞٞروفم٣ نن٦ٔٞٞ  ٤ دٞٞرس٦ي ٚبيعيٞٞي  سم٣ٞٞ ن٤ٞٞ صٞٞسل  ي   يٞٞا٤ يله٧٦ٞٞ يلتٞٞ  تميٞٞوم٣  ْين ٦ٛ يلنْيسٞٞي ٦يف

ٔيي ٚبيعيي  لمٓي يا٤ يلنشربمي بي٤ ٔيْيي ندتابي ٦لياٍ يٚ يلب٤ْ ٦يلنْيسي لياٍٞ نٚ هٞي  سم٣ٞ  و
ٔيب  نبسٞ  ع ٞع  ٧ٔ ٦لد٤ سآلْ ن٤ يلتعر٤٦ يل٨ٓٞ يه٢٦ٞ بٞو يلفٞر يتشربمر٤ ي  نن٦ٔ ٦ي ت فر٤ ي  ن 
ٔيٞٞي ٦يا تيٞٞرٔ عدٖٞٞ يلتعٞٞر٤٦ يل٨ٓٞٞ  ٞٞر٢ بٞٞو ني ٤٦ٞٞٚ ٦يل٨ٓٞٞ ه٦ٞٞ نبسٞٞ  ع ٞٞع يلٚبيعٞٞي ل٣ٞٞ و٤  يلط

ٔيب  ٔيْأ تعر٤٦ لب ٦ٝٞ يلاٞعرٌْ يلتٞ   ني ٤٦ٚ هْيو ن٤ يلتعر٤٦ ب ٦ٝ غريي ايرايي بطيَ ن٤ يلفر ي
 ا تتع ٠ برلنرٌْ  يلاعرٌْ يلهص٧٦.

                                                             
 .44ص، د ت، 1ط، مصر، مكتبة القاىرة، نماذج من الفمسفة السياسية8 محمد فتحي الشنطي -1
 .41ص نفسو،  المرجع -2



 الفصل الثاني:                                            ماهية المدينة الفاضلة عند ابو ناصر الفارابي

 

 
107 

ٔيتًٞ  يٍ يلٚبيعيٞي يٞ  يساٞآلرنمر ٦تا ا٢ٞ ن ٔيب  يلنْيسي يلفرعٞ ي بٞرلن٦آل٦ْ ٦دٓل١ يشبو يلفر
ٔيتبمٞٞر  يٍ يلٚبيعيٞٞي  ٦ن ٔيْهٞٞر ٦يتعٞٞا ٓل١ٞٞ يٞٞ   ٦لٞٞو:  يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي تص٦ٔٞٞ شٞٞبيو بٞٞرلن٦آل٦ْ ني

ٔيتً يلن٦آل٦ْ ٦ي اٚهاٞرٍ  يٍ يلتٞ  تتب٧ْٞ ن٤ٞ ي ٢٦ ٦تستمٞ  ولٞع يلنٞرٌْ ي ٦لٞعشبيمي نيعر بن
يٍ يلن ت فٞي بععٞمر بٞبعٙ ٔتبٞرٚ يلن٦آل٦ْٞ ٔتبرٚمر ٦ي ت يمر شٞبيمر بر ٧ٔ ن٤  ٦1ي ٔيب  يٞ   هسٞر يلفٞر

ٔعمر ٦ه٦ ي٠٦ ولع ن٤ يص٢ ولٞع يلاٞبً ي ٢٦  ٔيتً ٦ن٤ يا ٘ نسمر يهتع  غ يٍ ن ل ن٦آل٦ْ
٦يٞ    تيً ٦ ياساآلر٣لفرع ي تد٤٦ ع ع هٓي يلسٛر٣ ن٤ يلتٔ ٦ه٦ ي  عٕ ٦آل٢  ٦دٓل١ يلنْيسي ي

يٍ دساٞٞبي ن ١ٞٞ  يٍ يٞٞا٤ يلاٞٞبً ي ٢٦ ساٞٞبتو ولٞٞع اٞٞرؤ يلن٦آل٦ْٞٞ  ٦لٞٞو نيعٞٞر:  ٦ت ١ٞٞ  ٞٞر٢ يلن٦آل٦ْٞٞ
ٕيومٞٞٞر يٞٞٞا٤ ي ٔيوٞٞٞييلنْيسٞٞٞي يلفرعٞٞٞ ي ولٞٞٞع اٞٞٞرؤ نآل ٦سمٞٞٞر ي آلاٞٞٞر٣  لب ًٔ ن٤ٞٞٞ يا٢٦ ٦ْ ن٤ٞٞٞ يلنٞٞٞرٌْ تهٞٞٞ

٤٦ يلاٞٞٞنر٦يي ياآلاٞٞٞر٣  ٦تهتفيٞٞٞويلاٞٞٞبً ي ٢٦ ٢٦ مسيٞٞٞي ٦د٢ٞٞٞ هٞٞٞٓأ تطت٨٦ٞٞٞ ط٦ٓٞٞٞ يلميٞٞٞ يلاٞٞٞنر٦يي  ٦ْ
ٔتًٞٞ  ٦2يفع٢ٞ ٓل١ٞ د٢ٞ ن٦آل٦ْٞ بطاًٞ  ٦تٞو  ٦نعسٞٞع ٓل١ٞ ن٤ يلنْيسٞي يلفرعٞ ي هٞ  يلنْيسٞي يلتٞ  ت

يٍ ٦يتصر٢ بععمر ببعٙ  يع ٞع يلنْيسٞي يلفرعٞ ي  ٔتيً يلن٦آل٦ْ ٌٔ شبيمي بت يععرومر ع ع ص٦
ٔتي ٕيومٞٞر ٦ت ٔيٍْ تطهي٠ٞٞ يلاٞٞعرٌْ ن٤ تطت٨ٓٞٞ يٞٞ  نآل ٔيتًٞٞ يلد٤٦ٞٞ  ٦ن٤ تٞٞس٣ٛ ٦ي٠ٞٞ يلسٛٞٞر٣ وٓي ي بمٞٞر ن

ٔيب  تط٦ٓٞ ط٦ٓٞ يلعٞرل٣  ٔوياٞمر ي ٢٦  يرلايراٞي يٞ  سٛٞٔ يلفٞر يل٦آل٦ْ ٦ن٤ تط٦ٓ يٞ  نيعرلمٞر ط٦ٓٞ 
ٔيب  شٞبيو بسٛٞر٣ يلعٞرل٣ يل٨ٓٞ صْٞٔ  ي  سٛرنٞو يلد ٞي٤ يدٞا٤ يلسٛٞر٣ ياآلتنٞرع  يلنلٞرل  عسْٞ يلفٞر

 ع٤ يلنبْن ي ٢٦ ٦ه٦ ي  عٕ ٦آل٢.

ٔي ٔتيًٞٞ ٦ياساٞٞآلر٣ ٦شٞٞبو تْٞٞبئ لهْٞٞ شٞٞبو يلفٞٞر ب  سٛٞٞر٣ نْيستٞٞو يلفرعٞٞ ي بسٛٞٞر٣ يلد٤٦ٞٞ يٞٞ  يلت
ٔوٞيٖ يلنْيسٞي يلفرعٞٞ ي بتْٞبئ ي  عٕٞٞ ٦آل٢ٞ يلد٤٦ٞٞ ٦يد٤٦ٞ بٞٓل١  ْٞٞ تآلٞر٦ٕ ن٦ بنعسٞٞع م ٞٔ عسْٞٞ 
ٔيتٞٞو يلنلرليٞٞي بآلا٣ٞٞ ينساٞٞر٤  ت ٚٞٞ  يي ا٦ٟٞٞ يلي٦سٞٞر٤ ني ٤٦ٞٞٚ يل٨ٓٞٞ ي تصٞٞٔ يٞٞ  نهيٞٞرٖ آلنم٦

 .يلسفٖ  يلسفٖ يلل َيهانمر ولع ل لي ٚبهرٍ طاً 
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ٔي٤ يفع ٤٦ٞٞ و٤  ٔيتًٞٞ ولٞٞع ن٤ تستمٞٞ  ولٞٞع م ٞٞ ٔيب  بت ٕين يلنْيسٞٞي يلتٞٞ   ٞٞر٢ بمٞٞر يلفٞٞر ٔيتًٞٞ نآلٞٞ ت
ٔيعٞم٣  ييد٤٦ٞ هٞهان ه٣ٞ يلٞٓي٤ ي ْٞن٤٦ ٦ا ي ْٞن٤٦ ٦يد٦س٤٦ٞ يٞ  نْسٞع  نيعرلم٣ ع ٞع طاًٞ نغ

ٔيتًٞٞم ٦يد٦س٤٦ٞٞ ه٣ٞٞ يااٞٞف ي٤. ٔيتب 1يلن ٔيب   ْٞٞ  ٞٞر٣ ب٦عٞٞل ت يٞٞي يآلتنرعيٞٞي ن٤ٞٞ هٞٞٓي  يتعٞٞا ن٤ يلفٞٞر
ِٔ بمٞٞر ني ٤٦ٞٞٚ نل٢ٞٞ  عنٞٞر٢  آلسْٞٞ    ععٞٞرن يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي تتنتٞٞل برلٚبهٞٞي يلن  هٞٞي يلتٞٞ  صٞٞ
ٔيٌْ ٦يا تيٞرٔ لتطهي٠ٞ يلاٞعرٌْ  ٦ن٤  ٔيتبيي يآلتنرعيي ن٤ٞ س٦ٜٞ م ٞٔ تٞتطد٣ ييمٞر يا طدر٣(ب٢ ه  ت

ٔيْيي .  ييعر٢ نه٢ يلنْيسي لياٍ نيعر٢ نٚب٦عي ب٢ نيعر٢ و

ٔيب   ْٞٞ  ٠ٔ صٞطيا ن٤ يلفٞٞر ٕين يلنْيسٞٞي يلفرعٞ ي باععٞٞرن يلب٤ْٞٞ ٦لد٤ٞٞ  ْٞٞ ٦عٞٞا يلفٞٞ شٞٞبو نآلٞٞ
ٕين يلنْيسي ٦نععرن يلب٤ْ ي   ٦لو:  غئ ن٤ نععرن يلب٤ْ ٚبيعيي  ٦يلميورٍ  يل٨ٓ ي٦آلْ بي٤ نآل
٤ درس٦ي ٚبعيي٤ يٞا٤ يلميوٞرٍ ٦يلن دٞرٍ يلتٞ  يفع ٤٦ٞ بمٞر  ٕين يلنْيسي ٦يف يلت  لمر  ٧٦ ٚبيعيي  ٦نآل

٤٦ٔ بٞرلٚبل بفٚٞٔ نتفرعٞ و نيعرلم٣ ل نْيسي لياٍ ٚ ٕين يلنْيسٞي نفٚٞ ٔيْيي ع ع ن٤ نآلٞ بيعيي ب٢ و
ٕين يلنْيسٞي بٞٞرلفٚٔ يلتٞ  لم٣ٞٞ  يصٞ ا بمٞٞر ينساٞر٤ نساٞٞر٤  لشٞ ن ٤٦ْ شٞٞ ن غيٞٔ نسم٣ٞٞ ليا٦ٞي نآلٞٞ

ٔيْيي يلتٞ  تطص٢ٞ لمٞر  ٦هٞ  يلصٞسرعرٍ.    ٦يلصٞسرعرٍ هسٞر يهصْٞ بمٞر ٦2طْهر ب٢ برلن درٍ ين
ٔي ي برلع ٣ يهٚ  ٦صسٟ يطص٢ لسر بو ع ٣ٞ نٞر يند٤ٞ ن٤ يعن٢ٞ صسفر٤: صسٟ يطص٢ لسر بو نع

ٌٔ ع ٞٞٞع عن ٞٞٞو  ٦يلصٞٞٞسرول يلتٞٞٞ  تداٞٞٞبسر ع ٣ٞٞٞ نٞٞٞر يعن٢ٞٞٞ ٦يله٦ٌٞٞٞ ع ٞٞٞع عن ٞٞٞو صٞٞٞسفر٤: صٞٞٞسٟ  ٦يلهْٞٞٞ
ٌٔ ٦يلف طٞٞي ٦لاٞٞرؤ يلصٞٞسرول يلتٞٞ  تشٞٞبو هٞٞٓأ   ٟٔ بٞٞو ينساٞٞر٤ يٞٞ  يلن٤ْٞٞ نل٢ٞٞ يلًٚٞٞ يلتآلٞٞر يتصٞٞ

ٟٔ بو ينسار٤ ي  يلائ ع ع نسمر نآل٦ْ  ٦تتنيٕ بو نعنر٢ يلبٔ ٦ي يعر٢ يلصٞرلطي ٦صسٟ يتص
ٌ تطصٞي٢ يلآلني٢ٞ ٦صٞسٟ  ٦بو تاتفيْ يله٧٦ٞ ع ٞع يع مٞر  يرلصٞسرول و٤ٓ صٞسفر٤ صٞسٟ نهص٦ْٞ

ٌ تطصي٢ يلسريل.  نهص٦ْ

٣ٔ: تٞات  يٞ   و٤ يلبسير٤ ياآلتنرع  يل٨ٓ يشد٢ آل٦هٔ يلنْيسي يلفرع ي نشٞبو نٞر يد٤٦ٞ بٞرلم
ٔويٖ يل٨ٓ ي ْنو آلنيٞل ي ععٞر ٔوٞيٖ يلنْيسٞي  ٦يٞات   رعْتٞو  نتو يلعع٦ يل ن ٦ا ي ٣ْٞ  ٦ه٦ٞ 
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ٔيتً ٦يد٦س٤٦ ه٣ ي اف ي٤  ٦بي٤ يلهني  ي ععرن يلٓي٤ ا ي ْن٤٦  ٦ههان يد٦س٤٦ ي  نْسع يلن
٦يلهرعٌْ ت٦آلْ ٚبهرٍ تتفر٦ٍ ان٦ي ٦يسطٚرٚ بطاً يلفتٔ يلٚبيعيي يلنفرع ي يلت  تآلع٢ وساٞر٤ 

ٔنٞٞ  بٞٞٞي٤ نععٞٞٞرن 1يصٞٞ ا  ْين يلعن٢ٞٞٞ ن٦ ل هيٞٞر٣ بعن٢ٞٞٞ ٤٦ْ شٞٞٞ ن. ُٔ يلم طيَٞٞ ن٤ ناٞٞٞرٖ يلتْٞٞٞ
ٔيْ يلٚبيعيٞٞٞي ٦بتٞٞٞرل  ي ٞٞٞت ٟ صٞٞٞ طيرتم٣ برلهيٞٞٞر٣  ٔيٍ يايٞٞٞ يلتبٞٞٞري٤ ياآلتنٞٞٞرع  ه٦ٞٞٞ ي ٞٞٞت ٟ  ْٞٞٞ

ٌٔ يلعيٗ ي  يلآلنرعي ٦ٔ ٔعمر ع ٌٔ لتبٞري٤ ياآلتنٞرع  يٞ  نْيسٞي  بر عبرن يلت  تف و٤ هٓأ يلص٦ٞ
٣ٔ ياآلتنٞٞرع  ل نْيسٞٞي ٔيب  يلفرعٞٞ ي ن٦ بنعسٞٞع م ٞٞٔ يلمٞٞ يلفرعٞٞ ي يعدٖٞٞ نبْٞٞن ن٤ٞٞ يلنبٞٞرْى  يلفٞٞر

ٔتيًٞ يٞ  د٢ٞ شٞ ن  ٔيٙ يل٦طٌْٞ ٦يلت ٔيب  يلف اٞفيي  ٦ه٦ٞ ييتٞ ٔيي يلت  ته٣٦ ع يمٞر نيدٞرٔ يلفٞر يلآل٦ه
ٔتيبٞر ي٦آلْٞٞ يٞٞ  نعٞ أ يله٧٦ٞٞ يلسرٚهٞٞي  ٔتًٞٞ ييمٞر  ٦يهٞٞر ت طيَٞ نسٞٞو يعتبٞٔ يلٞٞسفٖ ع ٞٞع نسمٞر ٦طٌْٞٞ يت

ٌٔ سآلْٞٞهر عسْٞٞنر يشٞٞب2رٓيٞٞي . ٦يٞٞ  نْسٞٞرأ يله٧٦ٞٞ يل ٕين يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي باععٞٞٞرن ٦سفٖٞٞ يلفدٞٞ و نآلٞٞ
ٔوياٞٞ  ت ْنٞٞو آلنيٞٞل ي ععٞٞرن  ٔتًٞٞ نععٞٞروو بطيَٞٞ يصٞٞبا يله ًٞٞ ه٦ٞٞ يلعع٦ٞٞ يل يلآلا٣ٞٞ يل٨ٓٞٞ تت
ٔه٦اي ت ٣ْ ٦ا ت ٣ْ  ٦يلنْيسي يلفرع ي ه  نيعر طرلمر ي   ٦ه٦ ا ي ٣ْ ٦تستم  ولع نععرن ن

ٔتبٞٞي يلع يٞٞي   ٞٞي   ٔوراٞٞرٍ تسطْٞٞٔ ع٤ٞٞ يل ٔيتًٞٞ  ٔوياٞٞمر ٦يد٤٦ٞٞ تطتٞٞو ن ٔيتًٞٞ لمٞٞر  ولٞٞع ن٤ تصٞٞئ ن
.٧ٔ ٔتبي ن  ٔوراي ٦ا ٦ْسمر ن  يل ْني يلت  ليٖ ييمر 

يٍ يلٚبيعيٞي يلتٞ  ي٦آلْٞ ييمٞر يل٦طٌْٞ  ٔيب   ْ شبو يلنْيسي يلفرعٞ ي بٞرلن٦آل٦ْ ٦سآلْ دٓل١ يلفر
يٍ يلتٞٞ  تبْٞٞن ن٤ٞٞ ي ٢٦  ٔيتًٞٞ يلن٦آل٦ْٞ ٔيتًٞٞ يلنْيسٞٞي يلفرعٞ ي شٞٞبيمي نيعٞٞر بن ٔتيًٞ ٦تصٞٞئ ن ٦يلت

ٔوٞيٖ يلنْيسٞي يلفرعٞ ي ولٞع ٦تستم  ولع يلنرٌْ ي  يٍ دسابي  ٔتبرٚ يلن٦آل٦ْ ٦لع ٦ي ت يمر شبيو بر
ٕيومر  ٦سابي يله ً ولع نععرن يلب٤ْ  ٦دسابي يله٧٦ يلسرٚهي ولع  ٧٦ يلسفٖ يلبر يي   3نآل

ٔيتًٞ يل٦آل٦ْٞ  ٔيب   ْ شبو يلنْيسي يلفرع ي باععرن يلآلا٣ٞ ٦دٞٓل١ شٞبممر بن صطيا ن٤ يلفر
ٔدسر يلنٛمٔ يل ٞر ٔأ ٦لد٤ وٓي ت آل  ٦يسته سٞر ولٞع تط ي٢ٞ لبيسٞرٍ هٞٓي يلبسيٞر٤ ياآلتنٞرع  دنٞر تص٦ٞ

٦ ي اٞسي   ٕين  ناٞي تتنل٢ٞ يٞ : ي يرع٢ٞ  ٦ٓ يلنع ٣ يللرس  ل٦آلْسر نسو يهيٖ هٓي يلتبري٤ ولٞع نآلٞ
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ٕيومٞٞٞر  ناٞٞٞي  ٤٦ٔ ٦يلنآلره٤٦ْٞٞٞ  ٦يلنٞٞٞرلي٤٦  يتعٞٞٞا ٓل١ٞٞٞ يٞٞٞ   ٦لٞٞٞو:  يلنْيسٞٞٞي يلفرعٞٞٞ ي نآل ٦يلنهْٞٞٞ
٦ ي اسي  ٦يلن ٤٦ٔ ٦يلنآلره٤٦ْ  ٦يلنرلي٤٦   .ي يرع٢  ٦ٓ  1هْ

ٔين يٞ  ي ن٦ٔٞ يلعٛينٞي ل٣ٞ طن ٍٞ يلْٞي٤  ننٞر  ٦ ي  ير يرع٢ ه٣ يلطدنٞرن ٦يلنتعه ٤٦ٞ   ٦ٓ
ٔين  ٦يلن طس٤٦ٞ   ٦يلدتٞرًبرلسابي ل٦ٓ ي لاسي : ٦ه٣ يل ٚبٞرن  ٦يلب  ٞرن ٤٦ٔ ه٣ٞ     ٦يلشٞع ٦ يلنهْٞ

ٔيه ٨ٔ نآل  ٣ ي  ع ٣ يلطارً.يلطارً ٦يلنمسْا٤٦ ٦ي ٚبرن ٦يلنسآلن٤٦ ٦ ن٤ يآل

 ننر يلنآلره٤٦ْ: ه٣ يلنهرت ٤٦ ٦يلٓي٤ يعن ٤٦ ع ع طفٛ ي ن٤.

ٔه٣. ٔعرٌ ٦يلبرعي ٦ غي  ٦يلنرلي٤٦: ه٣ ندتاب٦ ي ص٢٦ ي  يلنْيسي نل٢ يلف طي٤ ٦يل

ٔبٍٞٞ  ٔبٍٞٞ ي ععٞٞرن د نٞٞر   ٔيب  يه٣٦ٞٞ ناراٞٞر ع ٞٞع نسٞٞو د نٞٞر   ٔأ يلفٞٞر و٤ هٞٞٓي يلتهاٞٞي٣ يل٨ٓٞٞ ن ٞٞ
ٔويٖ  ٟٔ  ٦د نٞر بعٍْٞ عسٞو درسٍٞ نعنٞرلم٣ ن صٞٞع ي ععٞرن ن٤ٞ يلعع٦ٞ يلٞ درسٍٞ نعنٞرلم٣ نشٞ

ٕين يلنْيسٞٞي ن٤ٞٞ يلهنٞٞي ولٞٞع يلهرعٌْٞٞ. ٔتيًٞٞ تفرعٞٞ   تتا ا٢ٞٞ ييٞٞو نآلٞٞ ٔتيًٞٞ هسٞٞر ت  ٦2ن٤ٞٞ ل٣ٞٞ يٞٞا٤ يلت
ْٔ ي  يلندٞر٤  ٔتيً هٓأ يل٦ٚيوٟ  با٤ يعل د٢ ي ٔويٖ ه٦ يل٨ٓ يت٦لع نمسي ت ٦نعسع هٓي ن٤ يل

ٔيي ٦يلٚبيعي ٔيتو يلفٚ ٔيب :  يل٨ٓ تهه و لو  ْ ي ٦ي ْيً يلتٞ  تٞاًْ بمٞر ٦يتعٞا هٞٓي يٞ   ٢٦ٞ يلفٞر
ٔوراي ٦يل ْني تتفرع٢ بطاً يٚٔ نه مر  ٦بطاًٞ ي ْيً  ٔيتً ي  يل و٤ ي  يلنْيسي يلفرع ي ن

ٔوٞٞيٖ يلنْيسٞٞي ه٦ٞٞ يل٨ٓٞٞ يعٚيٞٞو  3يلتٞٞ  تٞٞاْب٦ي بمٞٞر ٔتبٞٞي نعيسٞٞي ياٞٞتطهمر ٦   ن٨ ن٤ د٢ٞٞ وساٞٞر٤ لٞٞو ن
ٔتبي  ْني ن٦ ن ٔتبي ونر تد٤٦ ن ٔيتًٞ هٓأ يلن ٔويٖ ٦ن ًٔ ن٤ٞ يلٞ ٔيتًٞ تهٞ ٔوراٞي  سٞو هسٞر١ ن ٔتبي 

ٔتبٞي يلع يٞر   ٞي   ولٞع ن٤  ٔوراٞرٍ تسطْٞٔ ع٤ٞ  يل ٔيتً  ٔي   سو ت٦آلْ ن ٧ٔ دلي تبتعْ عسو   ي  ٦ن 
. ٧ٔ ٔتبي ن  ٔوراي ٦ا ٦ْسمر ن ٔيتً يل ْني يلت  ليٖ ييمر   تشبو ن

آلر٢ يلْي٤ ٔيب   ْ سٛٔ يلع ٚبهي يلطدر٣ ٦يلف افي ٦ ٌٔ ارنيي ي٦ععم٣ ي ي٤ يلفر  ني   سٛ
ٔتٞٞٞو يلٞٞٞع ٚبهٞٞٞي يلنستآلٞٞٞي٤ ٦يلنٞٞٞرليي٤ ع ٞٞٞع يسم٣ٞٞٞ يٞٞٞ  يْسٞٞٞع  ٣ٔ ياآلتنٞٞٞرع  يٞٞٞ  طٞٞٞي٤ درسٍٞٞٞ سٛ يلمٞٞٞ
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٣ٔ ياآلتنٞرع  ي٨ يلٚبهٞي يلتٞ  ت ٣ْٞ ٦ا  ٔيتً يم٣ ينل ٤٦ يلٚبهٞي يلتٞ  يتد٤٦ٞ نسمٞر  رعٌْٞ يلمٞ يلن
ٔي ع٤ يلٚبهي يلاف ع ٔدٞي  .ي٤ يلنْيسي يلفرع ي1ت ٣ْ يم٣ ا ياتبع٤٦ْ دلي ٔسي ٦نتط ه  نسٛني ن

ٔيب  يلفرعٞ ي هٞ   ٔويٖ يي ا٦ٟٞ ٦سبٞ  ينْيسٞي يلفٞر ٔهٞر تطٍٞ  ٦ٌٞ يلاٞ ٚي يلنٚ هٞي لٞ نسٛني برعتبر
ْٔ نعن٦ا لمر ٦ليٖ  سمر صرلطي ياععرومر صرلط٤٦ ٦يسنر ه٣ صٞرلط٤٦  ْٔ ٦ليٖ يلف نعن٦لي ل ف

ٔغ٣ ن٤ٞٞ ي٤ يلنْيسٞٞي  رونٞٞي براٞٞنمر ع ٞٞع يلن٦ٞٞيٚسي٤  برلساٞٞبي لهينتمٞٞر ياسمٞٞر  سمٞٞر صٞٞرلطي ٦لد٤ٞٞ بٞٞرل
آلٞٞر ع٤ٞٞ  ٌٔ ن٤ٞٞ يلاٞٞعرٌْ ٦لد٤ٞٞ ا ياٞٞتٚيع٤٦ ب ٦ٝٞٞ هٞٞٓأ يلاٞٞعرٌْ يٞٞ  يسفاٞٞم٣  ر تنٞٞسطم٣ دنيٞٞي دبيٞٞ

 يتطرْه٣.

ٌٔ نتيٞٞي بٚبيعٞٞي يلطٞٞر٢ ن٤ٞٞ يلعه٢ٞٞ   ٔيب  تشٞٞبو يلنآلتنٞٞل يلفرع٢ٞٞ برلآلا٣ٞٞ هٞٞ  يدٞٞ ٌٔ يلفٞٞر ي٤ يدٞ
 ٌٔ ٔي ٕٜ يلٚر ي يلطي٦يي بشد٢ طٞ ٨ٕ يل٨ٓ ي٦ ٔد ٌٔ يآلًٞ  ا٤ يله ً ه٦ يلعع٦ يلن ٔي ٦لد٤ٞ هٞٓأ يلطٞ

عٞر يلٞع  يفٞي  ٦ هسٞر١ ييعٞر ٦ْٔ يلْٞنرٝ ٦هرتٞر٤ يلعن يتٞر٤ ا يند٤ٞ ي٤ ت٦ْ ي٤ تهرٖ ع ع د٢ ٦ٛ
آل٢ ٦يطْ يآلً ي٤ يآلنعمنر دنر يآلنٞل يلطدنٞي ٦يلسب٦ٌٞ ٦ب٤٦ْٞ هٞٓي يٞر٤  يسارسي٤ ن ت في٤ ٦يسنر يل

ٔويٖ ب٦صفو   بر لو سشرٚ 2هٓأ يلنْيسي ل٤ تد٤٦ نْيسي نل ع شرن٢ يم٦ٞ يبعَٞ يلطيٞرٌ ي٤ٓ ير٤ يل
ٔتبرٚر ٦ليهر بد٢ عع٦ ن٤ٞ ياععٞرن يم٦ٞ  ٔتبٚ ي ي  نآلن٦ٜ يلآلا٣ ٦ لد٤ ب٦صفو ْنرغر يرسو ن
ياٞٞم٢ ع يٞٞو  رصٞٞي ٦يآلْْٞٞ  ٦ٞٞيأ عسْٞٞنر ت٦ش١ٞٞ ع ٞٞع ياسميٞٞرٔ  يٞٞرلنعسع يلنهص٦ْٞٞ ي٤ يله ًٞٞ يٞٞ  

ٕيوٞٞو ٔدًٞٞ يآل   ٦ه٦ٞٞ يلب٤ْٞٞ يف٠٦ٞٞ بهيٞٞي ياععٞٞرن دنٞٞرا ٦ تنرنٞٞر  يم٦ٞٞ يدن مٞٞر ن٤ٞٞ آلمٞٞي   هٞٞو ٦ ت
ٔدو ييمٞر عٌْٞ ن٤ٞ ياععٞرن دْٞيل يل٣ْٞ  روٟ ٦ ياعنر٢ يلت  يشر يدن مر يينر ي ت٘ بو ن٤ يل٦ٛ
ٞٞروٟ  ٔأ يٞٞ  ييع٢ٞٞ هٞٞٓأ يل٦ٛ ١ٔ غيٞٞ ٦ٕيْٞٞأ بٞٞو يرسٞٞو يه٣٦ٞٞ بٞٞٓل١ د ٞٞو يم٦ٞٞ يٓي يشٞٞر يلٞٞع يلآلا٣ٞٞ ٦ ت
ٔير ٦لدسمٞر نيعٞر ي ٢ٞ نسٞو  ٧ٔ ي ٢ٞ نسٞو دنٞرا ٦شٞ ٔوراٞي يله ًٞ نععٞرن ن ٞ ٦يلصفرٍ  ٦يهٞل تطٍٞ 

ٌٔدنٞرا  ٔه٦اٞر ل ه ًٞٞ نبرشٞ ٔتبٞي يد٤٦ٞٞ ن ٔيتًٞ ٦ناٞٞنرهر ن آلٞٞرٍ ٦ ن ٔير ٦لمٞر ْ ٔأ. ٦ شٞٞ ٔوياٞٞر ل يٞٞ ٦ 
ٞروٟ ٦ي عنٞر٢ برلساٞبي يلٞع  ٔويٖ لو ن٤ يلصفرٍ ٦ يل٦ٛ ٦هدٓي ه٦ طر٢ يلنْيسي يلفرع ي  يفيمر 
ٔيْ يلنْيسٞي  روفٞو ٦ نعنرلٞو برلساٞبي لبهيٞي ي ععٞرن يم٦ٞ يدن٢ٞ نيٞ ٔأ نر يشٞبو صٞفرٍ يله ًٞ ٦ٛ٦ غي
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ٔأ يٞٞ  بعٞٞٙ صٞٞفرتو ٦يعنرلٞٞو ا يٞٞ  ٓيتٞٞ ١ٔ غيٞٞ و  ٦يدن٢ٞٞ يينٞٞر ياتااٞٞٔ بٞٞو ن٤ٞٞ صٞٞفرٍ  يم٦ٞٞ يشٞٞر
ٔدو  يا ي  ييع٢ هٓأ يلصفرٍ ٦ياعنر٢ هٓي ه٦ سفٖ ي نٔ برلسابي  ل ب٤ْ طيَ ت عل  1يشر

ٔيْ  ٔهر نسو ب٤٦ْ ٦ياٚي دٞٓل١ يٞ  يلنْيسٞي يلفرعٞ ي يمسٞر١ ييٞ ٌٔ ل ه ً ٦ تت هع ي٦ين يععرنأ نبرش
ٔويٖ  ٕيهأ ي٤ تطت٨ٓٞٞ  ٌ ٦يت ه٤٦ٞٞ نسٞٞو يا٦ينٞٞٔ ب٤٦ْٞٞ ٦ياٞٞٚنبرشٞٔٞ يتصٞٞ ٤٦ بٞٞرل  سٞٞو يآلًٞٞ لد٢ٞٞ نآلٞٞ

ٔتيً ٦هٓي بنعسع ي٤ ٨ يهرن يععرن يلْيسي يلفرع ي د٢ يلع  ٔويامر يا٢٦ ع ع يلت بايعرلمر  ٦ٓ 
ل١ٞ دنٞر يسهٞرْ د٢ٞ ن٤ٞ يلدروسٞرٍ يلٞع نٞر ي٦ ٞو  ٔويٖ يا٢٦ ٦ٓ ن٤ ي٦ و  يلع ي٤ يت٣ ياسهيٞرْ يلٞع يلٞ

 يت٣ ياسهيرْ يلع يلابً ي ٢٦. ن٤ يله٧٦ يلع ي٤

٨ و ٔيْهٞر يل٨ٓٞ يْٞه ٤ نه٣ ي اٖ يلت  يه٣٦ ع يمر سٛر٣ يلنْيسي يلفرع ي ه٦ يلتعر٤٦ بٞي٤ يي
ٔيْ ٦نٛمٞٔ يلتعٞر٤٦  ب  ش١ يلع يلاعرٌْ يلطهيهيي ٦ليٖ يلع تطهي٠ يل ريرٍ يل رصي لصرلا ياي

٨ د٢ٞٞ عع٦ٞٞ يفتٞٞو يلتٞٞ  ياٞٞسٍْ يليٞٞو دنٞٞر يْٞٞه ٦ٛ ْٔ ٨ د٢ٞٞ يٞٞ ٔأ ٦هٞٞٓي  ه٦ٞٞ ي٤ يْٞٞه يٞٞ  يلآلا٣ٞٞ ٦ْ
ٔيْ  ٔيتًٞٞٞ بٞٞٞي٤ ييٞٞٞ ٔئ بتفٞٞٞر٦ٍ يلن ٔتدٕٞٞٞ ع يٞٞٞو يلنْيسٞٞٞي يلفرعٞٞٞ ي ٦ه٦ٞٞٞ يا ٞٞٞ يااٞٞٞرٖ يللٞٞٞرس  يل٨ٓٞٞٞ ت

ٔويٖ يلفرع٢ٞ يل٨ٓٞ يه٦ْٞ يلنْيسٞي ٦ يعن٢ٞ 2يل٦ْلي ٔتبي ياانع يٞ  يلنْيسٞي يلفرعٞ ي هٞ  ل ٞ ي٤ يلن
اآلتنرعيٞٞٞي ينٞٞٞٔ ع ٞٞٞع تطهي٠ٞٞٞ يلاٞٞٞعرٌْ  ه٢ٞٞٞ هٞٞٞٓأ يلنْيسٞٞٞي ٦ه٦ٞٞٞ ي ٣ْٞٞٞ ٦ا ي ٣ْٞٞٞ ٦هٞٞٞٓأ يلٚبيعٞٞٞي ي

روٟ ٦تس٦ٜ يلطرآلرٍ ياسارسيي ٦ه  ٚبيعي  ٔيي بابً تس٦ٜ يل٦ٛ ٦ٔ بيع  نعر يم  ع ٨ٔ ٦ٚ ٦ٔ ع
ٔوراٞي ٦نٞسم٣  بٞرعم٣ ينٞسم٣ نسفٚٞٔ ع ٞع يل ٔه٣ ٦ٚ تد٤٦ يلسرٖ داععرن يلب٤ْ يم٣ٞ نتفٞر٦ت٤٦ بفٚٞ

بد٢ٞ ن٤ يٚٔ ع ع يل ْني ٦ يلتعر٤٦ يل٨ٓ ته٣٦ ع يٞو يلنْيسٞي يلفرعٞ ي ه٦ٞ يلتعٞر٤٦ ع ٞع يل يٞٔ 
ٔيي يلنرْيي ٦يلنعس٦يي  يلنرْيي نل٢ يلتعر٤٦ ع ع نه٦نرٍ يلطيرٌ ن٤ ناد٤ ٦ن ٞبٖ ٦  ٦ٍٞ  ٦ٔ ع
ٔيٞي ٦  ٦نر يلع ٓل١ ن٤ يان٦ٔ يلنرْيي  ٦يل ئ يلنعس٨٦ نل٢ يلتعر٤٦ ع ع تطصٞي٢ يلع ٣ٞ ٦ يلنع
ٔهٞٞر  طتٞٞع يلن٤ْٞٞ يمٞٞ  يتعٞٞر٤٦ ع ٞٞع  يا ٞٞ ٠ يلفرعٞٞ ي ٦بٞٞٓل١ يرلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي ت ت ٟٞٞ ع٤ٞٞ غي

ٟٔ بٞٞرل ئ يلنٞٞر٨ْ يل٨ٓٞٞ ا يل ٔيب  ا يعٞٞ  يٞٞٔ يل٨ٓٞٞ ي٦ص٢ٞٞ يلٞٞع دنٞٞر٢ يلاٞٞعرٌْ يلطهيهيٞٞي ي٤ يلفٞٞر
يد٤٦ نصط٦بر بمْٟ نعس٨٦ يرع٢ ٦طهيه   ب٢ ي٤ يلنْيسي يلت  تا ٓ بمٞر يلآلرسًٞ يلنٞر٨ْ يهٞٚ 
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٧ٔ ي٤ تطهي٠ٞٞٞ يلاٞٞٞعرٌْ نسبلهيمٞٞٞر يلْٞٞٞسي٨٦ ٦ي  ٨٦ٔ نْيسٞٞٞي غيٞٞٞٔ يرعٞٞٞ ي طيلٞٞٞر٤ يلنع ٣ٞٞٞ يللٞٞٞرس  يٞٞٞ ٞٞٞ 
ٔهٞر ٦هٞ : ياآلتنٞرٜ يلنبسٞ  ع ٞع يلتعٞر٤٦ ع ٞٞع ل نْيسٞي ي لفرعٞ ي يد٤٦ٞ بعٌْٞ ع٦ن٢ٞ ابْٞ ن٤ٞ ت٦يي

ٔيٌْ ٦يا تبٞٞرٔ  يع٢ٞٞ يل يٞٞٔ بس٦عيٞٞو يلنٞٞر٨ْ ٦يلنعس٨٦ٞٞ يلشٞٞم٦يٍ  ٦يلهٞٞرو٣ يٞٞ  سفٖٞٞ يل٦ ٍٞٞ ع ٞٞع يا
ٔشيٌْ ٔويٖ يرع٢ ٨ٓ ن ي يرع ي ٦ي افي صطيطي  ي٤ٓ ي٤ يل ئ ياانع ه٦ٞ يل٨ٓٞ 1تطٍ ٢ٛ 

ٔيْ يلنْيسٞي يطه٠ يلاعرٌْ يلطهيه يي ٦هٓي يل ئ يد٤٦ نعس٨٦ ا نر٨ْ ا٤ برل ئ يلنعس٨٦ يب ل ييٞ
٦ٔيٞٞي تنٖٞٞ دٞٞ  يلآلٞٞرسبي٤ ا٤ يلنْيسٞٞي يلتٞٞ  ميلفرعٞٞ ي يلدرن٢ٞٞ يٞٞ  يلاٞٞعرٌْ ٦يلتٞٞ  تد٤٦ٞٞ ْسي٦يٞٞي ٦   

تاٞٞعع يلٞٞع تطهي٠ٞٞ يلاٞٞعرٌْ بٞٞرل ئ يلنٞٞر٨ْ يهٞٞٚ دنٞٞر  ٞٞر٢ يلنع ٣ٞٞ يللٞٞرس  يمٞٞ  نْيسٞٞي غيٞٞٔ يرعٞٞ ي 
ٔويٖ دٞٞٞٓل١ ٦آلًٞٞٞ يابتعٞٞٞر ْ ع٤ٞٞٞ د٢ٞٞٞ يلشٞٞٞم٦يٍ ٦يتبٞٞٞرٜ يله ًٞٞٞ يلسٞٞٞربٙ ل نْيسٞٞٞي يلفرعٞٞٞ ي ٦ه٦ٞٞٞ يلٞٞٞ

ٔهٞر  ٔي٠ يلصطيطر٤ يلع٦ين٢ يلت  ابْ ي٤ ته٣٦ ع يمٞر يلنْيسٞي يلفرعٞ ي ٦يللٞع ٓد ٔشْه٣ يلع يلٚ لي
ٔيب  سفاٞو ٦لد٤ٞ نٞل بعٞٙ  ٔيٟ يلفٞر ٔا٦ٚٞ بٞرعت ٔيٚ ٦ي ٔيب  ه  تشبيو بنر  رلو يي ٤٦ٚ ٦ اٞه يلفر

٠٦ٔ يلتٞٞ  ين تمٞٞر ع  يٞٞو يلبيوٞٞي يااٞٞ نيي يلتٞٞ  عٞٞرسع ييمٞٞر طيَٞٞ يه٢٦ٞٞ يللنع ٣ٞٞ يللٞٞرس :  يلنْيسٞٞي يلفٞٞ
ٔا٦ٚٞٞ  ي٤ يلتٞٞ  يتعٞٞر٤٦ نه مٞٞر ع ٞٞع ب ٦ٝٞٞ يلدنٞٞر٢  ٔيٚ ٦ يي ٤٦ٞٞٚ ٦ ن يلفرعٞٞ ي هٞٞ  دنٞٞر عسْٞٞ اٞٞه
٣ٕ ي٤ يد٤٦ٞٞ يه مٞٞر  رصٞٞي ٨٦ٓ يعٞٞرو٢ ٤٦ْ اٞٞرؤ  يا يٞٞٔ يل٨ٓٞٞ ه٦ٞٞ يلاٞٞعرٌْ يلهص٧٦ٞٞ ٦دٞٞٓل١ ي ٞٞ

ْ ي٤ يتعٞر٤٦ نه مٞر ع ٞع يلتنتٞل برلن ٞٓيٍ لٞيٖ يطتٞرآل٤٦ يٞ  ب ٦ٝٞ يلن٤ْ   ٤ يلنْيسي يلتٞ  يهصٞ
ٞر ع٤ٞ ي اٞفي يلي٦سٞر٤ عرنٞي يٞ   ٦لٞو  2غريتم٣ يلٞع آلنيٞل يلفعٞرو٢  ٔيب  هسٞر ي ت ٟٞ تنرن٩ ي٤ يلفٞر

٦ٔيي بآلرسً يلاعرٌْ يلْسي٦يي يلت   ٞر٢ بمٞر ي اٞفي يلي٦سٞر٤  ل٣ٞ آلع ٞو ل ن ٞي يلفرعٞ ي  باعرٌْ يا 
ٔيٞٞو ي اٞٞفي يلي٦سٞٞر٤ ب٢ٞٞ ي٤ يلنع ٣ٞٞ يللٞٞرس   ْٞٞ  ندرسٞٞي يٞٞ  تشٞٞبيو يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي هٞٞٓي شٞٞ ن ا  يع

ٔأ ن٤ ٦ط  يلبيوي ياا نيي يلت  عرٗ ييمر.  ن 
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٦ٚٔ عْيٌْ لهرٌْ ي نٞي نسمٞر ع ٞع اٞبي٢  لهْ ٦عل يلدلئ ن٤ يلع نرن يلنا ني٤ صفرٍ ٦ش
ٕي٣ يل  يفي ن٦ ٔويٖ باطدر٣ يلدترً ٦ يلاسي  اعي يلع ٣ ٦ ياٚ ٜ  ا ني  يلنلر٢: يلت يلهروْ ن٦ يل

ٔيٞٞي يلدرن ٞٞي لألنٞٞي يٞٞ  يلبيعٞٞي  يدٞٞٓل١ دٞٞر٤ شٞٞا٤  يلعه٢ٞٞ  اٞٞ ني يلآلا٣ٞٞ ٦ ٦تٞٞو ٦ دٞٞٓل١ ت٦ٞٞيئ يلط
ٔوٞيٖ يلنْيسٞي يلفرعٞ ي  سٞو يبسٞ   ٔيب  ن٤ شٌْ يينرسو برل٦ْٔ يلدبئ يل٨ٓ يسب ٞ  ي٤ يه٣٦ٞ بٞو  يلفر

ٔويٖ يل٦ْلي ه٦ٞ يله٦ٌْٞ ٦ي ا٦ٌٞ ع يو د٢ منرلو  ي  ٍي رني يلطد٣ يلفرع٢ ن٦ يلنآلتنل يلنلرل   ٤ 
ٔيي ٦ لٞٞيٖ يلنآلتنٞٞل يٍااٞٞ ن   ٔيْ بنْيستٞو يلفرعٞٞ ي ن٤ يٞٞسهٙ يلبشٞ ٔيب  ن ٔيْ نْيستٞٞو. ا٤ يلفٞٞر  يٞ
٦ٚٔ يلطهٞي  ٔي٠ يٍاتيٞر٤ بطٞرد٣ تت٦ٞئ ييٞو يلشٞ ل١ ع٤ ٚ يطاً ن٤ يلف٦عع يلت  در٤ يعيشمر ٦ٓ

ٕعرني ٦ ٔناٞو ٍيساٞر٤  ل  ٔوياٞر٩ ا ي ٔويٖ ل ع٢ْٞ ٦ يلص٠ْٞ بٞي٤ اٞرؤ يلسٞرٖ ٦يد٤٦ٞ  ل طدني يد٤٦ 
آلٞي نسٞو آلع٢ٞ  1م ٔ يص ٩  ٔويٖ يلفرع٢ٞ لْ ٔيب  بٞرل ٦بسرن ع ع ٓل١ٞ يٞر٤ ياهتنٞر٣ يلبٞرلل ن٤ٞ يلفٞر

ٕلٞي  ٔويٖ طيَٞ نسٞو شٞبو نس ٔويٖ ٦ياٞرْهر يد٤٦ٞ بفاٞرْ يلٞ ص ِ يلنْيسٞي نت٦ ٟٞ ع ٞع صٞ ِ يلٞ
ٔويٖ ي  يلنْي ٤ يٞ  يلآلاْٞ يل ٔا٢٦ٞ ٘( يه٢٦ٞ:   نا ٦يف ٕلٞي يله ًٞ ن٤ٞ يلآلا٣ٞ ٦يل سٞي يلفرعٞ ي بنس

ٓي ياٍْٞ ياْٞ يلآلا٣ٞ د ٞو نا ٦هٞ  يله ًٞ  ٔيب   2نع ي و٤ ص طٍ ص ا يلآلا٣ٞ د ٞو  ٦يف و٤ يلفٞر
ٔعيي يد٤٦  ٤٦ٔ ي٤ ياص ِ يلايرا  نه٣ْ ع ع ينص ِ ياآلتنرع   ٤ ص ِ يل ن٤ يلٓي٤ ي

ٔيعٞٞ   دٞٞٞٓل١ يٞٞا٤ يلن ٦ٚٔ ٦ يل٦يآلبٞٞرٍ بطيَٞٞٞ يسمٞٞر ل٦ٞٞٞ بصٞٞ ِ يل ع ٣ٞٞ يللٞٞٞرس   ْٞٞ ٦عٞٞل ن٤ٞٞٞ يلشٞٞ
٦ٔطٞ   ٔٚ يل ٦ٚٔ تد٤٦ وعريي ولع يلشٞ ٌٔ ولع ص ِ يلنآلتنل هٓأ يلش ٦ٔ تطههٍ  ٧ْ ٓل١ برلع
ٔوراٞٞي  ٔوٞٞيٖ يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي ا يند٤ٞٞ ي٤ يد٤٦ٞٞ ي٨ يساٞٞر٤ يتف٠ٞٞ ا٤ يل ٔيب : ٦ طيَٞٞ يه٢٦ٞٞ يلفٞٞر

ٌٔ ٦يلٚب ٔيْيٞيتد٤٦ بشيوي٤: نطْهنر ن٤ يد٤٦ برلفٚ ي٤  3ل نعْي٩ لمٞر  ٦يللٞرس  برلميوٞي ٦ يلن دٞي يا
ٔويٖ يلنْيسي يلفرع ي س٦عي٤: يطْهنر صٞفرٍ  ٔهر ي   هٓي يله٢٦ ي٦عا لسر يلصفرٍ يل٦يآلً ت٦يي

ٔيٌْ. ٔيي  ٦يللرسيي صفرٍ ندتابي برن  يٚ
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 أوال8 الصفات الفطرية8

ٔيب  ي٨ يسٞٞٞو يآلًٞٞٞ ي٤ تت٦ٞٞٞئ يلستٞٞٞر عشٞٞٞٔ يٞٞٞ ٔيٞٞٞي يٞٞٞ  يلٞٞٞٔ   طيَٞٞٞ ي٤ يلفٞٞٞر ويٖ ي٨ تد٤٦ٞٞٞ يٚ
ي٩ بمر ٦ه  درات :   ٦ْٕ ٌٔ ٦يلٚبل  ٦ي٦لْ ن ٔي٠ يلفٚ  نسبعلي ع٤ ٚ

ٔوراي بام٦لي  -1 ٌٔ يطيرن يل  ن٤ يد٤٦ تر٣ ياععرن ٦يله٧٦ يلآلانرسيي طتع يندسو نبرش
ي٤ يد٤٦ برلٚبل آليْ يلفم٣ ٦يلتص٦ٔ لد٢ نر يهر٢ لو  لد  يت هرأ بفمنٞو ٦يفم٣ٞ نٞر يهصْٞأ  -2

 يلهرت٢
ٔدٞو يٞ  يلآلن ٞي يٞ  بدٞرن ن٤ يد٤٦ آليْ يلطفٞٛ ل -3 ٔيأ ٦ لنٞر ياٞنعو ٦لنٞر يْ نٞر يفمنٞو ٦لنٞر يٞ

 سارأ
ٔن٧ يلش ن باْسع ْلي و ي٤ٚ لو ع٢ يلآلمي يلتٞ  ٢ْ ع يمٞر  -4 ي٤ يد٤٦ آليْ يلفٚسي ٓدير٩ يٓي 

 يلْلي٢ 
ٌٔ ب ي ر ٦يصيطر٩  -5  ن٤ يد٤٦ طا٤ يلعبر
يٞو يلدْٞ يل٨ٓٞ ي٤ يد٤٦ٞ نطبٞر٩ ل ع ٣ٞ ٦يلتع ٞي٣ ٦ يااٞتفرٌْ  ا يهلنٞو تعًٞ يلتع ٞي٣  ٦ ا -6  يٓه

 1يسرلو نسو

ٌٔ( ل عًٞٞ  -7 ٦ًٔ ٦يلنسد٦ِٞٞ  نتآلسبٞٞر بٞٞرلٚبل  يٚٞٞ ٔأ ع ٞٞع يلنٞٞاد٢٦ ٦يلنشٞٞ ي٤ يد٤٦ٞٞ غيٞٞٔ شٞٞ
 نب ٙ ل ٓيٍ يلدروسي ع٤ هٓأ ياشيرن 

 ي٤ يد٤٦ نطبر ل ص٠ْ ٦نب عر ل دًٓ  -8

ٔيهر ع٤ د٢ نر يشي٤ -9 ٔيني  نت  ي٤ يد٤٦ دبئ يلسفٖ نطبر ل د

ٔه٣ ٦يلْيسرٔ ٦ارؤ-10 ٔيٙ يلْسير هيسي عسْأ  ي٤ يد٤٦ يلْ  يغ

 ي٤ يد٤٦ برلٚبل نطبر ل ع٢ْ ٦نب عر ل آل٦ٔ ٦يلٛ ٣-11
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ٕيني ع٢ يايعر٢  نهْنر غئ  روٟ ٦ا ععيٟ يلسفٖ-12  1ي٤ يد٤٦  ٨٦ يلع

ٞٞي يلٞٞع  نٖٞٞ ي اٞٞر٣  ا٣ٞٞ نسمٞٞر يتع ٠ٞٞ برلآلا٣ٞٞ  ٔي ٔيب  يصٞٞسٟ يلصٞٞفرٍ يلفٚ ٦بمٞٞٓي يٞٞر٤ يلفٞٞر
ٌٔ ع ٞٞع  ب غٞٞي يلتع ٞٞي٣ ٦يلفٚسٞٞي ٦ ا٣ٞٞ ي ٞٞٔ يتع ٠ٞٞ بٞٞرلتع ي٣ ٦ ا٣ٞٞ يتع ٠ٞٞ برلعه٢ٞٞ ٦ ا٣ٞٞ يتع ٠ٞٞ برلهْٞٞ

ٞٞيٖ نْيستٞٞو يلفرعٞٞ ي  ٔو ٔٚمر يلنع ٣ٞٞ يللٞٞرس  ع ٞٞع  ٦ ا٣ٞٞ يتع ٠ٞٞ بٞٞر   ٠  ي٤ يلصٞٞفرٍ يلتٞٞ  يشٞٞت
ٔيتٞو ٦دٞٓل١ هٞ   ٔيٞي يلتٞ  يعٞريمر يي ٤٦ٞٚ ع ٞع طٞرد٣ آلنم٦ شبيمي يلع طْ دبئ برلصفرٍ يلفد

٦ٔي ي٤٦ ع ع يلطد٣ عسْ  نر يآلع ٦سو نتط ير بآلنيل يلفعرو٢.سفٖ يلفعرو٢ يلت  يعيفمر يل

 ثانيا8 الصفات االرادية 8

ٔيْيي  ٦ ْٞ  اٞنو  ٔويٖ يلنْيسي يلفرع ي ٦ه  يلصفرٍ يا ٦هٓي ه٦ يلس٦ٜ يللرس  ن٤ صفرٍ 
ٔويٖ يا٢٦ ٦ه٦ يلسب  يلنسٞٓٔ ٦يلفي ا٦ٟٞ يلدرن٢ٞ ٨ٓ  ٔيب  يلع س٦عي٤: يلس٦ٜ يا٢٦  ر٘ برل يلفر

ٌٔ ع٢ ياتصٞر٢ برلعه٢ٞ يلفعٞر٢   ٦هٞٓأ يلطرلٞي نلرليٞي يصٞعً تطهيهمٞر  ٦يلس٦ٜٞ يللٞرس : صٞفرٍ يلهْ
ٔويٖ يللرس  ٔا٢٦ يا٢٦ ي٦ يل ٔيْيي يلع س٦عي٤ س٦ٜ يا٢٦  2  يفي يل  ا٣ يلنع ٣ يللرس  يلصفرٍ يا

ٔويٖ يلنْيسٞي  ٔويٖ يا٢٦ ٦ه٦ ٓل١ يلش ٘ يل٨ٓ تآلتنٞل ييٞو د٢ٞ يلصٞفرٍ يل رصٞي بٞ  ر٘ برل
ٔويٖ يا٢٦ يلفرع ي ٦ه٦ ي  سفٖ يل٦ ٍ يلسب  ٦  يلفي ا٦ٟ ينر يلس٦ٜ يللرس  يم٦  ر٘ ب  يفٞي يلٞ

ل١ٞٞ لصٞٞع٦بي ييآلٞٞرْ شٞٞ ٘ ييٞٞو د٢ٞٞ يلصٞٞفرٍ يااراٞٞيي.  ٔويٖ يللٞٞرس  ٦ٓ ٔيب  بٞٞرل ٦يل٨ٓٞٞ اٞٞنرأ يلفٞٞر
ٔويٖ يا٢٦.  ٔويٖ يللرس  ه٦ يل  يفي ي  طرلي تعٓٔ ٦آل٦ْ يل  يرل

ٔيْيي:   يلس٦ٜ يا٢٦ ن٤ يلصفرٍ ين

٦ٚٔ ٦ه :  ٦يتنل٢ ي   ناي ش

ٔويٖ برلنعه٦اٍ د مر طتٞع يصٞئ عهٞ  ٦نعه٦ٞا برلفع٢ٞ يلشٔ  -1 ٚ يا٢٦: ٦ه٦ ياتدنر٢ عه٢ يل
ٔٚ ي ٘ يلفي ا٦ٟ ٦يلت  نعر  ٦بعْ ٓل١ ياتدنر٢  ٦تو يلنت ي ي غريي يلدنر٢ ٦هٓي  ٦هٓي يلش

                                                             
 111ص ، المرجع السابق -1
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ٔيب  ٦يي ٤٦ٞٞٚ ٠ٔ بٞٞي٤ يلفٞٞر ٦ٔطٞٞ  يل٨ٓٞٞ دٞٞر٤ يشٞٞد٢ يلفٞٞ ٔٚ يل ٔٚ يا٢٦  1ه٦ٞٞ يلشٞٞ ٦يٞٞ  هٞٞٓي يلشٞٞ
ٔيب  ي ٠ٔ بيسمنٞر سآلْ ي٤ يلفر ٔنٖ يلنْيسي يلفرعٞ ي ٦ا يفٞ ًٔ ي٦ا بي٤ يلسب  ٦يلفي ا٦ٟ يل٨ٓ ي ه

يا ير٤ يلسب  ياتعن٢ ن ي تٞو يلتٞ  ا تشٞبو ن ي ٞي يلسٞرٖ يلعٞرْيي٤ براتصٞر٢ برلعه٢ٞ يلفعٞر٢ 
ٔي٠ عه و يلنتسه٢ يل٨ٓٞ يتط٢٦ٞ يلٞع عه٢ٞ برلفع٢ٞ ل٣ٞ يلٞع  بيسنر يتصر٢ يلفي ا٦ٟ بو ت٣ ع٤ ٚ

صٞٞر٢ ٦يالتهٞٞرن يٞٞرلسب  ٦يلفي ا٦ٟٞٞ يلطدنٞٞي عسْٞٞهنر تفٞٞيٙ ع٤ٞٞ يلعه٢ٞٞ عه٢ٞٞ ناٞٞتفرْ عسْٞٞ يات
ٔيي يلطهي ي  ٓيتمر. ْٔي٤ براتصر٢ بو ٦بٓل١ تطص٢ يلنع  يلفعر٢ يمنر يسف

ٔوٞٞيٖ يلنْيسٞٞي  ْٞٞ 2ي٤ يهٟٞٞ ع ٞٞع د٢ٞٞ يع٢ٞٞ يند٤ٞٞ ي٤ يب ٞٞل بٞٞو يلاٞٞعرٌْ -2 : ٦نعسٞٞع هٞٞٓي ي٤ يد٤٦ٞٞ 
ٔيي ٦يلع نيي يلت  ت٦ص٢ يلع يلاعرٌْ ٦ ْ عبٔ ع٤ هٓي  يات٦يع يلطص٢٦ ع ع يلفعرو٢ يلسٛ

ٔيب  ي  دتربو تطص٢ يلاعرٌْ به٦لو:  ياشيرن ياسارسيي يلتٞ  يٓي طصٞ ٍ يٞ  يان٣ٞ ٦يٞ   يلفر
 ٧ٔ يلن٤ْٞٞ طصٞٞ ٍ بمٞٞر يلاٞٞعرٌْ يلْٞٞسير يٞٞ  يلطيٞٞرٌ يا٦لٞٞع ٦يلاٞٞعرٌْ يلهص٧٦ٞٞ يٞٞ  يلطيٞٞرٌ يا ٞٞ

ٔيي  يلفعرو٢ يل  هيي  ٦  ٔيي  يلفعرو٢ يلفد ٔبعي يآلسرٖ يلفعرو٢ يلسٛ  .3يلصسرعرٍ يلع نيي ي
ٌٔ ب ارسو ع ع ٦آل٦ْ يلت ي٢ برله٢٦ لد٢ نر يع نو -3 ٦نعسع هٓي يسو يسب   ع ٞع  4ي٤ يد٤٦ لو  ْ

ٔويٖ يلفرع٢ٞ  ٚيبٞر  ٔيْٞ ٦هٞٓي يتٚ ًٞ ي٤ يد٤٦ٞ يلٞ ٔشرْ لد٢ نر ي ٔويٖ ي٤ ينت ١ ن٦هبي يا يل
٦ٟٔ  ٦لو يصرطي يل ار٤ ٦عرلنر ي  سفٖ يل٦ ٍٞ بااٞرليً يلن رٚبٞي يل٦يآلًٞ يتبرعمٞر يٞ  يلٛٞ

ٔين ٦يل ٚبرن ٦يطٚ  ٔيب  ٦يي ٤٦ٚ يل٨ٓ هرآل٣ يلشع ٠ٔ ي ٔ بي٤ يلفر ٦يلطراٍ يلن ت في ٦هٓي ي
ٕلتم٣ .  ن٤ نس

ٔشرْ يلع يلاعرٌْ ٦يلع يلعنر٢ يلتٞ  بمٞر تب ٞل يلاٞعرٌْ ٦نعسٞع  -4 ٌ يا ٌٔ ع ع آل٦ْ ي٤ يد٤٦ لو  ْ
ٔويٖ يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي  ٦ٌٞٞ ي سٞٞرٜ تآلع٢ٞٞ د٢ٞٞ ن٤ٞٞ ياٞٞتنل يليٞٞو ي٤ يه٣٦ٞٞ بفع٢ٞٞ  هٞٞٓي ي٤ يد٤٦ٞٞ لٞٞ

 ٌٔ ٔأ ي٤ يه٣٦ٞٞ بمٞٞر نبرشٞٞ يلشٞٞ ن يلنٚ ٦ًٞٞ نسٞٞو ٦هٞٞٓأ  ٦ٌٞٞ يا سٞٞرٜ لآلع٢ٞٞ د٢ٞٞ ن٤ٞٞ ياٞٞتنل  ٦ينٞٞ
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ٔيتٞٞو  اٞٞرليً يلن رٚبٞٞرٍ يلنٚ ٦بٞٞي بد٢ٞٞ ص٠ْٞٞ ن٤ٞٞ يلسٞٞرٖ  ٔوٞٞيٖ يلنْيسٞٞي بنع ل١ٞٞ لٞٞتند٤  ٦ٓ
٠ٔ يلن٦صٞٞ ي  ٔشٞٞرْ يلٞع يلاٞعرٌْ ٦يلٞٞع يلٚٞ ٔوٞيٖ يلنْيسٞٞي هٞ  يا ٦ينت دٞو  ٦ٌٞ يا سٞٞرٜ ٦نمنٞي 

ٔيب  يٞ   يليمر ٔيْ يلنْيسي يلٞع يلاٞعرٌْ. ي٤ يلفٞر ٔأ ن٤ يي ٔشرْ غي ٌٔ ي ٦لمٓي يآلً ي٤ تد٤٦ لو  ْ
ٔي برناٞٞ ٣ يل٨ٓٞٞ يسٞٞر٨ْ برلْٞٞع٦ٌ يلٞٞع اٞٞبي٢ ي  برلطدنٞٞي ٦يلن٦عٛٞٞي يلطاٞٞسي   ٔٚ نتٞٞال هٞٞٓي يلشٞٞ
ٔب١ٞٞ برلطنٞٞي ٦يلن٦عٛٞٞي يلطاٞٞسي ٦آلٞٞرْلم٣ بٞٞرلت  هٞٞ   طيَٞٞ  ٞٞر٢ ي  تعٞٞرلع:   يْٜ يلٞٞع اٞٞبي٢ 

ٔب  .١1 ه٦ يع ٣ بن٤ ٢ٛ ع٤ ابي و ٦ه٦ يع ٣ برلنمتْي٤ يطا٤ ي٤ 
5- )ًٔ ٕويٞٞرٍ  يعنٞٞر٢ يلطٞٞ ٌٔ يعنٞٞر٢ يلآل ٌ لبٞٞرٍ ببْسٞٞو لنبرشٞٞ : ٦هٞٞٓي يعسٞٞ  يسٞٞو 2ي٤ يد٤٦ٞٞ لٞٞو آل٦ْٞٞ

ٔويٖ يلفرع٢ٞٞ  سٞٞو ه٦ٞٞ يلهروْٞٞ ياع ٞٞع لآلي٦شٞٞو لمٞٞٓي يآلًٞٞ يا  ابْٞ ي٤ تت٦ٞٞئ يلشٞٞآلرعي يٞٞ  يلٞٞ
ٔأ ٔٚ نصْٞ ٦ًٔ ٦ي٤ يد٤٦ٞ نهْٞينر ٦هٞٓي يلشٞ ٔا٢٦ٞ ي رٟ ن٤ يلطٞ صٞ ع ي   -ياٞ ن  ا٤ يل

١ٔ. -ع يو ٦ا ٣  در٤ ي٦آلْ ْيونر ي  نهْني يلآلي٦ٗ ي  يلنعر

ٔويٖ يلفرع٢ ٦ه   ٔيب  ي  يل ٔٚمر يلفر ٔيْيي يلت  يشت ٦ٚٔ يا ٦هٓأ ه  يلس٦ٜ يا٢٦ ن٤ يلش
ٔي٠ يلعه٢ ٔتبي يلفي ا٦ٟ يلنتص٢ برلعه٢ يلفعر٢ ع٤ ٚ ٔويٖ يلسب   ٦ن ٔتبي يل  تنل٢ ن

ٔويٖ ي من الصفات االرادية8 اما النوع الثان يم٦ يلس٦ٜٞ ن٤ٞ يلصٞفرٍ يلتٞ  ت ٞ٘   يفٞي يلٞ
ٔيول ٦يلاس٤ يلت  اسمر ٦  ٔويٖ يا٢٦ ٦ يمت٨ْ برلش ٔويٖ ي  ٟ يل ٔويٖ يللرس  يمٓي يل يا٢٦ ي٦ يل
ٔويٖ يللٞٞرس  يل٨ٓٞٞ ي  ٟٞٞ يا٢٦ ن٤ٞٞ يآلتنعٍٞٞ ييٞٞو ن٤ٞٞ  ٔيب :  ٦يد٤٦ٞٞ يلٞٞ يتعٞٞا ٓل١ٞٞ يٞٞ   ٢٦ٞٞ يلفٞٞر

ٔيو ٔيوٚ ٦هٞٞٞ  ن٦لْٞٞٞأ ٦ صٞٞٞبرأ ت ١ٞٞٞ يلشٞٞٞ ٔأ ييٞٞٞو اٍٞٞٞ شٞٞٞ ٞٞٞي ٦يد٤٦ٞٞٞ بعْٞٞٞ دبٞٞٞ ٔي ٔيوٚ يلفٚ ٚ يعسٞٞٞ  يلشٞٞٞ
 3يلصفرٍ يلندتابي

ٔهر يلنع ٣ يللرس  ٦ه : ٦ٚٔ يلاٍ يلت  ٓد  ٦يلش
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ي٤ يد٤٦ طدينر: ي٨ ي٤ يد٤٦ يي ا٦ير ٓي طدني ٦ لدسو ليٖ لو يتصر٢ برلعه٢ يلفعر٢  -1
ٔي٠ يلن ي ي ٔي٠ يلعه٢ ٦ا ع٤ ٚ  ا ع٤ ٚ

ٔيول  -2 ٔهٞر يا٦ل٤٦ٞ ل نْيسٞي يلفرعٞٞ ي ي٤ يد٤٦ٞ عرلنٞر طريٛٞر ل شٞ ٦ يلاٞس٤ ٦يلاٞئ يلتٞ  ْب
 .      1نطتٓير بايعرلو د مر ط٦ٓ ت ١ بتنرنمر

ٔهاٞٞرن  يلتٞٞربع٤٦ لتسٛٞٞي٣ يبٞٞٓل١  ٔيول يلتٞٞ  اٞٞسمر يل ٦نعسٞٞع هٞٞٓي ي٤ يد٤٦ٞٞ طريٛٞٞر لآلنيٞٞل يلشٞٞ
ٔيول ع ع يت٣ ٦آلو.  يد٤٦ لو يلنآلر٢ طتع يطت٨ٓ بايعرلو ط٦ٓ هٓأ يلش

ٌ يا -3 ٔيعي ٦تد٤٦ٞ يينٞر ياٞتسبٚو ي٤ يد٤٦ لو آل٦ْ تسبرٚ يينر ا يطفٛ ع٤ يلا ٟ ييٞو شٞ
 ي  ٓل١ نطتٓير ط٦ٓ ياوني يا٦لي٤.   

 ْٔ ٔي ل ه٦يعْٞ ٦ يله٦ٞيسي٤ ب٢ٞ يهٞيٖ نٞرل٣ يٞ ٔويٖ ا يد٤٦ٞ نتدبٞ ٔٚ ي٤ يلٞ ٦يلنعسع ن٤ هٞٓي يلشٞ
ْٔ ييمر س٘ ع٤ يلا ٟ ي٨ يسٞو يٓي تعٞٓٔ ع يٞ و ييو س٘ ع٤ ا فو بنر يشبمو ن٤ يان٦ٔ يلت  ٦

٧ٔ يٓ در٤ هسر١ تشربو بي٤ ت ١ٞ يان٣ٞ  ٦ ت ١ٞ  ٔيول يلا ٟ ٦ي آلل يلع ش ينٔ نر ٦ل٣ يآلْ لو ط٢ 
ٔيول ييهيٖ ع يمر ٦هٓي نر يٚ ٠ ع يو ع نرن يا٢٦ برلهيرٖ.  يلش

ٟٔ يٞٞٞ  ٦ ٍٞٞٞ ن٤ٞٞٞ يا٦ ٞٞٞرٍ  -4 ٦ٔيٞٞٞي ٦ ٦ٌٞٞ ياٞٞٞتسبرٚ لنٞٞٞر اٞٞٞبي و ي٤ يعٞٞ  ٌ ي٤ يد٤٦ٞٞ لٞٞٞو آل٦ْٞٞٞ
ٌٔ ن٤ٞٞ يان٦ٔٞٞ ٦ يلط٦ٞٞيَْ يلتٞٞ  تطَْٞٞ ننٞٞر لٞٞيٖ اٞٞبي مر ي٤ ياٞٞئ ييٞٞو يا٦ل٤٦ٞٞ ٦ تد٤٦ٞٞ  يلطرعٞٞ

ٔير بنر ياتسبٚو ن٤ ٓل١ ص ِ طر٢ يلنْيسي.        نتط

ٔيل  ٌٔ ع ع يلسٛٔ ٦ يلتفدئ تانا لو بتشٞ ٔهيي ٦لو  ْ ٔويٖ يللرس   ٦نعسع ٓل١ ي٤ يد٤٦ ل 
 نبتدٔ ي  يان٦ٔ يلت  ل٣ٞ يطَْٞ نل مٞر يٞ  عمْٞ اٞ فو  ٦نٞر دٞر٤ يند٤ٞ ي٤ يطَْٞ نل مٞر لتع همٞر
ب٦ٛيهٔ ٦ شٞه٤٦ ناٞتآلٌْ ل٣ٞ تعمْٞهر عص٦ٔٞ اٞ فو يا٦ل٤٦ٞ ع ٞع ي٤ يد٤٦ٞ  صْٞأ ن٤ٞ ٓل١ٞ ه٦ٞ 

 ص ِ طر٢ يلنْيسي.
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ٔيول يا٦ليٞٞي٤ ٦يلٞٞع يلتٞٞ  ياٞٞتسبٍٚ بعْٞٞه٣ ننٞٞر  -5 ٔشٞٞرْ بٞٞرله٢٦ يلٞٞع شٞٞ ٌ ي ي٤ يد٤٦ٞٞ لٞٞو آل٦ْٞٞ
ٔويٖ يا٢٦ طيَ  1يطت٧ٓ ي  ط٦ٓه٣ ٦ٚٔ يلندتابي ل  ٔيبل ن٤ يلش ٔٚ يل ٔٚ يشبو يلش ي٤ هٓي يلش

ٔشٞرْ  ي٤ ٌٔ ع ٞع ي ٔويٖ يللرس  بر٤ تد٤٦ لو يلنهْٞ ٔٚو ي  يل ٔٚ يل٨ٓ يش ٔيب  يهصْ بمٓي يلش يلفر
ٔي٠ٞٞ  ٔشْٞٞه٣ يلٞٞع يلٚ ٔشْٞٞ يل٨ٓٞٞ ي ٔبٞٞع ٦يلنمًٞٞٓ لم٣ٞٞ ٦يلن ٔويٖ بنلربٞٞي يلن ٔيْ يانٞٞي ا٤ هٞٞٓي يلٞٞ ييٞٞ

 يلصطيا                          

6- ًٔ ٌٔ يعنٞر٢ يلطٞ ٌ لبٞرٍ ببْسٞو يٞ  نبرشٞ عسٞع هٞٓي ي٤ يد٤٦ٞ ع ٞع ٦ن 2ي٤ يد٤٦ لو آل٦ْٞ
ٔوياٞٞٞيي ٦ي٤ يد٤٦ٞٞٞ ندتاٞٞٞبر  ٔوياٞٞٞيي ي٨ يللرس٦يٞٞٞي نسمٞٞٞر ٦يل ٕبيٞٞٞي يل رْنٞٞٞي ٦يل ع ٣ٞٞٞ بد٢ٞٞٞ ياٞٞٞرليً يلط

 لن ت ٟ يس٤٦ يلهتر٢ 

 ٦ٚٔ ٔٚ يل ٞٞرنٖ ن٤ٞٞ شٞٞ ٔٚ شٞٞبيو برلشٞٞ ٌٔ ن٤ٞٞ يلشٞٞآلرعي ٦سآلْٞٞ ي٤ هٞٞٓي يلشٞٞ آلٞٞي دبيٞٞ ٦ع ٞٞع ْ
ٔويٖ يا٢٦.  يل

ٔيب  يتعا ي٤ نمن ٦ٚٔ يلت  ٦ععمر يلفر ي يلطرد٣ لياٍ ايراٞيي يطاًٞ ب٢ٞ ٦ن٤ هٓأ يلش
ُ ي٦ يلنل٢ٞ ياع ٞع يل٨ٓٞ يهت٨ْٞ بٞو  ه  نمني   هيي ييعر يم٦ ن٤ٞ يلسرطيٞي يل  هيٞي ينل٢ٞ يلسن٦ٓٞ
يلن٦يٚس٤٦ٞٞ ٦يلنلٞٞر٢ يل٨ٓٞٞ يطت٤٦ٓٞٞ بٞٞو يٞٞ  طيٞٞرتم٣ ٦يتبع٤٦ٞٞ  ٦ٚتٞٞو يٞٞ  آلنيٞٞل يعنٞٞرلم٣  ينٞٞر ن٤ٞٞ 

ٔويٖ ياع ع ل نْيسي ي٦ يل٦ْلي د م ٔيهأ ٦نارعْأ بنلربٞي يلسرطيي يلايرايي يم٦ ينل٢ يل ر ٦يد٤٦ ٦ٕ
ٔأ ٦يلٞ  ن٤ٞٞ   لمٞر بمٞٓأ يلٞع يصٞٞ ِ يلنْيسٞي ٦آل ًٞ يل يٞٔ يلٞٞع يه مٞر. لمٞٓي يآلًٞٞ  نسفٞٓي٤  ٦ينٞ
ٔويٖ هٓأ يلنْيسي يلفرع ي ي٤ يعن٢ ع ع آل ً يلن٦يٚسي٤ يليو بد٢ آلمْ ا٤ يارٖ اعرٌْ  ع ع 

ٔويام٣ ٦بٓل١ ٔيْ يلنْيسي ا تد٤٦ يص  يا يٓي يتبع٦ي  ٦ٌٚ  ٌٔ ع٤ هٓي يلطرد٣. يي  يصبط٤٦ ص٦

 ٌٔ ٔيْ ي٤ تآلتنل يلا ٚي د مر ي  يْ شٞ ٘ ٦يطْٞ ٦ي٤ ت تٟٞ يلنعن٦ٞ ٔيب  ي  ٦ْلتو ي ي٤ يلفر
آل٢ٞ  ٔيب  يمٞ  ٦ْلٞي  د مر ط٢٦ٞ هٞٓي يلن ١ٞ يل٨ٓٞ يت هٞع د٢ٞ تعرلينٞو ع٤ٞ يلعه٢ٞ يلفعٞر٢ ي٦ْلٞي يلفٞر

ٔبيٞي هٞهان ٦يطْ عدٖ يي ٤٦ٚ يل٨ٓ آلع٢ ا ٚي آلنيل يان٦ٔ ي  يْ يلف افي بٞر٤ ي د٤٦ٞ يٞ  ت
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ٞٞٞي  ٔي ٞٞٞي ٦بمٞٞٞٓي تد٤٦ٞٞٞ آلنم٦ ٌٔ يلعْيل ٔي ٔيٟ شٞٞٞ ٞٞٞرتم٣ نٞٞٞر يعٞٞٞن٤ ل شٞٞٞعً يشٞٞٞ يلف اٞٞٞفي ٦يٞٞٞ  تٞٞٞس٣ٛ طي
ٔيٚيٞي ٔيب  يمٞ  ٦ْلٞي ي٦ت٦  ٔيٚيي ينر ٦ْلٞي يلفٞر ٔاته ٔيب  تآل ٞع يٞ  1يي ٤٦ٚ ي ٔوراٞي عسْٞ يلفٞر ي٤ يل

ٔويٖ يا٢٦  ٦لدسو عس ْنر ٦آلْ صع٦بي يل٦يطْيي طيَ ه  ياص٢ ي  يلطد٣ يم٦ ل٣ يهب٢ يتعْْ ل
ٔويٖ يللٞرس  يل٨ٓٞ ه٦ٞ بنلربٞي   يفٞي  ِٔ ٦آل٦ْٞ يلٞ ٔٚمر  ي تٞ ي  تطهي٠ يلصفرٍ يلندتابي يلت  يشٞت
ٔأ يطا٤ ي تيرٔ ي  طرلي ع٣ْ ت٦ئ  ٔويٖ يللرس  .....يلتعْْ برعتبر ٔويٖ يا٢٦ طيَ يسو ي  يل ل 

ٔ ٞي يٞ  يلسٞي٤  ي٦ يٞ  اٞتي ٦ٚٔ يلندتابي ي  ش ٘ ٦يطْ  بطيَ يٓي ٦آلٍْ نتف ٦ٔي ه٣ٞ  يلش صٞر
 ٦ٚٔ ٔهارن يايرع٢  ٦ يتعا ٓل١ ي   ٦لو:  يرٓي ل٣ ي٦آلو يسار٤ ٦يطْ يآلتنعٍ ييٞو هٞٓأ يلشٞ يل
ٔوياي٤ يٞ  هٞٓأ يلنْيسٞي   ٔيوٚ يلبر يي در٤ هنر  ٦ لد٤ ٦آلْ يلسر٤. يطْهنر طدي٣ ٦ يللرس  ييو يلش

ٔ ٍ ي  آلنرعي ٦درسٍ يلطدنٞي يٞ  ٦يطْٞ ٦يللٞرس  يٞ  ٦يطْٞ ٦يللرلَٞ يٞ  ٦يطْٞ  ٔيبٞل يٞ   يرٓي تف ٦يل
ٔهارن يايرع٢   ٦2يطْ ٦يل رنٖ ي  ٦يطْ ٦يلارْٖ ي  ٦يطْ ٦درس٦ي نل  لني٤ درس٦ي ه٣ يل

ٔيوٚ يلاتي يٓي ل٣ٞ تآلتنٞل يٞ  شٞ ٘ ٦يطْٞ  ب٢ٞ درسٍٞ يلطدنٞي عسْٞ  ٦نعسع هٓي ي٤ ت ١ يلش
ٔ ٍ هٓأ يلصفرٍ  ٔدي بيسم٣.  ٦يٓي تف ٔيراي نشت يسار٤ ٦ بهيي يلصفرٍ يل ناي ي  يسار٤ ي ٔ يل

ٔٚ ي٤ يد٦س٦ي نتطْي٤ ي  يلمْٟٞ. ي٨ ي٤ د٢ٞ شٞ ٘ نٞسم٣ طص٢ٞ ع  ع اتي يش ر٘ ٦لد٤ بش
ٔورا . ٔهارن يايرع٢ ٦اني٦ برلنآل ٖ يل  ع ع  ص ي ن٤ يل صر٢ يلاٍ يد٦س٦ي ه٣ يل

ٔ ٍٞٞ عسْٞٞه٣ يل صٞٞٞر٢  ٔوراٞٞ  بنلربٞٞي آلٞٞرنل لألشٞٞ ر٘ يلاٞٞتي يلٞٞٓي٤ تف ي٤ هٞٞٓي يلنآل ٖٞٞ يل
ٔيب  ٦لد٤ يٓي يتف٠  ٔهر يلفر ٔيراي ٦درسٍ يلاٍ يلت  ٓد ٕن ن٤ يل ي  ٦ ٍ نر ي٤ ل٣ تد٤ يلطدني آل

ٔويٖ يلهٞرو٣ بٞانٔ هٞٓأ يلنْيسٞي لٞيٖ  ٦ٚٔ بهيٍ يلنْيسي يلفرعٞ ي بٞ  ن ١ٞ  ٦دٞر٤ يلٞ ييمر ارؤ يلش
ٔعي ل مٞ ١  يٞر٤ ل٣ٞ يتف٠ٞ ي٤ ي٦آلْٞ طدنٞر تعٞرٟ يلطدنٞي يليٞو ل٣ٞ  ل١ تد٤٦ يلنْيسي نع بن ١ ٦ٓ

ٔوراٞي ٦يلطد٣ٞ   ي٤ يلطدنٞي يٞ  س3ٔٞٛت بَ يلنْيسٞي طتٞع تم ١ٞ ٔٚ يااراٞ  لدنٞر٢ يل ٔيب  يلشٞ يلفٞر
ٔويٖ ع٢ يلطهيهي نمنر در٤ ياععرن يلٓي٤ يعن ٤٦ نعو  يرلطدني ه  يه٣ٞ نٞر ياٞتهي٣ بٞو  ه٦ يل
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ٔوياٞٞمر ٦ نفم٣٦ٞ يلطدنٞٞي عسْٞ يلنع ٣ٞ يللٞٞرس  هٞ  ياتطٞٞرْ  ٔأ يٞ   ين٦ٔٞ يلنْيسٞي ٦يه٣ٞٞ نٞر يآلًٞٞ ت٦ٞيي
ٔي٠ يله٦يسي٤ يلسرٚهي ٦ي ٔيتٞو ي٤ برلعه٢ يلفعر٢ ع٤ ٚ لنت ي ي عدٖ يي ٤٦ٚ يل٨ٓ ٓدٔ يٞ  آلنم٦

ٔي١ يلنعه٦ٞاٍ ٦يلنعٞرس  يلد يٞي ٦ يلنل٢ٞ  ينعسٞع  يلطدني ه  ت٦يئ يلطراي يلارْاي يلت  تتيا يْ
ٔيب  ٦ يي ٤٦ٞٚ ن ت فٞٞي٤ تنرنٞر طيَٞ يسمٞر عسْٞ يلنع ٣ٞٞ يللٞرس  هٞ  يلصٞفي يلتٞٞ   يلطدنٞي عسْٞ يلفٞر

ٔيراي يلنْيسي ٦ا ت٦آلْ صٞ ٔهر ي   ٧ٔ تط٢ٞ ندرسمٞر ي٦ تع٦عٞمر يمٞ  ن٤ٞ يااٖٞ يآلً ت٦يي في ي ٞ
ٔتدٕ ع يمر يلنْيسي يلفرع ي  يلعرني يلت  ت

ٔبٞٚ يلاٞ ٚي  ٖٔ ع٢ٞ  ْٔ يلع يسو در٤ يشْ يلطٞ ٔيب  بي٤ يلسٛر٣ يلن د  ٦طد٣ يلف ٔبٚ يلفر ا ي
 ٦ٚٔ ٔه٣ يه٣ٞ يلشٞ ْٔي در٤ ي٦ آلنرعي برعتبٞر ٌٔ ت٦يئ يلطدني ي  يلطرد٣ ي ٦ٔ ٔيي يردْ ع ع ع برلنع

ٔيْ ٔأ يٞ  آلنيٞٞل ياط٦ٞٞي٢ طتٞع يٞٞتند٤ يلطٞٞرد٣ ن٤ٞٞ ي٤ يا ٔٚ يآلًٞٞ ت٦ٞٞيي يٞي ع ٞٞع ياٚٞٞ ٠ يمٞٓي يلشٞٞ
ٔاي يلا ٚي ٦ع ع تسٛي٣ طيرٌ يلن٦ٞيٚسي٤  ٌٔ ع ع ننر يْئ شه٤٦ يلنْيسي ي٦ يل٦ْلي ٦تد٤٦ لو يلهْ

ٌٔ ٔيب  يدْٞ ٦بشٞد٢   1ن٤ يآل٢ يلطيرٌ يلفرع ي يلتٞ  تطه٠ٞ يلاٞعرٌْ يٞ  يلطيٞرٌ يلْٞسير ٦يا ٞ ي٤ يلفٞر
ٔي ل١ٞٞٞ لنٞٞٞر لمٞٞٞر ن٤ٞٞٞ يهنيٞٞٞي لآلع ٞٞٞو يتنتٞٞٞل صٞٞٞ ٌٔ ت٦ٞٞٞئ صٞٞٞفي يلطدنٞٞٞي يٞٞٞ  يلطٞٞٞرد٣ ٦ٓ ٦ٔ ا ع ٞٞٞع عٞٞٞ

ٌٔ ع ٞع ت٦آليٞو ين٦ٔٞ يل٦ْلٞي بشٞد٢ نٞس٣ٛ ٦طدٞي٣  ٦ا٦ٞين دٞر٤ هٞٓي يلطٞرد٣ يتنل٢ٞ  برلا ٚي  ٦ يلهْٞ
ٔيٞٞي ن٤ٞٞ يه٣ٞٞ يااٖٞٞ يلتٞٞ  تعٚٞٞع  ٔبٚ يلاٞٞ ٚي برلنع ٔوراٞٞ ( يٞٞ ْٔ ي٦ يلآلنرعٞٞي يلنآل ٖ يل يٞٞ  يلفٞٞ

ٌٔ ع ٞٞع تط ٔويٖ يلهْٞٞ ٟٔ ل ٞ هي٠ٞ يلاٞٞعرٌْ لشٞٞعبو ٦درسٍٞ نْيستٞٞو هٞٞ  يلنْيسٞي يلفرعٞٞ ي طتٞٞع ا تسطٞٞ
٨ٔ يٞ   بعْ نٌْ ٦ تتعٙٔ ل م ١ ستيآلي ع٣ْ ت٦ئ يلطدني ي  يلطرد٣ لمٞٓي يرلطدنٞي نهه٢ٞ آل٦ٞه

 .ت٦ل  يلطد٣ ٦ تْبئ ين٦ٔ يل٦ْلي

ٔوٞٞيٖ  ٦ٚٔ يلتٞٞ  يآلًٞٞ ي٤ يتنتٞٞل بمٞٞر  ٔيب  دٞٞر٤ نلرليٞٞر يٞٞ  ٦عٞٞعو يلصٞٞفرٍ ي٦ يلشٞٞ ي٤ يلفٞٞر
ٔويٖ يلفرع٢ٞٞ يل٨ٓٞٞ يط ٣ٞٞ بٞٞو  يهْٞٞ يلنْ آلٞٞي تعٞٞٓٔ ع يٞٞو ٦آل٦ْٞٞ يلٞٞ يسٞٞي يلفرعٞٞ ي طيَٞٞ ٦ص٢ٞٞ يلٞٞع ْ

ٔٚ ل طدنٞي  ٌٔ يلبٞرلل ع ٞع شٞ ٔٚ ي  هٓي يلطرد٣ يلفرع٢ ت٦يئ يل صر٢ يالسٞ  عشٞٔ ٦نٞل دلٞ يشت
٨ يلٞٞع هٞٞ ١  ٔويٖ يْٞٞه ٔٚ يلطدنٞٞي يٞٞ  يلٞٞ ٔيوٚ يلندتاٞٞبي طيَٞٞ يعتبٞٞٔ ي٤ ع٣ْٞٞ ٦آل٦ْٞٞ شٞٞ ن٤ٞٞ يلشٞٞ
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ٔوٞيٖ يلنْيسٞي يلنْيسي ٦لد٤ ن٤ آلمي ي ٔهٞر يٞ   ٦ٚٔ يلتٞ  يآلًٞ ت٦يي ٧ٔ سآلْٞأ  ْٞ ي فٟٞ ن٤ٞ يلشٞ  
ٔيوو يلنلرليي ي  هٓي يلصْْ ًٔ ن٤ يل٦ي ل ٦ ياتعْ ع٤ م نل تاديْ يلنع ٣ يللرس   1يلفرع ي ٦بْي يه

ٔٚ يلطدني بر٤ يت٦ئ ي  طرد٣ نْيسي يلفرعٞ ي يرسٞو دٞٓل١ ٦بشٞد٢ شْٞيْ يدْٞ ع ٞع يهنيٞي  ع ع ش
ٔيول ع  ٔأ ي  يتبرٜ يلاس٤ ٦يلش ٔٚ  ْ ٓد ع ن ١ يلاسي ٦يلت  آلرن بمر يا٦ل٤٦ ٦در٤ دٓل١ هٓي يلش

ٔيْيي ٦ طتع يلندتاٞبي ٦ي٤  ٔويٖ يللرس  ٦نل ت فيفو ل صفطرٍ يلٚبيعيي ٦ يا ٔويٖ يا٢٦ ٦ يل يل
ٔهارن يايرع٢. ٔ ي٤ يد٤٦ يه٣ يل  ٦آلٍْ ي  يش ر٘ نتف

 8مكانة الحاكم في الدولة وطبيعة نظام الحكمالمطمب الثالث8 

ٔيب  تدن٤ ي  يلطرد٣ يل٨ٓ يطدنو طيَ يسٞو يٓي دٞر٤ يلطٞرد٣  ي٤ ع ي يلنآلتنل ي  سٛٔ يلفر
ٔناٞٞمر ٦دٞٓل١ يط٦ٞٞي٢ يلن٦ٞيٚسي٤ يل رعٞٞعي٤  صٞرلطر صٞٞ ا يلنآلتنٞل ٦صٞٞ طٍ ين٦ٔٞ يل٦ْلٞٞي يلتٞ  ي

ًٔ طب٢ٞٞٞ يان٤ٞٞٞ ٦يستشٞٞٞٔ يلٛ ٣ٞٞٞ  لطدنٞٞو ٦يٓي نٞٞٞر دٞٞٞر٤ يلطٞٞٞرد٣  يراْٞٞٞي ياٍْٞٞٞ ين٦ٔٞٞٞ يلسٞٞٞرٖ ٦يعٞٞٞٚ
ٔيْ لنْيستٞو يلفرعٞ ي ي٤ يد٤٦ٞ  ٦ياعٚمرْ لألغ بيي ٔيب   ْٞ ي يلارطهي ن٤ يلن٦يٚسي٤ لمٓي ير٤ يلفٞر

ٔي ل ٦ي ل يالي٣ يلنفآلل يل٨ٓٞ دٞر٤ يعيشٞو يلنآلتنٞل  ل١ سٛ ٔأ ن٤ يلطدر٣ ٦ٓ ٔويٖ يتنيٕ ع٤ غي لمر 
ٔه٣ بطه٠٦ٞ  ٔأ ٦ياٞتمتر ياا ن  مسٓي١ ٦بابً تا ٚ يلنا ٚي٤  ع ع ٓل١ٞ يلنآلتنٞل ٦عبٞلم٣ بٞان٦

ٕيعم ٔيْ ٦سٞٞ ٌٔ ٦يلنٞٞر٢يايٞ ٔيب  لنْيستٞو يلفرعٞٞ ي ي٤ يٞٞسهٙ   ٣ ع ٞع يلاٞٞ ٚي ٦يلشٞم ٔيْ يلفٞٞر لمٞٞٓي يهْٞ ي
ٔي٠ٞٞٞ  ل١ٞٞٞ ع٤ٞٞٞ ٚ ٔيي ٦لٞٞٞيٖ يلنآلتنٞٞٞل يااٞٞٞ ن  يطاًٞٞٞ ن٤ٞٞٞ يلف٦عٞٞٞع يلتٞٞٞ  دٞٞٞر٤ يعيشٞٞٞمر ٦ٓ يلبشٞٞٞ
ٞٞٞيٖ يد٤٦ٞٞٞ يلع٢ْٞٞٞ ٦يلص٠ْٞٞٞ ن٤ٞٞٞ  ٔو ٕعرنٞٞٞي ٦ل طدنٞٞٞي  ٦ٚٔ يلطهٞٞٞي ل  ياتيٞٞٞر٤ بطٞٞٞرد٣ تت٦ٞٞٞئ ييٞٞٞو يلشٞٞٞ

ٔويٖ يلنْيسٞي يلفرعٞ ي ندرسٞي  رصٞي  سرا٢ي٦ل٦يرتو يا٦لع بي٤ ارؤ يل ٔيب  لٞ هٞٓي يهْٞ يعٚٞع يلفٞر
 طيَ يبس  ع يو د٢ ينرلو ٦يع ٠ ع يو د٢ يهنيي.

ٕلي يله ً ي  يلب٤ْ ٦يتعا ٓل١ ي   ٦لو:  ٔيب  دنس ٔويٖ يلفرع٢ ي  نْيسي يلفر ي٤ ندرسي يل
ٔويٖ ي  يلب٤ْ ه٦ برلٚبل يدن٢ يععروو ٦يتنمر ي  سفاو ٦ي» ينر ي صو ٦لو ٦دنر ي٤ يلعع٦ يل

١ٔ عع٦  ٔويٖ يلنْيسي م ٔ نيع و ن٤ د٢ نر يشر ٔوياي ننر ٦ْسمر دٓل١   ٧ٔ ٦سو يععرن ي  ٦ْ
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ٔأ ييع و  ١ٔ ييو غي ٕين يلنْيسي يينر ي صو ٦لو ن٤ د٢ نر يشر ٦سو ه٦ يدن٢ يآل ٔه٦ا٤٦ ٦ْ  ٣٦ ن
ٔي٤ ٔنا٤٦ ي  ٌٔ ٦ 1«لو ٦ي ٔيْ برلٚبل يلٚبيعي ي٦ يلفٚ ٔويٖ يله ً ٦ي ٔيْ هسر برلعع٦ يل يلنعسع ن٤ ي

ٓل١ٞ ي٤ يله ًٞٞ يٞ  يلب٤ْٞٞ يف٠٦ٞٞ بهيٞي ياععٞٞرن دنٞرا ٦تنرنٞٞر يم٦ٞٞ يدن مٞر يٞٞ  سفاٞو ي٨ ن٤ٞٞ آلمٞٞي 
٦ٕيْٞأ بٞو يرسٞو يه٣٦ٞ بٞٓل١ د ٞو  ٕيوو  ٦ه٦ٞ يدن٢ٞ يععٞرن تْٞيل يل٣ْٞ يلٞع يلآلا٣ٞ ٦ت ٔديً يآل   هو ٦ت
ٞروٟ ٦ياعنٞر٢  ٔوٞيٖ لٞو ن٤ٞ يلصٞفرٍ ٦يل٦ٛ ٧ٔ  ٦دٞٓل١ ه٦ٞ شٞر٤  ٦طْأ ٤٦ْ بهيي ياععرن يا 

روفٞٞ ٔأ نٞٞر يشٞٞبو صٞٞفرٍ يله ًٞٞ ٦ٛ٦ ٔيْ  وبرلساٞٞبي ل يٞٞ ٦يعنرلٞٞو برلساٞٞبي لبهيٞٞي ياععٞٞرن يم٦ٞٞ يدن٢ٞٞ ييٞٞ
ٔأ يٞ  بعٞٙ صٞفرتو ٦ا  ١ٔ غيٞ يلنْيسي ي  ٓيتٞو ٦يدن م٣ٞ بنٞر تتنيٕٞ بم٣ٞ ن٤ٞ صٞفرٍ يم٦ٞ يٓي يشٞر
 ٌٔ ٔدو يا يٞٞ  بعٞٞٙ ييع٢ٞٞ هٞٞٓأ يلصٞٞفرٍ ٦ياعنٞٞر٢ ٦دنٞٞر ي٤ يععٞٞرن يلب٤ْٞٞ ت عٞٞل نبرشٞٞ يشٞٞر

ٔويٖ ل ه ً ٦تت هع  ٔيْ يتصٞ ٤٦ بٞرل ٔأ نسٞو ب٤٦ْٞ ٦ياٞٚي دٞٓل١ يٞ  يلنْيسٞي يلفرعٞ ي يمسٞر١ ييٞ ي٦ينٞ
ٔتبٞي يللرسيٞي .....ولٞ  ٔي٤ يٞ  يلن ٌٔ ٦يت ه٤٦ نسٞو يا٦ينٞٔ ب٤٦ْٞ ٦ياٞٚي ٦ي ٞ ٔيب  يٞ  2نبرش .ي٤ يلفٞر

ٔويٖ يلفرع٢ٞ يد٤٦ٞ  ٧ٔ ي٤ ٦آل٦ْٞ يلٞ ٢ٕ طيَٞ يسٞو يٞ نْيستو يلفرع ي يعتنْ ع ع نا ١ يلآل٢ْ يلسٞر
يدنٞٞر ي٤ يله ًٞٞ يتد٤٦ٞٞ ي٦ا ل٣ٞٞ يد٤٦ٞٞ ه٦ٞٞ »يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي ٦يتعٞٞا ٓل١ٞٞ يٞٞ   ٦لٞٞو: اٞٞربهر ل٦آل٦ْٞٞ 

ٔويٖ هٓأ يلنْيسي يسب   يآلًٞ ي٤ يد٤٦ٞ ه٦ٞ ي٦ا  يلابً ي  ي٤ يد٤٦ ارؤ يععرن يلب٤ْ دٓل١ 
ٔيْيٞي يلتٞ   ٕيومر ٦يلابً ي  ي٤ تطص٢ يلن درٍ يا ل٣ يد٤٦ ه٦ يلابً ي  ي٤ يطن٢ يلنْيسي ٦يآل

ٕيومر ي  ي٤ تت ٕي٢ عسو ي ت لٞو  آل ٔيْ لو بنر ي ٕن در٤ ه٦ يلن ٔيتبمر  ٦ي٤ ي ت٢ نسمر آل   «ٔتً ن
يم٦ هسر يلنع ٣ يللٞرس  يسٛٞٔ يلٞع يله ًٞ ع ٞع يسٞو اٞبً يلطيٞرٌ يٞ  يلآلا٣ٞ ي ٞٓل١ يم٦ٞ يتد٤٦ٞ ي٦ا  
ٕلمٞر ٦دٞٓل١ يانٞٔ يٞ   ٔتًٞ يٞ  نسر ل٣ يد٤٦ ه٦ ابً ي  ي٤ تتد٤٦ بعْ ٓل١ ارؤ ي ععرن ٦تت

ٔيْهٞٞر ع ٞٞع  ٔوٞٞيٖ يلنْيسٞٞي يم٦ٞٞ اٞٞبً طيٞٞرٌ يلنْيسٞٞي  ي ٞٞٓل١ يم٦ٞٞ يتد٤٦ٞٞ ي٦ا  ل٣ٞٞ ت٦آلْٞٞ يلنْيسٞٞي ٦يي
أ تد٤٦ٞ يشٞترتر ا آلٞرنل لمٞر ٦ا نٞس٣ٛ د مٞر يمٞ  لٞٓل١ ا تاٞتط٠ ي٤ يٚ ٠ٞ  يْيو   سو  ب٢ٞ ٦آل٦ْٞ

ليٞوياآلتنرع  لمٞٓأ يلد نٞي ٦  ع يمر يا٣ يلنْيسي برلنعسع آلٞل يلفع٢ٞ يينٞر يطص٢ٞ ع يٞو  يف ييعٞر ي
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ٔيْ  ْٔ ن٤ يي يفتود٢ ي ٔيْيي تمْيو يلع ٦ٛ ٔيْ يلنْيسي ن٤ ن درٍ ي ْٔن٤ يي  ي  يلنْيسي  ٦يٓي ي ت٢ ي
ٕي٢ عسو ييعر يا ت ٢. ٕيلي هٓي ياع٦آلرُ ٦ي ٔويٖ ي  ي٤ يه٣٦ با  يلنْيسي يمسر يد٤٦ ٦ْٔ يل

ٔيبر ا٤ نر يعتٞرْ  ٔويٖ يد٤٦ اربهر ع ع ٦آل٦ْ يلنْيسي ه٦ ينٔ غ ٔيب  ب٦آل٦ْ يل ي٤  ٢٦ يلفر
ٔيْ  ٔيْ لٞو ٦صٞطيا ي٤ ع يو ياي ٔويٖ  سو يد٤٦ بر تيٞرٔ يايٞ ه٦ ي٤ ت٦آلْ يلنْيسي ي٦ا ل٣ ي٦آلْ يل

ٔ ٞي ٦ع٣ْٞ يلتنرا١ٞ .سفاٞٔ هٞٓي 1هٓي ي ٞرلٟ ياآلتنٞرٜ يل٨ٓٞ  ٞر٢ بٞو يلنع ٣ٞ يللٞرس  ٦ي٢ْٞ ع ٞع يلتف
ٔيب  برسٞٞو طيسنٞٞر  ٞٞر٢ ُ يااٞٞ ن  يلفرع٢ٞٞ   يٞٞ  د٤٦ٞٞ  ٓل١ٞٞ دٞٞر٤  بٞٞر٤  ٢٦ٞٞ يلفٞٞر نٞٞرو  ينٞٞر٣ سن٦ٓٞٞ

ٔا٢٦ٞٞ  صٞٞ ع ع ٞٞع يْيٞٞو ٦هٞٞٓي ي٤ ٢ْ يم٦ٞٞ  ي  ع يٞٞو ٦اٞٞ ٣( ٦آلْٞٞ ي٦ا ل٣ٞٞ شٞٞد٢ يل٦ْلٞٞي يلاٞٞ نيي يل
ٔي ع يٞو  ْٔ ته يْٞ ٦يتبٞرٜ لف اٞفي يلي٦سٞر٤ ٦يدلٞٔ نٞسم٣ تٞالي ي٢ْ يصرلي يدٔ يلنع ٣ يللرس  ٦لٞيٖ نآلٞ
ٕية بٞٞي٤ يلف اٞٞفي يلي٦سرسيٞٞي ٦يلف اٞٞفي يااٞٞ نيي  يهْٞٞ يلبٍٞٞ  ٔيب  هٞٞ  نٞٞ يي ٤٦ٞٞٚ ب٢ٞٞ ي٤ ييدٞٞرٔ يلفٞٞر

ٕلٞي يلنع  ٔويٖ يد٤٦ اربهر ع ٞع ٦آل٦ْٞ يلنْيسٞي  سٞو  ْٞ ي ٞٓ يٞ  ٓل١ٞ بيٞر٤ نس ٣ يللرس  ي٤ ٦آل٦ْ يل
ٔيفي د نٞٞر  ٔويٖ يلفرع٢ٞٞ ٦ ينٞٞي يايعٞٞر٢ يلتٞ  يه٦ن٤٦ٞٞ بمٞٞر  ير يعٞٞر٢ تد٤٦ٞٞ شٞٞ ٔيْ يلنْيسٞٞي ن٤ٞٞ يلٞٞ ييٞ

ٔويا  ٔيبي ن٤ غٙٔ يلعع٦ يل ٌٔ ي   ٦لو:   درسٍ   ٦دنر ي٤ ياععٞرن يلتٞ  »٦تتعا هٓأ يلفد
ًٔ ن ٔويٖ يا٢٦ ته ٔويٖ ته٣٦ ي  يايعر٢ يلٚبيعيي يلت  ه  ع ٞع طاًٞ غٞٙٔ يلٞ ٤ يلعع٦ يل

ٟٔ  ٦نٞٞر ه٦ٞٞ ٦ْسمٞٞر ن٤ٞٞ ياععٞٞرن يه٣٦ٞٞ يٞٞ  يايعٞٞر٢ بنٞٞر ه٦ٞٞ ٤٦ْ ٓل١ٞٞ يٞٞ   بٞٞرلٚبل بنٞٞر ه٦ٞٞ يشٞٞ
ٟٔ  يلٞٞع ي٤ يستمٞٞ  يلٞٞع ياععٞٞرن يلتٞٞ  يه٣٦ٞٞ بمٞٞر ن٤ٞٞ يايعٞٞر٢   ٖٞٞ ٦يٞٞ   ٦لٞٞو هٞٞٓي ي٤  2«يلشٞٞ

ٔيرا ٨ ياععرن يلت  تهل تطٍ  ٧ٔ يمٞ  تْٞه ٌٔ تد٤٦ يْسع يليو ن٤ٞ ياععٞرن يا ٞ ي يله ً نبرش
ٔعٞٞمر ٔيٌْ ٓل١ٞٞ يله ًٞٞ ٦ع ٞٞع نهتعٞٞع غ ٟٔ هٞٞٓأ يايعٞٞر٢  ن٤ٞٞ يايعٞٞر٢ يلٚبيعيٞٞي ع ٞٞع طاًٞٞ ي شٞٞ

٧ٔ تهل   يعر٦٢يسب مر برلهيرٖ يلع ي ٤٦ هٓأ ياععرن يععرن ي  يلت  ته٣٦ بمر بهيي ياععرن ٦ْ
ٔيراي ياععرن يا٦لع ٦ه  يْسع ن سمر ٦ي ٢ٞ دنٞرا ٦هٞ  بٞٓل١ ته٣٦ٞ بايعٞر٢ هٞ  يْسٞع يٞ  تطٍ 

ٔنٖ ي٤  ٖٔه ٦ا تٞٞ ٟٔ ن٤ٞ ييعٞر٢ ياععٞرن يا٦لٞع ٦هدٞٓي طتٞٞع سص٢ٞ يلٞع ياععٞرن يلتٞ  تٞ يلشٞ
ٕين نسو  ًٔ ياآل ٔويا  ي  د  نسمنر ٦ن٧ْ   ًٔ بي٤ يلآلا٣ ٦يلنْيسي ٦يلعع٦ يل يلنع ٣ يللرس  يهر
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 ٟٔ ٕين ٦ ينٞٞي يايعٞٞر٢ يلتٞٞ  يه٦ن٤٦ٞٞ بمٞٞر ن٤ٞٞ طيَٞٞ يلشٞٞ ٠٦ٔ بٞٞي٤ يآلٞٞ ٦يل اٞٞي  يا يسٞٞو ا يه٢٦ٞٞ بفٞٞ
ٔيي تصْٔ ع٤ ي تيرٔ ٔيْ يلنْيسي يْي  .1يلآلا٣ ٚبيعيي ع ع طي٤ ي٤ يلفعر٢ يلت  يه٣٦ بمر يي

ٔيْيٞي  ٤٦ ن٤ يايعٞر٢ يا ٔويٖ يلنْيسي يْه ٕلتم٣  ٔيْ يلٓي٤ ت   نس ٔيب  ي٤ ياي هسر ي٦عا يلفر
ٟٔ هٓأ يلفعر٢ ٦يسب مر برلهيرٖ يلٞع نٞر يه٣٦ٞ بٞو  ٔيْ ٦ن٤ٞ ٦ْسم٣ٞ يه٦ن٤٦ٞ بنٞر ه٦ٞ يش ٔأ ن٤ٞ يايٞ غيٞ

ٔيْ يه٦ن٤٦ٞٞٞ باطا٤ٞٞٞ ياعنٞٞٞر٢ ٦هٞٞٞهان ه٣ٞٞٞ ي٦لٞٞٞع  ٤٦ْ ٓل١ٞٞٞ ٦هدٞٞٞٓي يلٞٞٞع ي٤ يستمٞٞٞ  يانٞٞٞٔ يلٞٞٞع يايٞٞٞ
ٔويٖ يلنْيسي  ٕلي ٦يبعْه٣ ع٤  ٔبنر درسٍ ب اي ن٦ع٦عرتمر  ٦ي٤ »يلٚبهرٍ نس ي٤  اي يايعر٢ 

ٔبنٞر درسٍٞ له ٞي غسرومٞر  درسٍ يايعر٢ عٛيني يل سٞرن نل٢ٞ يلنلرسٞي ٦يانعٞرن يلاٞف  ع يٞ  يلب٤ْٞ  ٦
ٔبنر درسٍ   «.  يسمر درسٍ ام ي آلْي دٓل١ ي  يلنْيسي  آل٦٢

٦ٜٔ ي  بيٞر٤ يااٞبرً يلتٞ  ن٤ٞ يآل مٞر تد٤٦ٞ ياعنٞر٢  اياٞي ٦ ْٞ يله٢٦ يلي٤  ارب٠ ه٦ ش
ٔيب  ٓل١ ي  ل لي يابرً ٦ه :  طصٔ يلفر

ي٨  اٞٞٞي نرْتمٞٞٞر ٦تشٞٞٞن٢ ي ٢٦: ي٤ تد٤٦ٞٞٞ  اٞٞٞي ي عنٞٞٞر٢ سرشٞٞٞوي ع٤ٞٞٞ  اٞٞٞي ن٦ع٦ٞٞٞعرتمر 
ل١ درلعن٢ يل٨ٓ ته٣٦ بو يلنلرسي ٦يانعرن يلاف ع ي   ٌٔ ي هنيي  ٦ٓ روفمر دبي ع يو  ٦ي٤ درسٍ ٦ٛ
يفتمٞر آل ي ٞي  يلب٤ْ ياعنر٢ هٓي٤ يلعع٦ي٤  اياٞي  سمٞر ت٦ْٔٞ ط٢٦ٞ ن٦ٞيْ  اياٞي ٦ي٤ درسٍٞ ٦ٛ

 يلشا٤ ي   ٦ي٣ يلب٤ْ.

رومر ٦ععٟ يهنيتمٞر ينٞر يلاٞبً يللرلَٞ ٦يللرس : ي٤ تد٤٦  اي ياعنر٢ سرشوي ع٤   ي غس
 .يم٦: ي٤ تد٤٦  اتمر سرشوي ع٤ ام٦لتمر ٦يسمر ا تتٚ ً آلمْ

آلٞٞل يليمٞٞر يلنع ٣ٞٞ يللٞٞرس   اٞٞي ياعنٞٞر٢ طيَٞٞ يعٚٞٞع لبععٞٞمر   هٞٞٓأ هٞٞ  يااٞٞبرً يلتٞٞ  ي
ينل ٞٞي ناٞٞتنٌْ ن٤ٞٞ نععٞٞرن يلب٤ْٞٞ ٦هٞٞ  سفٖٞٞ يااٞٞبرً يلتٞٞ  تص٠ْٞٞ ع ٞٞع يه٢ٞٞ يلنْيسٞٞي ٦يعنٞٞرلم٣ 

آلٞل « دٓل١ يلنْيسي»طيسنر  ر٢:  ٔيْ يٞ  يلنْيسٞي ت ي٨ ي٤  اي ياعنر٢ يلت  يه٣٦ بمر بعٙ ياي
 دٓل١ يلع يطْ هٓأ ياابرً.
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ٔويٖ يلنْيسي يلفرع ي برله ً يلسربٙ ٦بي٤ يهنيتو ٦ندرستو تنرنٞر نل٢ٞ يهنيٞي  ٔيب   شبو يلفر
ٔويٖ ل نْيسٞي  ٌٔ يلت يرسته٦٢ٞٞندٞر٤ يله ًٞ يٞٞ  يلآلا٣ٞ ٦ن٧ْٞٞ يهنيتٞو يلٞٞ ٌٔ بعْٞ ٓل١ٞٞ بفدٞ شٞٞبيو ن٤ٞ ْيوٞٞ

ٌٔ ي٦ال ٦يشن٢ طيَٞ بٞي٤ ي٤ نٞر يص٠ْٞ ع ٞع يله ًٞ ٦نٞر  آلا٣ ياسار٤ ٦يلنْيسي يلفرع ي يلع ْيو
ٕين يص٠ْٞ دٞٞٓل١  ٔويٖ يلفرع٢ٞ ٦نٞٞر يتص٢ٞ بٞو ن٤ٞٞ يآلٞ ٕين ٦نٞر يص٠ْٞ ع ٞٞع يلٞ يتص٢ٞ بٞو ن٤ٞ يآلٞٞ

يٍ برلسابي يلع ع تمر ي ٦لع ٔيب  1ع ع ارؤ يلن٦آل٦ْ ٦ت ١ٞ ييعٞر »   ٦يتعٞا هٞٓي يٞ   ٢٦ٞ يلفٞر
يٍ دسابي ن ١ يلنْيسي يلفرعٞ ي يلٞع  يٍ ير٤ يلابً يا٢٦ سابتو يلع ارؤ يلن٦آل٦ْ طر٢ يلن٦آل٦ْ
ٕيومر ٦ي٤ تهتعيو ٦يفع٢ ٓل١ د٢ ن٦آل٦ْ بطاً  ٦تو يا يسمر تهتف  غٙٔ نر ه٦ٞ ي٦ ٞو  ارؤ يآل
ييعر دٞٓل١ ل لرلَٞ غٞٙٔ نٞر ه٦ٞ ي٦ ٞو يلٞع ي٤ يستمٞ  يلٞع يلتٞ  لٞيٖ بيسمٞر ٦بٞي٤ يا٢٦ ٦يا٦ٚٞ 

يٍ د مٞٞر تهتعٞٞ  يلٞٞٔ يلاٞٞبً يا٢٦يصٞٞ  يع ٔتيًٞٞ تد٤٦ٞٞ يلن٦آل٦ْٞٞ ينٞٞر نٞٞر يص٠ْٞٞ   2« ٞٞع هٞٞٓي يلت
يٍ  ٔيْهٞٞر يص٠ْٞٞ دٞٞٓل١ ع ٞٞع آلنيٞٞل يلن٦آل٦ْٞٞ ٔوٞٞيٖ يلنْيسٞٞي ٦يي ٕين يلآلا٣ٞٞ ٦ع ٞٞع  ع ٞٞع يله ًٞٞ ٦يآلٞٞ
ٌٔ دنٞر يسبل٠ٞ  برلسابي يلع ي  ٦هٓي نر ٦عٞطو يله٢٦ٞ يلاٞرب٠  يٞرلعه٢٦ تسبل٠ٞ ع٤ٞ ي  تعٞرلع نبرشٞ

٧ٔ آلنيعٞر ٦ي يمٞر يٞ  ٓل١ٞ يلٞسفٖ يلع٦ن ع٤ يلشنٖ ٦  ٟٔ ييعٞر٢ يلدروسٞرٍ يا ٞ تفع٢ٞ ييعرلمٞر يشٞ
١ٔ ياسارسيي ل٣ يلمي٦ل  ي٨ يلنبْن يا٢٦ يل٨ٓ بو  ٌٔ ٦ه  تشت ي آلار٣ ي  د٦سمر يآلارنر ل٣ يلص٦

ٔيب   ْٞ  ٦ٔطيٞي طيَٞ ي٤ يلفٞر ٔيتً يل يلنبْن يل٨ٓ يعي٤ يلمي٦ل  ٦يعٚيو نرهيي  رصي ٦هٓأ ه  يلن
يٍ ي ٦ٔطيي ٦نرْيي ٦يلت  يهصْهر يآلار٣ ياسرٖ ٦يلطي٦يسرٍ ٦يلسبرترٍ. ا٣ يلن٦آل٦ْ  لع  اني٤ 

ٔهٞٞر  ٦ٓٞٞ » هٞٞر ن٤ٞٞ ن٢٦ ي نٞٞٔ  يهْٞٞ يطت٧ٓٞٞ بمٞٞر ن٤ٞٞ  ي٢٦ ين يٞٞرلت  يعٚيٍٞٞ د٢ٞٞ نٞٞر بٞٞو ٦آل٦ْ
ٔيتً يلعرلنيي  ٦ينر يلتٞ  ل٣ٞ تعٞٚ ن٤ٞ ي٢٦ يانٞٔ د٢ٞ نٞر  ٍٔ ي  يلن يا٢٦ ٦نهصْأ  يعرٍْ ٦صر

هر يهْ يعٚيٍ  ٦ٌ تتطٔ  ١ بمر سط٦ ٓل١ يل٨ٓ يت٦ ل سي و ٦يهتف  يٞ  ٓل١ٞ نٞر ه٦ٞ غٞٙٔ بو ٦آل٦ْ
هٞر يلٞٓيت  ٦هٞ  يلتٞ  لٞيٖ بيسمٞر ٦بٞي٤ يا٢٦   «يا٢٦ ي٨ ي٤ يلدروسرٍ يلت  دن ٍٞ نه٦نٞرٍ ٦آل٦ْ

ٔهٞٞر  يلاٞٞبً ي ٢٦ ٦تطهي٠ٞٞ نهرصْٞٞأ ب٤٦ْٞٞ ٦ياٞٞٚي  ا تفٞٞرن٦ياٞٞٚي  يهْٞٞ هيوٍٞٞ بٚبعمٞٞر ن٤ٞٞ ي٢٦ ين
ٔتبٞٞي بعْٞٞ يلاٞٞبً يا ٍٔ بٞٞٓل١ يٞٞ  يع ٞٞع ن ٢٦  ي ( ٦ينٞٞر يلدروسٞٞرٍ يلتٞٞ  ل٣ٞٞ ت  ٠ٞٞ ن٤ٞٞ ي٢٦ يصٞٞر
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هر يلٓيت  يلناته٢ ٦ه  بيسمر ٦بي٤ يا٢٦ ٦ياٚي يهْٞ يعٚيٍٞ  ٦ٌٞ  يانٔ ناتدن ي لنه٦نرٍ ٦آل٦ْ
تتآلٞٞو بمٞٞر سط٦ٞٞ هٞٞٓأ يل٦ياٞٞٚي ي٨ سط٦ٞٞ يلدٞٞرو٤ يل٨ٓٞٞ يتآلٞٞو يلٞٞع يلاٞٞبً يا٢٦ ٦تعن٢ٞٞ ع ٞٞع سي ٞٞو 

ٔيعٞٞو   يٞٞرلسفٖ ياساٞٞرسيي نٞٞ ٔيهمٞٞر يلٞٞع ٦ياتصٞٞر٢ بٞٞو ٦يهتفٞٞ  يغ ٌٔ تت٦ص٢ٞٞ ع٤ٞٞ ٚ ل  يعٚيٍٞٞ  ْٞٞ
 ي تفرن نلٔ يلعه٢٦.

ٕينهٞٞٞر د مٞٞٞر يسب ٞٞٞ  ي٤ تطت٨ٓٞٞٞ بايعرلمٞٞٞر  يدٞٞٞٓل١ يسب ٞٞٞ  ي٤ تد٤٦ٞٞٞ يلنْيسٞٞٞي يلفرعٞٞٞ ي يٞٞٞر٤ نآل
ٔتيًٞٞ ٔوياٞٞمر يا٢٦ ع ٞٞع يلت ٔٔ  ٦1نهصْٞٞ  ٌٔ نيهٞٞ ٕين يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي نٞٞ ٔيب  ي٤ يآلٞٞ ٧ٔ يلفٞٞر تتبٞٞل  ٞٞ

ٔوياٞٞٞمر ي ٔيتبمٞٞٞر  ٚٞٞٞع  ا٢٦ ي٨ ي٤ د٢ٞٞٞ ٚبهٞٞٞي ن٤ٞٞٞ ٚبهرتمٞٞٞر تهتفٞٞٞ  يلٞٞٞٔ بايعرلمٞٞٞر ع ٞٞٞع ي ٞٞٞت ٟ ن
ٔيْ يتصٞ ٤٦  ٔتبي طتع تص٢ يلٞع يع هٞر يتتٞالٟ نآلن٦عٞي ن٤ٞ يايٞ يلٚبهي يلت  ه  يع ع نسمر ن

ٔويٖ ب٤٦ْ ٦ياٚي. ٌٔ برل  نبرش

ٔوٞٞيٖ يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي يتنيٕٞٞ ب رصٞٞيي يساٞٞرسيي  تآلع ٞٞو يٞٞ  يع ٞٞع  ٔيب  ع ٞٞع ي٤  ٦يهدْٞ يلفٞٞر
ٔيتًٞٞ يلتٞٞ  تهه ٞٞو لنسصًٞٞ يلٔ  ٔيب  ا تعٚٞٞ   ٨ يساٞٞر٤ دٞٞر٤ يلن ٔوراٞٞي يٞٞ  سٛٞٞٔ يلفٞٞر وراٞٞي ا٤ يل

ٔوراٞٞي يسنٞٞر تد٤٦ٞٞ »٦يتعٞٞا ٓل١ٞٞ يٞٞ   ٦لٞٞو:  ٔوٞٞيٖ يلنْيسٞٞي لٞٞيٖ يندسٞٞو ي٤ يد٤٦ٞٞ يساٞٞر٤ ا٤ يل ٦
ٔيْيٞي ٌٔ ٦يلٚبل صٞعْي لمٞر  ٦يللٞرس  برلميوٞي ٦يلن دٞي يا ٦نعسٞع  2«بشيوي٤: يطْهنر ي٤ يد٤٦ برلهٚ

ٔوراٞٞٞي يلنْيسٞٞٞي يلفرعٞٞ ي ا  ٔٚي٤ هٞٞٓي ي٤  يصٞٞٞ ا ي٨ يساٞٞٞر٤ ا٤ صٞٞٞ طيتو هسٞٞر تت٦ ٟٞٞٞ ع ٞٞٞع شٞٞٞ
ٔوراٞٞي ندتاٞٞبي يٞٞ  يصٞٞ ا ي٤ٓ  ٌٔ ٦يلٚبٞٞل ٦هسٞٞر تد٤٦ٞٞ يل يطْٞٞهنر دنٞٞر٢ يااٞٞتعْيْ لمٞٞر بطاًٞٞ يلفٚٞٞ

بعو ٦نميور لمر بنر يدتابو ن٤ صفرٍ. ٔتو ٦ٚ ٔوراي يلنْيسي يا ن٤ در٤ نعْي لمر بفٚ  ل

ٔوراي طيَ يسف  يل ْٔ برل ٔويٖ يلنْيسي يلفرع ي يسف ٔوراي ي٨ عع٦ ا٦يأ ٦ ٔيب   ع٦عو ل فر
ٌٔ د مٞر ٦ا »٦يتعا ٓل١ ي   ٦لو:  ٔوٞيٖ يلنعن٦ٞ ٔوٞيٖ يانٞي يلفرعٞ ي ٦ ٔويٖ يلطهيه  ه٦ٞ  ي٤ يل

ٔوٞيٖ يصٞ  ب٢ٞ ه٦ٞ ي٠٦ٞ يلآلنيٞل ٦بٞٓل١ يد٤٦ٞ ٓل١ٞ ياساٞر٤ يساٞرسر ا   3«يآل٦ٕ ي٤ يد٤٦ٞ ي٦ ٞو 
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ٔياو يسار٤  ٔويارميد٤٦ ي ٔه٦ار   ٔ يص  ي٨ ي٤ هٓي ياسار٤   ٠ ليد٤٦  ٦ي٤ ٚبيعٞي هٞٓي ا ن
ٔوياٞٞٞر يا٢٦ لنْيستٞٞٞو يلفرعٞٞٞ ي ي٤ يد٤٦ٞٞٞ ٓل١ٞٞٞ  ٔيب  لدٞٞٞ  يد٤٦ٞٞٞ  ياساٞٞٞر٤ يل٨ٓٞٞٞ يتطَْٞٞٞ ع يٞٞٞو يلفٞٞٞر

ٔتو يلنع ٣ٞٞ  ٔياساٞٞر٤ يل٨ٓٞٞ ياٞٞتدن٢ يصٞٞر ٦ٔطٞٞ  يل٨ٓٞٞ يشٞٞٚ ٔٚ يل عهٞٞ  ٦نعه٦ٞٞا برلفع٢ٞٞ ٦هٞٞٓي يلشٞٞ
ٔوٞٞيٖ نْيستٞٞو يلفرعٞٞ ي  ٔوٞٞيٖ يلنْيسٞٞي يلفرع1ٞٞيللٞٞرس  يٞٞ    ي  ْٞٞ ٦ص٢ٞٞ يلٞٞع ٦نعسٞٞع ٓل١ٞٞ ي٤ يد٤٦ٞٞ 

آلٞٞٞي يلعه٢ٞٞٞ يلفعٞٞٞر٢ يل٨ٓٞٞٞ ياٞٞٞتنْ نسٞٞٞو يل٦ٞٞٞط   آلٞٞٞرٍ يلدنٞٞٞر٢ ياساٞٞٞرس  ٦ه٦ٞٞٞ يلاٞٞٞن٦ يلٞٞٞع ْ ْ ٠ٔ ي
ٔويٖ عسْنر ياتدن٢ آلنيل يلصٞفرٍ يلطاٞسي يصٞرٔ عهٞ  ٦نعه٦ٞا برلفع٢ٞ ٦تد٤٦ٞ  ٦يالمر٣ يمٓي يل

ٌٔ ي   يله٦ٌ يلنت ي ي  ْ يدتن ٍ عسْأ برلٚبل ٍٔ  رْ ٦ي٤ تهب٢ ي٦ ي  ٦ ٍ يلس٣٦   يليهٛيطتع صر
ٔوراي. ٕويرٍ ع٤ يلعه٢ يلفعر٢ ير٤ ياسار٤ يل٨ٓ يطص٢ ييو يلعه٢ يلفعر٢ ه٦ يل٨ٓ يص ا ل   يلآل

ٔوياٞر ل نْيسٞي يلفرعٞ ي يرسٞو  يٓي يدتن٢ هٓي يلعه٢ٞ يلفعٞر٢ يٞ  ياساٞر٤ يل٨ٓٞ ٦آلًٞ ي٣ يد٤٦ٞ 
 ٔٓ ي بنٞٞر بٞٓل١ يفٞيٙ ع يٞو نٞر يفٞيٙ ن٤ٞ ي  ع ٞع يلعه٢ٞٞ يلفعٞر٢ ٦يد٤٦ٞ طدينٞر  ٦يي ا٦ٞير سبيٞر نسٞ

آلرٍ يلاعرٌْ ٦يآلًٞ  ٔيتً ياسارسيي ٦ي  يع ع ْ ٔي بنر ه٦ يا٤ ٦يد٤٦ ي  يدن٢ ن ايد٤٦ ٦ن ب
ٔتهرن يلع يلاعرٌْ  ٌ يا ٌٔ ع ع آل٦ْ ٌ يله٢٦ ٦يلت ي٢ ٦ ْ ٌٔ ب ارسو ع ع آل٦ْ ي٤ يد٤٦ لو نل ٓل١  ْ

ٌٔ ياعنٞٞٞر٢ ٌ ٦لبٞٞٞرٍ ببْسٞٞٞو لنبرشٞٞٞ  ٦نعسٞٞٞع هٞٞٞٓي ي٤ ي٨ يساٞٞٞر٤  ْٞٞٞ  ٦2ي٤ يد٤٦ٞٞٞ لٞٞٞو نٞٞٞل ٓل١ٞٞٞ آل٦ْٞٞٞ
ياتدن٢ عه و يلنسفع٢ برلنعه٦اٍ د مر ٦صرٔ عهٞ  برلفع٢ٞ ٦نعه٦ٞا برلفع٢ٞ ٦صٞرٔ يلنفع٢٦ٞ نسٞو 
ٔ ٞٞي  ٔتبتٞٞو ي٠٦ٞٞ يلعه٢ٞٞ يلنسفع٢ٞٞ  يت٣ٞٞ ٦يشْٞٞ نفر ه٦ٞٞ يل٨ٓٞٞ يعه٢ٞٞ طص٢ٞٞ لٞٞو طٞٞي٤ يٓ عه٢ٞٞ نٞٞر برلفع٢ٞٞ 
ٔبي ل عه٢ٞ يلفعٞر٢ ٦ياٞنع يلعه٢ٞ يلناٞتفرْ ٦يصٞبا نت٦اٞٚر بٞي٤ يلعه٢ٞ يلفعٞر٢ ٦ياٞنع  ل نرٌْ ٦نهر

ه٢ يلناٞتفرْ ٦يصٞبا نت٦اٞٚر بٞي٤ يلعه٢ٞ يلفعٞر٢ ٦ياٞنع يلعه٢ٞ يلناٞتفرْ ٦نت٦اٞٚر بٞي٤ يلعه٢ٞ يلع
 يلنسفع٢ ٦بي٤ يلعه٢ يلفعر٢ ٦ا يد٤٦ بيسو ٦بي٤ يلعه٢ يلفعر٢ ش ن ي ٔ.
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ي٤ ي٢٦ يلت  بمر يصئ ياسار٤ يسار٤ ه٦ ي٤ يطص٢ ع ع يلميوٞي يلٚبيعيٞي يلهرب ٞي يلنعٌْٞ 
ٔيٞي ٦يلعن يٞي دٞر٤ ا٤ يصبا عه  برلفع٢ ٦يٓي ط ٕى  ٦تٞو يلسرٚهٞي ٦هنٞر يلسٛ ص٢ ٓل١ ي  د  آل

 .1هٓي ياسار٤ ه٦ يل٨ٓ ي٦طع يليو ييد٤٦ ي  عٕ ٦آل٢ ب٦ط  يليو بت٦اٚ يلعه٢ يلفعر٢

ٔأ ن٤ٞ يلٞسفٖ يلسٚفٞي  يلعه٢ٞ يلنسفع٢ٞ برلفع٢ٞ ٦يلعه٢ٞ يلناٞتفرْ  يلعه٢ٞ  ٔيب  بنر ٓدٞ يهصْ يلفر
   يلفعر٢ ٦يلسفٖ يلسرٚهي نر ي   طيَ ي٤:

ٔي١ ٦يلفم٣ٞ ٦يلتفديٞٔ ٦هٞ  يلتٞ  يند٤ٞ بمٞر ي٤  يلسفٖ يلسرٚهي هٞ : يله٦ٌٞ يلتٞ  يد٤٦ٞ بمٞر ياْ
سعه٢ٞٞ يلنعه٦ٞٞاٍ ٦ي٤ سنيٕٞٞ بٞٞي٤ يلآلني٢ٞٞ ٦يلهبٞٞيا ٦بمٞٞر يط٦ٕٞٞ ياساٞٞر٤ يلصٞٞسرعرٍ ٦يلع ٣٦ٞٞ  ٦هٞٞ  
١ٔ ييمر آلنيل يلسٞرٖ ٦ينتٞرٕ بمٞر ياساٞر٤ ع٤ٞ اٞرؤ يصٞسرٟ يلطي٦ٞي٤   يلميوي يلٚبيعيي يلت  يشت

( يلهرب ي لت ه  يلنعه٦اٍ ٦ياسفعر٢ بمر ٦ه٦ يلسفٖ يلسرٚهي ٓيتمر يٓي سٛٔ ين ر يلعه٢ يلنسفع٢ برله٦ٌ
يليمٞر ن٤ٞٞ سرطيٞي يسمٞٞر تت هٞٞع يلنعه٢٦ٞ ٦تسفع٢ٞٞ بٞٞو ٦ياساٞر٤ يل٨ٓٞٞ ا يد٤٦ٞٞ لْيٞو يا يلعه٢ٞٞ يلنسفع٢ٞٞ 

آلرٍ ياسارسيي ٦يلعه٢ يلنسفع٢ برلفع٢ :  ٦ه٦ يله٦ٌ يلت   تتالٔ برلنعه٦اٍ برله٦ٌ يد٤٦ ي  يطٚ ْ
ٔتبٞي يللرسيٞي ٦يد٤٦ٞ بيسٞو ٦بٞي٤  برلفع٢ ٦ياسار٤ يل٨ٓ يد٤٦ لْيو يلعه٢ يلنسفع٢ برلفع٢ يد٤٦ ي  يل

آلي ٦يطٌْ.  يلعه٢ يلفعر٢ ْ

ينٞٞر يلعه٢ٞٞ يلناٞٞتفرْ: يم٦ٞٞ يلعه٢ٞٞ يلنسفع٢ٞٞ برلفع٢ٞٞ يٓ ياٞٞتدن٢ بٞٞرلنعه٦اٍ د مٞٞر طص٢ٞٞ ع ٞٞع 
آلٞي ن٤ٞ آلنيل يلنع ٦نرٍ ٦ياسار٤ يل٨ٓ يت٦ٞئ ييٞو يلع ٔ ٞع ْ ه٢ٞ يلناٞتفرْ يد٤٦ٞ  ْٞ ٦ص٢ٞ يلٞع ي

ٔيدٞٞٞو آلنيٞٞٞل يلنعه٦ٞٞٞاٍ ٦يصٞٞٞبا  آلٞٞٞو برلعه٢ٞٞٞ يلفعٞٞٞر٢ ٦نعه٦ٞٞٞا نْ يلطدنٞٞٞي ٦بٞٞٞٓل١ يصٞٞٞبا عهٞٞٞ  ين
 يلنعه٢٦ نسو ه٦ يل٨ٓ يعه٢ ا٤ آلنيل يلنعه٦اٍ ه  يلت  د٦سٍ يلسرطيي يلعر  ي نسو.

يسبل٠ٞ يلع٦ٞن ع٤ٞ يلشٞنٖ  ٦يلعه٢ يلفعر٢ ه٦ٞ: يطْٞ يلعه٢٦ٞ يلتٞ  تسبل٠ٞ ع٤ٞ ي  تعٞرلع دنٞر
ٟٔ ع ع ياسارسيي.  ٦ه٦ يلنش
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٦هٞٞٓي يعسٞٞ  ي٤ يد٤٦ٞٞ  ٦1يسنٞٞر يد٤٦ٞٞ ٓل١ٞٞ ياساٞٞر٤  ْٞٞ ياٞٞتدن٢ يصٞٞرٔ عهٞٞ  ٦نعه٦ٞٞا برلفع٢ٞٞ
ُٕ برلعه٢ٞٞ يلفعٞر٢ طتٞٞع  آلٞرٍ يلدنٞٞر٢ ياساٞرس  يٞرنت ْ ٠ٔ ٔوٞيٖ يلنْيسٞي يلفرعٞٞ ي  ْٞ ٦ص٢ٞ يلٞٞع ي

 يصبا ه٦ سفاو عه  ٦يطرٚ ع نر بآلنيل يلنعه٦اٍ.

ٔيب  يٞٞ   ٦لٞٞو: ٦ب  ْٞٞ ياٞٞتدن٢  ٦تٞٞو يلنت ي ٞٞٞي »رلساٞٞبي له٦تٞٞو يلنت ي ٞٞي يهْٞٞ ٦عٞٞا ٓل١ٞٞ يلفٞٞر
برلٚبل غريي يلدنر٢ ع ع ٓل١ يل٦آلو ٦تد٤٦ هٓأ يله٦ٌ نسو هٓأ برلٚبل لتهب٢ ينر ي  ٦ ٍ يليهٛي 

آلٞرٍ يلصٞفرن 2ي٦ ي  ٦ ٍ يلسن٦   ٦نعسع هٓي ي٤ تد٤٦  ٦تو يلنت ي ي  ْ ب  ٞي بٚبعمٞر ي صٞع ْ
ٕويٞي ٦يلدنر٢  بطيَ تصبا نميوي لت ه  نٞر يشٞئ ع يمٞر يلعه٢ٞ يلفعٞر٢ ٦ي٦ٞطع يليمٞر ن٤ٞ طهٞرو٠ آل

ٔي١ يلعر٨ْ ٔي٠ ياْ ٔي٠ ياط ٟ ٦ي  طرلي يليهٛي ع٤ ٚ  « ي٦ د يي ي  طرلي يلس٣٦ ع٤ ٚ

ٔي٠ٞ يتصٞر٢ يلسبٞ  برلعه٢ٞ يلفعٞر٢ ه٦ٞ يله٦ٌٞ يلن ي ٞي ٦يتعٞا ٓل١ٞ   ٔيب  هسر  ْٞ آلع٢ٞ ٚ يرلفر
ٔه٣ وياسبيرن يد٢ هٓأ ه  طر٢ »ي   ٦لو:  ٢ٕ يدلٔ ن٤ٞ يلٞر لمرنرتم٣ ٦نر يسه ٤٦ يليسر ن٤ ٦ط  نس

 3«ن ي ي  ٦ ستيآلي ن٤ ستروآلو

ٔانو ي  سفاو ن٤ يلنطا٦ارٍ بعْٞ غيبتمٞر  يرلن ي ي هسر ه  يله٦ٌ يلت  يطفٛ ياسار٤ نر 
  ن٤ٞٞ نشٞٞرهٌْ يلط٦ٞٞيٖ ٦هٞٞ  يله٦ٌٞٞ يلتٞٞ  ته٣٦ٞٞ ب ْنٞٞي يله٦ٌٞٞ يلسرٚهٞٞي ٦نعسٞٞع ٓل١ٞٞ ي٤ يلنع ٣ٞٞ يللٞٞرس

ٌٔ ن٤ٞٞٞ ٦اٞٞٞرؤ ياتصٞٞٞر٢ بٞٞٞي٤ عٞٞٞرل٣ ياٙٔ ٦عٞٞٞرل٣  ٔهٞٞٞر ٦اٞٞٞي ٔي اٞٞٞيد٦ل٦آلير ٦يعتب يفاٞٞٞٔ يلسب٦ٌٞٞٞ تفاٞٞٞي
٣ٕ لطيرٌ يلنْيسٞي يلفرعٞ ي ن٤ٞ يلسرطيٞي يلايراٞيي ٦يا   يٞي طيَٞ  يلانرن طيَ يعتبٔ ي٤ يلسب  ا

آلل يلع ان٦أ يلش ص  يهٚ ب٢ لنرلو ن٤ يلٔ ي  يلنآلتنل. ٔويٖ ا ت  ي٤ ندرسي هٓي يل

ٔأ ن٤ٞ  ٞ ٢ ي اٞفي يلي٦سٞر٤ ٦هٓي ه٦  ٔيب  ع٤ٞ غيٞ ْٔ بو يلفٞر ٦ٔط  يل٨ٓ تنيٕ ٦يسف ٔٚ يل يلش
ٔأ  ٔيب  ٦ع٣ْٞ ته يْٞأ ل يٞ ٔه٣ ٦ رصي يي ٤٦ٚ يمٓي ي٢ْٞ ع ٞع يصٞرلي يدٞٔ يلفٞر يلٓي٤ تالٔ بم٣ ٦بفد
ٔيب  يعتنٞرْي دبيٞٔ   ٔيتو ٦يل٨ٓٞ يعتنْٞ ع يٞو يلفٞر ٔٚ ي  آلنم٦ طيَ يسو ل٣ يٓدٔ يي ٤٦ٚ هٓي يلش
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٦ِٔ يلْي٤ ياا ن  ٦نر ارٔ ع يو يلعن٢ٞ يٞ  صْٞٔ يااٞ ٣ يهْ ياتنْأ ٔٚ( ن٤ يمنو ع٤   يلش
ٔا٢٦ٞٞ  ٔيراٞٞي يل ٔيشْٞٞي٤ يلٞٞٓي٤ ٦صٞٞٞ ٍ  -صٞٞ ع ي  ع يٞٞو ٦اٞٞ ٣–يٓ ت٦ٞٞلع يل ٦ن٤ٞٞ بعْٞٞأ يل  فٞٞرن يل

ٔيب  يتعٞا لسٞر ي٤  ٔيي ياتصر٢ يلت   ر٢ بمر يلفٞر آلرٍ يلصفرن ٦يلدنر٢ يبسٛ ٔ ع ْ سف٦ام٣ يلع ي
ٔيراٞٞي يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي ٦د هنٞٞر يطٛٞٞع يٞٞ   يلسبٞٞ  ٦يلطدٞٞي٣ يٞٞ  ٔييٞٞو هنٞٞر يلش صٞٞر٤ يلصٞٞرلطر٤ ل

ٔيي لسٛٞٞر٣ يلنآلتنٞٞل   ٦ٔ ٔيول ٦يله٦ٞٞيسي٤ يلعٞٞ يل٦ي ٞٞل براتصٞٞر٢ برلعه٢ٞٞ يلفعٞٞر٢ يل٨ٓٞٞ ه٦ٞٞ نصْٞٞٔ يلشٞٞ
ٔي٠ٞ يلن ي ٞي ٦يللٞرس  ع٤ٞ  ٠ٔ يل٦طيْ يل٨ٓٞ بيسمنٞر ه٦ٞ ي٤ يا٢٦ يطٛٞع بمٞٓي ياتصٞر٢ ع٤ٞ ٚ ٦يلف

ٔي٠ يلبطَ ٦يلسٛٔ ٦بمٓ ٔي٠ ن ت ٟ ٦لد٤ يلنصْٔ ٦يطْ.ٚ  ي ير٤ يلٚ

ًٔ ي٦ا ٦يبٞٞي٤ يلسبٞٞ  ٦يلفي ا٦ٟٞٞ يل٨ٓٞٞٞ  ٔويٖ يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي يهٞٞ ٔيب  يٞٞ  ٦صٞٞفو لٞٞ ي٤ يلفٞٞر
٠ٔ بيسمنٞٞر يا ي٤ يلسبٞٞ  ياٞٞتعن٢ ن ي تٞٞو يلتٞٞ  ا تشٞٞبو ن ي ٞٞي يلسٞٞرٖ  ٔنٖ هٞٞٓأ يلنْيسٞٞي  ٦ا يفٞٞ يٞٞ

ٔي٠ٞ عه ٞو يلنسفع٢ٞ يل٨ٓٞ  يلعرْيي٤ ل تصر٢ برلعه٢ يلفعٞر٢ بيسنٞر يتصٞر٢ يلفي ا٦ٟٞ بٞو يٞت٣ ع٤ٞ ٚ
٦بمٞٓي يٞر٤ يلنع ٣ٞ يللٞرس    1يتط٢٦ يلع عه٢ٞ برلفع٢ٞ ل٣ٞ يلٞع عه٢ٞ ناٞتفرْ عسْٞ ياتصٞر٢ ٦يالتهٞرن

ْٔي٤  يهٔ بر٤ طدني يلف افي ٦طدني ياسبيرن تفيٙ ن٤ يلعه٢ يلفعر٢ يرلسب  ٦يلفي ا٦ٟ عسْٞأ يسفٞ
ٌٔ ع ع ياتصر٢ برلعه٢ يلفعر٢ ا٤ ياتصر٢ برلع ٔيي يلطهي برلهْ ٌٔ تطص٢ لو يلنع ه٢ يلفعر٢ نبرش

ٔيٞٞي ب٦ياٞٞٚي يلط٦ٞٞيٖ ي٦ يل يٞٞر٢ ا يص٢ٞٞ يا يٞٞ  ٢ٞٞٛ  ٖٔ يع٢ٞٞ يلنع يٞٞ  ٓيتمٞٞر  بيسنٞٞر يل٨ٓٞٞ ينٞٞر
ٔي٠ٞٞ ياتصٞٞر٢ برلعه٢ٞٞ يلفعٞٞر٢  يلطهيهٞٞي ٦نٞٞر يشٞٞربممر يهٞٞٚ ا٤ يلط٠ٞٞ يٞٞ  ٓيتٞٞو ا يد٤٦ٞٞ يا ع٤ٞٞ ٚ

ٔيب  هنٞٞر يلش صٞٞر٤ يل ٔي٨ يلفٞٞر ٔيراٞٞي يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي  ٦بٞٞٓل١ يٞٞر٤ يلسبٞٞ  ٦يلطدٞٞي٣ يٞٞ   صٞٞرلطر٤ ل
ٔيول  ٦دٞٞٞ  نسمنٞٞٞر يطٛٞٞٞع يٞٞٞ  يل٦ي ٞٞٞل براتصٞٞٞر٢ برلعه٢ٞٞٞ يلفعٞٞٞر٢ يل٨ٓٞٞٞ ه٦ٞٞٞ نصْٞٞٞٔ يله٦ٞٞٞيسي٤ ٦يلشٞٞٞ

ٔيي لسٛر٣ يلنآلتنل.  ٦ٔ  يلع

 سمطات الحاكم واختصاصاتو8المطمب الرابع8 

ٔدٕٞٞ يٞٞ  ش صٞٞيتو آلنيٞٞل نٛٞٞرهٔ يلاٞٞيرٌْ ٦يلاٞٞ ٚيم يم٦ٞٞ  ٔيب  تت ي٤ يلطٞٞرد٣ يٞٞ  ٦ْلٞٞي يلفٞٞر
ٔيعيي ٦ عٞرويي ٦تسفيٓيٞي ٦ه٦ٞ صٞرطً ٦ايٞي يلآلمٞرْ ٦بآلرسًٞ هٞٓي صرطً  يلا ٚي يلنْسيي ن٤ تشٞ
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ٔب٦يٞٞٞٞٞي نسبلهٞٞٞٞٞي ن٤ٞٞٞٞٞ ي٤ يلدنٞٞٞٞٞر٢ ٦يلاٞٞٞٞٞعرٌْ ل ن٦ٞٞٞٞٞيٚسي٤  ْين ٦عٞٞٞٞٞروٟ يل٦ْلٞٞٞٞٞي  يفٞٞٞٞٞي ت يٞٞٞٞٞر٤ لٞٞٞٞٞو ٦ٛ
ٔيٍ يلنتس٦عٞي ل٧ْٞ  يلنت صصي ٦ي رني يلنآلتنل ع ع ياٞرٖ ن٤ٞ يلت صٞ٘ يٞ  يلعن٢ٞ ٦ي٠ٞ يلهْٞ

يفي ي ٔعريي  ٦دٓل١ لو ٦ٛ لهْٞ يت ٞٓ يلنع ٣ٞ يللٞرس  ن٤ٞ  1 تصرْيي ي  ت٦آليو  ٧٦ٞ ياستٞرُ ٦يلعن٢ٞيل
ٔويٖ يل٦ْلي عسْأ يد٤٦ صعْي لمر  ٔأ ي٤  ٌٕ ياارايي ي  يلطد٣ برعتبر ٔدي طرد٣ يلنْيسي يلفرع ي يل
ٔيعيي ٦يلهعٞرويي ٦يلتسفيٓيٞي ٦يلٞع آلرسًٞٞ  ٌٔ يآلع٢ٞ يلاٞ ٚرٍ يلٞل َ بطدنٞو ن٤ٞٞ يلاٞ ٚي يلتشٞ بٞرلفٚ

ٔب٦يي يلت   يفي ت ٔيي ٦يلعن يي ٦ٛ ٔسرنة عني٠ ي  يلع ٣٦ يلسٛ ته٣٦ ع ع ياٖ ن   يي نتبهيي ن٤ ب
ٔب٦يي تطت٣ ع ع يلطرد٣ ي٤ يآلع٢ يه٢ نْيسي  يفي يلت  ٦ْ ي يلتنييٕ ٦يلطد٣م يمٓأ يل٦ٛ

ل١ٞ ن٤ٞ يآل٢ٞ  ً ٦نٞتع ٣ ٦نت  ٠ٞم ٦دٞٓل١ هٞٓي يلطٞرد٣ ه٦ٞ يلناٞئ يا تصٞر٨ْ ٦ٓ شعً نْه
ْٔ يلعن٢ٞ تطاي٤ نات٧٦ ياسترُ ٦بسرن نآلتنل نتا ل١ باعٚرن د٢ٞ يٞ روٟ يلعن يي ٦ٓ ر٨٦ ي  يل٦ٛ

ٔيي ٦يلبي٦ل٦آليي يلت  يدتابمر. ٔيٍ يلفد ٔيليي ٦يد٤٦ نميا لمر برلهْ  يل٨ٓ يسراً طرلتو يلٚبيعيي ٦يل٦

ٔعو  ٔيب : ا ٚرٍ يلطرد٣  يلن ١ ي  يلطهيهي ه٦ يل٨ٓ غ ٌيه٢٦ يلفر ن٤ٞ صٞسرعتو  ٦نهص٦ْ
ٔهر يلن٤ْ ي٤ يفيْ سفاو ٦ارؤ  يه٢ يلنْيسي برلاعرٌْ يلطهيهييم ٦هٓأ يل ريٞي ٦يل ٞٙٔ ن٤ٞ يلت  يْي

١ٔ ا ٚر٤ يلطرد٣ ي  2يلنمسي يلن ديي   و٤ يلنع ٣ يللرس  ي   ٦لو هٓي يهدْ ع ع نسو ل٣ يشا ي٤ يت
ٔي نٚ هٞر ن٤ٞ د٢ٞ  يْٞ ب٢ٞ آلع٢ٞ يلاٞ ٚرٍ يلن ديٞي  ٔاتو لا ٚتو ٦ي تصرصٞرتو يلن٦د ٞي يليٞو طٞ ننر

مْٟٞٞ نسمٞٞر ٦يل٨ٓٞٞ يتنل٢ٞٞ يٞٞ  ن٤ يفيْٞٞ يلن ١ٞٞ سفاٞٞو ٦د٢ٞٞ يه٢ٞٞ نهيٌْٞٞ بهيْٞٞ عٞٞر٣ ي  فمٞٞر  ٦يطْْٞٞ يل
ٔيب  لياٍٞ  يئ د٢ نر يطه٠ يلاعرٌْ يلطهيهيييلنْيسي بت٦  ٦هٓي يعسٞ  ي٤ يلاٞ ٚي يلن ديٞي عسْٞ يلفٞر

ا ٚي نٚ هي ي٦ ا ٚي ياتبْيْيي ب٢ ه  ا ٚي  رس٦سيي ي٦ بنعسع م ٔ ه  ا ٚي نهيٌْ  ٤ لمٞر 
ٔيعٞٞمر يآلًٞٞ ع ٞع يلطٞٞرد٣ ت ل١ٞ ٦ي٠ٞٞ نآلن٦عٞٞي ن٤ٞ يااٖٞٞ ٦يلع٦ٞٞيبٚ يلتٞٞ  نهْٞييمر ٦نغ طهيهمٞٞر ٦ٓ

ٔعيي ي٦ تسفيٓيٞٞٞي ي٦  ٔاٞٞٞتو لمٞٞٞٓأ يلاٞٞٞ ٚي بد٢ٞٞٞ ي تصرصٞٞٞرتمر ا٦ٞٞٞين درسٍٞٞٞ شٞٞٞ ي عٞٞٞل لمٞٞٞر يٞٞٞ  ننر
 عرويي ٦يلع آلرسً اٞ ٚرٍ يلطٞرد٣ هٞٓأ ي٦آلْٞ لٞو دٞٓل١ بعٞٙ يا تصرصٞرٍ يلتٞ  يآلًٞ ع يٞو 
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ٔب٦يٞٞيم ٦ي يفٞٞي يلت ٞٞروٟ لٞٞو نل٢ٞٞ يل٦ٛ يفٞٞي تاْيتمٞٞر ٦هٞٞ  دٞٞٓل١ بنلربٞٞي ٦ٛ ًٔم ٦دٞٞٓل١ ٦ٛ لآلمٞٞرْم ٦يلطٞٞ
 يلنائ يا تصر٨ْ ل ٦ْلي.

 أوال8 السمطات التشريعية8

ٔيب  يلطرد٣ ي  نْيستٞو برسٞو ٦يعٞل يلس٦ٞينيٖ ٦ياٞتنْ هٞٓي يل٦صٟٞ ن٤ٞ نه٦نرتٞو  يصٟ يلفر
 ٌ ٔيآلمر بآل٦ْٞ ٔيوٚ يلنعه٦ٞاٍ يلعن يٞي ٦يله٦ٌٞ ع ٞع ياٞت  ٔيٞي بشٞ ٌ يلنع يلت  ينت دمر يلطرد٣ ن٤ آل٦ْٞ

ٔيوٚمر  ٌٔ ٦شٞٞ ي يتسٞر٢ بٞٞو يلاٞٞعرٌْ يلهص٧٦ٞٞ يدٞ ٌ برلفع٢ٞٞ ٦آل٦ْٞٞ . ي٤ يلنع ٣ٞٞ 1يلتٞٞ  بمٞٞر تصٞئ ن٦آل٦ْٞٞ
ٕأ ع٤ٞٞ بٞٞر    يللٞٞرس  يٞٞ  ٦صٞٞفو لطٞٞرد٣ ٦ْلتٞٞو ب٦يعٞٞل يلس٦ياٞٞ  ْلي٢ٞٞ ع ٞٞع ن٧ْٞٞ ٓدٞٞرنأ ٦ن٧ْٞٞ تنيٞٞ
ٔهر يلت  ب٦ياٚتمر يآلع٢ٞ د٢ٞ نٞر يت ي ٞو  أ تفدي ٔيي ٦يلع نيي يلت  ين دمر ٦آل٦ْ ٔيٍ يلفد ٔعيي برلهْ يل

ي ي  يلعرل ٟٔ ياابرً يلت  تارعْ ع ع تطهيهمر ٦يستة ع٤ٞ ٓل١ٞ تطهيهٞو ن٦آل٦ْ ٣ يل٦ي ع   سو يع
ٔعيي.  ل اعرٌْ يلطهيهيي ل 

ٔيب  تتهيْٞٞ برل ريٞٞٞي ٦يد٤٦ٞٞٞ لمٞٞر غٞٞٞٙٔ نٞٞٞر تاٞٞٞعع  ٔيعيي عسْٞٞٞ طٞٞرد٣ ٦ْلٞٞٞي يلفٞٞٞر يرلاٞٞ ٚي يلتشٞٞٞ
ٔي  ٔيعرٍ ه٦ٞ تْٞبئ ين٦ٔٞ يل٦ْلٞي تْٞبي لتطهيهو بنعسع يسو يآلً ي٤ يد٤٦ يل ٙٔ ن٤ٞ يصْٞئ يلتشٞ

ٔيوٚيطه٠ٞٞٞ  ٞٞٞي يلشٞٞٞٔ ٦تطصٞٞٞي٢  يلشٞٞٞ ٕيل ٞٞٞع ي ٕيههٞٞٞر يلن ت فٞٞٞي ٦يطه٠ٞٞٞ يلتعٞٞٞر٤٦ ع  ٦ياوٞٞٞت ٟ بٞٞٞي٤ نآل
ٌٔ يلع ييعر٢ سريعي ي٦ يه ٢ نسمر ٦يبٚ مر ٔيٍ ٦يط٢٦ يايعر٢ يلعر . ي٤ يلمْٟ يلنسش٦ْ ن٤ٞ 2يل ي

ٔهر شٞٞه٦سمر  ٔيعيي ه٦ٞٞ ي٤ تصْٞٞٔ ْيونٞٞر  ٦ٞٞيسي٤ ٦ ٦يعْٞٞ تاٞٞئ بمٞٞر ين٦ٔٞٞ يل٦ْلٞٞي ٦تْٞٞبي يلاٞٞ ٚي يلتشٞٞ
ٔي ٦اٞعرٌْ  ه٢ٞ يلنْيسٞي يلفرعٞ ي ٦دٞٓل١ يآلًٞ بشد ٔي٠ تطهي٠ د٢ نر ييو  ي ل١ ع٤ ٚ ٢ آليْ ٦ٓ

ٔيعرٍ دنر تطه٠ يلاعرٌْ  ه٢ يلنْيسي يلفرع ي ٦ تآل ً لم٣ د٢ نٞر ييٞو  يٞٔ  ي٤ تد٤٦ هٓأ يلتش
ٔٔ  لم٣ٞ ٦بنعسٞع ي ٞٔ يآلًٞ  ٦نسفعي تد٤٦ دٓل١ اٞببر ٦ ْييعٞر يْٞيل عٞسم٣ د٢ٞ نٞر ييٞو شٞٔ ٦ عٞ

ٔيعيي ه٦ تطهي٠ٞ د٢ٞ  يٞٔ ٦ اٞعرٌْ ي٤ يد٤٦ ..ن٤ د ٔيعرٍ يلت  تصْٔ ع٤ يلا ٚي يلتش ٢ يلتش
ٔيعرٍ ع ع  يلهص٧٦  ه٢ يلنآلتنل يلفرع٢ ٦يبعرْ د٢ نر ييو شٔ ٦لد  يتطه٠ يل ٙٔ ن٤ يلتش
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ٔيعرٍ يلنطههٞي ل  يٞ ٦ي٤ يعن٢ٞ ع ٞع ٔ يل٦آلو ياد٢  يسب   يا يهتصٔ يلطٞرد٣ ع ٞع يصْٞئ يلتشٞ
ٔيْ يلنْيسٞي يلفرعٞ ي ع ٞع يااٖٞ بَ يللهريي يلهرس٦سيي بي٤ ي ْٔ ن٤ ييٞ ٔعيي بطيَ يهٟ د٢ ي ٔيْ يل ي

ٔيراٞٞي يلتٞٞ   ٔيتًٞٞ يل ٔوراٞٞي يا٦لٞٞع ييمٞٞر  ٦ ن ٦ يلنبٞٞرْى يلتٞٞ  يه٣٦ٞٞ ع يمٞٞر سٛٞٞر٣ يل٦ْلٞٞي  دسٛٞٞر٣ يل
ت يمٞٞر  ٦ يلاٞٞعرٌْ يلهص٧٦ٞٞ ٦يايعٞٞر٢ يلنطٌْْٞٞ يلتٞٞ  يٓي يع ٍٞٞ سي ٍٞٞ بمٞٞر يلاٞٞعرٌْ  ل٣ٞٞ ي٦آلٞٞو يه٢ٞٞ 

٦يلطٞٞ٘ٔ ع يمٞٞر ٦ن٤ٞٞ يآل٢ٞٞ تطهي٠ٞٞ يلمْٟٞٞ ن٤ٞٞ د٢ٞٞ ت ١ٞٞ يله٦ٞٞيسي٤  1ع مٞٞريلنْيسٞٞي بعْٞٞ ٓل١ٞٞ يلٞٞع ي
ٔهر يلطرد٣  ي  يآلً ي٤ يد٤٦ يلمْٟ نسو يهٚ تطهي٠ يل ئ ب٢ٞ يآلًٞ دٞٓل١  ٦يله٦يعْ يلت  يصْ
ٌٔ يمنمٞٞر ٦يلعن٢ٞ بمٞر بطيَٞٞ  ٦ٔ ي٤ يد٤٦ٞ يل ٞٙٔ ن٤ٞ هٞٞٓأ يله٦ٞيسي٤ ت٦عيٞي يلشٞٞعً باهنيتمٞر ٦ عٞ

ٔيْ يلنْيسي يلفرع ْٔ ن٤ يي ٔتدٕٞ ع يمٞر يل٦ْلٞي يد٤٦ د٢ ي  ي ع ع ع ٣ بد٢ يااٖ ٦ يلس٣ٛ يلت  ت
ٔه٣ ٦  ٔبي٤ ٦ غيٞٞ ٔين ٦يلنشٞٞ ٧ٔ دٞٞرل٦ٕ ٔوراٞرٍ ي ٞٞ ٔوراٞي ٦نٞٞر ي يمٞٞر ن٤ٞٞ  ٦ع ٞع اٞٞبي٢ يلنلٞٞر٢ سٛٞٞر٣ يل
دٞٞٓل١ ي٤ يد٦س٦ٞٞي ع ٞٞع ع ٣ٞٞ بد٢ٞٞ يايعٞٞر٢ يلتٞٞ  تطه٠ٞٞ يل يٞٞٔ ٦ يلاٞٞعرٌْ يلهص٧٦ٞٞ ٦يلنْي٦نٞٞي ع ٞٞع 

 .يع مر

ٔيب  يلترل  يتعا ن ٔا٣٦ٞ لمٞر:  ٦نْٞئ ٦ي   ٢٦ يلفر ٔيعيي ٦ياٚٞرٔ يلن عن٤٦ يلاٞ ٚي يلتشٞ
ٔيْ يلنْيسٞي بععٞمر بٞبعٙ ٦يٞات ٟ  ٔتبٚ بٞو ييٞ ٔي تٞ يلنْيسي ه٦ يلن ١ يسنر يع و ي٤ يْئ يلن٤ْ تْبي
ٔيٍ  ٦ي٤ يسٛٔ ي  د٢ نٞر يعٚتٞو  ٦ٔٔ ي  تطصي٢ يل ي ٕيلي يلش ٔتيبر يتعر٦س٤٦ بو ع ع ي ٔتً ت ٦ي

ٕيْ ييٞو  ٦نٞر ياآلار٣ يلانر٦يي  ينر در٤ نعسير ل ٦آلو نر  سريعر ل٦آل٦أ ي  لب ٦ٝ يلاٞعرٌْ ياٞتبهرأ ٦ي
ٔي يآلتمْ ي  ي٤ يصئ سريعر  ٦نر ل٣ يد٤ ٓل١ ييو يبٚ و ٦ي  ٦يطترُ يٞ  د٢ٞ ٦يطْٞ ن٤ٞ  در٤ عر
ٔيراٞي  ....( ٦ي٤ ا يهتصٞٔ  ٔيتًٞ يلعٞرٌْ ٦يل يٍ  يله٧٦ٞ ٦ن ٟٔ نبرْى يلن٦آل٦ْٞ يه٢ يلنْيسي ي٤ يع

 "٤٦.2 ي٤ يعن٢ ٦ي٦آلو يه٢ يلنْيسي لفع مرع ع ي٤ يع ٣ هٓأ يايعر٢ ْ

ٔهٞر يتنل٢ٞ ٦يتآلاْٞ  ٔيعيي ٦يٚر ٦بمٓي يرسو دنٞر  ٞر٢ يلنع ٣ٞ يللٞرس  يٞر٤ نعٞن٤٦ يلاٞ ٚي يلتشٞ
ٔيعرٍ ٦ بٞٞٞي٤  ل١ٞٞٞ  سٞٞٞو يلناٞٞٞه٢٦ يا٢٦ يٞٞٞ  يصْٞٞٞئ يلتشٞٞٞ ٔويٖ يا٢٦ ل نْيسٞٞٞي يلفرعٞٞٞ ي ٦ٓ يٞٞٞ  يلٞٞٞ
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ٔغبٞي ٦ي٤ ي٦ٞآلمم٣ سط٦ٞ يله٦يسي٤ ٦يعن٢ ع ع تايئ يلن٤ْ ليشد٢ ب  ٠ٞ يلنطبٞي ٦ياساٞ آلر٣ بٞي٤ يل
ٌٔ  ه٢ٞ  يايعر٢ يلت  تطه٠ لم٣ يل ئ ٦ يلاعرٌْ ٦ي٤ يهع  ع ع د٢ يع٢ يآل ً يلشٔ ٦ يلنعٞ

 . يلنآلتنل

ٔيراي يلن٤ْ ينر ي٤  ٔيتبمر ٦يلاعرٌْ ٦  يٍ ٦ن ٔيب  يه٢٦:  ٦نبرْى يلن٦آل٦ْ ٦ي   ٢٦ ي ٔ ل فر
ٔهٞر  ٔهر ياسار٤ ٦ يعه مر  ٦ينر ي٤ يت ي مر ٦ ت٦ ٔا٣ٞ يٞ  سفٖٞ ياساٞر٤ ٦ٓيتمٞر دنٞر يتص٦ ه٦ٞ ي٤ ي

ٔا٣ٞٞٞٞٞ يٞٞٞٞٞ  سفٖٞٞٞٞٞ ياساٞٞٞٞٞر٤  يرلتمٞٞٞٞٞر ٦نل تمٞٞٞٞٞر ٦  ٌ يٞٞٞٞٞ  يلطهيهٞٞٞٞٞي  ٦ت ي مٞٞٞٞٞر ه٦ٞٞٞٞٞ ي٤ ي هٞٞٞٞٞ  ن٦آل٦ْٞٞٞٞٞ
ٔهر ...(  ٌٔ ٦ينٞٞر برلعٞٞرٌْ ع ٞٞع تم٣ٞٞ ت ١ٞٞ ٦تص٦ٞٞ ٌٔ لم٣ٞٞ ينٞٞر بٞٞرلفٚ تطرديمٞٞر ...( ٦يدلٞٞٔ يلسٞٞرٖ ا  ْٞٞ

د م٣ٞ يهنس٤٦ٞٞ باٞٞعرٌْ ٦يطٌْٞٞ  ي ٞٓل١  ْٞٞ تد٤٦ٞٞ ين٣ٞ يرعٞٞ ي ٦ن٤ْٞٞ يرعٞٞ ي ت ت ٟٞ ن  م٣ٞٞ  ٦ي٤ دٞٞرس٦ي
ٔيٞي ٦يلعه يٞي 1 "بعيسمر ٔيٍ يلفد ٔيْ يٞ  يلهْٞ ٦ي   ٢٦ يلنع ٣ٞ يللٞرس  هٞٓي تاديْٞ نسٞو ع ٞع تفٞر٦ٍ يايٞ

ٔي٠ٞ يل٨ٓٞ يند٤ٞ ل طٞٞرد٣ ي٤  ٔيب  آلرهْٞٞي ع ٞع ي٤ يبٞي٤ يلٚ ٔه٣ ٦ عٞرْيتم٣ يعن٢ٞ يلفٞر ٦ي ٞت ٟ يٚٞ
ٔغبتو يللهريي يلهرس٦سيي ي ٔينو يلتفر٦ٍ يا دو طتع يتند٤ ن٤ ي٤ يسشٔ بي٤  ٕني ٦لد٤ ٚبعر برطت ل 

ٔيْي ي٦ ن٤ْ ي  يي ٩ْ ٔي ٔيي ٦ يلع نيي ا٦ين درس٦ي يي ٔيٍ يلفد  .يلٚبيع  يلن٦آل٦ْ بيسمر ي  يلهْ

ٔيي ٦ يلبي٦ل٦آليي ن٤ يآل٢ ياتيعرً د٢ نر يصْٞٔ ن٤ٞ  ٔيٍ يلفد ٔيْ ي  يلهْ ٦دنر يتفر٦ٍ ياي
ٔيعيي  ٔويٖ يا٢٦ يدٞٞٓل١ يٞٞر٤ يلاٞٞ ٚي يلتشٞٞ ٟٔ يلٞٞ ٔيعرٍ ن٤ٞٞ ٚٞٞ تتفٞٞر٦ٍ  ٦ٌٞٞ ٦عٞٞعٟ بطاًٞٞ تشٞٞ

ٔعي٤ طيَٞ ي٤ يلفي ا٦ٟٞ ٦ن ١ٞ يلاٞسي ٦نعسٞع هٞٓي يسٞو دنٞر  ندرسي يلطرد٣ ي  ا ا ي يلطرد٣ يلنشٞ
ٔيي دٓل١ سفٖ يانٞٔ برلساٞبي لن٧ْٞ  ٦ٌٞ ٦ عٞعٟ  ٔيٍ يلفد ٔعيي يينر بيسم٣ ي  ْئ يلهْ ي ت ٟ يل

ٔيول بْني٩ ن٤ٞ ي ٔيعيي ٦ ي  يصْئ يله٦يسي٤ ٦ يلش ٜٔ ي  يلا ٚي يلتش ٔويٖ يا٢٦ يلٞع بٞر   يلنش لٞ
ٔويٖ يا٢٦ ٦ينٞر ياٞنع دٞٓل١ صٞرطً  ٔعي٤ طيَٞ ي٦آلْٞ ل لٞي يس٦ٞيٜ ن٤ٞ يلطدٞر٣: يلٞ يلطدر٣ يلنش

ٔيعي ٦ يلن ١ يلفي ا٦ٟ ٦ن ١ يلاسي  .2يلش
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بنعسع يلسب  يلنسٓٔ ه٦ يل٨ٓٞ ل٣ٞ يبهٞع بيسٞو ٦بٞي٤ يلعه٢ٞ يلفعٞر٢ ٦ يلاٞ ٚي  فالرئيس االول8
لفي ا٦ٟٞ ٦يلسبٞ  يلنسٞٓٔ ٦هٞٓي ياساٞر٤ ه٦ٞ يل٨ٓٞ يدن٢ٞ ٦ن٤ ل٣ يرسو يآلنل بي٤  صرو٘ يلطد٣ ي

آلٞٞرٍ يلاٞٞعرٌْ ٦ه٦ٞٞ يل٨ٓٞٞ يهٟٞٞ ع ٞٞع د٢ٞٞ يع٢ٞٞ يند٤ٞٞ ي٤ يب ٞٞل بٞٞو  ٔيتًٞٞ ياساٞٞرسيي ٦يٞٞ  يع ٞٞع ْ ن
ٔيراٞٞي هٞٞٓي  ٔشٞٞرْ يلٞٞع يلاٞعرٌْ ٦يلٞٞع ياعنٞٞر٢ يلتٞٞ  تسٞٞر٢ بمٞٞر ٦ ٌ يا ٌٔ ع ٞٞع آل٦ْٞٞ يلاٞعرٌْ  ٦لْيٞٞو  ْٞٞ

ٔوراٞٞ ٔيراٞٞي يا٦لٞٞع  ينٞٞر اٞٞرؤ يل ٔوراٞٞتو ٦ دروسٞٞي ياساٞٞر٤ هٞٞ  يل ٌٔ ع٤ٞٞ  رٍ ياساٞٞرسيي ياسمٞٞر نتٞٞا 
ٔأ يم٦ٞ  ٔيل تد٤٦ يع٣ٛ  ٦ٌ ٦ي٦ال ن٧ْ ن٤ غيٞ ٔويٖ ي ٢٦ ي  يلتش عسمر  ٦ن٤ هسر ير٤ ا ٚي يل

ٔأ ٦ييعرلٞٞو  ٦يلنهب٢٦ٞٞ ي ر٦ي ٞٞو ٦٦صٞٞيرأ ٔويٖ يا٢٦ ي٦ دنٞٞر 1يلْاٞٞت٦ٔ ٦ يلنهت٨ْٞٞ بٞٞو يٞٞ  اٞٞي   ي٤ يلٞٞ
ٌ ٦صفو يلنع ٣ يللرس  ب٦يعل يلس٦ٞيه  طيَٞ ي٢ْٞ ٦  صٞفو هٞٓي ع ٞع نٞر يتنتٞل بٞو يلطٞرد٣ ن٤ٞ آل٦ْٞ

ٔيآلمر ٦ييآلرْهر ي  يان٣ ٦يلن٤ْٞ ٦نعسٞع ٓل١ٞ  ٔيوٚ يلنعه٦اٍ يلعن يي ٦يله٦ٌ ع ع يات  ٔيي بش يلنع
ٔغبتو ن٤ يان٣ ي٦ يلن٤ْٞ  ٟٔ د٢ نر يفيْ  ٔيُ ٦يلنعر ٔي ع ع يات  ٔيي ٦يلعن يي تآلع و  رْ  ٦تو يلفد

ل١ ٚبعر  سو تت٦ئ ييٞو يلفعٞ ٌٔ ا٤ هٞٓأ يلفعٞي ي يلتٞ  تندسٞو ن٤ٞ يلن ت في ٦ٓ ٔيٞي بٞرلفٚ ي ي يلسٛ
ٔيتًٞ يلاٞعرٌْ يلهص٧٦ٞ  يلت٦يص٢ نل يلعه٢ يلفعر٢ ٤٦ْ ي٨ ٦ياٞٚي ٦بمٞٓي يلد٤٦ٞ  ْٞ طه٠ٞ يع ٞع ن
٨ يلٞٞع تطهي٠ٞ يل يٞٞٔ  ٦يٞ  د٢ٞ يايعٞٞر٢ يلتٞ  يه٣٦ٞٞ بمٞر ي٦ يا٦ينٞٞٔ يلتٞ  يعٚيمٞٞر لشٞعبو د مٞٞر تٞه٦ْ

ٔويٖ يا٢٦ ٦آلن ل١  سو يل ٔيعرٍ يلتٞ  تصْٞٔ عسٞو لمٞر تٞالئ دبيٞٔ ع ٞع ٦يلاعرٌْ لم٣ ٦ٓ يل يلتشٞ
ٔيْ يهت٤٦ْٞٞٞ بٞٞٞو شٞٞعبو  يم٦ٞٞٞ ٦يعٞٞٞل يلْاٞٞت٦ٔ ٦ه٦ٞٞٞ يلناٞٞٞئ ل نْيسٞٞٞي  ٦ه٦ٞٞ ٦يعٞٞٞل يلسٛٞٞٞر٣ ٦د٢ٞٞ يايٞٞٞ

 .٦يطت٤٦ٓ بايعرلو

ٕوٞ   ٦تٞو يلسرٚهٞي ٦هنٞر  ٔويٖ يا٢٦:   ...( ٦يٓي طص٢ ٓل١ ي  دٞ  آل ٔيب  ي  يل يه٢٦ يلفر
ٔيي ٦يلعن يٞي ل٣ٞ يٞ   ٦تٞو يلنت  ي ٞي  دٞر٤ هٞٓي ياساٞر٤ ه٦ٞ يل٨ٓٞ ي٦ٞط  يليٞو  ييد٤٦ٞ ي  عٕٞ يلسٛ

١ٔ ٦تعٞرلع يلٞع يلعه٢ٞ يلفعٞر٢  ٦آل٢ ي٦ط  يليي يت٦اٚ يلعه٢ يلفعر٢  ييد٤٦ نر يفٞيٙ ن٤ٞ ي  تبٞر
يفيعٞو يلعه٢ٞٞ يلفعٞٞر٢ يلٞع عه ٞٞو يلنسفع٢ٞٞ بت٦اٞٞٚ يلعه٢ٞ يلفعٞٞر٢ يلٞٞع عه ٞو يلنسفع٢ٞٞ طدينٞٞر يي ا٦ٞٞير 

ٔي ه٦ يا٤ ن٤ٞ ٦نتعه  ع ع يلتنر٣ ٦بنر يفيٙ  ٔي بنر ايد٤٦ ن ب نسو يلع  ٦تو يلنت ي ي سبير نسٓ
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ٕيويرٍ ب٦آل٦ْ يعه٢ ييو يالٞو ٌٔ "1يلآل ٔيعرٍ يلصٞرْ ٔيب  هٞٓي يتعٞا ي٤ نصْٞٔ يلتشٞ ٦ن٤ٞ  ٢٦ٞ يلفٞر
ٔويٖ يا٢٦ تد٤٦ ناٞتنٌْ ينٞر ن٤ٞ يل٦ٞط  يالمٞ  يلنبرشٞٔ يل٨ٓٞ يفٞيٙ ن٤ٞ يلعه٢ٞ يلفعٞر٢  ع٤ يل

نر يلناتفرْبت٦اٚ يلعه٢  ل٦ط  غئ يلنبرشٔ يل٨ٓ يفيٙ ن٤ يلعه٢ يلفعر٢ بت٦اٞٚ يلعه٢ٞ ن٤ ي ٦يف
ٔيتًٞ ياساٞرسيي  يلنسفع٢ٞيلناٞتفرْ يلٞع عه ٞو  ٔويٖ يا٢٦ ه٦ٞ يساٞر٤ يٞ  يدن٢ٞ ن ٦بمٞٓي يٞر٤ هٞٓي يلٞ

آلرٍ يلاعرٌْ ٦تد٤٦ سفاو درن ٞي نتطٌْٞ برلعه٢ٞ يلفعٞر٢ دنٞر ٦صٞفو يٞ  ٓل١ٞ يلنع ٣ٞ  ٦ي  يع ع ْ
ٔيتًٞٞ ياساٞٞرسيي ه٦ٞٞ سفاٞٞو يل٨ٓٞٞ يد٤٦ٞٞ يللٞٞرس   يٞٞ   ٦لٞٞو: ٦هٞٞٓي ياساٞٞر٤ يلٞٞ ٨ٓ يد٤٦ٞٞ يٞٞ  يدن٢ٞٞ يلن

ٔويٖ ٦تد٤٦ٞٞ لٞٞو  ٔيوٚ يلٞٞ ٔيعيتٞٞو يمٞٞٓي ي٢٦ شٞٞ ناٞٞه٦ا ع ٞٞع د٢ٞٞ يع٢ٞٞ يند٤ٞٞ ي٤ يطه٠ٞٞ بٞٞو يلاٞٞعرٌْ ل
ٔيتٞٞٞو  ل١ٞٞٞ بعْٞٞٞ نع ٔغبتٞٞٞو تاٞٞٞنل لد نٞٞٞو ٦تفع٢ٞٞٞ د٢ٞٞٞ نٞٞٞر يٚ ًٞٞٞ نسمٞٞٞر ٦ٓ ييعٞٞٞر  ٦ٌٞٞٞ يا سٞٞٞرٜ تآلع٢ٞٞٞ 

ٌٔ ع ٞٞع ت٦آليٞٞو شٞٞعبو يلٞٞع د٢ٞٞ  بااٞٞرليً يلن رٚبٞٞي لد٢ٞٞ صٞٞسٟ ن٤ٞٞ يلسٞٞرٖ  ٦دٞٞٓل١ تد٤٦ٞٞ لٞٞو يلهْٞٞ
ٔيراٞٞي هٞٞٓي   يايعٞٞر٢ يلتٞٞ  تطه٠ٞٞ يلاٞٞعرٌْ ٦يل يٞٞٔ لم٣ٞٞ ٤٦ٔ ب ٔيب  ي٤ يلسٞٞرٖ يلٞٞٓي٤ بٞٞو يٞٞ ٔٔ يلفٞٞر ٦يهٞٞ

ٔويٖ ه٣ يلسرٖ يلفرع ٤٦ ٦يا برٔ ٦يلاعْين  ير٤ درس٦ي يني يت ١ ه  ياني يلفرع ي ٦ي٤ درس٦ي  يل
ٔيراٞي ه٦ٞ  يسرار يآلتنع٤٦ ي  ناد٤ ٦يطْ در٤ ٓل١ يلناد٤ يل٨ٓ يآلنٞل آلنيٞل ن٤ٞ تطٍٞ هٞٓأ يل

ٔويٖ يا٢٦ ٓل١ٞ ياساٞر٤ 2يلنْيسي يلفرعٞ ي   ٦هسٞر يهدْٞ يلنع ٣ٞ يللٞرس  ع ٞع ي٤ د٢ٞ ن٤ٞ ي تٞرٔ يلٞ
ل١ ياسار٤ يل٨ٓٞ ي٦ٞط  يليٞو يم٦ٞ ْان يله٣٦ٞ ه٣ٞ  يل٨ٓ ل٣ يبهع بيسو ٦بي٤ يلعه٢ يلفعر٢ ٦ياٚي ٦ٓ

نْيستم٣ ييد٦س٦ي بٞٓل١ يهْٞ طهه٦ٞي  سفاٞم٣ يا يرٔ ٦يتنتع٤٦ برلفعي ي ٦طا٤ يا تيرٔ لن٤ يائ 
ٔعيي ي  نْيستو ي٦ يني  .يل ئ  ٦يلاعرٌْ ا٦ين درس٦ي 

ٔيوٚمر يلتٞ   ٍٔ ييٞو شٞ ٔوراي يل٦ْلي يلفرع ي  ٦ت٦ٞيي ٦ينر يلن ١ يلفي ا٦ٟ يم٦ د٢ ن٤ ت٦لع 
ٔيعيي   يٞٞي يتاٞٞل نْٞٞيهر  ٔوٞٞيٖ ٦ْلتٞٞو  ٦يد٤٦ٞٞ دٞٞٓل١ يتنتٞٞل برلاٞٞ ٚي تشٞٞ ٔيب  يٞٞ   ٔٚمر يلفٞٞر يشٞٞت

ْٔ سشٞاتمر لشن ٕني لتسٛي٣ ياطْيَ ٦يا٦عرٜ ٦يلس٣ٛ يلت  ل٣ ي ٔيعرٍ يل  ٢ ن٤ سرطيي ٦عل يلتش
٧ٔ تهْٞٞئ ٦تعبيٞٞٔ يلٞٞس٣ٛ يلهرس٦سيٞٞي يلتٞٞ  ٦عٞٞعمر  ٔويٖ يا٢٦  ٦ن٤ٞٞ سرطيٞٞي ي ٞٞ ٔيعو يلٞٞ سٞٞ٘ يٞٞ  تشٞٞ
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ٕنرسٞٞو ٔويٖ يا٢٦ يٓي ع ٣ٞٞ ٦ ْٞٞٔ ي٤ ٓل١ٞٞ يلت ييٞٞٔ ه٦ٞٞ ياصٞٞ ا يٞٞ   ي٤ يلن ١ٞٞ يلفي ا٦ٟٞٞ يتنيٕٞٞ 1يلٞٞ
ٔأ ٔيي طيَ ي٤ هٓأ يلفعٞي ي يٞ  يل٦ي ٞل ا يندسمٞر ي٤ تص٢ٞ بٞو  ع٤ غي بنر ينت دو ن٤ يعي ي سٛ

ٌٔ بر   يله٧٦ ٦يلفعرو٢ ٦ٔ ٍٔ ييو برلع ٦يلن ١ٞ يلفي ا٦ٟٞ ه٦ٞ يل٨ٓٞ  يلع آلنيل يلدنرو٢ يا يٓ ت٦ي
ٔيب  ٦هٞٞٞٓي  ٔهٞٞٞر يلفٞٞٞر ٔيوٚ يالسٞٞٞر عشٞٞٞٔ يلتٞٞٞ   ٔ ٔويٖ يا٢٦ يٓي ل٣ٞٞٞ تت٦يآلْٞٞٞ ييٞٞٞو آلنيٞٞٞل يلشٞٞ ي  ٟٞٞ يلٞٞٞ

ٔويٖ د ٕني ن٤ يآل٢ ص ِ ٦ْلتو يل ٔيعيي تندسو ن٤ ٦عل د٢ يله٦يسي٤ يل  ٓل١ يتنتل با ٚي تش
ٔيعو ه٦ٞ بنعسٞع يسٞو ل٣ٞ ي٦آلْٞ  ٔعيتو ٦تد٤٦ هٞٓأ يله٦ٞيسي٤ ن٤ٞ تشٞ ٦نآلتنعمر ٦آل ً يل ئ ٦ياسفل ل
ٔٚ ي٤  ٔيعرٍ يا٦ليٞٞي٤  ٦دٞٞٓل١ يندسٞٞو ت ييٞٞٔ ٦ تعْٞٞي٢ د٢ٞٞ يله٦ٞٞيسي٤ يلاٞٞربهي يشٞٞت لمٞٞر نل٢ٞٞ يٞٞ  تشٞٞ

ٔيٍ ن٤ يآل٢ ص ِ طر٢ يلنْيسي ٦يه مرتد٤٦ هٓأ يلت  . ي

ٔويٖ يا٢٦  ْٞ ي طهٞو  ٔويٖ يا٢٦ ن٤ٞ يلن ١٦ٞ يلف اٞفي: ٦يلٞ ٔيب  ي  ن٤ ي  ٟٞ يلٞ يه٢٦ يلفر
ٔأ ي٤  ٔهٞر  ٦ ْٞ ي طهٞو يٞ  بعٞٙ نٞر يهْٞ ٦يعٙٔ لو ي٤ ا يهْٔ يايعر٢ د مر ٦يات٦ييمر ييهْٞٔ يدل

 ٌٔ ٔيوٚمر د مر ب٢ يند٤ ي٤ تبهع ييعر٢ دلي ٔهر  اٞبرً ا يات٦يع ش هنر اٞبي مر ي٤ تهْٞٔ يٞ  يهْٞ
ٔيي تع٦ ٞٞو ن٤ٞٞ  ٦ٔ ٔنٞٞو ٦تعرلآلٞٞو  ب٢ٞٞ ي٤ ع ٞٞع آلنيعمٞٞر ٦ينٞٞر ا تهٞٞر٢ عٞٞ تعٞٞٙٔ ينٞٞر ا٤ يلنسيٞٞي تط
ٔهر ٦ينر  سٞو ا يهْٞٔ يايعٞر٢ يا عسْٞ طٞرَْ ٦عٞرٙٔ ننٞر يشٞرهْأ ه٦ٞ ي٦ ننٞر ياٞر٢  ٦ًٔ غي ط

ٜٔ ٦ ليٖ نر يسب   ي٤ ه٦ ي  ٓل١ يلس٦ٜ  ٌٔ  يٞ  تعٞٙٔ عسو ييهْٔ طيسوٓ ٦يش ن٤ٞ يلط٦ٞيَْ دليٞ
ٌٔ ننٞر يآل٦ٕٞ ي٤ يعٞٙٔ يٞ   ٕنرسو ٦ا يٞ  يلب ْٞ يل٨ٓٞ ه٦ٞ يٞ  يتبهٞع يشٞيرن دليٞ د٢ يلع٦يٙٔ ي  
ٕنرسٞٞو ي٦ يٞٞ  غيٞٞٔ ب ْٞٞأ يطتٞٞرُ ييمٞٞر يلٞٞع يع٢ٞٞ نط٦ْْٞٞ نهْٞٞٔ يٞٞ  ٓل١ٞٞ يلتٞٞ  يلعٞٞرٙٔ ...(  غيٞٞٔ 

ٜٔ ٦يهْٞٞٔ يايعٞٞر٢ يلتٞٞ  هٞٞ  يع٣ٞٞٛ  ٦ٌٞٞ ٦يدلٞٞٔ سفعٞٞر ٦يشْٞٞ غسٞٞ ع ٦آل٧٦ْٞٞ يٞٞ  ي٤ ييبتْٞٞى يٞٞ  ي٤ يتبٞٞ
ٔيعي ل ن ١٦ٞ يلف اٞفي تنتْٞ لشٞن٢ ييعٞر تعْٞي٢  ٦نعسٞع "2..ت تو٣ بمٞر يلنْيسٞي هٞٓي ي٤ يلاٞ ٚي يلشٞ

ٔعو ٦تفاٞٞئ يلدليٞٞٔ ننٞٞر  ٞٞرسم٣ ٦صٞٞ ِ شٞٞ ٕن ل١ٞٞ ٚبعٞٞر يٓي دٞٞر٤ ييٞٞو صٞٞ ِ يٞٞ   ٔويٖ يا٢٦ ٦ٓ يلٞٞ
ٔيعرٍ نره  يا تص٦ٔٞ ٦ي عٞ  اسعٞب رٚ يلطيٞرٌ  ه٢ يلنْيسي طيَ ي٤ هٓأ يلس٣ٛ يلهرس٦سيي ٦يلتش

ٕنٞٞر٤  ٕن٤ٞٞ نعٞٞي٤ يا يسٞٞو د نٞٞر ت يٞٞٔ يل ٦يلنعيشٞٞيي ل نآلتنٞٞل ياساٞٞرس  ْي ٢ٞٞ يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي يٞٞ  
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ٔيٍ يلتٞٞ  تطص٢ٞٞ ٚبعٞٞر  ٔيٍ ٦يلت٦ٞٞٚ درسٍٞٞ يل٦ْلٞٞي يٞٞ  سن٦ٞٞ ٦ت٦ٔٞٞٚ نتس٦ٜٞٞ ٦نت يٞٞٔ ٦نٞٞل هٞٞٓأ يلت يٞٞ
ٔيٍ ي  ياسارسيي ٦تد٦ي  .يلع  رٍ ياآلتنرعيي يلنتس٦عي ٤يد٤٦ هسر١ ييعر ت ي

ٔويٖ يا٢٦ بعْٞٞ ٦يرتٞٞو ن٤ٞٞ ه٦ٞٞ نل ٞٞو يٞٞ  آلنيٞٞل ياط٦ٞٞي٢ دٞٞر٤ يه٢٦ٞٞ يلفٞٞر ٔيب :  يٞٞرٓي   ٟٞٞ يلٞٞ
ٔعو يا٢٦   ٔي ننر شٞ ٔأ يا٢٦ ٦ليٖ هٓي يهٚ  ب٢ لو ييعر ي ئ دلي ي  فو ه٦ يل٨ٓ يهْٔ نرل٣ يهْ
ٕنرسٞو  ا ا٤ يا٢٦ ي ٚٞا لد٤ٞ يا٢٦  ٔأ غئ ٓل١ٞ يلتهْٞئ يٓي ع ٣ٞ ي٤ ٓل١ٞ ه٦ٞ ياصٞا يٞ   ييهْ

ٔأ بنٞر ه٦ٞ ي ٕنٞر٤ يا٢٦  ٦دٞٓل١ نل٢ٞ يٓي  ْٞ ٕنرسٞو  ٦ ْٞٔ هٞٓي بنٞر ه٦ٞ ياصٞ ا بعْٞأ  اصٞ ا يٞ  
ٔيبل...  ٦ي   ٢٦ يلنع ٣ يللرس  هٓي تاديْ نسو  1  ٟ يللرس  يللرلَ ي  آلنيل  ط٦يلو  ٦يللرلَ ٦يل

٦ٔسٞٞي ٦يلت ييٞٞٔ ٦ع٣ْٞٞ يلآلن٦ْٞٞ ننٞٞر  ٌٔ تتا٣ٞٞ برلن ٔيول ٦ يلاٞٞس٤ ٦يله٦ٞٞيسي٤ سٛٞ ٔتٞٞو يلٞٞع يلشٞٞ ع ٞع ي٤ سٛ
ٕنٞٞر٤ ٦يلندٞٞر٤  ٚرلنٞٞر دٞٞر٤ يل٨ٓٞٞ يه٣٦ٞٞ بمٞٞٓي يآلع مٞٞر  ٦ٟٔ يل ْيونٞٞر  رب ٞٞي ل ت ييٞٞٔ آلاٞٞنر تهتعٞٞو ٛٞٞ

ٔويٖ يا٢٦ ٦يد٦س٤٦ٞ نل ٞو يٞ  آلنيٞل ياط٦ٞي٢  يلتعْي٢ ه٦ ن٤ يلن ١٦ٞ يلف اٞفي يلٞٓي٤ ي  ف٤٦ٞ يلٞ
ٔيل د٢ نر ييو  ئ ٦ اعرٌْ ٦ ص ِ  ه٢ يلنْيسي يلفرع ي  .٦يعن ٤٦ ع ع تش

ٞي ٦ينر ن ١ يلاسي يم٦ يل٨ٓٞ ي ٔيول ٦يلاٞس٤ يلنطف٦ٛ ٔأ لشٞه٤٦ يل٦ْلٞي ع ٞع يلشٞ عتنْٞ يٞ  تْٞبي
٠ٔ بي٤ يلن ١ يلفي ا٦ٟ ٦ن ١ يلاسي ه٦ ي٤ يا٢٦  ْ  ٔيول ٦يلاس٤ يلهْيني  ٦يلفر ٦يلندت٦بي ن٤ يلش
ٔيٞٞي ي٦ يلندتاٞبي  ينٞٞر يللٞٞرس  يرسٞٞو  ٦ٚٔ ياْي يآلتنعٍٞ يٞٞ  ش صٞٞو آلنيٞٞل يل صٞر٢ يلٚبيعيٞٞي ٦يلشٞٞ

ٍٔ ييٞٞو يل صٞٞر٢ يلٚبيع ٔيب   ٦ي٤ ت٦ٞٞيي ٔهٞٞر ل فٞٞر ٔيْيٞٞي يلتٞٞ  ٓد ٦ٚٔ يا يٞٞي يا يسٞٞو ا تت٦ٞٞيئ ييٞٞو يلشٞٞ
ْٔي دٞر٤  ٦لٓل١ ير٤ يلا ٚي يآلً يا ته٢٦ يلع ن ١ يلاسي يا يٞ  طرلٞي ٦آل٦ْٞ يلن ١ٞ يلفي ا٦ٟٞ يٞ

ٔهارن يا يرٔ ٨٦ٓ يلفعرو٢  . 2ي٦ آلنرعي ٦يلت  ه٣ يل

يسي٤ يلتٞٞ  ٦عٞٞعمر ٦نعسٞٞع هٞٞٓي ي٤ هٞٞٓي يلن ١ٞٞ يعتنْٞٞ يٞٞ  تاٞٞيئ ين٦ٔٞٞ ٦ْلتٞٞو ع ٞٞع آلنيٞٞل  ٦ٞٞ 
ٔيول ع ٞٞع يت٣ٞٞ ٦آلٞٞو   ٔهاٞٞرن يلاٞٞربه٤٦ لتسٛٞٞي٣ يلنْيسٞٞي ٦بٞٞٓل١ يم٦ٞٞ يطت٨ٓٞٞ بايعرلٞٞو ط٦ٓٞٞ هٞٞٓأ يلشٞٞ يل
ٔٚمر  يرل٨ٓ ينيٕ يلن ١ يلفي ا٦ٟ ع٤ ن ١ يلاسي ه٦ ي٤ يا٢٦ تآلتنل ييو د٢ يلصفرٍ يلت  يشت
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بيعيي ينر يللٞرس  يد٤٦ٞ برلصٞفرٍ يلٚبيعيٞي يهٞٚ ٦ي ٔيْيي ٦ٚ ٔيب  ن٤ صفرٍ ي ٓي ل٣ٞ يد٤ٞ يلن ١ٞ يلفر
ٔهارن يلاسي ٔيْيي ي  يدلٔ ن٤ ٦يطْ ٦اني٦ ب ٦ٚٔ يا ٔ ٍ يلش ٔهارن ي  طي٤ تف   .يلاسي يي  فو 

ْٔي ٦يطْٞٞي ٦ ْٞٞ يد٤٦ٞٞ دٞٞٓل١ آلنرعٞٞي ٦ياٞٞنع يل٦يطْٞٞ ن ١ٞٞ يلاٞٞسي  ٦بمٞٞٓي يرلطٞٞرد٣  ْٞٞ يد٤٦ٞٞ يٞٞ
٦ٚٔ يل رصٞٞي يل ٔيب  بعٞٞٙ يلشٞٞ ٔٚ يٞٞيم٣ يلفٞٞر بعٞٞر  ْٞٞ يشٞٞت ٔهاٞٞرن يلاٞٞسي ٦ٚ تٞٞ  ٦يلآلنرعٞٞي دنٞٞر   سٞٞر 

ٌٔ ع ٞٞع ياٞٞتسبرٚ ياطدٞٞر٣  ٔيول ٦يلاٞٞس٤ يلهْينٞٞي ٦يلهْٞٞ ٌ يالنٞٞر٣ برلشٞٞ تمْٟٞٞ يٞٞ  نآلن٦عمٞٞر يلٞٞع آل٦ْٞٞ
٦ٚٔ ي  ٔيا ي  هٓأ يلاس٤  ٦تنل٢ هٓأ يلش ْٔ بشاسمر س٘ ص   :يلت  ل٣ ي

٦ٔي بمٞٞر  -1 بٞٞ ٔيول ٦يلاٞٞس٤ يلنتهْنٞٞي يلتٞٞ  يتٞٞع بمٞٞر يا٦ل٤٦ٞٞ ن٤ٞٞ ياونٞٞي ٦ْ ٔيٞٞر برلشٞٞ ي٤ يد٤٦ٞٞ عر
 يلن٤ْ

ٌ يل -2 تنيٕ ياندسي ٦ياط٦ي٢ يلت  يسب   ي٤ تاتعن٢ ييمٞر ت ١ٞ يلاٞس٤ ع ٞع ي٤ يد٤٦ لو آل٦ْ
 .طا٤ نهص٦ْ يا٦لي٤ بمر

ٞي ٦يلندت٦بٞي ن٤ٞ  -3 ٔطر بٞو يٞ  يلنطف٦ٛ ٌٔ ع ٞع ياٞتسبرٚ نٞر لٞيٖ ي٦آلْٞ نصٞ ي٤ يد٤٦ لو يلهْ
 .يلاس٤ يلهْيني  نطتٓير بنر ياتسبٚ نسمر ط٦ٓ نر ته٣ْ ع٤ يلاس٤

ٔي٨ ي٦ تعه٢ يٞ  يلط٦ٞ  -4  ٌ ٌْٔ شٞيور يشٞيور  ننٞر لٞيٖ ي٤ تد٤٦ٞ يٞ  ي٤ تد٤٦ لو آل٦ْ يَْ يل٦ٞي
ٌٔ يلنْيسي  .يلائ يلنتهْني ننر يطفٛ بو عنر

ٌٔ ع ع يلآلمرْ -5 ٌ يا سرٜ ٦ت ي٢ ٦ ْ  .٦ي٤ يد٤٦ لو آل٦ْ

٦ٚٔ يٞ  شٞ ٘  ٔوراتو تاٞنع ن دٞر اٞسير  ٦لد٤ٞ يٓي ل٣ٞ ت٦آلْٞ د٢ٞ هٞٓأ يلشٞ ٦هٓي ه٦ ن ١ يلاسي ٦
ٔهاروو ٔٚمر يلنع ٣ يللرس  ي  ن ١ٞ يلاٞسي  هسر١ ٦1يطْ ٦٦آلٍْ ي  نآلن٦عي درس٦ي ه٣  ٦ٚٔ يشت ش

ٔويٖ يا٢٦ طيَ  :يل٨ٓ ي  ٟ يل

ٔهاٞٞرن يلاٞٞربه٤٦ لتسٛٞٞي٣ يلنْيسٞٞي  -1 ٔيول يلتٞٞ  اٞٞسمر يل يآلًٞٞ ي٤ يد٤٦ٞٞ طريٛٞٞر لآلنيٞٞل يلشٞٞ
 طتع يترِ لو ي٤ يهت٨ْ بايعرلم٣  ٦ا ٦يع   
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ٔيول  -2 ٔيٞٞٞي نتٞٞع يآلًٞٞٞ ي٤ يٚب٠ٞٞ اٞٞٞس٤ ٦شٞٞٞ دٞٞرن لنع دٞٞٓل١ يآلًٞٞٞ ي٤ يد٤٦ٞٞ ٦ٓ يٚسٞٞٞي ٦ٓ
ٔعٍ ن٤ يآل مريلهْن ل١ بٚهمر ي  يلط٦يَْ يلت  ش  رن ٦ٓ

ْٔ ييٞٞو  -3 ٔويٖ هسٞٞر لٞيٖ ..ب٢ٞٞ يهٞيٖ نٞٞرل٣ يٞ ٔٚ يللرلَٞ يم٦ٞٞ بنعسٞع يلهيٞٞرٖ ٦يلٞ ٦ينٞر يلشٞٞ
ْٔ ييمر س٘ يلطد٣ ينر  ل١ بنر يشبمو ن٤ يان٦ٔ يلت  ٦  س٘ ع٤ يلهْنرن ٦ٓ

ْٔ ييمٞر  -4 ٤ٕ يٞ  يلطد٣ٞ ع ٞع ين٦ٔٞ ل٣ٞ يٞ ٔي٨ يلشْيْ ٦يلتعه٢ٞ يلنتٞ طدنٞر ي٨ ي٤ يتنتل برل
ٔيول يلهْنرن   ي٦ سصر ي  ش

ٌ يا سرٜ يهصْ بمر  ي٤ يد٤٦ ينت ١ يا ٦ً يا سٞرٜ بٞر ن٦ٔ يلتٞ  يٚ بمٞر ن٤ٞ  -5 يآل٦ْ
ٌٔ ع ٞٞٞٞع يلآلمٞٞٞٞرْ يلنهص٦ْٞٞٞ بمٞٞٞٞر ت٦ٞٞٞٞئ  ٔعيتٞٞٞو ٦يتهرسٞٞٞٞو  اٞٞٞرليً يلن رٚبٞٞٞٞي يلنٚ ٦بٞٞٞٞي ٦ ْٞٞٞ
٦ٚٔ يلتٞ  يآلًٞ  ًٔ ٦يد٤٦  ٨٦ ٦هٓأ ه  آلنيل يلشٞ ٔويٖ ي  ي رٟ يلط يلشآلرعي ي  يل

٦ٚٔ ن٤ ش ٘ يلع ي ٔ ي٤ ٔ تم٣ يلش ٔهارن يلاسي يٓي ي  .تت٦ئ ي  ن ١ يلاسي ي٦ 

 :ثانيا8 السمطة القضائية

ٔعيتٞٞٞو  طيَٞٞٞ ي٤ يلع٢ْٞٞٞ ٦ ن٧ْٞٞٞ  ٕيٞٞٞل يلع٢ْٞٞٞ بٞٞٞي٤  يعْٞٞٞ يلطٞٞٞرد٣ ه٦ٞٞٞ يلناٞٞٞه٢٦ يا٢٦ ع٤ٞٞٞ ت٦
ًٔ ي٦  ٔيَ يل ٞ َٔ يٞ  يلطدنٞي يلايراٞيي نسٞٓ يله٣ْٞ ا٦ٞين يٞ  تٞ يهنيتو ي  ايراي يل٢٦ْ ينٔ نت٦ٞي

ٔي ٕيومٞر يٞات ٟ بععٞمر ن٤ٞ ي  ت ٔيتً يآل ٕين يلنْيسي ٦ن ٔيب  ي  يلع٢ْ:  ي٤ يآل ٠ٔ  يه٢٦ يلفر َ يلش
ي برلع٢ْ ٦نيرعي٢ ل ع٢ْ ٌٔ يلع٢ْ درسٍٞ اٞروٌْ 1بعٙ برلصطبي ٦تتنرا١ ٦ تبهع نطف٦ٛ .  ي٤ يد

ٔيب  يلفرعٞ ي يرسٞو ياٞتنْ  ٠ٔ  ٦يٞ  نْيسٞي يلفٞر ٔبيٞي ي٦ يلشٞ نسٓ يلهْي٣ ا٦ين ي  ايرارٍ يل٢٦ْٞ يل 
ٔوٞٞٞيٖ ٦ْلتٞٞٞو يلفرعٞٞٞ ي ن٤ٞٞٞ يآل٢ٞٞٞ يلنطريٛٞٞٞي ع يمٞٞٞر يهني تٞٞٞو ن٤ٞٞٞ يل٦ْٔٞٞٞ يلنم٣ٞٞٞ يل٨ٓٞٞٞ ياٞٞٞسْأ يلٞٞٞع 

٠ٔ يليمٞر يلتفد١ٞ  ٔيْهر ٦ا يتٚٞ ٔيبٚي يا٦ْ ياساآلر٣ ٦يلنطبي بي٤ يي ٔهر ٦بهرومر نتنرادي نت ٔي ٦ياتن
ل١ بفع٢ يلطرد٣ يل٨ٓ يعن٢ ع ع تطهي٠ د٢ يع٢ يآلاْ نفم٣٦ يلع٢ْ بد٢ يبعرْأ  .٦ياسميرٔ ٦ٓ
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ٔيٞي يلعرنٞي ل ع٢ْٞ ٦يلتٞ  ٦يتطْْ  نعن٤٦ ٦آل٦هٔ يلا ٚي يلهعرويي ل طٞرد٣ ع ٞع ع٦ٞن يلسٛ
ٔيب  يٞ  تنيٕٞ بٞي٤ نفم٣٦ٞ يلع٢ْٞ عسْٞ يه٢ٞ يلن٤ْٞ يلعٞرلي ي٦ يلآلره يٞي ٦ياراٞو يلهمٞٔ  آلاْهر يلفٞر
ٌٔ لمٞر نفم٦ٞني٤  ٦يلت  ً  ٦بي٤ يلع٢ْ عسْ يه٢ يلن٤ْ يلفرع ي ٦يلت  ياراو  يلنار٦يٌ ٦هٓأ يا ي

ٕيع  ٦ع٢ْٞ تبٞرْل  ي٦ تصٞطيط طيَ تسها٣ يل ٔيب  يٞ  يلع٢ْٞ تتنيٕٞ  1ع ع٢ْٞ ت٦ٞ ٔيٞي يلفٞر ي٤ سٛ
بٞٞٞي٤ يه٢ٞٞٞ يلن٤ْٞٞٞ يلآلره يٞٞٞي ٦ يه٢ٞٞٞ يلنْيسٞٞٞي يلفرعٞٞٞ ي  طيَٞٞٞ ي٤ نفم٣٦ٞٞٞ يلع٢ْٞٞٞ عسْٞٞٞ يه٢ٞٞٞ يلن٤ْٞٞٞ 
٦ٌٔ ٦ يلنٞر٢  يلنعرٌْ يتآلاْ ينر ع ع يلهمٔ ٦ يله٦ٌ ٦ يلتا ٚ يله يي ٦ ينر ع ع يلايرٔ ٦آلنٞل يللٞ

يني ٦ يلانعي يلآليٌْ ينر برلسابي  ه٢ٞ يلنْيسٞي يلفرعٞ ي  يٞر٤ نفم٣٦ٞ يلع٢ْٞ ٦ينر ع ع تطهي٠ يلدٔ 
ْٔ ن٤ٞ يبسٞرن  ٔيٍ ع ٞع يه٢ٞ يلنْيسٞي ننٞر ياٞتطهو د٢ٞ يٞ ٕيٞل يل يٞ ٦ٔيٍ يٞ  ت٦ ٕيٞل يللٞ يتآلاْ يٞ  ت٦
ل١ٞ ينٞر برلع٢ْٞٞ  ٕلٞي يآلتنرعيٞٞي ي د٢ٞ ٦يطْٞ ن٤ٞ يه٢ٞ يلنْيسٞٞي   اٞٚر ييمٞر ٦ٓ ٔيتًٞ ٦نس يلنْيسٞي ن٤ٞ ن

ٕيع  ٦يل٨ٓٞٞٞ ه٦ٞٞٞ  ٔعيٞٞٞي ا ع ٞٞٞع ياٞٞٞرٖ يلت٦ٞٞٞ ٔدي يٞٞٞ  يل٦ْلٞٞٞي بٞٞٞي٤ يل ٔيٍ يلنشٞٞٞت يتطه٠ٞٞٞ بتهيٞٞٞي٣ يل يٞٞٞ
ٔيراٞي   ٌٔ يلن٦يٚسي٤ ٦نهه تو ي  شه٤٦ يل ل١ ٦ي٠ آلْي يلنار٦يٌ يلطاربيي يلنٚ هي ٦يسنر يلسابيي ٦ٓ
ٔيٍ يد٤٦ نار٦ير لنهه تو  ينٞر يلع٢ْٞ يلتبٞرْل  ي٦ يلتصٞطيط  يم٦ٞ  ْٔ ن٤ هٓأ يل ي ٦نر يسرلو يلف

ٔيٞٞٞٞٞي عٞٞٞٞٞن٤ يلنبٞٞٞٞٞرْاٍ ٦ يدن٢ٞٞٞٞٞ يلع٢ْٞٞٞٞٞ يلتٞٞٞٞٞ ٕيع  ٦يد٤٦ٞٞٞٞٞ عٞٞٞٞٞن٤ يلع  ٞٞٞٞٞرٍ يلتعر ْيٞٞٞٞٞي ٦ يلتآلر ٦
 .يلنعرن ٍ يا تصرْيي

يفٞي يلطٞرد٣ يلهعٞرويي ييه٢٦ٞ:  يٞرٓي  ٔيب  تتطْْٞ ٦ٛ ٦ع ع يارٖ نفم٣٦ يلع٢ْ يل٨ٓ طْْأ يلفر
ٔيٍ ٦ ياتهٔ لد٢ ٦يطْ  اٚ   ييسب   بعْٞ ٓل١ٞ ي٤ يطفٞٛ ع ٞع د٢ٞ ٦يطْٞ ن٤ٞ ن٦لو١ٞ   انٍ يل ي

ٔٔ  اٚو  ينر  ُٔ ن٤ يْأ ن٤  اٞٚو عٞ ٦ُٔ نر ي  ٔيوٚ ٦ يط٦ي٢ ا ي ط٠ ن٤   ُٔ بش بر٤ ا ي 
ٔيْتٞٞو نل٢ٞٞ  ٔيٍ يم٦ٞٞ ينٞٞر با ُٔ  ع٤ٞٞ يْٞٞ يا ساٞٞر٤ ن٤ٞٞ  اٞٞٚ ن٤ٞٞ يل يٞٞ   ا بٞٞو ٦ا برلنْيسٞٞي  ٦نٞٞر ي ٞٞ
٠ٔ ي٦ ي صًٞ   ٦يسب ٞ  ي٤ يد٤٦ٞ يٞ  د٢ٞ  ٔيْتٞو نل٢ٞ ي٤ ياٞ يلبيل ٦ يلمبٞي ٦ يلهٞٙٔ  ٦ينٞر بٞ  ي

ٔيوٚ  ر ع يم٣  ٦يسنر يد٤٦ ٓل١ بر٤ ٦يطْ ن٤ هٓي٤ ش ٔيٍ نطف٦ٛ يبهع بمر نر ي  يلنْيسي ن٤ يل ي
ُٔ ع٤ٞ يْٞأ ينٞر ن٤ٞ  ٔيْتٞو  يٞٔ ناٞر٦ لٞٓل١ يل٨ٓٞ  ٞ ٔيْتٞو ي٦ ب يٞٔ ي ُٔ ع٤ٞ يْٞأ با يع٦ْ ب٢ْ نر  
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ُٔ ع٤ يْأ ٦ينر ع ع يلنْيسي   يا٨ هٞٓأ عٞرْ ع يٞو يلناٞر٨٦ لٞو يم٦ٞ يلع٢ْٞ يل٨ٓٞ تبهٞع  س٦ٜ نر  
ٔيٍ يلنها٦ٞٞني ن ٞٞي ع ٞٞع يه٢ٞٞ يلنْيسٞٞي  ...( ل٣ٞٞ يسب ٞٞ  ي٤ يد٤٦ٞٞ نٞٞر يع٦ْٞٞ ع يٞٞو يٞٞ  بٞٞو يل يٞٞ طف٦ٛ

 ٦ٔٔ ٔي ن٤ ينسل نر يطترُ ي  نعٞو يلٞع شٞ  رصي سفاو ينر سريعر ل نْيسي ٦ينر غئ عرٔ لمر ٦دلي
ٔيتٞو يٞ   1ت٦ ل بو ٦ عه٦بٞرٍ  ٦ن٤ٞ  ٢٦ٞ يلنع ٣ٞ يللٞرس  هٞٓي يتعٞا ي٤ هسٞر١ صٞ ي ٦ليهٞي بٞي٤ سٛ

يفي يلهعرويي  يفي يلهرع  يل٨ٓ يطفٛ لد٢ٞ يلع٢ْ ٦بي٤ يل٦ٛ ل طرد٣ طيَ ي٤ هٓي يلطرد٣ يت ٓ ٦ٛ
ل١ ٚبعر بعْ ي٤ يد٤٦  ٔدي  ٦ٓ ٔيٍ يلنشت ٔيْ يل٦ْلي سصيبو يل٨ٓ ي٢ يليو ن٤ تهاي٣ يل ي ْٔ ن٤ يي ي
ٔيْ  ْٔ ن٤ٞ ييٞ ٔيْ د٢ طاً نر ياتم و  يدر٤ ن٤ ٦يآلبرٍ يلطرد٣ ي٤ يعسٞو يلٞع يٞ  ْ  انمر بي٤ ياي

ٔي ناٞر٦ير لد٢ٞٞ نٞر ٔين ٦ يلهٞٙٔ ي٦ ب يٞٞٔ  يل٦ْلٞي  يٞ ٔيْتٞو نل٢ٞ يلبيٞٞل ٦ يلشٞ ُٔ ن٤ٞ يْٞٞأ ا٦ٞين با ي ٞ
ٔٚ ي٤ يد٤٦ نر يع٦ْ يليو سريعر ل ٦ْلي غئ عرٔ لمر  ٔ ي ي٦ ياغتصرً ٦ لد٤ يش ٔيْتو نل٢ يلا ي
ٔتبٚٞر٤ ا يسفصٞر٢ بيسمنٞر  ْٔ ن ٔيل يلعه٦بٞرٍ يصٞرلا يل٦ْلٞي ٦ صٞرلا يلفٞ ٦ي٤ يد٤٦ عرْا يٞ  تشٞ

يفٞٞي يلطٞٞٞرد٣ يلهر ٕي٤ ٦بٞٞٓل١ ي٦ٛ ْٔ ٦يآلع٢ٞٞ نيٞٞٞ ٤ٕ بٞٞي٤ هٞٞرتي٤ يلنصٞٞٞ طتي٤ يل٦ْلٞٞي ٦ يلفٞٞٞ عٞٞ  ي٤ يٞٞٞ
 .يلعْيلي ارطي تطه٠ يلعْيلي ٦يهع  ع ع د٢ نر ياي  يلع يلع  رٍ ياآلتنرعيي ٦ يا تصرْيي

٦ٔٔ ٦ يلعه٦بٞرٍ طتٞع يد٤٦ٞٞ د٢ٞ آل٦ٔٞ ع يٞو يٞ   رصٞو سفاٞٞو   ٦دٞٓل١ يسب ٞ  ي٤ تهْٞٔ يلشٞ
ٔي ع ع يه٢ يلفرع٢ ل شٔ بها ٔي  ع يٞو ٦يٓي سه٘ در٤ آل٦ ٕيْ ع يو دٞر٤ آل٦ٞ ٚ ن٤ يلشٔ در٤ ٦يٓي 

ٔي ع ع يه٢ٞ  ٕيرٌْ آل٦ ٔي ع ع يه٢ يلنْيسي ٦عاع ٦ي٤ تد٤٦ يل ي   رصي سفاو ٦يٓي سه٘ در٤ آل٦
يفٞي يلطٞرد٣ يلهرعٞ  تتنل٢ٞ يٞ  يلنطريٛٞي ع ٞع نبْٞي يلع٢ْٞ 2يلنْيسي ٦نعسع ٓل١ يسو يٓي درسٍٞ ٦ٛ

يفٞي ي ٔعيي  يٞر٤ دٞٓل١ سٚٞر٠ هٞٓأ يل٦ٛ ٔأ بي٤ يل ٔي آلًٞ ي٤ يتطْْٞ يل ٞٙٔ نسمٞر ٦نعسٞع هٞٓي ي٤ ٦ي 
ُٔ ع٤ٞٞ يلسٛٞٞر٣ يلعٞٞر٣ ل نْيسٞٞي  ٞٞ  ْٔ يد٤٦ٞٞ هسٞٞر١ تسراًٞٞ بٞٞي٤ يلفع٢ٞٞ ٦يلعه٦بٞٞي  طيَٞٞ يعر ًٞٞ د٢ٞٞ يٞٞ
ل١ٞٞ ٤٦ْ ٛ ٣ٞٞ ٦ع يٞٞو يمسٞٞر يد٤٦ٞٞ ٦ْٔ يلطٞٞرد٣ يلهرعٞٞ   ٔتدبٞٞو ٦ٓ عهٞٞرً يتسراًٞٞ نٞٞل يلفع٢ٞٞ يل٨ٓٞٞ ي

ٔعٞٞٞع يلب٤ْٞٞٞ ٦يعرلآلٞٞٞو  طيَٞٞٞ ي٤ يلٚبيًٞٞٞ عسٞٞٞ ْ ع آلٞٞٞو لعع٦ٞٞٞ ن٤ٞٞٞ تشٞٞٞبمر ب٦ْٔٞٞٞ يلٚبيًٞٞٞ يل٨ٓٞٞٞ ي
٨ يلٞٞع تْٞٞه٦ٔ  ٕيْ ع يمٞٞر ي٦ سهٞٞ٘ يمٞٞٓي يْٞٞه ٔعٞٞي نطٌْْٞٞ يرسٞٞو يٓي  يععٞٞرن يلب٤ْٞٞ ب٦ْٞٞين نعٞٞي٤ ٦آل
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يلطرلي ٦يهلٔ ٓل١ ع ع بر   يععٞرن يلآلا٣ٞ يٞرٓي ل٣ٞ يآلْٞ لٞو ط٢ٞ يلٚبيًٞ دٞر٤ ٓل١ٞ اٞببر يٞ  ي٤ 
يفتمر ٔتبٚي بو ل هير٣ ب٦ٛ  .يع٢ٚ بر   ياععرن يلن

ْٔ ٔيب  ي  هٓي يلص :   دنر ي٤ يلٚبيً يسنٞر يعٞرلة د٢ٞ عع٦ٞ ينل٢ٞ بطاًٞ طيَ يه٢٦ يلفر
ٔتبٚٞي بٞو دٞٓل١ نْٞئ يلنْيسٞي يسب ٞ  ي٤  ٌٔ لو ٦ يلن  يراو يلع آلن ي يلب٤ْ ٦يلع ياععرن يلنآلر٦
ٔي نل٢ٞٞ  ٔي نل٢ٞٞ يساٞٞر٤ ٦يطْٞٞ ي٦ دبيٞٞ ٕني صٞٞ ي ٕين يلنْيسٞٞي  ا٦ٞٞين دٞٞر٤ آلٞٞ ٕن ن٤ٞٞ يآلٞٞ يْٞٞئ ينٞٞٔ د٢ٞٞ آلٞٞ

٢ٕ ٦يطْٞٞ  ٦ يعرلآلٞٞو ٦يفيْٞٞأ يل يٞٞٔ برلهيٞٞرٖ  ٕين نسٞ ٕن ن٤ٞٞ اٞٞرؤ يآلٞٞ يلٞٞع آلن ٞي يلنْيسٞٞي ٦يلٞٞع د٢ٞٞ آلٞٞ
ٙ  يلآلا٣ٞ د ٞو ٦يٓي ييٞرْأ ٦عرلآلٞو  ٔٞ يلنْيسي ...( يدٓل١ يلٚبيً ي٤ ل٣ٞ يعٞرلة يلعع٦ٞ يلنصٞرً ن 

ٌٔ لٞٞو طيٞٞي ٦دٞٞٓل١ سفٖٞٞ يانٞٞٔ برلساٞٞبي ل نْيسٞٞي  ي٤ يلنع ٣ٞٞ  1درسٍٞٞ طٞٞر٢ اٞٞرؤ ياععٞٞرن يلنآلٞٞر٦
ٕن لرسيٞٞر٩ ٦يفع٢ٞٞ صٞٞ ْٔ ٦يعٚٞٞع ل طٞٞرد٣ يللٞٞرس  يٞٞهن٤ برلد٢ٞٞ ي٦ا٩ ٦بٞٞرلآل رلا يل٦ْلٞٞي ع ٞٞع صٞٞرلا يلفٞٞ

ٔيٍ يدلٞٔ  ٦ُٔ ع ٞع يلسٛٞر٣ يلعٞر٣ ل ٦ْلٞي بطص٦ٞلو ع ٞع  يٞ ا ٚي يبعرْ ٦سف  د٢ٞ ن٤ٞ يطٞر٢٦ يل ٞ
ل١ٞٞ ٚبعٞٞر يٓي ل٣ٞٞ ياٞٞتٚل يلطٞٞرد٣ يصٞٞ طو بنعر بتٞٞو ييد٤٦ٞٞ ٓل١ٞٞ نطريٛٞٞي ع ٞٞع  ننٞٞر ياٞٞتط٠. ٦ٓ

ٔي يطْٞ ٔيْ يلنآلتنل تنرنر نل نر يفع٢ يلٚبيً عسْٞنر يتبٞ ياععٞرن يلتٞ  تفاْٞ يلنطريٛٞي  ص ِ يي
ٔأ يلناٞ ٔوٞٞيٖ يل٦ْلٞي برعتبٞٞر ٢٦ ع٤ٞ اٞٞ ني يل٦ْلٞي ٦يلنطريٛٞٞي ه ع ٞع بٞر   يععٞٞرن يلآلاْٞ يدٞٓل١ 

ٔٔ ي٦ يارْ يمْْهر ٕيومر ن٤ ي٨ ع  .ع ع ارؤ يآل

ٔي لنآلتنٞل يلنْيسٞي يلفرعٞ ي ييآلًٞ  ٔيب  ي٤ يلشٞ ٘ يلفراْٞ يل٨ٓٞ لٞيٖ ييٞو  يٞ ٔٔ يلفر دنر  
يلعع٦ يل٦يطْ يٓي لطهٞو ن٤ٞ يلفاٞرْ نٞر ي شٞع يلتع٨ْٞ نسٞو يلٞع اٞرؤ سفيو طيَ يه٢٦:  ٦دنر ي٤ 

ٕن يلنْيسي يٓي لطهو  ٔتو ييرهر يهٚل ٦يب٢ٚ ٚ بر لبهرن ت ١ يا ٔ. دٓل١ آل ياععرن يا ٔ لنآلر٦
ٔأ  يسب ٞٞٞ  ي٤ يسفٞٞٞٞع ٦يبعْٞٞٞٞ لنٞٞٞر ييٞٞٞٞو ن٤ٞٞٞ صٞٞٞٞ ِ ت ١ٞٞٞٞ  ن٤ٞٞٞ يلفاٞٞٞٞرْ نٞٞٞر ي شٞٞٞٞع يلتع٨ْٞٞٞٞ يلٞٞٞع غيٞٞٞٞ

ٔي  ٦تد٤٦ عه٦بي يلسف  هٞٓأ يٞ "2يلبر يي ْٔ ٦ل٣ٞ يع٢ْٞ ن٤ٞ اٞ ٦دو ٦بهٞ   ٚٞ طرلٞي يٓي ل٣ٞ يصٞ ا يلفٞ
٨ يمْْ يت ٟ يلنآلتنل ٦ ْ ٔيْأ لمٓي ي آل يْه يلطٞرد٣ يلٞع عه٦بٞي  ايلع تمْينو ٦سشٔ يلفارْ بي٤ يي
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ل١ٞٞ ل طفٞٞرٛ ع ٞٞع اٞٞ ني ٦صٞٞ ِ طٞٞر٢ يل٦ْلٞٞي ٦ع٣ْٞٞ تش٦ٞٞيو يلع  ٞٞرٍ ياآلتنرعيٞٞي بٞٞي٤  يلسفٞٞ  ٦ٓ
ٔيْهر. ٦ي آلر يلطرد٣ يلع عه٦بي يلس ٧ٔ ييندسٞو يي ٌٔ يلهص٧٦ ينر يٞ  يلطٞراٍ يا ٞ ٦ٔ ف  يا ي  ع

ٔينٞي نرليٞي ٦دٞٓل١ يهٞٚ ن٤ٞ يآل٢ٞ بهٞرن يل٦ْلٞي  يل آل٦ن يلٞع عه٦بٞي ي ٟٞ دٞرلطبٖ نٞل  ي٦ يٞٙٔ غ
ٌٔ  .نتنرادي ٦ناتن

   :ثالثا8 السمطة التنفيذية

ٔوراٞٞي  في٤ لسٛٞٞر٣  ٔيبيٞٞي يه٣٦ٞٞ ع ٞٞع ياٞٞرٖ  ع٦ٜٞٞ يلن٦ٛٞٞ ٨ٔ يٞٞ  يل٦ْلٞٞي يلفر ي٤ يلتسٛٞٞي٣ ياْي
٣ٔ طيَ ي٦آلْٞ يٞ  يلهنٞي يلن ١ٞ يل٨ٓٞ  ٨ٔ يشبو نر يد٤٦ برلم ُٔ ي  يلبسير٤ ياْي ٔنٖنتْ يلاٞ ٚي  يٞ

يف  ٦تهيٞٞي٣ يلعن٢ٞٞ  ٔوراٞٞي ٦يل ْنٞٞي بطاًٞٞ يلت صٞٞ٘ يل٦ٛٞٞ آلٞٞي يٞٞ  يل ٔيتًٞٞ نتْ يلتسفيٓيٞٞي ٦ي يٞٞو ن
يف  ٣ٔ يل٦ٛ ٔيْيي  ٦ي  عرٌْ يلم ٔيٍ يلسفايي ٦يلميورٍ ٦يلن درٍ يا  يلنبس  ع ع يا ت ٟ ي  يلهْ

٧ٔ ٔيتًٞ ي ٞ ٔوراي ٦ا ٦ْسمر ن ٔيتً يل ْني يلت  ليٖ ييمر  ٨ٔ يٞ  يل٦ْلٞي 1ت٦آلْ ن ٣ٔ ياْي . ي٤ يلمٞ
ٔيتًٞٞ طيَٞٞ ت٦آلْٞٞ يٞٞ   آلرٍ ٦يلن يلفرعٞٞ ي ي٦ يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي ل نع ٣ٞٞ يللٞٞرس  يه٣٦ٞٞ ع ٞٞع ياٞٞرٖ يلْٞٞ

ٔوٞيٖ يلنْيسٞي يلفرعٞ ي ل٣ٞ يٞات  بعْٞأ ن٤ٞ ي ٢ٞ نسٞو ٔتبي يا٦لع ٦يلتٞ  ينل مٞر  ٣ٔ يلن ٔتبٞي  يع ع يلم
ٔتيً طتع يستمٞ   ل١ برلت ٔيي ٦يلبي٦ل٦آليي ٦ٓ ٔيٍ يلفد ٌ يلتفدئ ٦ي  يلهْ ي  لطدني ٦يلن٦عٛي ٦آل٦ْ
ٔنٞٞ  ٚبعٞٞر ٦يهٞٞر لد٢ٞٞ ت صٞٞ٘  ٔتبٞٞي يلتٞٞ  ت ٣ْٞٞ ٦ا تل ٣ْٞٞ ٦يد٤٦ٞٞ هٞٞٓي يلتهيٞٞي٣ يلم ٣ٔ يلٞٞع ي ٞٞٔ  يلمٞٞ

في٤ ٦نهه ٍ د٢ ٦يطْ ييم٣  .٦يلتهاي٣ يلع ن  بي٤ يلن٦ٛ

٨ٔ ا يت٣ يعن يي يلتسٛي٣ يلنتا ا٢ ن٤ ي ٣ٔ يلبسرن ياآلتنرع  ٦ياْي لهني طتع يلهرعٌْ ي  ه
ٞٞٞي ٦ي٠ٞٞٞ سٛٞٞٞر٣  ٞٞٞيٖ يل٦ْل ٔو ٔيهٞٞٞي ت هرويٞٞٞي بٞٞٞي٤ يلن٦ٞٞٞيٚسي٤  ٦يسنٞٞٞر هٞٞٞ  عن يٞٞٞي ن٦آلمٞٞٞي يه٣٦ٞٞٞ بمٞٞٞر  بٚ
ل١ٞ ا ٞت يم٣ يٞ  يلنٞهه ٍ  ٔنٖ ييو يلنتف٠٦ غئ يلنتف٠٦ ٦يلدٟن غئ يلدٟٞن ٦ٓ ن٦ع٦ع  ي

م٣ يٞٞ  يلنٞٞهه ٍ يلعنرليٞٞي ٦يٞٞ  ت صٞٞ٘ يلعن٢ٞٞ يلعنرليٞٞي ٦يٞٞ  ت صٞٞي٘ يلعن٢ٞٞ ٦دٞٞٓل١ ا ٞٞت ي
ٔيب  هٞٞٓي د ٞٞو يٞٞ   ٦لٞٞو:  ل٣ٞٞ يه٢ٞٞ  ٔيْيٞٞي ٦ي٦عٞٞا يلفٞٞر ٦دٞٞٓل١ ي ٞٞت يم٣ يٞٞ  يلميوٞٞرٍ ٦يلن دٞٞرٍ يا
يلٚبٞٞرول يلنتاٞٞر٦يي يتفرعٞٞ ٤٦ بعْٞٞ ٓل١ٞٞ بتفرعٞٞ م٣ يٞٞ  تٞٞاْبم٣ بر شٞٞيرن يلتٞٞ  ه٣ٞٞ سط٦هٞٞر نع٤٦ْٞٞ  
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ٌٔ ع ٞٞٞع ٦يلنتٞٞٞاْب٤٦ نٞٞٞسم٣ ع ٞٞٞع يلتاٞٞٞر٨٦ يتفرعٞٞٞ ٤٦ بتفرعٞٞٞ م٣ يٞٞٞ   يااٞٞٞتسبرٚ  يٞٞٞر٤ يل٨ٓٞٞٞ لٞٞٞو  ْٞٞٞ
ٌٔ ع ٞٞع ياٞٞتسبرٚ نٞٞر يٞٞ  ٓل١ٞٞ يلآلٞٞسٖ  ٦ن٤ٞٞ لٞٞو  ٞٞيٖ ن٤ٞٞ لٞٞيٖ لٞٞو  ْٞٞ ٔو يااٞٞتسبرٚ يٞٞ  آلٞٞسٖ نٞٞر 
 ٌٔ ٔويٖ ع ع ن٤ٞ لٞو يلهْٞ ٌٔ ع ع ياتسبرٚ يشيرن يدلٔ  ٔويٖ ع ع ن٤ لو يلهْ ياتسبرٚ يشيرن يدلٔ 

ٌٔ ع ع ياتسبرٚ يشيرن ٔويٖ ع ع ن٤ لو يلهْ ي ٢  ل٣ هٞهان يتفرعٞ ٤٦  ع ع ياتسبرٚ يشيرن يدلٔ 
 ٌٔ ْٔينتٞٞو يٞٞر٤ يل٨ٓٞٞ لٞٞو  ْٞٞ ٔشٞٞرْ ٦يلٞٞتع ٣ ي٦  ٌ يا بتفرع٢ٞٞ  ٦ٞٞيه٣ يلناٞٞتمْيي ن٤ٞٞ يلتٞٞاًْ ع ٞٞع آل٦ْٞٞ
ٔويٖ  ...( يتاًْ بد٢ نٞر يعْٞ لٞو بٞرلٚبل ٦ع ٞع ن٤ٞ دٞر٤ يٞ   ٔشرْ ٦يلتع ٣  ه٦ يل ٌ يا ع ع آل٦ْ

٦يٞ  ٢ٞٛ هٞٞٓي  1ي٤ ٓل١ٞ يلآلٞسٖ يٞرو٠ يلٚبٞل ٦ل٣ٞ يتٞاًْ ن٦ تٞاًْ بشٞٞ ن ياٞئ ننٞر يٞ  ٓل١ٞ يلآلٞ
ٔويٖ يا٢٦ طيَٞ  ف٤٦ٞ باٞ ٚي ٓيتيٞي ٦يسنٞر ه٣ٞ تٞربع٤٦ ل ٞ ُٔ يا يتنتٞل يلن٦ٛ ٔورا  يلنتْٞ يلسٛر٣ يل
ٔيتًٞٞ ٦ي٠ٞٞ  يسم٣ٞٞ يْٞٞيس٤٦ لٞٞو آلنيعٞٞر بٞٞرل٦ان يلنٚ ٠ٞٞ ٦يلٚر ٞٞي يلترنٞٞي  ٦يت٦ط٤٦ْٞٞ يٞٞ  ا اٞٞ ي ن٤ٞٞ يلن

٦لتٞٞو ٦  ٔويٖ ٦ْ ٔيٚيٞٞٞر نطدنٞٞٞر ٦د٢ٞٞ ٓل١ٞٞٞ ن٤ٞٞٞ يآل٢ٞٞ  ْنٞٞٞي يلٞٞٞ  ٦ٔ ت٦ٞٞٞيئ آلنيٞٞٞل  ٚٞٞي تسفٞٞٞٓ تسفيٞٞٓي بي
ٔأ يٞٞ  يل٦ْلٞٞي ي٦يٞٞ   ٔي ن٤ٞٞ ي٦ينٞٞ ٔويٖ يا٢٦ ي٤ يسفٞٞٓ ينٞٞ ٔيْ يلٞٞ يل ْٞٞنرٍ ل ن٦ٞٞيٚسي٤ طيَٞٞ يسٞٞو يٓي ي
ٔيتً يليو ٦ههان باسفام٣ يع٤٦ٚ يانٔ يلع ن٤ ي ٞيم٣  ًٔ يلن ٚروفي نر يعٚع يانٔ بٓل١ يلع ي 

ٔتبٞي يلٞ  تد٤٦ٞ ن٦د ٞي بٞٓل١ يانٞٔ ٦تس ٔتبي ٦هدٓي يلع ي٤ يص٢ ٓل١ يلٞع يل ي٤   فٞٓ  ْنتٞوي  يلن
٨ٔ يٞٞ   ٌٔ يلآلمٞٞرٕ ياْي ٔا٣ٞٞ ص٦ٞٞ ٔيب  يلنلرليٞٞي ه٦ٞٞ يل٨ٓٞٞ يد٤٦ٞٞ ناٞٞه٦ا ع٤ٞٞ  يلطٞٞرد٣ يٞٞ  ٦ْلٞٞي يلفٞٞر
ٔيتبٞو طتٞٞع يد٤٦ٞ ط هٞٞي ن٤ٞٞ ط هٞرٍ يلسٛٞٞر٣ يل٨ٓٞ ٚبٞٞل ي  بٞٞو  ٕيوٞٞو ٦ن ٔتيًٞٞ يآل ل١ٞٞ بْٞني بت ٦ْلتٞو ٦ٓ

ٔيتً يه٢ يل نْيسي ي  يل٦آل٦ْ ع ع يارٖ ن٤ يلتفرع٢ ٦يلتدرن٢ ٦يتعا ٓل١ ي   ٢٦ يلترل :  ٦ن
ٔويٖ يا٢٦ ه٦ٞٞ يل٨ٓٞٞ  ٔوراٞي ٦يل ْنٞٞي تتفرع٢ٞٞ بطاًٞ يٚٞٞٔ يه مٞٞر ٦بطاًٞ ي ْيً ....... ٦يلٞٞ يل

ٔتً يل٦ٚي ٔتبٞي يلتٞ ي ٔوراٞي ياٞتومرلو وٟ ٦د٢ يسار٤ ي  يلن ٔتبٞي  ٔتبٞي  ْنٞي ٦ينٞر ن ل١ٞ ينٞر ن ٦ٓ  
ٔتبٞٞي يلع يٞٞر   ٞٞي  يلٞٞ ٔيتًٞٞ تبعْٞٞ عسٞٞو. ...( يتٞٞسطٚ ن٤ٞٞ يل ًٔ نسٞٞو ٦ن ٔيتًٞٞ تهتٞٞ ع ي٤ يتد٤٦ٞٞ هسٞٞر١ ن

٧ٔ ٦ بٞٓل١ تصٞٞئ يلنْيسٞٞي  ٔتبٞٞي ي ٞٞ ٔوراٞٞي ٦ا ٦ْسمٞر ن ٔيتًٞ يل ْنٞٞي يلتٞٞ  لٞيٖ ييمٞٞر  تصٞئ يلٞٞع ن
ٔيتبمٞٞٞر  ٦نْٞٞٞئ يلنْيسٞٞٞي شٞٞٞبيو....يا٢٦ يل٨ٓٞٞٞ بٞٞٞو ٦آل٦ْٞٞٞ اٞٞٞرؤ  يٍ يلٚبيعيٞٞٞي ٦ن شٞٞٞبيمي بٞٞٞرلن٦آل٦ْ
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يٍ ...  ٨ٔ 1يلن٦آل٦ْ ٔتًٞ يلسٛٞر٣ ياْي  ٦بمٓي يد٤٦ طرد٣ يلنْيسٞي يلفرعٞ ي يلناٞه٢٦ يا٢٦ يل٨ٓٞ ي
ٔوراٞي ي٦  ْنٞٞي يلتٞٞ   ٔتبٞٞي  ْٔ يلندرسٞٞي يلتٞ  ياٞٞتطهمر ٦يهٞٞر لنهه تٞو تد٤٦ٞٞ ن ل٦ْلتٞو ٦يعٚٞٞرن د٢ٞ يٞٞ
تسفٞٞٓ يا٦ينٞٞٔ ٦بمٞٞٓي يم٦ٞٞ يد٤٦ٞٞ  ْٞٞ طه٠ٞٞ ياساٞٞآلر٣ ٦يلتدرن٢ٞٞ بٞٞي٤ يلنآلتنٞٞل يلفرع٢ٞٞ لنْيستٞٞو تنرنٞٞر 
يٍ يٞٞ  يلٚبيعٞٞي ٦يد٤٦ٞٞ يلبيٍٞٞ يا٢٦ يل٨ٓٞٞ ب٦ياٞٞٚتو  دراساٞٞآلر٣ ٦ي يٞٞ ٤  يلن٦آل٦ْٞٞ بٞٞي٤ يلن٦آل٦ْٞٞ
يتطه٠ هٓي يلسٛر٣ ٦يتآلاْ ع ٞع يٙٔ يل٦ي ٞل تنرنٞر نل٢ٞ يلاٞبً يا٢٦ يل٨ٓٞ دٞر٤ بٞو ٦آلٍْٞ د٢ٞ 

يٍ ٦يل  و٠  .يلن٦آل٦ْ

 :رابعا الجياد والحرب

ًٔ  ٦ي٤ يد٤٦ٞ  ٌٔ يعنٞر٢ يلطٞ ٌ لبٞرٍ ببْسٞو يٞ  نبرشٞ ٔويٖ ٦ْلي يآلً ي٤ تد٤٦ٞ لٞو آل٦ْٞ ي٤ 
ٔوياٞٞيي  لٞٞٓي يٞٞ  بْٞٞ ي٤ يد٦ٞٞ  ٔبيٞٞي يل رْنٞٞي ٦يل ًٔ ٦ي٤ نعٞٞو يلصٞٞسرعرٍ يلط ٤ نهْٞٞينر ا ي ٞٞرٟ يلطٞٞ

ٔبيي ٔيبيي ا  2تت٦ئ ييو يلشآلرعي ٦يلطسدي ل٦عل يل ٚٚ يلط ٦نعسع هٓي ي٤ يلطرد٣ ي  يل٦ْلي يلفر
ٔيعيي ٦  عٞرويي ٦تسفيٓيٞي يطاًٞٞ  ٦يسنٞر تشٞل لتشٞٞن٢  تهتٞٔ اٞ ٚي ع ٞع يلاٞٞ ٚرٍ يلنْسيٞي ن٤ٞ تشٞٞ

ٔيي طيَٞٞ ي٤ طٞٞرد٣ يل٦ْلٞٞي ه٦ٞٞ يلناٞٞه٢٦ يا٢٦ ع٤ٞٞ طنريٞٞي يل٦ْلٞٞي عْٞٞ د٢ٞٞ  ييعٞٞر يلاٞٞ ٚي يلعاٞٞد
ُٔ  ٦هٞٓي يانٞٞٔ ياٞت٦آلً ي٤ تآلتنٞل  ييٞو د٢ٞ صٞفرٍ يلهروْٞ يلشٞٞآلرٜ  يعتْٞين يهٞل ع يمٞر ن٤ٞ يل ٞر

ًٔ  . سو ه٦ يلهروْ ياع ع لآلي٦شو ي  بْ ي٤ يد٤٦ شآلرعر ا يمرً يلهتر٢ ٦يلط

 ًٔ ٦ٔعي ٦يلطٞٞ ًٔ يلنشٞ ٔيب  بٞي٤ يلطٞٞ ٔيي ل طٞٞرد٣ لياٍٞ نٚ هٞٞي يٓي ينيٕٞ يلفٞٞر ٦يلاٞ ٚي يلعاٞد
ٔيي ل طٞرد٣ يسنٞر تتهيْٞ ْيونٞر بٞرل ٙٔ يل يفي يلعاٞد ٔٔ ي٤ يل٦ٛ ٦ًٔ يلآل٦ٔ ٦يه ٦ٔعي ي٦ ط  ئ يلنش

ٔئ يلع٢ْٞٞ ٔيي ٦بصٞٞفتو يلهروْٞٞ ياع ٞٞع  3نسمٞٞر ٦ه٦ٞٞ ْيٞٞل يلٛ ٣ٞٞ ٦ي ٞٞ ٦بمٞٞٓي يٞٞر٤ اٞٞ ٚي يلطٞٞرد٣ يلعاٞٞد
٦ًٔ دنٞٞر شٞٞرن ٤٦ْ  ٔيٞٞي نٚ هٞٞي يٞٞ  يع٢ٞٞ نٞٞر يشٞٞرن ٦يعٞٞ ٤ يلطٞٞ لآلي٦شٞٞو يمٞٞٓي ا يعسٞٞ  يسٞٞو طٞٞٔ ط

ًٔ ع٦يبٚ يت ٦ًٔ يلط ٦ٚٔ يسصرٜ يليمر طيَ يلنع ٣ يللرس  تد ٣ ع ع س٦عي٤ ن٤ يلط هيْ بمر ٦ش
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ٔينمر  ٦ي  يا يٞٔ  ٦ٚٔ ٦ ٦يسي٤ يآلً يطت ٦ٔعي ٦لد٢ ٦يطْ نسمر ش ٦ًٔ يل ئ نش ٦ٔعي ٦يلط يلنش
٦ٔٔ ٦تطهي٠ٞ يلع٢ْٞ ٦يلناٞر٦يٌ بٞي٤  ٔيي ل طٞرد٣ هٞ  يبعٞرْ يلشٞ يفٞي يلعاٞد ير٤ يل ٙٔ د و ن٤ٞ يل٦ٛ

 .ٔعيتو

ٔيب  نآلنعٞٞٞي ن٤ٞٞٞ ي٤ يلطٞٞٞٔ  ٦ٔعر  ٦يطْْٞٞٞ يلفٞٞٞر ٦ٔعي هٞٞٞ  نٞٞٞر دٞٞٞر٤ يل ٞٞٞٙٔ نسمٞٞٞر نشٞٞٞ ً يلنشٞٞٞ
٦ٔعر ٦هٞٞ   ٦ٔعي ٦دٞٞر٤ يل ٞٞٙٔ نسمٞٞر نشٞٞ ًٔ نشٞٞ ٍٔ درسٍٞٞ يلطٞٞ يلع٦ٞٞيبٚ ٦يلنعٞٞريئ يلتٞٞ  يٓي ت٦ٞٞيي

       :تتنل٢ ي 

ًٔ ه٦ يدتارً  ئ تاتاه و يلنْيسي -1  ي٤ يد٤٦ يل ٙٔ ن٤ يلط
ْٔ يعتْين يلنعتْي٤ -2 ًٔ ه٦  ٔي٤ ع يمر ي٤ يد٤٦ يل ٙٔ ن٤ يلط  ٦طنريي يل٦ْلي عْ يلن ي
ٔي٤ ع ٞٞع يعٚٞٞرن يلع٢ْٞٞ ٦يلسصٞٞفي  ٦ع ٞٞع  -3 ًٔ ه٦ٞٞ طن٢ٞٞ يا ٞٞ ي٤ يد٤٦ٞٞ يل ٞٞٙٔ ن٤ٞٞ يلطٞٞ

٦ٔعي ًٔ تد٤٦ نش  .1ع٦ن هٓأ يلع٦يبٚ يلل لي ير٤ يلط

 ًٔ ٦ن٤ٞٞٞ  ٞٞٞ ٢ يله٦ٞٞٞيسي٤ ٦يلع٦ٞٞٞيبٚ يلتٞٞٞ  ٦عٞٞٞعمر يلنع ٣ٞٞٞ يللٞٞٞرس  ن٤ٞٞٞ يآل٢ٞٞٞ ي٤ تد٤٦ٞٞٞ يل ٞٞٞ
٦ٔعي يرسو يتعا ي٤ د٢ شٔ  ٦ٔعي نش ٚ  ر٢ بو در٤ ي  ص ِ يلنْيسٞي ٦يه مٞر ي٨ ا تد٤٦ٞ يلنش

ٔي ٦اعرٌْ  ه٢ يل٦ْلي ٦يلنآلتنل ٦ٔعي يا يٓي طههٍ  ي ًٔ نش  .هٓأ يلط

ٔيب  ٦ه  ٔهر يلفر ٦ٔعي ي  طراٍ ٓد ًٔ يلنش   :٦تد٤٦ يلط

ٔتبتو ي  يلعرل٣ ي٤ ي ٣ْ ٦يد٤٦ عبْي -1 يي ٦يل ْني ي٤ درسٍ  ٔبي ن٤ ا يسهرْ ل عب٦ْ  نطر
ٔه٣ نعر بٞٞٞي  ٣٦ٞٞٞ ع ٞٞٞع  -2 ٔى ع ٞٞٞع نْيسٞٞٞي غيٞٞٞ ٦ي لنل مٞٞٞر  ٦ لٞٞٞو  يآلتٞٞٞ آلسريٞٞٞي آلس٦هٞٞٞر لٞٞٞو  يع٦ْٞٞٞ

 ٦يٚنل ييمر
 2طنريي ط٦ْْ يلب ْ برله٦ٌ عْ يلٚرنعي٤ ييمر -3
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٦ٔعي يٓي دٞٞٞر٤ هسٞٞٞر١  ًٔ نشٞٞٞ ٔيب  طتٞٞٞع تد٤٦ٞٞٞ يلطٞٞٞ ٔٚمر يلفٞٞٞر ٦ٚٔ يلتٞٞٞ  يشٞٞٞت ٦هٞٞٞٓأ هٞٞٞ  يلشٞٞٞ
ْٔ ن٤ يطْ  ٔتدبٍ ي  ط٠ يلنْيسٞي عصير٤ ٦تن ٔيني ي ا يه٣٦ ب٦يآلبو دنر يآلً ي٦ نعر بي ع ع آل

ٔهٞٞر طنريٞٞي يل٦ْلٞٞي  ٧ٔ ٦ي  ٌٔ ي ٞٞ ٌٔ ٦نلٞٞر٢ طتٞٞع ا يعيْٞٞهر يطْٞٞ نٞٞ يلفرعٞٞ ي ٦يه مٞٞر طتٞٞع يد٤٦ٞٞ عبٞٞ
ُٔ ٦ٔعي   يلفرعٞٞ ي ن٤ٞٞ د٢ٞٞ  ٚٞٞٔ يمْْٞٞهر ن٤ٞٞ يل ٞٞر ًٔ يلنشٞٞ ٔيب   ْٞٞ ٦عٞٞل ل طٞٞ صٞٞطيا ي٤ يلفٞٞر

٦ٚٔ تتهيْ بمر ن٤ طيَ يل ريي يا يس ٔيٞر ش مر نٚ هي ن٤ طيَ يل٦اي ي   طيَ يسو يبٞرِ س٦عٞر نتٚ
ٔي ع ع يه٢ يلنْيسٞي  ٦نل٢ٞ ٓل١ٞ  ل١ طي٤ يد٤٦ بهرن يلع٦ْ عٔ ًٔ يابرٌْ ٦ٓ ٦ًٔ ٦ه٦ ط ن٤ يلط
ٔه٣ طيَٞٞ ي٤ صٞٞرلا  نعرن ٞٞي يلطٞٞرد٣ ل ن٤ْٞٞ يلآلره يٞٞي بسفٞٞ  يللرسيٞٞي ع٤ٞٞ يلنْيسٞٞي ل ٞٞت  ٘ ن٤ٞٞ شٞٞ

ٔٔ ص طيي ٦ن وني يل٦ارو٢  ًٔيل٦ْلي ه٦ يل٨ٓ يه   .يلنات ْني ي  يلط

 ٌٔ ٔيْٞٞ يل٦ص٢٦ٞٞ يليمٞٞر يا يسمٞٞر طٞٞ ٦ٔعي تد٤٦ٞٞ نهيٌْٞٞ ن٤ٞٞ طيَٞٞ يل ريٞٞي يلتٞٞ  ت ًٔ يلنشٞٞ ي٤ يلطٞ
ًٔ ٦ يلهتٞٞر٢ ٦يص٢ٞٞ يانٞٞٔ طتٞٞع يلٞٞع نٞٞر ياٞٞنع بٞٞرلطٔ  ن٤ٞٞ طيَٞٞ يل٦اٞٞرو٢ يلناٞٞت ْني يٞٞ  يلطٞٞ
ٔئ يل٦ْلٞٞي يٞٞ  ي٤ تد٤٦ٞٞ نتنراٞٞدي ٦ نهت فٞٞي بٞٞي٤  يابٞٞرٌْ ٦د٢ٞٞ ٓل١ٞٞ يهٞٞٚ ن٤ٞٞ يآل٢ٞٞ صٞٞ ِ ٦ياٞٞتن
يععٞٞرنهر  يرلطٞٞرد٣ ه٦ٞٞ يلناٞٞه٢٦ يا٢٦ لتطهي٠ٞٞ ياطا٤ٞٞ ٦يانٞٞر٤ يٞٞ  ٦ْلتٞٞو ٦بٞٞر٨ ٦اٞٞي ي درسٍٞٞ 
ٌٔ ا٦ٞين ايراٞير ي٦  ٦ٔٔ يلت  تمْْ ين٤ يل٦ْلي. يبهرن ل٦ْلي ينسي ٦ناٞته نل٢ يلسف  ٦ يبعرْ د٢ يلش

 .ي تصرْير ه٦ ينٔ ي٦ د٢ يعتبرٔ  ي٠٦ د٢ نص طي درسٍ

ًٔ يلآل٦ٔ ٦ٔعي ي٦  ط ًٔ غئ يلنش ٦ٜٔ  نلر٢ ينر يلط   يم  نر در٤ يل ٙٔ نسمر غئ نش
ٔي٤  ي٦  ٔوياٞٞمر ا٧٦ٞٞ يٞٞٙٔ يلٓلٞٞي ٦يلٚرعٞٞي ع ٞٞع يا ٞٞ ٔينهٞٞر  ٦ًٔ يلتٞٞ  ا يمْٟٞٞ ن٤ٞٞ ٦ ٓل١ٞٞ يلطٞٞ
٦ٕ  ي٦ ياستهٞٞر٣ ٦شٞٞفرن يل ٞٞيٙ  ي٦ يل ٌٞٞٓ يلتٞٞ  يسرلمٞٞر عسْٞٞ  ْٔ يل  بٞٞي ٦يل ٞٞ ٔينٞٞي  ي٦ نآلٞٞ تطصٞي٢ يلد

ٔأ. ًٔ يا 1ٛف ٦ٔعي ه  ط ًٔ يل ئ نش رامر يلهمٔ ٦يلاٞ ٚ ٦يلٛ ٣ٞ ٦ا يروٌْٞ ٦بمٓي يتعا بر٤ يط
ٌٔ بٞٞرله٦ٌ  ٔيٍ ٦يل ٞٞٓيٍ يلن ت فٞٞي ٦يٞٞٙٔ يلاٞٞيٚ نسمٞٞر ا٧٦ٞٞ تطهي٠ٞٞ يدبٞٞٔ  ْٞٞٔ يند٤ٞٞ ن٤ٞٞ ياستصٞٞر

٧ٔ نسمر  .٦ياتبعرْ يلععفرن ٦ا غريي ي 
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 ٦ًٔ ٔتٞو يٞ  ش٤ٞ يلطٞ ي ٦ع٦ٞيبٚ يآلًٞ ع يٞو ي٤ يتهْٞ بمٞر يٞ  يْي ٔيب  ل طرد٣  ي٦ْٞ ٦عل يلفر
ٔيب  ع ع ٌٔ بطيرتٞو ي٦ ت ١ٞ  يدٓل١ ي٦آلً ع ع يلفر يلن٦يٚسي٤ يلآلمٞرْ ٦لد٤ٞ ا يسبٞ  ع يٞو يلن ٞرٚ

ٕٜ ن٤ٞ يلن٦ٍٞ  آل٦ٞ يلسآلٞرٌ ٦ا تآلٞ ٌٔ يلتٞ  ت ٌٔ يلنتاني بع٣ْ يا نبراٍ  ب٢ٞ يه٣٦ٞ برلن ٞرٚ يلن رٚ
ي  يل٦ ٍ سفاو  ٦يسصطو دٓل١ برلتعه٢ ٦يلطدني ي  ي رٚٔ بسفاو ٦ه٦ٞ يع ٣ٞ ي٦ ي٤ٞٛ ي٤ يل٨ٓٞ 

ٌٔ ٦يس نٞر ي ٞرٚٔ بسفاٞو نتٞع ع ٣ٞ ي٤ يل٨ٓٞ ي تناٞو به٦تٞو ٦ ا يسرلٞو يٓي ل٣ٞ ي تناو يسرلو ب  ن رٚ
ٔتٞو  1ي رٚٔ ٔيب  هسر يهدْ ع ع يلن٦ٞي٤ٚ يلنآلرهْٞ نا ي ٞرٚٔ بطيرتٞو ٦ه٦ٞ يع ٣ٞ ي٤ ن رٚ و٤ يلفر

ٔتو نطههي ل ستصرٔ ٦ي٤ يسآل٦ٞ نسمٞر  ٨ بو يلع يلن٦ٍ يلنطت٣ ب٢ يآلً ي٤ تد٤٦ ن رٚ هٓأ اتْه
٤ٕ د٢ٞٞ يان٦ٔٞٞ بعه ٞٞو ٦بد٢ٞٞ طدنٞٞي طتٞٞع يطه٠ٞٞ نٞٞر ٦يبهٞٞع ع ٞٞع  يْٞٞ يلطيٞٞرٌ لمٞٞٓي ي آلًٞٞ ع يٞٞو ي٤ يٞٞ

سو بب ٦غو يلسصٔ يلنٚ ٦ً ي٤ يٞٙٔ ٦نٞرٍ يلن٦ٞي٤ٚ  آلي يا٦لع ل٦ٚ ٕن وو ٦برلْ ٔيْأ لسفاو ٦  ي
  ًٔ ٟٔ ياطتفٞر٢ برلسصٞٔ ٦ب ٦غٞو يل ٞٙٔ ي٦ يل ريٞي يلنٚ ٦بٞي ن٤ٞ ت ١ٞ يلطٞ يلنآلرهْ ٦ل٣ٞ يس٢ٞ شٞ

لاعرٌْ بنر  ٣ْ ن٤ يعي ي  ٦نر ب٢ٓ ن٤ سفاو ن٤ٞ يآل٢ٞ سرلو يه٢ يلنْيسي ٓل١ يلسصٔ ٦يرٕ ه٦ بر
ٔييعٞي عسْٞ  سو  ي مٓي يسب   ع ع يه٢ يلنْيسي ي٤ يه٦ْي تعطيتو هٓأ ٦ي٤ تد٤٦ لٞو ندرسٞي  بس  ٦ٚ
٦ٔعي يلتٞ  ته٣٦ٞ بمٞر  ًٔ يلنشٞ يه٢ نْيستو ن ْينو ع ع يلن٦ٍٞ ٦هٞٓأ يلندرسٞي يسرلمٞر ٚبعٞر يٞ  يلطٞ

ًٔ يلآل٦ٔٞٞ ٦د٢ٞٞ ٓل١ٞ ن٤ٞٞ يآل٢ٞٞ ُٔ يل٦ْلٞي ٦لٞٞيٖ طٞ ْٔ يلنْيسٞٞي ن٤ٞ يل ٞٞر . ي٤ يلنآلرهْٞٞ 2ْيٞل ع٦ْٞٞ ٦
ٕي لٞٞو  سٞٞو يٞٞرٕ برلاٞٞعرٌْ ٦يلفع٢ٞٞ ع ٞٞع يه٢ٞٞ  طتٞٞع ٦ي٤ عٞٞطع بطيرتٞٞو يٞٞر٤ ٓل١ٞٞ ييعٞٞر يعتبٞٞٔ ي٦ٞٞ
يلنْيسٞٞٞي لتطهيهٞٞٞو لم٣ٞٞٞ ياستصٞٞٞرٔ ٦يلف٦ٕٞٞٞ ع ٞٞٞع يلع٦ْٞٞٞ  ٦لمٞٞٞٓأ يلتعٞٞٞطيي يطت٢ٞٞٞ عسْٞٞٞ يه٢ٞٞٞ يلنْيسٞٞٞي 

ٕي ل ف٦ٕٞٞٞ ٦ياستصٞٞٞرٔ د٢ٞٞٞ ٓ ٔنٞٞٞ ٔييعٞٞٞي تآلع ٞٞٞو  سٞٞٞو ليٞٞٞسع٣ بٞٞٞر ن٤ ٦طردنمٞٞٞر ندرسٞٞٞي  ل١ٞٞٞ يٞٞٞ  اٞٞٞبي٢ ٦ٚ
                           .٦يانر٤

 

 

                                                             
 .11ص سابق ، مرجع  -1
 .11ص ، نفسو  المرجع  -2



 الفصل الثاني:                                            ماهية المدينة الفاضلة عند ابو ناصر الفارابي

 

 
152 

   :خامسًا8 دور الحاكم التعميمي والتربوي

ل١ٞٞ نٞٞر ياٞٞنع برلدنٞٞر٢ يلهصٞٞ  يرسٞٞو  ي٤ يلنهص٦ْٞٞ ب٦آل٦ْٞٞ ياساٞٞر٤ ه٦ٞٞ ي٤ يب ٞٞل يلاٞٞعرٌْ ٦ٓ
ٟٔ يطتٞٞرُ يلٞٞع ب ٦غٞٞو يلٞٞع ي٤ يعٞٞر٣ يلاٞٞعرٌْ ٦يآلع مٞٞر غريتٞٞو ٦سصًٞٞ عيسٞٞو ٦يطتٞٞرُ يلٞٞع ي٤  يعٞٞ

ٔيٍ  ٔيْ نتفٞٞر٦ت٤٦ يٞٞ  يلهْٞٞ ياشٞٞيرن يلتٞٞ  يسب ٞٞ  ي٤ يعن مٞٞر طتٞٞع يسٞٞر٢ هٞٞٓأ يلاٞٞعرٌْ ٦لنٞٞر دٞٞر٤ يايٞٞ
ٔيي يلاٞعرٌْ ٦اٞبي مر يبٞٓل١ يصٞبا  ْٔأ ع٤ نع ْٔ بنف يينر بيسم٣ ٦ي ت ٟ يلفٚٔ ييم٣ ٦بهص٦ٔ يلف

ٔيهمٞر ٦يد٤٦ٞ يلنطْْٞ لد٢ٞ نٞر يطههمٞر ي٦ نٞر يبعْٞهر ع٤ٞ اٞ ٔشْأ ٦ي٦آلمو لٚ بي مر بطرآلي يلع ن٤ ي
ً يان٣ٞ  ٔي٠ يلفعي ي ٦يلاعرٌْ يم٦ٞ نْٞه ٔشْ يلع ٚ ٦ن٤ هسر در٤ ٦ْٔ يلن ١ ي٤ يتنيٕ دنع ٣ ٦ن
٢ٕ ٦نع نم٣ٞٞ ٦يلهٞٞي٣ دٞٞٓل١ ه٦ٞٞ ٦ْٔ يلن ١ٞٞ برلساٞٞبي  ً يه٢ٞٞ يلنسٞٞ ٢ٕ ه٦ٞٞ نْٞٞه ًٔ يلنسٞٞ ٦نع نمٞٞر دنٞٞر 

ٔعيتو ي٦ شعبو ٔهر . ي٤ هْٟ ياسار٤ ه٦ ب ٦ٝ يلاعرٌْ يلطهيهيٞي ت ١ٞ يلاٞعرٌْ يلْيونٞي يلتٞ  شٞع1ل
ٔي٠ٞٞ يل٨ٓٞٞ بٞٞو يب ٞٞل ت ١ٞٞ يلاٞٞعرٌْ ٦ا٤  ٔعٞٞع ٦لد٤ٞٞ ن٤ٞٞ يآل٢ٞٞ يل٦ص٢٦ٞٞ يليمٞٞر يآلًٞٞ ي٤ يع ٣ٞٞ يلٚ برل
ٌٔ د٢ٞ يساٞر٤ ي٤ يع ٣ٞ  ٔيٍ ٦يلن دٞرٍ يلعه يٞرٍ طيَٞ يسٞو لٞيٖ يٞ  يٚٞ ٔيْ ن ت فٞ  يلفٚٞٔ ٦يلهْٞ ياي
ي٤ ن٤ ت هرن سفاو ت ١ يلاعرٌْ ٦ا ياشيرن يلت  يسب   ي٤ يع نمٞر لٞٓل١ يم٦ٞ يطتٞرُ يلٞع نع ٣ٞ ليبٞ

ٔي٠ يلصطيا ٦هٓي يلنع ٣ ه٦ يلطرد٣ ي٦ يلن ١  .يلٚ

ٔب٨٦ بي٤ يلتع ي٣ ٦يلتاْيً  طيَ يتطْْ نآلٞر٢ د٢ٞ نسمٞر يٞ :   ٔيب  ي  نسمآلو يلت ٦ينيٕ يلفر
٠ٞٞ يلٞٞع  ٔي ٞٞي يٞٞ  يان٣ٞٞ ٦يلن٤ْٞٞ  ينٞٞر يلتاْيًٞٞ ه٦ٞٞ يلٚ ٔي يلتع ٞٞي٣ ٦ه٦ٞٞ ييآلٞٞرْ يلفعٞٞرو٢  يلع ٣٦ٞٞ( يلسٛ

ي  يان٣ ٦يلٞتع ٣ بٞرله٢٦ يهٞٚ  ٦يلتاْيًٞ ه٦ٞ ي٤ تع٦ْٞ  ييآلرْ يلفعرو٢ يل  هيي ٦يلصسرعرٍ يلع نيي
ٕيونم٣ سط٦ يع مر ٦ي٤ تصئ  يان٣ ٦يلنْسي٤٦ يايعر٢ يلدروسي ع٤ يلن درٍ يلعن يي ٦بر٤ تسمٙ ع
ٔبنٞر  ٔبنٞر به٢٦ٞ ٦ ٕيو٣ سط٦ٞ يع٢ٞ شٞ ن  ت ١ ييعرلمر ناه٦ليي ٦يآلع ٦ٞي درلعرشٞهي٤ لمٞر  ٦يسمٞرٙ يلعٞ

ٔنٞٞ  يلٞٞع ييآلٞٞرْ ٦ن٤ٞٞ هٞٞٓي يٞٞر٤ يلنع ٣ٞٞ يل 2دٞٞر٤ بفع٢ٞٞ  ٠ٔ بٞٞي٤ يلتع ٞٞي٣ ٦يلتاْيًٞٞ  يلتع ٞٞي٣ ي لٞٞرس  يفٞٞ
ٌٔ يمٞٞ  عدٖٞٞ يلطْاٞٞيي ٦يلع نيٞٞي ٓل١ٞٞ يسمٞٞر تطتٞٞرُ يلٞٞع  ٔيٞٞي غيٞٞٔ نبرشٞٞ ٔيٞٞي ٦هٞٞ  نع يلفعٞٞرو٢ يلسٛ
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ٕويٞي لتطصٞي٢  ٦ايٚ يت٣ بو ياستهر٢ ن٤ يلنآلم٢٦ٞ يلٞع يلنع ٣٦ٞ  ٦هٞٓي يل٦اٞيٚ هٞ  يل ٦ٞٚيٍ يلآل
ٔيي ٦يد٤٦ برله٢٦ يهٚ نل٢ ع ٣ نلم يرٍ ينر يلتمٓيً يم٦ يمْٟ يلع ييآلرْ يلفعرو٢ يل  هيي يلنع

يلتٞ  تاٞعع ْيونٞر لفع٢ٞ يل يٞٔ ا٦ٞين دٞر٤ ٓيتٞ   نل٢ٞ يلطدنٞي ٦يلعفٞي ٦يلشٞآلرعي ٦يلعْيلٞي ي٦ دٞٞر٤ 
ٔيهٞٞي  ل  يٞٞٔ نل٢ٞٞ يع٢ٞٞ يل يٞٞٔ  ٦هٞٞٓي يعسٞٞ  ي٤ يلفعٞٞرو٢ يل  هيٞٞي تد٤٦ٞٞ بٞٞرله٢٦ ٦يلفع٢ٞٞ  ٦يطا٤ٞٞ ٚ

ٔيب  هٞ  نْي٦لٞي يلدتربٞي ٍٔ  ل تع ٞي٣ عسْٞ يلفٞر ٌ صٞسرعيي ٦د نٞر ْي٣٦ ع يمٞر صٞٞر يلتٞٞ  ياساٞر٤ آل٦ْٞ
ٔاي  يلنع ٦ني ٔئ ن٤ يآل٢ ت ٕيْ  ٦تمر برلتد ٕيْ  ٦تمر ٦ت  .هٓأ يلدتربي ي ٧٦ ٦ييع٢ ٦ت

ٔيٞٞٞي يم٦ٞٞٞ ينيٕٞٞٞ بٞٞٞي٤  ٔيٚيي يلنع ٔاٞٞٞته ٔيب  ع ٞٞٞع ياٞٞٞرٖ ي ٦يه٣٦ٞٞٞ يلنٞٞٞسمة يلتع ينٞٞٞ  عسْٞٞٞ يلفٞٞٞر
ٌٔ ٦يلآلن ٔسرنة يلتع ينٞ  ل عرنٞي يل رصي ٦يلعرني ي٨ بنعسع ي ٔ بي٤ يلصف٦ٌ يلن تر رهئ  ٦ي  يلب

يٍ  ٟٔ نبٞٞرْى يلن٦آل٦ْٞٞ ٔيب :  ٦يطتٞٞرُ د٢ٞٞ ٦يطْٞٞ ن٤ٞٞ يه٢ٞٞ يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي يلٞٞع ي٤ يعٞٞ يه٢٦ٞٞ يلفٞٞر
ٔوراٞٞتمر  ل٣ٞ ن٤ٞ بعْٞٞ  ٔيتًٞ  ٔوراٞٞي ي ٦لٞع يلتٞ  ل نْيسٞٞي يلفرعٞ ي ٦ن ٔيتبمٞر ٦يلاٞعرٌْ ٦يل يلهص٧٦ٞ ٦ن

ٌ يلتٞٞٞ  يٓي يع ٍٞٞٞ سي ٍٞٞٞ بمٞٞٞر يلاٞٞٞعرٌْ   ٦ي٤ ا يهتصٞٞٞٔ ع ٞٞٞع ي٤ تع ٣ٞٞٞ هٞٞٞٓأ ٓل١ٞٞٞ يايعٞٞٞر٢ يلنط٦ْْٞٞٞ
ٔيٞي  1يايعر٢ ٤٦ْ ي٤ تعن٢ٞ ٦يه ٞٓ يه٢ٞ يلنْيسٞي بفع مٞر  ٦ن٤ٞ هٞٓي يفم٣ٞ ع ٞع ي٤ يلنع ٦نٞرٍ يلسٛ

ٔدي  ه٢ٞٞٞ  ٟٔ ٦يتع ن٦ٞٞٞي يلنبٞٞٞرْى يلنشٞٞٞت  ه٢ٞٞٞ يلنْيسٞٞٞي يلفرعٞٞٞ ي ن٤ٞٞٞ يلعرنٞٞٞي يهتصٞٞٞٔ ع ٞٞٞع ي٤ يعٞٞٞ
يتبٞٞو ٦سٛٞٞر٣ يل٦ْلٞٞي سفاٞٞمر  يلنْيسٞٞي ٦هٞٞ  يلع ٣ٞٞ باص٢ٞٞ يل٦آل٦ْٞٞ ٦نبٞٞرْى يل٦آل٦ْٞٞ  ٦سٛٞٞر٣ يلد٤٦ٞٞ ٦نٔ 

ٔٓي ٞٞي ٦هٞٞٓأ يايدٞٞرٔ ٦يلنبٞٞرْى يلتٞٞ  يآلًٞٞ ع ٞٞيم٣  ٦ديفيٞٞي ب ٦ٝٞٞ يل يٞٞٔ ٦يلفعٞٞي ي ٦تآلسًٞٞ يلشٞٞٔ ٦يل
ٔيي ب٢ دٓل١ يع  ٦تٚبيهر برلتٚبي٠ يلع ٣ لمر ٔيتمر ا تد٤٦ يهٚ سٛ  .نع

ٔيٞي ينٞر ي٤ يعن مٞر ياونٞي ٦يلن ١٦ٞ ٦ينٞر ي٤ ي ع نمٞر ٦ينر يل رصي ييه٢٦ ييم٣  ..٦يلع ٣٦ يلسٛ
ٔيٞٞي ٦يع ٣ٞٞ هٞٞٓي٤ بآلمٞٞرٍ عْيٌْٞٞ باعيرسمٞٞر ٦هٞٞ  يلآلمٞٞرٍ يلتٞٞ   ن٤ٞٞ اٞٞبي و ي٤ ياٞٞتطفٛ يلع ٣٦ٞٞ يلسٛ
ٔيٞٞي ل٣ٞٞ  ٔي٦ٞٞي ي٦ا يلنهْٞٞنرٍ يا٢٦ ٦يلنع ٣٦ٞٞ يا٢٦ يٞٞ  آلٞٞسٖ ن٤ٞٞ يآلسٞٞرٖ يلع ٣٦ٞٞ يلسٛ يآلًٞٞ ي٤ يع
٠ٔ يلنسٚهيٞٞي د مٞٞر يٞٞ   ٔتيبمٞٞر ...( ٦يلصٞٞف٦ٌ ٦ياٞٞتعن ٦ي يلٚٞٞ ٔي٦ٞٞي يصٞٞسرٟ يلنهْٞٞنرٍ ٦يصٞٞسرٟ ت يع

ٔيي د مر ٦يه ٓ برلتع ي٣ ن٤ صبره٣ ...( نل ارؤ ي ْيً يلع ي٤ يب ل د٢ نسم٣ يشْٞ يل ع ٣٦ يلسٛ
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ٔي٠ٞٞٞ تع ٞٞٞي٣ هٞٞٞهان ٦ه٣ٞٞٞ  ٕويٞٞٞي  ...( يمٞٞٞٓي ٚ ٔوراٞٞٞرٍ يلآل ٔيراٞٞٞي ن٤ٞٞٞ يل ل٣ٞٞٞ يآلع٢ٞٞٞ يلن ١٦ٞٞٞ نسٞٞٞو يٞٞٞ  
ٔن٨  ٔيٞٞٞي ع ٞٞٞع نٞٞٞر يآليبٞٞٞو بٞٞٞرْى يلٞٞٞ يل رصٞٞٞي يلٞٞٞٓي٤ اٞٞٞبي م٣ يا يهتصٞٞٞٔ بم٣ٞٞٞ يٞٞٞ  نع ٦نٞٞٞرتم٣ يلسٛ

 ١ٔ ٔيٞٞي يهٞٞٚ . 1يلنشٞٞت يٓي يرل رصٞٞي ه٣ٞٞ يلٞٞٓي٤ اٞٞبي م٣ يٞٞ  يلٞٞتع ٣ ا يهتصٞٞٔ ع ٞٞع يلنع ٦نٞٞرٍ يلسٛ
ٔسرنة  ر٘ ي  يلتع ٞي٣ ي عٞع٤٦ لٞو نسٞٓ  ٔدي بي٤ عرني يلسرٖ  يم٣ لْيم٣ ب ٦ع ع يان٦ٔ يلنشت
ٔيتم٣  ٔيٞي ٦ ْٞ ٔيتم٣ يٚ ٔأ ن٤ٞ يلع ٣٦ٞ يلتٞ  تاٞت٦آلً يلٞٓدرن ٦يلفٚسٞي يهْٞ يلص ٔ دتع ٣ يلنس٠ٞٚ ٦غيٞ

ٔيٞٞي يلتٞٞ  ياٞٞتطه٦سمر طيَٞٞ ي٤ هٞٞٓأ يلع ٣٦ٞٞ يلٚبيعيٞٞي ٦يا  ٔييعٞٞر ن٤ٞٞ يلنع   يٞٞي تاٞٞت٦آلً ناٞٞت٧٦ 
ٔه٣ ٦طتٞٞع  ٔه٦اٞٞر نسٞٞٓ يلصٞٞ ٔ ي٨ نسٞٞٓ صٞٞ  ته٣٦ٞٞ باعْٞٞيْه٣ طتٞٞع يد٦س٦ٞٞي ع نٞٞرن ٦طدنٞٞرن ٦طتٞٞع 
ٔيٍ يلٚبيعيٞٞي  يلنٞٞسمة يل٨ٓٞٞ ٦عٞٞعو لٞٞو يلنع ٣ٞٞ يللٞٞرس  ي ٞٞٓ ييٞٞو بعٞٞي٤ ياعتبٞٞرٔ يلتفٞٞر٦ٍ يٞٞ  يلهْٞٞ

ٔيْ ٦بمٓي ٔويٖ يا٢٦ ٦يلسفايي بي٤ ياي  .يد٤٦ ي ٘ يل ٦ي٘ ه٦ يل

ٔيٍ  ٔيب  ع ع يلتنيٕ بي٤ يلن٦يٚسي٤ ي  ٦ْلٞي نٞر ع ٞع ياٞرٖ ن٤ٞ ساٞبي يلهْٞ ٦ا يهتصٔ يلفر
يلع نيي ٦يا   يي  ٦يسنر يٚب٠ دٓل١ نبْٞي يلساٞبي ع ٞع يلن٤ْٞ ٦يان٣ٞ ب٢ٞ ٦دٞٓل١ ع ٞع يل٦ٚيوٟٞ 

ٔيٍ ٦ صٞرو٘ ٦يتعٞٞا د٢ٞ هٞٞ ٓي يٞ   ٦لٞٞو:  ٦يتنيٕٞ نٞٞر يلن ت فٞي ن٤ٞ يه٢ٞٞ يلن٤ْٞ لنٞٞر لمٞر ن٤ٞٞ  ْٞ
ٔدر لآلنيٞٞل يان٣ٞٞ  ٦لآلنيٞٞل يه٢ٞٞ  يسب ٞٞ  ي٤ تعرٚٞٞرأ ينٞٞي ننٞٞي ن٤ٞٞ ٓل١ٞٞ  ٦نٞٞر اٞٞبي و ي٤ يد٤٦ٞٞ نشٞٞت
ٔيٞٞي يلٞع ي٤ تطص٢ٞ لم٣ٞ يلفعٞٞرو٢  يلنْيسٞي ٤٦ْ ٚروفٞي  ٦هٞٓأ د مٞٞر اٞبي مر ي٤ تنيٕٞ برلفعٞي ي يلفد

ٔيي  ٌٕ ع٤ٞ  2يلسٛ ٔيٍ ٦ صٞرو٘ ننيٞ ٧ٔ ٦ت ت ٟٞ ي٤ د٢ يني ي٦ د٢ نْيسي يتنيٕٞ تعبمٞر بهْٞ يا ٞ
١ٔ عسْٞ ٚروفٞي نٞر ه٦ٞ  يلع ٣٦ يلت  تت همر هٓأ ياني ن٤ ت ١ ياني ي يٖ د٢ٞ نٞر ه٦ٞ نع ٣٦ٞ ٦نشٞت
ٔيٍ ٦نٞٞٞهه ٍ  ٔيٞٞٞي ٦ ْٞٞٞ ٧ٔ يد٢ٞٞٞ ٦يطٌْٞٞٞ تتنيٕٞٞٞ ع٤ٞٞٞ يل٦يطٌْٞٞٞ بفعٞٞٞرو٢ يد سفاٞٞٞو عسْٞٞٞ يلٚروفٞٞٞي يا ٞٞٞ

ٞٞٞروٟ يلطٞٞٞرد٣  ٦يسٞٞٞو يٞٞٞه .ن ت فٞٞٞي ٔوياٞٞٞيي ن٤ٞٞٞ ٦ٛ يفٞٞٞي  ٔيب   ْٞٞٞ آلع٢ٞٞٞ يلتع ٞٞٞي٣ ٦ٛ ن٤ ٦بمٞٞٞٓي يٞٞٞر٤ يلفٞٞٞر
ٔيٍ  ٔب٨٦ٞٞ ٦يلتع ينٞٞ  ع ٞٞع ياٞرٖ ن٤ٞٞ يلتفٞٞر٦ٍ بٞٞي٤  ْٞٞ ٔسرنآلٞو يلت ٔيٞٞي  لمٞٞٓي  ٞٞر٣ ب ٔيٚيي يلنع ٔاٞته با
ٔيْ يلٚبيعيي ٦يلسفايي  ٦نر يا٦ن لْيم٣ ن٤  ٧٦ يلعه٢ ٦يل ير٢  دنر يهت٣ دٓل١ باعْيْ يلنع ٣  ياي
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٧ٔ ٔيْ ٦تاْيبم٣  ٦يطيرسر ي  ٔويٖ يل٦ْلي لتع ي٣ ياي ٔأ يلنف٦ٙ ل ٔأ برعتبر ٔويٖ يل٦ْلٞي  ٦ي تير يد٤٦ 
ٔشْ لشعبو  .ه٦ يلنع ٣ ٦يلن

  :سادسا8 دور الحاكم في الحياة االقتصادية

ٔيب  يهنيٞٞٞي  ٧٦ٞٞٞ ياستٞٞرُ ٦يلعن٢ٞٞٞ يٞٞ  بسٞٞٞرن يل٦ْلٞٞٞي يلنلرليٞٞي طيَٞٞٞ طْْٞٞٞ ٦ْٔ  ٦ل٣ٞٞ يساٞٞٞع يلفٞٞر
ٔيْ  ٔيٍ ع ع ياي ٕيل دريي يل ي يلطرد٣ ي  يلطيرٌ يا تصرْيي ل٦ْلي ن٤ سرطيتي٤: ي٤ ٦ل   يرنو بت٦

ٔيتٞٞو  ٦يللرسيٞٞي بهيرنٞٞو بت٦آليٞٞو  ٧٦ٞٞ ت٦  ٕييٞٞرأ ٦ ْ ْٔ سصٞٞيبر ناٞٞر٦ير لن ٕيعٞٞر عٞٞرْا بطيَٞٞ يسٞٞر٢ د٢ٞٞ يٞٞ
ْٔ يٞ  يلعن٢ٞ يل٨ٓٞ يآليْٞأ ٦يتهسٞو ٔي  1ياسترُ ٦يلعن٢ بطيَ يعل د٢ ي ي٤ ل آلرسًٞ يا تصٞر٨ْ ٦ْ

ٔويٖ يلْٞ بعٞر يعٚٞع ل ٞ ٔيْهر يلنع ٣ يللرس  ٦ٚ ٔي ٦نمنر ي  ت٦ٔٚ ته٣ْ يل٦ْلي يلنلرليي دنر ي ٦ٔ دبي
ٔيٍ يلنْيسٞي ع ٞع  ٕيل ٦تهاٞي٣  يٞ ياه٣ ي  هٓي يلنآلر٢ طيَ ي٤ يلن ١ ه٦ يلناه٢٦ يا٢٦ ي  ت٦
ْٔينٞر يلناٞه٦ليي يللرسيٞي تتنل٢ٞ  ٕيعر عرْا يتسراً نل يلنهه ٍ يلع نيي ٦يلعن يٞي لد٢ٞ ي ٔيْهر ت٦ يي

ٔعر يي ْٔ ن٤ يه٢ يلنْيسي يلعن٢ ي٦ يلصسرعي يلت  يد٤٦ ييمر آليْي ٦بر  .مري  يعٚرن د٢ ي

ٔيب :  د٢ ٦يطْ نن٤ ي  يلنْيسي يلفرع ي يسب   ي٤ يف٦ٙ يليو صسرعي  ٦ي  ٓل١ يه٢٦ يلفر
ٔوراٞٞي ا تتعْٞٞيهر ٦ا  ٔتبٞٞي  ٔتبٞٞي  ْنٞٞي ٦ينٞٞر يٞٞ  ن ْٔهٞٞر  ٦عن٢ٞٞ ٦يطْٞٞ يه٣٦ٞٞ بٞٞو  ينٞٞر يٞٞ  ن ٦يطٌْٞٞ يف
ٌٔ  ٦ا يدلٔ ن٤ٞ صٞسرعي ٦يطٌْٞ  آل٢ٞ ل لٞي ياٞبرً: يطْٞهر يسٞو  ٕي٢٦ يعنرا دلي ١ٔ يطْ نسم٣ ي يس
لٞيٖ يتف٠ٞ يبْٞٞي ي٤ يد٤٦ٞ د٢ٞ يساٞٞر٤ يصٞ ا لعن٢ٞ ٤٦ْ عن٢ٞٞ  ٦يللٞرس  ي٤ د٢ٞ يساٞٞر٤ يه٣٦ٞ بعن٢ٞٞ 
ْٔ بٞو ٦سشٞر  ي٦عٞرعو  يرسٞو يد٤٦ٞ  يرنٞو يدن٢ٞ ٦ييع٢ٞ  ٦يصٞئ بٞو يط٠ٓٞ ٦يطد٣ٞ عنٞ   نتٞع يسفٞ
ٔي ن٤ٞ ياعنٞر٢ لمٞر ي٦ ٞرٍ نتٞع  ع يو نسٓ صٞبرأ  ٦ل٣ٞ يتشٞرغ٢ بشٞ ن ي ٞٔ ا٦ٞيأ  ٦يللرلَٞ ي٤ دليٞ

ٍٔ عسمٞٞر يرتٞٞ ٍ  ٦ ْٞٞ يتف٠ٞٞ ي٤ يد٤٦ٞٞ عنٞٞ  ٦ تمنٞٞر ٦يطْٞٞ بعيسٞٞو  يٞٞر٤ تشٞٞرغ٢ باطْٞٞهنر يرتمٞٞر ي ٞٞ
ْٔ لد٢ٞٞ ٦يطْٞٞ ن٤ٞٞ يلعن يٞٞي يساٞٞر٤ ٦يطْٞٞ طتٞٞع  يا ٞٞٔ  ٦ل٣ٞٞ ي ط٠ٞٞ يي٦ ٍٞٞ لٞٞر٤  ي ٞٞٓل١ يسب ٞٞ  ي٤ يسفٞٞ

٦نعسٞٞع  ٢٦ٞٞ يلنع ٣ٞٞ يللٞٞرس  هٞٞٓي ه٦ٞٞ يسٞٞو  2يد٤٦ٞٞ د٢ٞٞ ٦يطْٞٞ ن٤ٞٞ يلعن يٞٞي ي ط٠ٞٞ يٞٞ  ٦ تٞٞو ٦ا يف٦ٍٞٞ 
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ْٔ ي  ي ْٔ د٢ ٦يطْ بصسرعي ي٦ عن٢ ٦يطْٞ يه٣٦ٞ يآلبر٤ يد٤٦ د٢ ي لعن٢ يل٨ٓ يتهسو آليْي ٦ي٤ يسف
ٔيٍ يلنتس٦عٞي ل٧ْٞ يلن٦ٞيٚسي٤  بو  ييد٤٦ بٓل١ هسر١ ت ص٘ ي  يلعن٢ ٦تهاي٣ يلعن٢ ٦ي٠ٞ يلهْٞ
ٔيٍ ٦يلتٞٞ  تتنل٢ٞٞ يٞٞ   ٔيب  نآلن٦عٞٞي ن٤ٞٞ ياعتبٞٞر طيَٞٞ ي٤ يلنبْٞٞن يلت صٞٞ٘ يٞٞ  يلعن٢ٞٞ عسْٞٞ يلفٞٞر

ن٤ٞٞ يصٞٞ ا لد٢ٞٞ عن٢ٞٞ ٦لد٢ٞٞ صٞٞسرعي  ب٢ٞٞ ي٦آلْٞٞ ن٤ٞٞ يصٞٞ ا  ل لٞٞي ياٞٞبرً: ي٦ا يٞٞ  يسٞٞو ا ي٦آلْٞٞ
ٔٝ لٞٞو نسٞٞٓ صٞٞبرأ   لعن٢ٞٞ ٤٦ْ يا ٞٞٔ  ٦لرسيٞٞر: يٞٞ  ي٤ ياساٞٞر٤ يٞٞته٤ عن ٞٞو ٦يبْٜٞٞ ييٞٞو يدلٞٞٔ يٓي تفٞٞ
ٔي يٞٞ  يسآلٞٞرٕ د٢ٞٞ عن٢ٞٞ يٞٞ  ٦ تٞٞو  ٦لرللٞٞر: يٞٞ  ي٤ يشٞٞت ر٢ يلن٦ٞٞي٤ٚ بٞٞادلٔ ن٤ٞٞ عن٢ٞٞ يآلع ٞٞو نتٞٞا 

ْٔ بع ْٔ د٢ٞٞ يٞٞ ن٢ٞٞ ٦يطْٞٞ  ٞٞر٘ بٞٞو طتٞٞع ا يتٞٞا ٔ يٞٞ  يلنطْْٞٞ لٞٞو لمٞٞٓي دٞٞر٤ ن٤ٞٞ يايع٢ٞٞ ي٤ يسفٞٞ
ٕأ  .يسآلر

ٔيب  يلٞٞع يالٞٞٔ يلنعس٨٦ٞٞ  ب٢ٞٞ يالٞٞٔ يا تصٞٞر٨ْ لنبْٞٞن يلت صٞٞ٘ ٦تهاٞٞي٣  ٦يشٞٞئ دٞٞٓل١ يلفٞٞر
يلعن٢ٞٞ ٦يتعٞٞا ٓل١ٞٞ يٞٞ   ٦لٞٞو:  د٢ٞٞ ٦يطْٞٞ نٞٞسم٣ يداٞٞبتو ييعرلٞٞو هيوٞٞي سفاٞٞرسيي آليٌْٞٞ يرعٞٞ ي ٦د نٞٞر 

ٕييٍْٞٞ  ٦تمٞٞر ٍٔ هيوتٞٞو ت ١ٞٞ ي ٧٦ٞٞ ٦ييع٢ٞٞ ٦ت ٦يعٞٞي تمر  ٦د نٞٞر ْي٣٦ ع ٞٞع  ْي٣٦ ع يمٞٞر يدلٞٞٔ  صٞٞر
ٕيْٞ  ٦تمٞر ٦يعٞي تمر  ٍٔ يلصسرعي يلت  بمر تد٤٦ٞ ت ١ٞ يايعٞر٢ ي ٧٦ٞ ٦ييع٢ٞ ٦ت يايعر٢ يدلٔ صر
ٔهٞر ٦يد٦سٞر التٞٓيٓ يلتٞٞربل لت ١ٞ يلميوٞي يلسفاٞٞيي يدلٞٔ  يلٞع ي٤ تصٞئ ن٤ٞٞ  ْٞ يلدنٞر٢ يلٞٞع ي٤  ٔي بتد

ٔوٞي نسمٞر...  يل٦يطٌْٞ يعٞف  ع ٞع يلن٦ٞي٤ٚ .ي٤ يتهٞر٤ يلصٞسرعي 1تات سع ع٤ يلنرٌْ يتطص٢ٞ نتب
ٔيطٞٞي يلسفاٞٞيي طيَٞ تد٤٦ٞٞ هيوتٞٞو يلسفاٞٞيي آليٌْٞ ٦تتنتٞٞل برلفعٞٞي ي ٦تاٞن٦ ع٤ٞٞ د٢ٞٞ نٞٞره٦  يلميوٞي ٦يل
ٔيتًٞٞٞ يلدنٞٞٞر٢ ٦يلاٞٞٞعرٌْ باًٞٞٞ يلنْي٦نٞٞٞي ع ٞٞٞع يايعٞٞٞر٢ يلآليٌْٞٞٞ ٦بمٞٞٞٓأ  ًٔ بٞٞٞٓل١ ن٤ٞٞٞ ن نٞٞٞر٨ْ يتهتٞٞٞ

ْٔ ي ٧٦ ٦ييع٢ ٦تات سع بد٢ ام٦لي ع٤   .ياشيرن يلنرْيييلنْي٦ني تصئ يلميوي يلسفايي ل ف

ٔتبٚ  ْٔي  ٦يسنٞر ه٦ٞ نٞ ٔيب  ا يطن٢ٞ يهٞٚ نعسٞع نرْيٞر نآلٞ ي٤ يلت ص٘ ي  يلعن٢ عسْ يلفر
ٔيً ...يلتٞٞ   يٞٞ  تنلي ٞٞو لصٞٞسرعي ن٤ٞٞ يلصٞٞسرعرٍ بٞٞرلنهه ٍ يلع نيٞٞي ٦يا   يٞٞي ٦ن٦يصٞٞ ي يلتْٞٞ

ٔبٚ ٔي  ٦لٞٓل١ يٞ يفتٞو ..ناٞتسي ٨ ٦ٛ ْيونٞر  يآلً ي٤ يات٦ييمر يلن٦ي٤ٚ ي  يل٦ْلي يلنلرليي طتٞع يْٞه
ٔبٚ بٞٞٞي٤  ٔيتًٞٞٞ يلنآلتنٞٞٞل ٦سٛٞٞٞر٣ يلطد٣ٞٞٞ دنٞٞٞر يٞٞٞ ٔيب  بٞٞٞي٤ يلصٞٞٞسرعرٍ ٦بٞٞٞي٤ يلع ٣٦ٞٞٞ دااٞٞٞرٖ لن يلفٞٞٞر
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ٔيي ٔيٍ يلفد ٔيٍ يلفسيي ٦يلهْ ٔيي يلنع ٣ يللرس  ي  يلت ص٘ ٦تهاي٣ يلعن٢ لمر ع  ي 1يلهْ . ي٤ سٛ
ٞٞل ناٞٞت٦  ٔي ْٔ  ب٢ٞٞ ي٤ تد٤٦ٞٞ لمٞٞر ع  ٞٞي برلآلرسًٞٞ يلنٞٞر٨ْ ٦نٞٞر تطههٞٞو يٞٞ   ٔيٍ ٦نٞٞهه ٍ يلفٞٞ ٧ بهْٞٞ

ل١ ن٤ يآل٢ ي٤  ْٔ ي٦ا ٦ٓ ٔيٍ يلع نيي ٦يلعن يي ل ف ياسترُ ٦يا تصرْ طيَ يسمر تسٛٔ ي٦ا يلع يلهْ
٨ عن ٞٞو ع ٞٞع  يفٞٞي يلتٞٞ  تسراًٞٞ نهه تٞٞو طتٞٞع يطا٤ٞٞ يلهيٞٞر٣ بمٞٞر ٦يبْٜٞٞ ييمٞٞر ٦يْٞٞه تعٚٞٞ  لٞٞو يل٦ٛ

ٔب٦يٞر ي٦ يآلتنرعيٞر  لمٞٓي  يدن٢ ٦آلو طتع تد٤٦ يلنْيسي نلرليي ن٤ د٢ يلآل٦يسً ا٦ٞين ي تصٞرْير ٦ت
ْٔ ٦ب ٔبٚ ْيونر بي٤ يلنات٧٦ يلع ن  ٦يلعن   ل ف ٔيب  ي ٔتبي يلت  ينل مر ي  يل٦ْليير٤ يلفر  .ي٤ يل
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 8المبحث الثالث8 اىل المدينة الفاضمة

 8المطمب االول8 صفات اىل المدينة الفاضمة

ٔتيًٞٞ يٞٞ  نْيستٞٞو يلفرعٞٞ ي طيَٞٞ يسٞٞو عْٞٞ يل ٔيب  ع ٞٞع يهنيٞٞي يلسٛٞٞر٣ ٦يلت سٛٞٞر٣ يطْٞٞ يدْٞٞ يلفٞٞر
ٌٔ تفتهٞٞٔ يلٞٞع  ٔيٞٞي ل تنييٕٞٞ بٞٞي٤ يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي ٦ يلن٤ْٞٞ يلنعٞٞرٌْ لمٞٞر  يمٞٞٓأ يا يٞٞ يااٖٞٞ يلآل٦ه
 ٟٔ ٕين ٦ه٦ٞ نٞر يعٞ ٔيتً  طيَٞ ي٤ يلنْيسٞي يلفرعٞ ي تها٣ٞ يلٞع يآلٞ ٔتيً ٦يلهير٣ ع ع يلن يلسٛر٣ ٦يلت

ٔيْ ٦برل ٔيٍ يايٞ آلٞرٍ يسٚ  ٞر ن٤ٞ ي ٞت ٟ  ْٞ ٔيتًٞ ٦ْ تٞرل  ي ٞت ٟ يا٤ برلٚبهرٍ ٦تهي٣ ع ع ن
ٔيتًٞٞ يلتٞٞ   اٞٞنٍ يليمٞٞر يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي يلٞٞع ياٞٞرٖ  صٞٞ طيتم٣ ل هيٞٞر٣ بر عنٞٞر٢  طيَٞٞ ي٤ يلن

ٔيْ ُٔ يله٧٦ٞٞ يلعه يٞٞي عسْٞٞ يايٞٞ آلٞٞل ا ٞٞت ٟ ٦تْٞٞ ي٤ يه٣ٞٞ سهٚٞٞي ت ت ٟٞٞ ييمٞٞر  1ي تصٞٞر٨ْ ٦لد٤ٞٞ ت
٨ٔ بيسمنٞٞر ه٦ٞٞ نفم٣٦ٞٞ يلسٛٞٞر٣ ٠ٔ آل٦ٞٞه ٦  يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي ع٤ٞٞ يلن٤ْٞٞ يلآلره يٞٞي ٦تعتبٞٞٔ ييعٞٞر دفٞٞر

ٔتيًٞ يٞ  دٞ   ٌٔ يلت ٔير يٞ  تٚبي٠ٞ يلسٛٞر٣ ٦يدٞ ٔتيً يٞ  دٞ  نسمنٞر طيَٞ ي٤ هسٞر١ ي ت يٞر آلٞٓ يلت
ٔتيً ي  نآلتنل يلنْيسي يلفرع ي  ٌٔ يلت ٔير ي  تٚبي٠ يلسٛر٣ ٦يد نسمنر طيَ ي٤ هسر١ ي ت ير آلٓ
ٟٔ ي٨ سٛٞٞٞر٣ يمٞٞٞ  نبسيٞٞٞي ع ٞٞٞع غريٞٞٞرٍ ٦يهْٞٞٞيٟ  ٦يلن٤ْٞٞٞ يلنعٞٞٞرٌْ طيَٞٞٞ ي٤ هٞٞٞٓأ يلن٤ْٞٞٞ ا تعٞٞٞ

ْٔ ييمٞر يلٞع ب ٦غمٞر بن ت ٟٞ ش صيي ٦  ٧ٔ ياعع د٢ٞ يلفٞ ْٔيي ت ت ٟ ن٤ نْيسي يلع ي  نصرلا ي
يل٦ارو٢ عدٖ نْيسي يلفرعٞ ي يلتٞ  يتنيٕٞ يه مٞر ٦نآلتنعمٞر برل ع٦ٜٞ يلٞع نآلن٦عٞي ن٤ٞ يله٦يعْٞ 
ٔيول ٦يلتٞٞ  تتنل٢ٞٞ يٞٞ  د نٞٞي يلسٛٞٞر٣ يلتٞٞ  ي  ٦ٞٞ تآلاٞٞيْهر تنرنٞٞر يٞٞ  يلن٤ْٞٞ يلنعٞٞرٌْ  ٦يلاٞٞس٤ ٦يلشٞٞ

ٔتيٞٞ ٌٔ يلت ً يلتٞٞ  يه٣٦ٞٞ ع يمٞٞر يلميد٢ٞٞ ياآلتنٞٞرع  ل نْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي يسٚ  ٞٞر ن٤ٞٞ تبٞٞري٤ ٦دٞٞٓل١ يدٞٞ
ٔويٖ يا٢٦ ل نْيسٞٞي  ٔيْ ٦ي ٞٞت ٟ يلعن٢ٞٞ يل٨ٓٞٞ يه٣٦ٞٞ بٞٞو د٢ٞٞ ٦يطْٞٞ نٞٞسم٣ يبتْٞٞين ن٤ٞٞ يلٞٞ ٔيٍ يايٞٞ ْٞٞ 
ٔتبٞٞي عدٖٞٞ يلن٤ْٞٞ يلنعٞٞرٌْ يلتٞٞ  يد٤٦ٞٞ ييمٞٞر  ٔيتًٞٞ يلٞٞع يْسٞٞع ن آلٞٞي ٦ي٦لٞٞع يلن يلفرعٞٞ ي نع ٞٞع ْ

ٔتبٞٞٞي ياع ٞٞٞع لأل ٧٦ٞٞٞ ٦  ٔيتًٞٞٞ يٞٞٞ  يلنآلتنٞٞٞل ل٣ٞٞٞ تها٣ٞٞٞ ستيآلٞٞٞي ننٞٞٞٔ يلن   مٞٞٞٔ ٦يلٞٞٞع غيٞٞٞٔ ٓل١ٞٞٞ يرلن
ٔيليي. ٔيْ ٦ي ت يم٣ ي  ٚبيعتم٣ يل٦ ُٔ ياي ٔيآلل يلع تْ  ي تصر٨ْ ي٦ يلايرا  ٦يسنر 

                                                             
 .43ص ، مصدر سابق، فصول منتزعة8 ابو نصر محمد الفارابي -1



 الفصل الثاني:                                            ماهية المدينة الفاضلة عند ابو ناصر الفارابي

 

 
159 

١ٞٞٞ يٞٞٞ   ٢٦ٞٞٞ  ٕين ٦يتعٞٞٞا ٓل ٕيومٞٞٞر يلٞٞٞع  ناٞٞٞي يآلٞٞٞ ٔيتًٞٞٞ يلنْيسٞٞٞي يلفرعٞٞٞ ي ٦يآل لهْٞٞٞ  اٞٞٞنٍ ن
ٕينهٞٞر  ناٞٞي : ي يرع٢ٞٞ ٔيب :  يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي يآل ٤٦ٔ  ٦يلنآلره٤٦ْٞٞ  يلفٞٞر ٦٦ يالاٞٞسي ٦يلنهتْٞٞ ٦ٓ

ٕين يلنْيسي يلفرع ي برلتفصٞي٢ ييه٢٦ٞ ٦1يلنرلي٤٦  ٕن ن٤ يآل ٦ٔ د٢ آل ٔيب  نمني ٦ْ . ل٣ ي٦عا يلفر
ٔين يٞ  يان٦ٔٞ يلعٛٞر٣ ل٣ٞ طن ٞي يلْٞي٤   ٦٦ي ي  ي  يايرع٢ٞ:  ير يرع٢ٞ ه٣ٞ يلطدٞر٣ يلنتعه ٤٦ٞ ٦ٓ

ٔب ٔيتً يلنْيسٞي يلفرعٞ ي ٦ه٣ٞ ي عٞي يوٞرٍ تدٞرْ تسطصٞٔ ييمٞر اٞرؤ يلعسرصٞٔ ير يرع٢ ه٣ ياٖ ن
ٔيعيي ٦يلهعٞٞٞرويي ٦ه٦ٞٞٞ نٞٞٞر يعبٞٞٞٔ عسٞٞٞو يٞٞٞ  يلعصٞٞٞٔ يلطْٞٞٞيَ برلاٞٞٞ ٚرٍ  يلايراٞٞٞيي ٦يلتسفيٓيٞٞٞي ٦يلتشٞٞٞ

ٔيب  ٦يل٨ٓ انره٣ بر يرع٢ اسم٣ٞ  2يلل َ ٕن ن٤ يلنْيسي يلفرع ي يتعا ي   ٢٦ يلفر ي٤ ي٢٦ آل
ٌٕ يااراٞٞيي يلتٞٞ  يع ٔديٞٞ ٤٦ٔ يل تنْٞٞ ع يمٞٞر نآلتنٞٞل يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي يٞٞ  يه٢ٞٞ يلفعٞٞي ي ٦يلٞٞٓي٤ يعتبٞٞ

ٔن٨ يلاْٞٞٞيْ  ٔأ ٦شٞٞٞه٦سو يم٣ٞٞٞ بنلربٞٞٞي يلٚروفٞٞٞي يلتٞٞٞ  ياٞٞٞيٚٔ ع يمٞٞٞر يلعه٢ٞٞٞ ٦يلطدنٞٞٞي ٦يلٞٞٞ تاٞٞٞيئ ين٦ٞٞٞ
ٔيول يمٞهان  ٔيٍ ٦اٞس٤ يله٦ٞيسي٤ ٦يلشٞ ٔي آلٞل ْيونٞر يليمٞر ات ٞرٓ يلهٞ ٔيي ٦ي ٦يلنس٠ٚ ع ٞع سفاٞمر يلبشٞ

 َ  يلهعٞٞرويي ٦يلتٞٞ  تمٞٞت٣ بد٢ٞٞ ين٦ٔٞٞ يايرع٢ٞٞ دنٞٞر ٦عٞٞا يلنع ٣ٞٞ يللٞٞرس  بنلربٞٞي يلاٞٞ ٚرٍ يلٞٞل
ٔيعيي.  يلهرس٦سيي ٦ط٢ يلهعرير يلنآلتنل يلع آلرسً يلا ٚي يلتسفيٓيي ٦يلتش

ٔيب    ٕين يلنْيسٞٞٞٞي يلفرعٞٞٞٞ ي يم٦ٞٞٞٞ ٦٦ٓ يالاٞٞٞٞسي ٦ ْٞٞٞٞ طْْٞٞٞٞه٣ يلفٞٞٞٞر ٕن يللٞٞٞٞرس  ن٤ٞٞٞٞ يآلٞٞٞٞ ينٞٞٞٞر يلآلٞٞٞٞ
ٔيه٣  ٦دٞر٤ يٞ  عْْٞه٣ ٨ٔ نآل ٔين ٦يلن طه٤٦ ٦يلدترً ٦ن٤ يآل  . ي٤ هٞٓي برل ٚبرن ٦يلب  رن  ٦يلشع

ٕين يشٞتن٢ ع ٞع س٦ٞٞيط  عْيٌْٞ ن٤ٞ س٦ٞٞيط  يلطيٞرٌ نسمٞر: يلسرطيٞٞي  ٕن ٦بد٢ٞ نٞٞر يتعٞنسو ن٤ٞ يآلٞٞ يلآلٞ
ٔين ٦يلفسيٞٞي يلتٞٞ   يلْيسيٞٞي يلنعبٞٞٔ عسمٞٞر ب٦آل٦ْٞٞ يل ٚبٞٞرن ٦ياْبيٞٞي يلنعبٞٞٔ عسمٞٞر بد نٞٞي يلب  ٞٞرن ٦يلشٞٞع

٨ٔ ن ٔيه٣تشئ يليمر د ني يلن طه٤٦  ٦يلع نيي يلت  تشئ يليمر د ني يلدترً ٦ن٤ يآل . ي٤ ٦٦ٓ 3آلٞ
ٔيْ يلٓي٤ يطاس٤٦ يلفهو ٦ع ٣ يلد ٣ ٦يل ٚربٞي ٦يلشٞعٔ ٦دٞٓل١ ه٣ٞ  يالاسي ٦يلٓي٤ يتنل ٤٦ ي  ياي
ٔيٞٞ  لتطاٞٞي٤  ٔهٞٞر ٦دٞٞٓل١ ه٣ٞٞ يلٞٞٓي٤ يمتن٤٦ٞٞ برلآلرسًٞٞ يلع نٞٞ  ٦يلنع ِٔ ٦غي يلفسٞٞرسي٤ نل٢ٞٞ ي٤ٞٞ يلناٞٞ

٨ٔ لنآلتنٞٞل يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي  ٦بمٞٞٓي سآلْٞٞ ي٤ يلنع ٣ٞٞ  يللٞٞرس   ْٞٞ  صٞٞ٘ يلآلرسًٞٞ يابْٞٞيع  ٦يلفدٞٞ
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ٔين ٦يل ٚبٞرن يٞ  نْيستٞو يلفرعٞ ي ع ٞع عدٖٞ يي ٤٦ٞٚ يل٨ٓٞ طهٞٔ ن٤ٞ شٞرسم٣  ندر٤ لمهان يلشع
ٔيب  لتعبيٞٞٞٔ ع٤ٞٞٞ  ٔيتٞٞٞو يلفرعٞٞٞ ي  ي٤ يلتعبيٞٞٞٔ يل٨ٓٞٞٞ ياٞٞٞتعن و يلفٞٞٞر ٦ل٣ٞٞٞ يطْْٞٞٞ لم٣ٞٞٞ ندٞٞٞر٤ يٞٞٞ  آلنم٦

ٔيي ٦يل ٔين ٦يل ٚبرن  ٦٦ٓ يالاسي( ه٦ تعبئ يفم٣ نسو يسو يني٢ يلع يلط تعبئ ع٤ٞ نآلن٦عي يلشع
ٔيب : يلطاٞٞٞرً  ٔيْٞٞ بم٣ٞٞٞ يلفٞٞٞر ٤٦ٔ ٦ي ٕين يلنْيسٞٞٞي يلفرعٞٞ ي ه٣ٞٞٞ يلنهْٞٞٞ ٕن يللرلَٞٞٞ ن٤ٞٞ يآلٞٞٞ ٔن٨. ٦يلآلٞٞٞ يلٞٞ
ٔتدٕٞ  ٔدروٕ يلتٞ  ت ٔيه٣  يم٣ ينل ٤٦ ييعر نه٣ يل ٨ٔ نآل ٦يلنمسْا٤٦ ٦ياٚبرن ٦يلنسآلن٤٦ ٦ن٤ يآل

ٔه٣ تْبئ يان٦ٔ يلت  تتع ٠ برلعْيلي بي٤ يه ٢ يلنْيسي ٦طفٛ ع يمر يلنْيسي يلفرع ي يدٓل١ ه٣ ٦ْ
ٔهٞٞر ٔيول ٦غي ٔيرعٞٞيرٍ يلتٞٞ  ياٞٞت  ٦سمر يٞٞ   1يلاٞٞس٤ ٦يلشٞٞ ٤٦ٔ يصٞٞطرً يلع ٣٦ٞٞ درل ي٤ هٞٞهان يلنهْٞٞ

ُٔ يٞٞ  يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي  ٦دٞٞٓل١ ه٣ٞٞ يطٞٞرً يلمسْاٞٞي ٦يلًٚٞٞ يلٞٞٓي٤ يعتس٤٦ٞٞ  طاٞٞرً يلْٞٞي ٢ ٦يل ٞٞر
ٔي٤ ٦يلسرطيي يلصطيي  ه٢ يلنآلتنل يلفرع٢  ٦يلنسآلن٤٦ ه٣ يلٓي٤ يمتن٤٦ بع ٣  يلف ١ ٦ع ٣ برلعن

ٔويٖ يا٢٦ لنْيستٞٞو يلفرعٞٞ ي ٚبيبٞٞٞر سفاٞٞير  ه٢ٞٞٞ  ٔيب  دٞٞٓل١ آلع٢ٞٞ يلٞٞٞ ٔهٞٞر   ي٤ يلفٞٞٞر ٔيٍ ٦غي يلنآلٞٞ
ٔصو ٦عسريتو بره٢ يلنْيسي. ل١ لط  يلنآلتنل يلفرع٢ ٦ٓ

 ٧ٔ ٔيب  يلنهرت ٞي ٦يلطفٛٞي  ٦يلطفٛٞي ٦ن٤ٞ آلٞ ٔيبل ٦ه٦ يلنآلره٤٦ْ ٦يعس  بٞو يلفٞر ٦يلعسصٔ يل
ٔيهٞٞر ٦عْٞٞ يٞٞيم٣  يمٞٞهان نآلن٦عٞٞي ي ٔيي٤ ٦يلآلس٦ْٞٞ ٦يلنْٞٞييعي٤ ع٤ٞٞ يلنْيسٞٞي يم٣ٞٞ يلنآلن٦عٞٞي نآل لعاٞٞد

آل    ٕٜ يلعرٚفيي ٦ياسفعرليي لطنريي يلنْيسي يلفرعٞ ي ن٤ٞ د٢ٞ يعتْٞين  ٞر يلت  تايٚٔ ع يمر يلس٦ي
ًٔ ٦يلنْييعٞي ٦يلشٞٞآلرعي هٞٞ  يعٞٞي ي هٞهان يلطرنيٞٞي ل نْيسٞٞي ي٤ هٞٞٓي  ٦2يلنآلره٤٦ْٞ صٞٞسرعتم٣ يلطٞٞ

ينل٢ نر يٚ ٠ ع يٞو يٞ  يلعصٞٔ يلطْٞيَ يلآلٞيٗ ٦يان٤ٞ  يلعسصٔ ن٤ عسرصٔ يلنْيسي يلفرع ي 
ٔيٍ  ل١ٞٞ بصْٞٞ غٞٞر ٤ ٦يعن٢ٞٞ ع ٞٞع طفٞٞٛ يان٤ٞٞ ٦يانٞٞر٤ ييٞٞو ٦ٓ يٞٞرلآليٗ ه٦ٞٞ يل٨ٓٞٞ يْٞٞييل ع٤ٞٞ يل٦ٚٞٞ
ٔٚي يلت  تعن٢ ع ع ت٦يئ د٢ٞ ياٞبرً يان٤ٞ ْي ٢ٞ  آل   ٦ه٦ دٓل١ يلش ياعْين ٦د٢ هآل٣٦  ر

ٔينٞي ٦يلهعٞرن ع ٞع يل ٔبٞي د٢ٞ يشٞدر٢ يلآل ل١ بنطر فاٞرْ بد٢ٞ يس٦يعٞو  ٦هٞٓي يلعسصٞٔ ن٤ٞ يل٦ْلي ٦ٓ
ٔدروٕ يلنمني يٞ  ي٨ ٦ْلٞي ٦يٞ  ي٨ عسصٞٔ ٦ن٤ٞ شٌْٞ يهتنٞر٣ يلنع ٣ٞ يللٞرس  بمٞٓي يلعسصٞٔ يهْٞ  يل

ٔويٖ يلفرع٢.  ٦ٚٔ يل ًٔ ن٤ ش ٌٔ ع ع يلط ٌٔ ع ع يلآلمرْ ٦يلتنتل برلشآلرعي ٦يلهْ  آلع٢ يلهْ
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 )٤٦ٔ ٔتبٞي يْسٞع ن٤ يلنهْٞ ٔيب  عسصٔ  يلنآلره٤٦ْ( يٞ  ن ٦ ٦٦ٓ يالاٞسي( نٞل  ْ آلع٢ يلفر
يهنيي هٓي يلعسصٔ ي  يلطفرٛ ع ٞع ٦آل٦ْٞ يلنآلتنٞل يلفرع٢ٞ ٦لد٤ٞ اٞبً ٓل١ٞ ه٦ٞ يالٞٔ يلاٞ ب  
ٔي ايراٞٞير  يل٨ٓٞٞ اٞٞببو يلآلس٦ْٞٞ يٞٞ  ٢ٞٞٛ يل  يٞٞي يلعبراٞٞيي ٦تط  مٞٞر ٦عٞٞعفمر طيَٞٞ لعًٞٞ يلآلسْٞٞ ٦ْ

ٔهر ايراٞير ٦ي تصٞرْي ٔي ٔيبرٍ يلايرايي ْي ٢ يل  يي ٦ع٣ْٞ ياٞته ٔي يام٣ ي  ياعٚ ر ٦ستيآلٞي  ٚي
ٔيب   ٓل١ اهٍٚ يل  يي يلعبراٞيي  ٦ينٞر ي ٞٔ عسصٞٔ يم٦ٞ يتنل٢ٞ يٞ  يلنٞرلي٤٦ ٦ ْٞ  صْٞ بٞو يلفٞر
ٔيه٣  ٦هٞهان يلنٞرلي٤٦  ٨ٔ نآلٞ ٔعٞرٌ ٦يلبرعٞي ٦ن٤ٞ يآلٞ ندتاب٦ يان٦ي٢ ي  يلنْيسي نل٢ يلف طي٤ ٦يل

ٔاٞي ٔيٞي لٞٞٓل١ يم٣ٞ يصٞ ط٤٦ لننر ٕيٞي ٦يلفٚ ٔي ٕٜ يل  ٔيه٣ تاٞيٚٔ ع ٞٞيم٣ يلس٦ٞي ٧ٔ نآلٞ نمسٞٞي  ٦ن٤ٞ آلٞ
ٔهٞر ن٤ٞ  ٌٔ ٦غي ٔيع  ٦يلت  ت٦ئ يل ٓين  ل نْيسي ٦دٞٓل١ نمسٞي ياستٞرُ يلصٞسرع  ٦يلتآلٞر ياسترُ يلٕ

٧ٔ ٔدٞٞٞروٕ ياآلتنرعيٞٞٞي يلتٞٞٞ  يه٣٦ٞٞٞ ع يمٞٞٞر 1يلنم٤ٞٞٞ يلي٦ْيٞٞٞي يا ٞٞٞ   ي٤ هٞٞٞهان ن٤ٞٞٞ يه٣ٞٞٞ يلعسرصٞٞٞٔ ٦يل
٤٦ٔ لمٞر د٢ٞ  نآلتنل يلنْيسي يلفرع ي يم٣ نآلن٦عي يلصسرٜ ٦يلف طي٤ يلٓي٤ يستآل٤٦ ل نْيسٞي ٦ي٦ٞي

٣ٕ ٦ نعْيٍ ٦تهسيرٍ تطترآلمر ي  طيرتمر يلي٦نيٞي  يرلتعٞر٤٦ يٞ   نر تطترآلو ن٤ ٚعر٣ ٦دارن ٦ل٦ي
يلنْيسي يلفرع ي يعتنْٞ ع ٞع سٛٞر٣ تهاٞي٣ يلعن٢ٞ ٦يلت صٞ٘ ييٞو يرلتعٞر٤٦ يل٨ٓٞ يه٣٦ٞ بٞي٤ يلبشٞٔ 
٨ٔ  يرلنٞرلي٤٦ ه٣ٞ دٞٓل بيعٞي ياآلتنٞرٜ يلبشٞ ١ ع ع يارٖ تهاٞي٣ يلعن٢ٞ ه٦ٞ يل٨ٓٞ يفاٞٔ يص٢ٞ ٦ٚ

ٔبرً يلنم٤ يلي٦ْيي ٦يٚ ٠ ع يم٣ دٓل١ برا٣ يلنستآل٤٦.  ارؤ ي

ٔيوٚ  ٔيب  در٤ يان٢ ي  تد٦ي٤ ٦ْلي يرع ي تت٦يآلْ ييمر د٢ٞ يلعسرصٞٔ يااراٞيي ٦يلشٞ ي٤ يلفر
ٔهر ي  د٢ ٦ْلي نتهْني د  تد٤٦ ٦ْلتٞو نلٞرا يطت٧ٓٞ بٞو  ي ٣ٞ يد٤ٞ تهاٞينو  ٣ٕ ت٦ي ٨ٔ يل  ٦ٔ يلع

ٔتبي در يرع٢ يل٨ٓ نل و  لنْيستو يلفرع ي عبلر ب٢ در٤ لو غريي ي  ٦عل د٢ عسصٔ ي  ت ١ يل
ٔيْ ي٤ تد٤٦ لو ٦ْلٞي  ٤٦ٔ ٦طن ي يلْي٤ ٦ياف مر ٚبهي يلنستآلي٤  يدر٤ ي ٔين ٦يلناتشر برلطدر٣ ٦يل٦ٕ
٨٦ يٚسٞٞي ٦ديراٞٞي يد٦س٤٦ٞٞ يهٞٞ   ٔين اْٞٞيٌْ ٦طدنٞٞي ٦ٓ يرعٞٞ ي نهااٞٞو ع ٞٞع طدٞٞر٣ ييرع٢ٞٞ ٨٦ٓ ي

 .ل٦عل يلايراي يلعرني ل نْيسي يلفرع ي
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ٔهٞٞر ن٤ٞٞ يل٢٦ْ يلن٤ْٞٞ( تد٤٦ٞٞ   ٌٕ ع٤ٞٞ غي ٔيْ يلنع ٣ٞٞ يللٞٞرس  ٦بشٌْٞٞ ي٤ تد٤٦ٞٞ لٞٞو ٦ْلٞٞي نتنيٞٞ ي
ٕن  ٔدٞٞروٕ يلتٞ  تآلع مٞٞر يرعٞٞ ي بنعسٞع يلد نٞٞي يدٞٞر٤ ن٢٦ آلٞٞ يرعٞ ي ٦تشٞٞتن٢ ع ٞٞع د٢ٞ يلعسرصٞٞٔ ٦يل

ٔين ي ٔيٞٞي ٦ ييمٞٞر ه٦ٞٞ يلطدٞٞر٣ ٦يل٦ٕٞٞ ٔين ٦يل ٚبٞٞرن يلٞٞٓي٤ يتنتع٤٦ٞٞ برلطدنٞٞي ٦يلنع  ٞٞيم٣ ياْبٞٞرن ٦يلشٞٞع
ٔشْٞي٤  ٦لتد٤٦ٞ  بن ت ٟ ٔيب  بصٞطي نآلتنعٞي ي٦عٞل لم٣ٞ ياٚبٞرن ٦يلن يس٦يعم٣ ٦دٞٓل١ يهٞت٣ يلفٞر

ٔيي٤  ٦ل٣ٞ يساٞع ٨٦ٓ يلنم٤ٞ يلي٦ْيٞي ن٤ٞ صٞسرٜ  هٞر برلنمسْاٞي٤ يلنعنٞر ٦ْٕ نْيستٞو ٦ياٞعي يلبسيٞر٤ 
٦ي طيي٤ ٦نستآلي٤ يم٣ٞ ينل ٤٦ٞ يلآلرسًٞ يا تصٞر٨ْ لنْيستٞو ٦عصًٞ يلطيٞرٌ ييمٞر. ٦د٢ٞ هٞٓي ن٤ٞ 

ٔهٞٞٞٞٞٞٞٞر ن٤ٞٞٞٞٞٞٞٞ يلن٤ْٞٞٞٞٞٞٞٞ.                      يآل٢ٞٞٞٞٞٞٞٞ ي٤ تد٤٦ٞٞٞٞٞٞٞٞ ْ ٦لٞٞٞٞٞٞٞٞي يلنع ٣ٞٞٞٞٞٞٞٞ يللٞٞٞٞٞٞٞٞرس  يرعٞٞٞٞٞٞٞٞ ي ٦نلرليٞٞٞٞٞٞٞٞي ا تشٞٞٞٞٞٞٞٞبو غي
٦دٓل١ ير٤ ن٤ يه٣  صر٢ يه٢ يلنْيسٞي يلفرعٞ ي ه٦ٞ يلع٢ْٞ ٦يلعْيلٞي ٦تطهي٠ٞ يلط٠ٞ ا٤ يلنْيسٞي 
ٔيْ ع ٞع يدن٢ٞ ٦آلٞو ييعيش٤٦ٞ ع ٞع سط٦ٞ ن٤ٞ  يلفرع ي ه  يلنآلتنل يل٨ٓ تتطه٠ ييو يلاٞعرٌْ لأليٞ

ٔيْ ٦يطْٞه٣ نٞل يا ٞٔ  يلتدرن٢ ٦يل٦ي ل١ٞ ٚبعٞر بتعٞر٤٦ يايٞ ر٠ ٦يلتار٨٦ ي  يلطه٠٦ ٦يل٦يآلبٞرٍ ٦ٓ
يفٞٞي يلتٞٞ  يطاٞٞسمر ٦يلنميٞٞا لمٞٞر ٦ي٠ٞٞ ٚبيعتٞٞو يلبي٦ل٦آليٞٞي  ٦ي تصٞٞر٘ د٢ٞٞ ٦يطْٞٞ نٞٞسم٣ برلعن٢ٞٞ ٦يل٦ٛ

ٔيليي ٦بمٓي ير٤ يلع٢ْ ن٤ يه٣ يااٖ يلت  بمر تتطه٠ يلاعرٌْ  ه٢ يلنْيسي يلفرعٞ ي ٦لد٤ٞ  ٦1يل٦
ٔٚ ي ٔييٞي ٦يا ٚبعر ش يفي يلت  تسراًٞ  ٦ٞيأ يلعه يٞي ٦يلنع ْٔ يلعن٢ يلند ٟ بو ٦يل٦ٛ ٨ د٢ ي ٤ يْه

ٔيآلٞٞل يلٞٞٞع  يفٞٞي ي٦ عن٢ٞٞ نٞٞر ا٤ هٞٞٓي  ٔي٤ شٞٞر٤ ٦ٛ ٔيْ يا ٞٞ ْٔ ٦عصٞٞير٤ نٞٞل يايٞٞ يد٤٦ٞٞ هسٞٞر١ تنٞٞ
ٔي٤ ٦هٞٞٓي عدٖٞٞ نٞٞر ينل ٞٞو نفم٣٦ٞٞ يلع٢ْٞٞ يٞٞ  يلنآلتنٞٞل  يستشٞٞرٔ يلٛ ٣ٞٞ ٦يلتع٨ْٞٞ ع ٞٞع طه٠٦ٞٞ يا ٞٞ

ٔينمٞٞر ن٤ٞٞ يلفرع٢ٞٞ ٦يل٨ٓٞٞ يهٞٞ  يلتهٞٞ ْٔ ٦يطت ٌٔ د٢ٞٞ يٞٞ ٔيٟ يلدرن٢ٞٞ بطه٠٦ٞٞ ٦آلْٞٞي ْئ يلصٞٞطيا ٦ياعتٞٞ
ٔيو  لبير٤ ٦آلو يلط٠ بي٤ يلن ت فٞي٤ ييٞو ٚبهٞر ل ه٦يعْٞ  ٔي٤ يم٦ بنلربي سٛر٣ يآل ٔيْ يا  ٟٔ ياي ٚ
يلنسٛني لع  رٍ يلسرٖ ْي ٢ يلنآلتنل ٦يتآل ع دٓل١ نعيرٔ يلعْيلٞي يٞ  يلنْيسٞي يلفرعٞ ي عسْٞنر 

ٔيب  يلع ل ٔوٞيٖ تطتٞو ٔتبمر يلفر ٔتً د٢ آلسٖ نسم٣  ٤٦ٔ  ٦يلصسرٜ ٦يلطفٛي ٦ي ٕين: يلنْي  لي يآل
ٔهاٞرن ي ٦ٞسم٣ يلٞع ي٤ يستمٞ  يلٞع ييتٞرن يلسٞرٖ ت ١ٞ هٞ  يلعْيلٞي طيَٞ  ٔتًٞ عٞسم٣  ٔهارن ي ٦سو يت

٦بمٓي ير٤ يلعْيلي تٛمٔ دٞٓل١  2يبهع د٢ ي  ن٦ عو ا يتعْيأ يلع عن٢  ي ٔ ٦ي يلع عن ي٤ نعر
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ل١ٞٞ بتاْيٞٞي د٢ٞٞ نآلن٦عٞٞي ن٤ٞٞ يلنآلٞٞرنيل عسْٞٞ يه٢ٞٞ يلنْيسٞٞي يلفر عٞٞ ي عسْٞٞنر تع٣ٞٞ ع ٞٞيم٣ يلاٞٞعرٌْ ٦ٓ
ٔيليٞٞي ٦يا تتْٞٞ ٢ يٞٞ  شٞٞه٤٦ يلنآلن٦عٞٞرٍ  يفيٞٞي يلنهه ٞٞي يلهٞٞي٣ بن٦آلًٞٞ صٞٞفرتمر يلتد٦يسيٞٞي ٦يل٦ يل٦ٛ
٨ يلٞع يستشٞرٔ  ٧ٔ يمٞٓي يْٞه يفيي ي  شه٤٦ يلنآلن٦عرٍ يا  ٧ٔ  سو يٓي تْ  ٍ نآلن٦عي ٦ٛ يا 

 ٔي٤.يلٛ ٣ ٦يلتع٨ْ ع ع طه٠٦ يا 

ٌٔ ع ٞٞع يلاٞٞع  لب ٦ٝٞٞ يلدنٞٞر٢  ٟٔ يٞٞ  يل٦آل٦ْٞٞ ٦يلهْٞٞ ٕلٞٞي ياشٞٞ يبرلتعٞٞر٤٦ يه ٞٞٓ د٢ٞٞ يساٞٞر٤ يلنس
٦يلنط٦ٔ يل٨ٓ ت٦ْٔ ط٦لو ارؤ يلن  ٦ رٍ ٦ياشيرن يرنسار٤ نطترُ ل تعٞر٤٦ لدٞ  ياٞتنٔ طيَٞ 
ل١ٞٞ يا ٞٞت ٟ  ٦ٞٞي٣ ي  ٠ٞٞ نبْٞٞن  ٔيٍ يٞٞ  ت ١ٞٞ يلطرآلٞٞي ٦ٓ آلٞٞي ٦ياط٦ٞٞي٢ ٦يلهْٞٞ ي ت ٟٞٞ يلسٞٞرٖ يٞٞ  يلْ

ي٤ يه٢ٞ يلنْيسٞٞي يلفرعٞ ي يعتن٤٦ْٞٞ ع ٞٞع نبْٞن يلتعٞٞر٤٦ بٞٞي٤  1ر٦ٍ ٦يعٚٞٞرن لد٢ٞ ٨ٓ ط٠ٞٞ طهٞٞويلتفٞ
ْٔ يدن٢ٞ  يفيي ٦يعنرلمر طيَ ي٤ د٢ ي ٔيْ يلنآلتنل ٦يورتو يلن ت في نمنر تد٤٦ ت صصرتمر يل٦ٛ يي
ٔييي يا يسم٣ يدن ٤٦  ٔيي ٦يلنع ٔيٍ يلفد ٔغ٣ ن٤ يا ت ٟ يل٨ٓ يد٤٦ بيسم٣ ي  يلهْ يا ٔ يع ع يل

ٔه٣.بع  عم٣ يلبعٙ عسْنر يتعر٦س٤٦ ي  ش ن نر ٦ت ١ ه  يلاعرٌْ ي  سٛ

ٔدي يلتٞٞ   ه٢ٞٞ يلنْيسٞٞي ع ٞٞع  ٔيب :  ي٤ يلع٢ْٞٞ ي٦ا يد٤٦ٞٞ يٞٞ   اٞٞني يل يٞٞرٔ يلنشٞٞت يه٢٦ٞٞ يلفٞٞر
ٔيٍ ناٞر٦ير ااتاٞمرلو يسهصٞو  آلنيعم٣]...[ ير٤ لد٢ ٦يطْ ن٤ يه٢ٞ يلنْيسٞي  اٞٚر ن٤ٞ هٞٓأ يل يٞ

ٕيرْتو آل٦ٔ  ٔتبٚ بهينٞي ٦ن٤ هٓي يف 2ع٤ ٓل١ ٦ م٣ ع ع ي٤ يلع٢ْ ياآلتنرع  ل نْيسٞي يلفرعٞ ي نٞ
ٌْٔ تطه٠ٞٞ  يلناٞٞر٦يٌ يلتٞٞ  نعٞٞن٦سمر ي٤ تطد٣ٞٞ يلع  ٞٞي بٞٞي٤ يلسٞٞرٖ يٞٞ  يلنآلتنٞٞل  ٦يعْٞٞ عرنٞٞي نآلٞٞ
ٔيٍ  ٔيْ يٞ  ياندرسيٞرٍ ٦يلنه٦ْٞ يلنار٦يٌ ي  د٢ ش ن ٦لد٤ ٤٦ْ يسدرٔ يلتفر٦ٍ يلن٦آل٦ْٞ بٞي٤ يايٞ

ٞٞٞو  يٍ يلٓيتيٞٞٞي يمٞٞٞٓي يلآلرسًٞٞٞ ل ٔأ ٦دٞٞٞٓل١ يلع٢ْٞٞٞ ٦يلنآلم٦ْٞٞٞ ٔيٍ ٦غيٞٞٞ ٞٞٞ تٞٞٞالئ دبيٞٞٞٔ يلسٞٞٞرن تهاٞٞٞي٣ يل ي
ْٔ ٦يلنآلتنٞٞٞل ن٤ٞٞٞ  ٞٞٞ ٢ يلتاديْٞٞٞ ع ٞٞٞع ي٤ يلآلنرعٞٞٞي  ٤ٕ بٞٞٞي٤ يلفٞٞٞ ٔتبٚ بتطهي٠ٞٞٞ يلت٦ٞٞٞي ياآلتنٞٞٞرع  نٞٞٞ
ْٔ يدن٢  ٕن تطْأ يتدن و ٦ت سيو ٦لد٤ ا ت  يو ٦نعسع هٓي ي٤ يلف ْٔ درلد٢ ٦برلسابي ل آل برلسابي ل ف

ْٔ ٦يلآلنرعٞي شٞ ن ٦  ٨ٔ يٞرلنآلتنل يندسٞو ن٤ٞ يلتديٟٞ يلنآلتنل ي٨ ي٤ يلف ْٔ لٞو ٦ْٔ آل٦ٞه يطْٞ يٞرلف
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 ٨ ْٔيٞٞٞي تٞٞٞه٦ْ ٦يلناٞٞٞرهني يلفعرلٞٞٞي يٞٞٞ  ت ييٞٞٞٔ يلميد ٞٞٞي ياآلتنرعيٞٞٞي ل نْيسٞٞٞي لأليع٢ٞٞٞ يرلاٞٞٞعرٌْ يلف
ْٔ ع٤ٞ يلآلنرعٞي ا٤ يلآلنرعٞي تعن٢ٞ  ٕلي يلف ٌٔ يلع يلاعرٌْ يلآلنرعيي  سمر ا تد٤٦ ي  ع ٦ٔ برلع

ٔيتو ٦ليٖ سف ْٔ ٦ته٦يي  ْ ٕلو.       ع ع تطفيٕ يلف  يو ٦ع

 المعارف المشتركة ألىل المدينة الفاضمة8 المطمب الثاني8

ٔيبيٞي يلفرعٞٞ ي طتٞٞع تطص٢ٞٞ  ٔدي يسب ٞٞ  ن٤ يع نمٞر ٦يفع مٞٞر نه٢ٞٞ يلنْيسٞٞي يلفر لنٞي نشٞٞيرن نشٞٞت
ٔهر يل ريي يلهص٧٦ ٦يلدنر٢ ي  ئ يآي يع٢ ٓل١ د٢ٞ ٦يطْٞ نٞسم٣ ت ١ٞ ي شٞيرن  لم٣ يلاعرٌْ برعتبر

ٍٔ هيوتمٞٞٞر  ن ٧٦ٞٞٞ نداٞٞٞبتو نيعرلٞٞٞو ت ٞٞٞ ١ هيوٞٞٞو سفاٞٞٞرسيي آليٌْٞٞٞ يرعٞٞٞ ي ٦د نٞٞٞر ْي٣٦ ع يمٞٞٞر ندلٞٞٞٔ صٞٞٞر
ٕييٍْٞٞٞ  ٦تمٞٞر ٦يعٞٞٞي تمر ٔأ ل٧ْٞٞٞ د٢ٞٞٞ  ٦1نيع٢ٞٞ ٦ت ٨ٔ يل٨ٓٞٞ يآلًٞٞٞ ت٦ٞٞيي ٔيٞٞٞ  ٦يلفدٞٞٞ و٤ يلنطت٧٦ٞٞ يلنع

لٞٞع نع ٞٞع  ٔي٠ٞٞ يل٨ٓٞٞ يص٢ٞٞ بم٣ٞٞ ولٞٞع يلاٞٞعرٌْ يلهص٧٦ٞٞ ٦يف ن٦ٞٞي٤ٚ يٞٞ  يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي ينل٢ٞٞ يلٚ
ٔيي ه ٔيتً يلدنر٢ طيَ تدابم٣ نع ٓأ ي شيرن ٦يع مٞر طرلٞي سفاٞيي آليٌْٞ تنتٞرٕ بٞرله٧٦ يلنعس٦يٞي ن

ٔدي بيٞسم٣ يٞ   ٓي ْي٦ن٦ي ع ع يع مر در٤ ٓل١ٞ يٞ  صٞرلطم٣ ٦تتنل٢ٞ هٞٓأ ي شٞرن يلنشٞت ٦يلفعي ي ٦يف
لٞع آلرسًٞ ٓل١ٞ  ٔيتبٞو ٦يف ٕيهيٞر٤ ٦سٛٞر٣ يلد٤٦ٞ ٦ن ٕيهيي  ٦ صرو٘ يلفي ٔيي نبرْى يل٦آل٦ْ يلنيتريي نع

  مر يلايرايي ٦ياآلتنرعيي ٦يا تصرْيي ٦يلتسفيٓيي.يم٣ ْات٦ٔ يل٦ْلي يلنس٣ٛ  سار

ٔدي بٞٞي٤ نه٢ٞٞ يلنْيسٞٞي  ٨ٔ ن٤ٞٞ ي شٞٞيرن يلنشٞٞت ٔيب  عسرصٞٞٔ هٞٞٓي يلنعٞٞن٤٦ يلفدٞٞ ٦يص٦ٔٞٞ يلفٞٞر
 يلفرع ي ي  يلسهرٚ يلترليي:

 معرفة السبب األول وجميع ما يوصف بو1-8

ٔدي يلت  يسب   ن٤ يع نمر يلآلنيٞل نهٞ ٔيب :  يانر ي شيرن يلنشت ٢ يلنْيسٞي يلفرعٞ ي يه٢٦ يلفر
ٔيي يلابً ي ٢٦ ٦آلنيٞل نٞر ي٦صٟٞ بٞو ...  ٦يلاٞبً ي ٢٦ ه٦ٞ ي  اٞبطرسو 2يم  يشيرن ن٦لمر نع

٨ٔن ن٤ٞ آلنيٞل  يٍ ٦ه٦ٞ بٞ ٦تعرلع  رل٠ ي شيرن آلنيعٞر  يم٦ٞ يلاٞبً ي ٢٦ ل٦آل٦ْٞ اٞرؤ يلن٦آل٦ْٞ

                                                             
 .124ص، مرجع سابق8 محمد حسن ميدي -1
 .25ص ، المرجع نفسو -2
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أ نيع٢ يل٦آل٦ْ ٦ن ٣ْ يل٦آل٦ْ طيَٞ ن سٞو ا يند٤ٞ صفرٍ يلسه٘  ٦لو بٓيتو يلدنر٢ ي ع ع ي٦آل٦ْ
ٕليٞٞر  أ  ٦لمٞٞٓي دٞٞر٤ ن أ ٦ه٦ٞٞ شٞٞ ن يْٞٞي٣ ٦آل٦ْٞ أ ٦ا ن ٣ْٞٞ ن٤ٞٞ ٦آل٦ْٞ ن٤ يد٤٦ٞ ٦آل٦ْٞٞ نيع٢ٞٞ ن٤ٞ ٦آل٦ْٞٞ

يتو. ٔأ ٦ٓ  ْيو٣ يل٦آل٦ْ بآل٦ه

أ   ٦ ن٤ د٢ نرٌْ  ٤  ٦٦آل٦ْ ٌٔ ا يند٤ ن٤ تد٤٦ وا ي  نرٌْ ٦يف ٌٔ  ٤ يلص٦ ٦ن٤ د٢ ص٦
ٔدبٞٞ أ ن ٌٔ  ٦لدٞٞر٤ آل٦ْٞٞ ٌٔ لدرسٍٞٞ ٓيتٞٞو نهلفٞٞي ن٤ٞٞ نٞٞرٌْ ٦ص٦ٞٞ ٕني٤ ٦لٞٞيٖ لٞٞو درسٍٞٞ لٞٞو ص٦ٞٞ ر ن٤ٞٞ آلٞٞ

يٍ و٤ ٦يآلًٞٞ يل٦آل٦ْٞٞ ه٦ٞٞ ن ٣ْٞٞ  1اٞٞبً ٦ديٟٞٞ يد٤٦ٞٞ لٞٞو اٞٞبً ٦ه٦ٞٞ يلاٞٞبً ي ٢٦ لآلنيٞٞل يلن٦آل٦ْٞٞ
أ ن٨ ن٤ ي  تعٞٞرلع ه٦ٞٞ يلن٦آل٦ْٞٞ  يٍ ٦ا يند٤ٞٞ ن٤ يد٤٦ٞٞ ٦آل٦ْٞٞ نيع٢ٞٞ ٦ا ن ٣ْٞٞ ن٤ٞٞ ٦آل٦ْٞٞ يلن٦آل٦ْٞٞ
يٍ   أ لاٞٞبً ب٢ٞ ه٦ٞٞ يلاٞٞبً ي ٢٦ ل٦آل٦ْٞ اٞٞرؤ يلن٦آل٦ْٞٞ أ يٞٞ  ٓيتٞٞو لٞيٖ ل٦آل٦ْٞٞ سٞٞو ي ٢٦ ٦٦آل٦ْٞ

أ ي ٣ْ يل٦آل٦ْ ٦ا يند٤ٞ ن٤ يد٤٦ٞ لٞو ٦آل٦ْٞ بٞرله٧٦  ٤ يلن٦آل٦ْٞ بٞرله٧٦  ٞر٘  درن٢ لٓل١ ٦٦آل٦ْ
ل١ٞ يعسٞ :  ٦ٓ ٌٔ أ  رل  ن٤ د٢ٞ نٞرٌْ ٦ن٤ٞ د٢ٞ ص٦ٞ يٍ يلت  تطترُ لن٤ ي٦آلْهر  ٦٦آل٦ْ برلن٦آل٦ْ
ٌٔ يمٞٞ  يلتٞٞ  يصٞٞئ يلآل٦ٞٞهٔ  و٤ يلنٞٞرٌْ هٞٞ  ن  ٦ ٞٞي  ٤ ي  اٞٞبً لمٞٞر ٦اٞٞرب٠ ع يمٞٞر ننٞٞر يلص٦ٞٞ

ٌٔ هٞٞٞ  يل٦آل٦ْٞٞٞ يلفع ٞٞٞ  ن٦ يل٦ٞٞٞي ع  ب ٞٞٞ ٟ يل٦آل٦ْٞٞٞ  يلنتآلاْٞٞٞ ن٨ يلنٞٞٞرٌْ ي ٦ليٞٞٞي شٞٞٞ ن  يرلص٦ٞٞٞ
ٌٔ و٤ٓ ه٦ٞٞ يلٛٞٞرهٔ  يلن٦ع٦ٜٞٞ ٦دٚ ١ٞٞ هٞٞ  د٢ٞٞ نٞٞر يص٦ٔٞٞ ٦يٛمٞٞٔ شٞٞد و ب٦ع٦ِٞٞ ٦نعسٞٞع يلص٦ٞٞ

 ٦يل رل٘ ٦يلبي٤.

ٔي١  ٔيٞو ت ييٞٔ ٦ه٦ٞ ٦يطْٞ ا شٞ ٔيب :  ٦ه٦ تر٣ يل٦آل٦ْٞ ا يعت ي  صفرٍ ي  تعرلع يه٢٦ يلفر
يٍ د٢ نسمنر ٦يآلً لو  ٦ا عْ ل أ  سو ل٦ در٤ هسر١ ن٦آل٦ْ و ٦ا يسها٣ ولع نشيرن نت٣ بمر ٦آل٦ْ

يل٦آل٦ْ لدر٤ نتفهي٤ ن٤ ٦آلو ٦نتبريسي٤ ن٤ ٦آلو  ٦نٞر بٞو ياتفٞر٠ غيٞٔ نٞر بٞو يلتبٞري٤  يٞ  يد٤٦ٞ 
٦يه٢٦ٞٞٞ دٞٞٞٓل١:  ٦يل٦يآلًٞٞٞ يل٦آل٦ْٞٞٞ بٓيتٞٞٞو يٞٞٞ  غريٞٞٞي يلدنٞٞٞر٢ ٦يلآلنٞٞٞر٢  2د٢ٞٞٞ نسمنٞٞٞر ٦طْٞٞٞ برلٞٞٞٓيٍ   

عه٢ نطٙ ٦عر ٢ٞ نطٞٙ ٦نعه٢٦ٞ نطٞٙ  ٦دٞٓل١ يلطٞر٢ يٞ  نسٞو عٞرل٣ ٦يٞ  نسٞو ٦يلبمرن  ٦ه٦ 
ٔيب  ساٞتستة ن٤ ي  عٛنٞي ٦آلٞ ٢ ٦نآلْٞ  سٞو  3طدي٣ ٦نسو ط٠...  ٦ن٤ يله٢٦ ي ٢٦ ٦يللٞرس  ل فٞر

                                                             
 .21ص، مرجع سابق نظرية الدولة عند الفارابي ، 8صطفى السيدّ أحمد صقرم -1
 .24ص ، نفسو  المرجع  -2
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٧ٔ تع نٞٞو ب٢ٞٞ ه٦ٞٞ  درن٢ٞٞ يم٦ٞٞ يلعٞٞرل٣ ي ٞٞيٖ ع نٞٞو نلي٢ٞٞ ياسٞٞو لٞٞيٖ بطرآلٞٞي ن٤ يع ٣ٞٞ ولٞٞع ٓيٍ ن ٞٞ
ٔأ ٦دٓل١ برلسابي و لع يلطدني ٦يلطدني ن٤ يعه٢ نيع٢ ي سبرن بايع٢ ع ٣ ٦ع ٣ٞ ي  ندتف  بآل٦ه

ُٔ ٓيتٞو ب٢ٞ يٞ  ٓيتٞو دفريٞي يٞٞ  ن٤  ٢٦ٕ لٞٓل١ ه٦ٞ طدٞي٣ ا بطدنٞي ياٞتسفٓهر بع ٣ٞ ن٤ٞ  ٞر تٞر٣ ا يٞ
ٔي١ لو ٦ا يند٤ ن٤ يد٤٦  يصئ طدي٣ ٦هدٓي ي  آلنيل يلصفرٍ يم  ع ٣ يلٓيٍ ٦ه٦ ٦يطْ ا ش

٨ ولٞٞع ٦آل٦ْٞٞ ٓيتٞٞي٤ ٦هٞٞٓ ٔأ عه٢ٞٞ برلفع٢ٞٞ  ٤  ٤ ٓل١ٞٞ يْٞٞه ي ننٞٞٔ غيٞٞٔ نسٚهٞٞ   ٦ه٦ٞٞ دٞٞٓل١ بآل٦ٞٞه
ٌٔ ن٤ تد٤٦ٞٞ عه٢ٞٞ ٦ن٤ تعه٢ٞٞ برلفع٢ٞٞ ه٦ٞٞ يلنٞٞرٌْ يلتٞٞ  ي٦آلْٞٞ ييمٞٞر يلشٞٞ ن يعسْٞٞنر يد٤٦ٞٞ  يلنٞرسل لص٦ٞٞ
ٔأ عه٢ٞٞ برلفع٢ٞ ٦ت ١ٞ هٞ  طٞٞر٢  أ غيٞٞٔ نطتٞرُ ولٞع نٞرٌْ دٞٞر٤ ٓل١ٞ يلشٞ ن بآل٦ٞه يلشٞ ن يٞ  ٦آل٦ْٞ

ٔأ  ٦ه٦ بسفاو يعه٢ ٓل١  ي ٢٦ يم٦ و٤ٓ عه٢ برلفع٢ ٦ه٦ نيعر نعه٢٦ بآل٦ه

ٔيب :  معرفةةة األشةةياء المفارقةةة لممةةادة4-8 ٔ ٞٞي ل نٞٞرٌْ "٦يٞٞ  ٓل١ٞ يه٢٦ٞٞ يلفٞٞر  ...(ل٣ٞ ي شٞٞيرن يلنفر
ٔ ٞي ولٞع  ٔتبٞي ولٞع ن٤ تستمٞ  ن٤ٞ يلنفر ٦نر ي٦صٟ بو د٢ ٦يطْ نسو بنٞر ي صٞو ن٤ٞ يلصٞفرٍ ٦يلن

 1يلعه٢ يلفعر٢ ٦يع٢ د٢ ٦يطْ نسمر  

٦يه٢٦ٞ  ...(ل٣ ي آلاٞر٣ يلآل٦ٞيهٔ صةف بةو كةل واحةد منيةا8 معرفة الجواىر السماوية ومةا يو -1
يلانر٦يي ٦نر ي٦صٟ بو د٢ٞ ٦يطْٞ نسمٞر  ل٣ٞ ي آلاٞر٣ يلٚبيعيٞي يلتٞ  تطلمٞر ديٟٞ تتد٤٦ٞ ٦تفاْٞ  
تهر٤ ٦عسريي ٦ع٢ْٞ ٦طدنٞي ٦نسمٞر ا وهنٞر٢ ييمٞر ٦ا سهٞ٘  ٨ٔ ع ع يطدر٣ ٦يف ٨ٔ ييمر يآل ٦ن٤ نر يآل

انر٦يي ه  يلت  تعه٢ٞ وسمٞر دنٞر تعه٢ٞ ي ٢٦ ٦ياآلاٞر٣ ٦ياآلار٣ يل٦2ا آل٦ٔ با٨ ٦آلو ن٤ يل٦آل٦أ 
يلانر٦يي غئ نتآلاٌْ ن٨: غئ نرْيي ٦بنر ن٤ يلعه٢ يللرس  ن٨ ياآلار٣ يلانر٦يي آل٦هٔ يفيٙ 
ع٤ ي  ٦ه٦ آل٦هٔ يعه٢ ٓيتو ٦يعه٢ ي ٢٦ ٦برلترل  يفيٙ عسو يلعه٢ يللٞرس  ٦هدٞٓي طتٞع تص٢ٞ 

ٔيٞي  يٍ ٤٦ْ يلهصْٞ ٦هٞٓأ هٞ  سٛ يلفٞيٙ يلتٞ  تفاٞٔ يسبلٞر٠ يلن  ٦ ٞرٍ ع٤ٞ ي  ن٨ ولع يلن٦آل٦ْ
ٔتيًٞٞٞ يلنعٞٞٞي٤  يٍ تصْٞٞٞٔ ي  برلت ديفيٞٞٞي وبْٞٞٞيٜ يلن  ٦ ٞٞٞرٍ ٦ع  تمٞٞٞر بٞٞٞرلآل٦هٔ ينلمٞٞٞ   ٦يلن٦آل٦ْٞٞٞ

ٔيبٚ نطد٣ ين٤ ي  تفيٙ يلن  ٦ رٍ ع ع يلسط٦ يلترل :   ٦ت
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 يلعه٢ ي ٢٦: ي  يل٦يطْ: يل٦آل٦ْ ي ٢٦ -1

ٌٔ يلانرن ي ٦لع ن٦ يلف ١  -2  د

ٌٔ يل -3  د٦يدً يللربتيد

ٕط٢ -4  ٌٔ  د

5- ٨ٔ ٌٔ يلنشت  د

ٔي   -6 ٌٔ يلن  د

ٌٔ يلشنٖ -7  د

8- ٌٔ ٕه ٌٔ يل  د

9-  ْٔ ٌٔ عٚر  د

يٍ -10 يٍ ا ت عٞل ل فاٞرْ ٦يلسهصٞر٤ ٦يٚ ٠ٞ ع يمٞر يلن٦آل٦ْٞ يل٨ٓ ه٦ يلهنٞٔ ٦هٞٓأ يلن٦آل٦ْٞ
 يلنٚ هي يلدرن ي 

٦ديٟ يفيٙ ع يمر يلعه٢ يلفعر٢ يلع٦نطتع معرفة كون اإلنسان وكيف تحدث قوى النفس -1
ٔبعٞٞي تطص٢ٞٞ  ٔيب   ٧٦ٞٞ يلٞٞسفٖ يٞٞ  ينساٞٞر٤ ولٞٞع ن ٔيٌْ ٦ يا تيٞٞرٔ طيَٞٞ  ا٣ٞٞ يلفٞٞر يلنعه٦ٞٞاٍ ٦يا

٦ٕ عيو ٦يله٧٦ يلنت ي ي  ٦يله٧٦ يلسرٚهي ٦د٢ سفٖ ٦ ٦يهر ٦ي ت ٟ  ه : يله٧٦ يلطراي ٦يله٧٦ يلس
ٔن٨ يلنع ٣ يللٞرس  ن٤ ينساٞر ٔيي  ٦ي   ٕيومر ٦بفع٢ يلعه٢ يلفر٢ يل٨ٓ بي٤ ييمر يلطهيهي ٦يلنع ٤ نآل

ن يٞٞٔ بنعسٞٞع نسٞٞو  ٞٞرْٔ ع ٞٞع ن٤ يب ٞٞل يلدنٞٞر٢ ٦يص٢ٞٞ ولٞٞع يلاٞٞعرٌْ يلهص٧٦ٞٞ دنٞٞر نسٞٞو يٞٞ  سفٖٞٞ 
 ٌٔ يل٦ ٍ  رْٔ ع ع وتبرٜ يلشٔ يتد٤٦ سمريتو ي  يلآلطٞي٣ يلْٞيو٣   ٤ ينساٞر٤ يتنيٕٞ برلعه٢ٞ ٦يلهْٞ
ع ع يا تيرٔ يل٨ٓ ياتٚيل بو ن٤ ياعع سط٦ يلاعرٌْ ن٦ ن٤ ا ياعع ٦بو يهْٔ دٓل١ ن٤ يفع٢ٞ 

 شٔ ٦يلآلني٢ ٦يلهبيا.يل



 الفصل الثاني:                                            ماهية المدينة الفاضلة عند ابو ناصر الفارابي

 

 
168 

معرفة الرئيس األول وكيف يكون الوحي، ثم الرؤساء الةذين ينبيةي أن يخمفةوه إذا لةم يكةن -4
ٔويٖ ي ٢٦ ٦  1ىةةو فةةي وقةةت مةةن األوقةةات8 ٟٔ ن٤ٞٞ ه٦ٞٞ يلٞٞ ن٨ يآلًٞٞ ع ٞٞع نه٢ٞٞ يلنْيسٞٞي ن٤ يعٞٞ

ٔويٖ ي ٢٦ هسٞٞر ه٦ٞٞ   صٞٞرلو ٦ديٟٞٞ ي٦ٞٞطع وليٞٞو ٦ديٟٞٞ ي  ف٦سٞٞو وٓي غٞٞرً عٞٞسم٣  ٦يلنهص٦ْٞٞ بٞٞرل
ٔينأ نٞل ي ٔيْ ن٤ يع٢ٞ ناٞ ٣ ٦ن٤ تلهٟٞ ن لسب  ص ع ي  ع يو ٦ا ٣ يع ع د٢ يي ا٦ٟٞ ناٞ ٣ وٓي ن

يناٞ ٣ ٦ن٤ يآلع٢ٞ لسب٦ٌٞ نطٞ  اوهٞٞر يٞ  نٓهبٞو ٦ن٤ يطٞر٢٦ يلت٦يي٠ٞٞ بٞي٤ يلْٞي٤ ٦يلف اٞفي ن٨ بٞٞي٤ 
ٔيي يلعه يي   يل٦ط  ٦يلنع

أنفسيم والمةدن المضةادة  معرفة ماىية المدينة الفاضمة وأىميا، والسعادة التي تصير إلييا-1
ليا، وما تؤول إلييم أنفسيم بعد الموت إما بعضيم إلى السةعادة وأمةا بعضةيم إلةى العةدم، ثةم 

ٔيب   2األمم الفاضمة واألمم المضادة ليا8 ٔن٨ يلفٞر ٦ي  هٓي يلصْْٞ سآلْٞ ن٤ هسٞر١ ي ٞت ٟ ط٢٦ٞ 
هر  ٦نسم٣  ن٤ سفع ٓل١  ٦هسر١ ي  نصئ يلسفٖ بعْ يلن٦ٍ طيَ نسم٣ ن٤ نلبٍ يعتهرْأ ب  ٦ْ

ٔيب   ٔيطي ي  هٞٓي يلن٦ع٦ٜٞ  طيَٞ يعتهْٞ يلفٞر ٔنيو بد٢ ص ٧ٔ يلنع ٣ يللرس  ل٣ يعٚ   دٓل١ ن٤ ي
٦ٔيي٦ي ن٤ نه٢ يلنْيسي يلفرع ي يسرل٤٦ يلاعرٌْ يلْسي٦يي  وٓي يع ٦ د٢ نر يطه٠ يلاعرٌْ ٦يل ئ   

ٔه٣ يلآلطي٣ ٦يلعٓ ٦ٔطيي ننر نه٢ يلن٤ْ يلنعرٌْ ينصي  يً.٦هٓأ يلاعرٌْ 

٠ٞٞ يلتٞٞ   ٔي ٔدي يلتٞٞ  يسب ٞٞ  ن٤ يع نمٞٞر نه٢ٞٞ يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي ٦يلٚ ٦هٞٞٓأ هٞٞ  ي شٞٞيرن يلنشٞٞت
٨ٔ ٦يٞ  هٞٓي يه٢٦ٞٞ  ٔيٞي هٞٞٓأ ي شٞيرن يد٤٦ٞ باطْٞٞ يل٦ٞآلمي٤: ي اٞف / ن٦ تنلي ٞ  تص٦ٞٞي يآلًٞ بٞو نع
ٔتا٣ٞٞٞ هٞٞٞٓأ يلسف٦ٖٞٞٞ  ١ٞٞٞ بٞٞٞا٤ ت ل ٦ٞٞٞآلمي٤: ي ٢٦ ي اٞٞٞف  ٦ٓ ٞٞٞرن باط٧ْٞٞٞ يل ٟٔ هٞٞٞٓأ ي سب ٔيب :  تعٞٞٞ يلفٞٞٞر

ٔتا٣ٞٞ يٞ  سف٦ٖٞٞ ن٤ٞٞ يلف اٞفي ٦ي ل١ٞ بٞٞا٤ ت ٨ٔ ٦ٓ ٌ  ٦يللٞرس  تنلي ٞٞ  تص٦ٞٞي لطدنٞٞرن دنٞر هٞٞ  ن٦آل٦ْٞٞ
ليٖ بف افي برلنسرابي ٦يلتنلي٢ ن٨ ي٤ يطص٢ ي  سف٦ام٣ نل ومر يلت  تطرديمر يٞ  ع٦ٞن ٓل١ٞ 
ٔيْ يلنآلتنٞٞٞل ولٞٞٞع ل لٞٞٞي ٦ٚيوٟٞٞٞ: يلطدنٞٞٞرن ٦يلف اٞٞٞفي  يلنه ْٞٞٞي٤ ل طدنٞٞٞرن   ٔيب  يها٣ٞٞٞ نيٞٞٞ يٞٞٞا٤ يلفٞٞٞر

ٔيب  ي اٞف   3يلٚروفي يلعرني ٔدي  ه٢ يلنْيسي دنٞر  ٞر٢ يلفٞر ٔيي ي شيرن يلنشت ٔي٠ ي ٢٦ لنع   يلٚ
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ٌٔ ٦يلٞٓدرن ٦يم٣ٞ ي شٞيرن  ٦هٓي  ر٘ برلطدنرن ٦ يلع نرن ٦دٞٓل١ يلف اٞفي يلٞٓي٤ يتنتع٤٦ٞ برلبصٞي
ٔي٠ٞٞ يللٞٞرس  ٦يل٨ٓٞٞ اٞٞنرأ  ٔهر  ننٞٞر يلٚ ٌ برلفع٢ٞٞ ٤٦ْ يل آل٦ٞٞن ولٞٞع تنلي مٞٞر ن٦ تص٦ٞٞي دنٞٞر هٞٞ  ن٦آل٦ْٞٞ

ٔي٠ ي ٨ٔ ٦يلتنلي ٞٞٞ  ٦ه٦ٞٞٞ  ٞٞٞر٘ بعرنٞٞٞي يلشٞٞٞعً ن٤ٞٞٞ نه٢ٞٞٞ يلنْيسٞٞٞي يلفرعٞٞٞ ي يلٞٞٞٓي٤ ا بٞٞٞرلٚ لتص٦ٞٞٞي
ٌْٔ ن٤ٞٞٞٞ يلٞٞٞٞٓه٤ ب٦ياٞٞٞٞٚي يلص٦ٔٞٞٞٞ ٦ ي يعٞٞٞٞر٢ ٦  ٔيًٞٞٞٞ يلطهٞٞٞٞرو٠ يلنآلٞٞٞٞ ياٞٞٞٞت٦عب٤٦ ي شٞٞٞٞيرن ولٞٞٞٞع بته
ٔيٞٞي  ه٢ٞٞ يلنْيسٞٞي ن٨ يلتفٞٞر٦ٍ يينٞٞر بيٞٞسم٣ ن٤ٞٞ  ٔيٍ ٦ يلنٞٞهه ٍ يلفد ٠ٔ بٞٞي٤ يلهْٞٞ يلنطردٞٞرٌ ٦هٞٞٓي يٞٞ

 يلنهه ٍ يلعرنيي .

ٔيب  ولٞٞٞع لٞٞٞ َ طيَٞٞٞ درسٍٞٞٞ ي ٦لٞٞٞع تع٣ٞٞٞ ٦ب رلساٞٞٞبي لٚبهٞٞٞرٍ يلنآلتنٞٞٞل يلتٞٞٞ   اٞٞٞنمر يلفٞٞٞر
ٔيه٤ ٦برلبصرؤ نسفام٣ طيَ ن٤ هٓأ  ٔدي بيسم٣ لي ٔي٤٦ ي شيرن يلنشت يلطدنرن ٦يلف افي يلٓي٤ يع

ٕلي ي  يلنآلتنل يلفرع٢. ٔيل ندرسي ٦ي انع نس  يلٚروفي تنل٢ يلسرٖ ي 

ٔيتم٣ بر شٞيرن يلٚبهي يللرسيي: ٦يلت  انرهر بنه  ْي٤ يلطدنرن  ٦ه٣ يلٓي٤ تعتنْ طص٘ نعٞ
ٔيب :   ٦ن٤ٞ ي ٞٞ   ٔيهي٤ ٦نْلٞي ٦يه٢٦ٞٞ يٞيم٣ يلفٞر ٔدي ع ٞع نٞر يهْنٞو يلطدنٞٞرن ٦يلف اٞفي ن٤ٞ بٞ يلنشٞت
ٌ لبصٞٞرؤ يلطدنٞرن وتبٞٞرٜ لم٣ٞٞ ٦تصْٞيهر لم٣ٞٞ ٦لهٞٞي  ٔي٤٦ٞٞ هٞٓأ ع ٞٞع نٞٞره  ع يٞو ن٦آل٦ْٞٞ يلطدنٞرن يع

ٔدي ولٞٞع   ٦يللرللٞٞي: ه٣ٞٞ ٚريٞٞي يلعرنٞٞي ن٨ ي1بم٣ٞٞ  لشٞٞعً يلٞٞٓي٤ ا يتطه٠ٞٞ لم٣ٞٞ يلع ٣ٞٞ بر شٞٞيرن يلنشٞٞت
 ٜٔ ٌ ع يٞو ٦تتفٞ ٌٔ يلٓهسيي يلت  تهه م٣ لفمنمر ع ع نره  ن٦آل٦ْ بر نل ي  سم٣ ا تت٦ئ لْيم٣ يلهْ
ٔيتمر يلٓهسيٞي  ٦ٌٞ ٦عٞعٟ طيَٞ يه٢٦ٞ يٞيم٣ يلنع ٣ٞ  ٧ٔ تتفٞر٦ٍ يٞ   ْٞ هٓأ يلٚروفي ولع ٦ٚيوٟ ن 

ٟٔ يللٞٞٞرس :  ٦تطٞٞٞرد  هٞٞٞٓأ ي شٞٞٞيرن ل د٢ٞٞٞ ننٞٞٞي ٦ ه٢ٞٞٞ د٢ٞٞٞ نْيسٞٞٞي برلنلٞٞٞراٍ يلتٞٞٞ  عسْٞٞٞه٣ ي عٞٞٞ
٤ بععٞو يتطٞر١ هٞٓأ لد٢ٞ ننٞي ب يٞٔ ي ن٦ٔٞ يلتٞ   ٔأ ٦يف ٔبنر ي ت ٟ عسْ ي ن٣ نٞر ندلٞ ٦  ٟٔ ير ع
٧ٔ  ي ٞٓل١ يند٤ٞ ن٤ يد٤٦ٞ ي ن٣ٞ يرعٞ ي ٦ن٤ْٞ يرعٞ ي ت ت ٟٞ ن ٞتم٣  تطرد  هٓأ بمر ي ني ي  ٞ

باعيسمر  ٦ن٤ هٓي يله٢٦ يتعٞا ن٤ هسٞر١ يوٞي ن٤ٞ  يم٣ د م٣ يهنس٤٦ اعرٌْ ٦يطٌْ ٦نهرصْ ٦يطٌْ
ٔي٦سمٞٞٞر  ٔيبٞٞٞي نسمٞٞٞر  ٦بععٞٞٞم٣ يع ٔي٤٦ٞٞٞ ي شٞٞٞيرن بنل٦ٞٞٞاٍ   ٔيٍ يع يلعرنٞٞٞي يلٞٞٞٓي٤ يتفٞٞٞر٦ت٤٦ يٞٞٞ  يلهْٞٞٞ
ٔي٦سمٞر ولٞع بنل٦ٞاٍ  بنل٦اٍ نبعْ   ي   ٦بععم٣ ي  ٞٔ بنل٦ٞاٍ يبعْٞ ن٤ٞ ت ١ٞ  ٦بععٞم٣ ا يع
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ٔدي بعيٌْ آلْي  لٓل١ ياسو يآلً ن٤ تد٤٦ يلنل٦اٍ ي لت  ع ع هٓأ يلٚروفي يم٣ٞ بمٞر ي شٞيرن يلنشٞت
٦ٟٔ ٦نال٦ٟ ي  يلنآلتنل  ٤ هسٞر١ بعٞٙ يا ت يٞرٍ بٞي٤ ي ن٣ٞ ٦يلن٤ْٞ  ن٤ تد٤٦ ننر ه٦ نع
ٔيبمٞر لم٣ٞ ن٤ٞ نآل٢ٞ  ٨ ولع ي ٞت ٟ ي نل ٞي يلتٞ  تعٚٞ  ت٦عٞيا لت ١ٞ ي شٞيرن ٦ته ٦هٓي ٚبعر يْه

 يسي يلفرع ي.يمنمر ٦هٓي يا ت ٟ ا يهلٔ ي  د٤٦ ي ني ن٦ يلنْ

ٔيتمر ٦يآلبي ع ع د٢ٞ ن٦ٞي٤ٚ  ٔيْ يلنْيسي ٦يلت  تد٤٦ نع ٔدي بي٤ ني ٟٔ يلنشت ٦هٓأ ه  يلنعر
ٔتدٕٞٞٞ ع يمٞٞٞر يلنْيسٞٞٞي يلفرعٞٞٞ ي  ٦هٞٞٞٓأ  ٟٔ ن٤ٞٞٞ ي اٖٞٞٞ يلتٞٞٞ  ت يٞٞٞ  يلنْيسٞٞٞي يلفرعٞٞٞ ي  ٦هٞٞٞٓأ يلنعٞٞٞر

ٔيب  يل ٞر٘   سنٞر هٞ  ن٤ٞ ٦طٞ  يدٞٔ يلفٞر ٟٔ ل٣ يه٢ بمر ني ٤٦ٞٚ ٦يف ن ٦تنل٢ٞ هٞٓأ ي شٞير 1يلنعر
ٔدي بي٤ نه٢ يلنْيسي يلفرع ي ن٤ نه٣ ي ارايرٍ يلت  يه٣٦ ع يمر نآلتنل يلنْيسٞي يلفرعٞ ي  يلنشت
ٔيْ بمٞٞٓأ ي شٞٞيرن يداٞٞبم٣ هيوٞٞرٍ سفاٞٞيي آليٌْٞٞ ٦ياٞٞرعْه٣ ع ٞٞع ب ٦ٝٞٞ يلاٞٞعرٌْ يلهص٧٦ٞٞ   يع ٣ٞٞ يايٞٞ

ٔيٞي يلفرعٞ ي ن٦ يلنلرليٞي  ٦هٞٓي ٦هٓي يلعسصٔ ا ي٦آلْ لٞو نلي٢ٞ يٞ  ي اٞفي ني ٤٦ٞٚ ٦ا يٞ  يلآلنم٦
ٔيب  ٦ع٣ْ ته يْأ دنر  ي٢  ي ٤٦ٚ بابً يلتالٔ بو.  ْلي٢ ع ع نصرلي يدٔ يلفر

 :الفاضمة ةالمطمب الثالث8 مصير أىل المدني

ٔيب  ن٤ سف٦ٖٞ  نه٢ٞ  ْٔ ٦تٚ بمر ي ن٣ ٦يٞ  سٛٞٔ يلفٞر و٤ يلاعرٌْ ه  يل ريي يلت  يٚ بمر يلف
٦ْٞٞ يٞٞ  ي  ٞٞ ٔيب  :   نه٢ٞٞ يلنْسيٞٞي يلفرعٞٞ ي لم٣ٞٞ يلاٞٞعرٌْ يٞٞ  يلْٞٞسير ٦ يل   ٌٔ ٦يٞٞ  ٓل١ٞٞ يه٢٦ٞٞ يلفٞٞر

٧ٔ ن٤ٞ ع ٣ٞ ٦عن٢ٞ ي ٞٞ٘  ٔدي يع ن٦سمٞر ٦ يفع ٦سمٞر ٦ نشٞيرن ن ٞٞ يلنْسيٞي يلفرعٞ ي لم٣ٞ نشٞيرن نشٞٞت
١ٔ برل٨ٓٞ لٞٞو ٦  ٔتبٞي ٦ د٢ٞٞ  ٦يطْٞ نٞسم٣   وسنٞٞر يصٞئ يٞ  طْٞٞ يلاٞعرٌْ بمٞٓي٤ ٦يعٞٞي٤ برلنشٞت د٢ٞ 

ٔتبٞٞي يلتٞٞ  ه٦ٞٞ نسمٞٞر   يٞٞآي يع٢ٞٞ ٓلٞٞ ٔأ نعٞٞر ٦برل٨ٓٞٞ ي ٞٞ٘ نه٢ٞٞ يلن ١ د٢ٞٞ ٦يطْٞٞ نسم١ٞٞ نداٞٞبتو ل يٞٞ
ٍٔ هيوتٞو ت ١ٞ ن ٧٦ٞ ٦ نيع٢ٞ  نيعرلو ت ١ هيوي سفارسيي آليٌْٞ يرعٞ ي ٦د نٞر ْي٣٦ ع يمٞر ندلٞٔ صٞر
ٍٔ   ٦٦يًٛٞ  ٕيٍْٞ ٦ تدٞٔ ٕييٍْ  ٦تمٞر ٦يعٞي تمر ير يعٞر٢ يلتٞ  يسٞر٢ بمٞر يلاٞعرٌْ ياسمٞر د نٞر  ٦ت

ٍٔ يلسفٖ يلت  شاسمر ن٤ تاعْ ن ٧٦ ٦ نيع٢ ٦ ندن٢   ولع ن٤ ت صئ ن٤ طْ يلدنر٢ ع يمر ص
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ٔوي نسمر ي  تت ٟ بت ٟ يلنرن ٦ا وٓي بهيٍ  ولٞع  يطترآلٍٞولع ن٤ تات سع ع٤ يلنرٌْ يتطص٢ نتب
  . نرٌْ

و٤ يلنع ٣ يللرس  ن٤  ٦لو هٓي يهدْ ع ع ن٤ نه٢ يلنْسيٞي يلفرعٞ ي يسٞرل٤٦ يلاٞعرٌْ يلْسي٦يٞي 
ٞٞٞي ٦يل  هيٞٞٞي ٦  ٔي ٞٞٞي   ٦يلفد ٔي ٔاٞٞٞتم٣ ل فعٞٞٞرو٢ باس٦يعمٞٞٞر يلسٛ يلع نيٞٞٞي   ٦ ولنٞٞٞرنم٣ نيعٞٞٞر باٞٞٞبً ننر

ٔدي بيسم٣ ٦ه   ٟٔ يلنش ٔ ٞي  يعتهرْه٣برلنعر ٔيتم٣ لألشٞيرن يلنفر ي  ٦طْيسيي ي  ٦صٞفرتو   ل٣ٞ نعٞ
٦ٔط سيي ٦لياٍ نبسيي ع ع يلآلٞرأ ٦ا ع ٞع يلنٞر٢ ٦دٞٓل١ تد٤٦ٞ يلاٞعرٌْ ر٦هٓأ يلاعرٌْ ه  اعرٌْ 

ٔترطٞٞي ٦ٔطيٞي عسْٞٞنر يداًٞٞ نه٢ٞٞ يلنْسيٞٞي يلفرعٞٞ ي هيوٞٞرٍ سفاٞٞيي ن ٦آليٌْٞٞ عسْٞٞنر يْٞٞي٦ن٤٦ ع ٞٞع  يل
ٕنيلهيٞٞر٣ بر عنٞٞر٢ يلتٞٞ  تآل ًٞٞ يلاٞٞعرٌْ ٦يل يٞٞٔ ٦بٞٞٓل١  ٦ٔيطم٣ٞٞ ن٤ٞٞ د٢ٞٞ  تتآلٞٞ نٞٞر٨ْ ٦تد٤٦ٞٞ  شٞٞ نن

٦ٔطيي يهٚ  . اعرٌْ 

ٔيب  ي  هٓي يلن٦ع٦ٜ طيَٞ يه٢٦ٞ:    ٧ٔ سآلْ يلْدت٦ٔ ي ه٦يس  يستهْ يلفر ٦لد٤ ن٤ آلمي ن 
٦ِٔ يناٞٞ ٣   طيَٞٞ ن ٞٞٓ ع٤ٞٞ ٔيبيٞٞي بعيٌْٞٞ ع٤ٞٞ  يلي٦سٞٞرسيي٤ ل لٞٞي نبٞٞرْى ناراٞٞيي هٞٞ   يلف اٞٞفي يلفر

آلني٢ٞٞٞ ٦هٞٞٞٓأ يلاٞٞٞعرٌْ يٞٞٞ  يلطيٞٞٞرٌ ٦ يلآلنٞٞٞل بٞٞٞي٤ يل يٞٞٞٔ ٦يل يبت ٞٞٞرناٞٞٞن٦ يلسٛٞٞٞٔ ع ٞٞٞع يلعن٢ٞٞٞ   ٦ 
ٔيبٞٞٞ ع٤ٞٞٞ يناٞٞٞ ٣   ننٞٞٞر ع٤ٞٞٞ يلاٞٞٞعرٌْ يٞٞٞ  يلطيٞٞٞرٌ يلْٞٞٞسير ي ٣ٞٞٞ يد٤ٞٞٞ يلناٞٞٞ ن٤٦  ييلنبٞٞٞرْى يلل لٞٞٞي غ

ٔطنتو ٔعر ي  ٦لٚفو ٦سعينو ٦   . يٚ ب٤٦ ي  ي افتم٣ يلاعرٌْ ب٢ 

ٌٔ ٦ا تسا٤ سصٞيب١ ن٤ٞ يلْٞسير     بتل يينر نتر١ ي  يلْئ ي   ٦ي  ٓل١ يه٢٦ ي  تعرلع :  ٦يف
٤٦ نعنٞرلم٣  ٕيل٤٦ يفع ٤٦ يل ئ ٦ يْٞه ٔعٞرٌ ي    يٞ  سهْٞ يلْٞدت٦ٔ  يستهٞرن٦در٤ يلنا ن٤٦ ٦ا ي ن

ٔيب   ٤ يلاعرٌْ يلت   ر٢ بمر ا تتعرٙٔ نٞل  ٔعٞرٌ ي   يبت ٞرني ه٦يس  هٓي لبعٙ يلٛ ٣ ل فر ن
ٔع٦يسو   طيَ ن٤ يلنع ٣ يللرس  ل٣ يآلع٢ يلاعرٌْ ي  تطصي٢ يلنر٢ ن٦ يلآلرأ ٦لدسو  صْأ ن٤  ٦
ٟٔ يبمٞٓي يتعٞا نسٞٞو ا  أ برلفعٞرو٢ ٦ يلنعٞر ٦ْٕ ٔي٠ٞ تٞ ٓل١ٞ ب ٦ٝٞ ياساٞر٤  اٞنع دنراتٞو ع٤ٞ ٚ

٤ دٞر٤ يل ٔيب  برلاعرٌْ ي  يلطيٞرٌ يلْٞسير ٦بٞي٤ يناٞ ٣   ٦يف ٔي يٞ  تعرٙٔ بي٤  ٢٦ يلفر ٔيب  نتٞال فٞر
ٔا٦ٚ ٌٔ بف افي يلي٦سر٤ ني ٤٦ٚ ٦ ن  . هٓأ يلفد



 الفصل الثاني:                                            ماهية المدينة الفاضلة عند ابو ناصر الفارابي

 

 
172 

ٟٔ يلاعرٌْ به٦لو : نه٣ ن٤ تصئ سفٖ ياسار٤ ن٤ يلدنر٢ ي  يل ٔيب  يع ٦آل٦ْٞ ولٞع و٤ يلفر
ٔوٞي ع٤ٞٞ ي آلاٞر٣ يٞٞ  طيَٞ ا تطتٞرُ يٞٞ   ٦ينٞو  ل١ٞ ن٤ تصٞٞئ يٞ  آلن ٞٞي ي شٞيرن يلب ولٞٞع نٞرٌْ ٦ٓ

ٔ ي ل ن٦ٞيْ ٦  ٔتبتمٞر تد٤٦ٞ ٤٦ْ آلن ي يلآل٦يهٔ يلنفر ن٤ تبهٞ  ع ٞع ت ١ٞ يلطٞر٢ ْيونٞر نبْٞي   وا ن٤ 
   " ٔتبي يلعه٢ يلفعر٢

٦ِٔ يهٞٞٚ   ٦بٞٞٓل١ يم٦ٞٞ يدٞٞٔ طشٞٞٔ  ٦يٞٞ   ٢٦ٞٞ يلنع ٣ٞٞ يللٞٞرس  هٞٞٓي يتعٞٞا نسٞٞو يه٢٦ٞٞ اٞٞعرٌْ 
ٔطٍ بو اٞرؤ ي ْيٞر٤ يلاٞنر٦يي   يعٞ  ع٤ٞ يناٞ ٣ يل٨ٓٞ بٞي٤ يٞ  ندلٞٔ ن٤ٞ  ياآلارْ يلت  ص

٦ِٔ نعٞر ٦يٞ  ٓل١ٞ سآلْٞ  ٢٦ٞ ن٦عل ن٤ يلبعَ آلاٞنرس   ٦ٔطٞرس  يٞ  نعٞر ٦يلاٞعرٌْ ل آلا٣ٞ ٦ يلٞ ٦
ٌٔ اٞعيٌْ    ٠ٔ بٞي٤ ل لٞي نس٦ٞيٜ ن٤ٞ يلسف٦ٖٞ يمسٞر١ سف٦ٖٞ  يٞ ٔيب  يفٞ يلْدت٦ٔ نطن٦ْ  رو٣ :   يلفر

ٔ ٍٞ نآلاٞرنمر  ٦اٞعٍْ   ٦د نٞر آلٞرن ي٦ُٞ  يتط٦ٍْٞه  سف٦ٖ نه٢ يلنْسيي يلفرعٞ ي   ٦هٞٓأ وٓي ير
ٕيٍْ اٞٞ يتطْٞن ٞٔ ن٤ٞٞ آلساٞٞمر  ٔيب  بمٞٞر ٦ عرْتمر ولٞٞع نٞرا سمريٞٞي ....يرلاٞٞعرٌْ يلتٞ  يه٢٦ٞٞ بمٞٞر يلفٞٞر

ي اعرٌْ د يي ن٨ تتطْ يلسف٦ٖ يلفرع ي د مر ٦تد٤٦ سفار  آلنعير ند يي   ٦يل  ٦ْ يد٤٦ نيعر   ٦ْ
ْٔير  . ا ي

٦ْٞٞ لاٞٞرؤ  ٔيب  تتعٞٞرٙٔ نٞٞل نٞٞر آلٞٞرن بٞٞو يااٞٞ ٣ ن٤ٞٞ د٤٦ٞٞ يل   ٦ْٞٞ يل٨ٓٞٞ  ٞٞر٢ بٞٞو يلفٞٞر ٦يل  
ٔي٤ ٦دٞٓل١ يلاٞعلييلآلسي ل نهنسي٤ ن٦ ي   در٤ ي  نييل  ٠ برلسفٖ ٦يلآلا٣ ا٦  رٌْ تد٤٦ٞ سٞرٔ ل دٞري
 ٍْٔ ٌٔ ت٢ْٞ ع ٞع يلسعٞي٣ يلطاٞ  نسمٞر  ٦لٞو تعٞرلع :   مطايي ٦نعس٦يٞي ٦ ْٞ ٦ ًل  يٞرٍ دليٞ ر ٦ ن ْصٞط 

ٞٞي٤ِ   ًل يْلي ِن ر ٞٞر ن ْصٞٞط  ٦ٍْٞٞ  27يْلي ِنٞٞي٤ِ ن  ٍٔ ن ْ عل ْْ ٦ٍْٞٞ  28( ِيٞٞ  ِاٞٞ ْسعل ٍٞٞا ن   ْ ٚ ْل 29( ٦  ٞٞ ْن ٢ٞٞم ن  ِٛ  ٦ٍْ ( ٦
 30  ًٍ ْاٞٞدل٦ ٞٞرٍن ن  ن   ٦ )31  ٌٍ ٔ ِليٞٞ ي رِدم ٍٞٞي د  ٍٞٞي  32( ٦  ْنسل٦ع  ٍٞٞي ٦ ا  ن  ٚل٦ع  ْه ٍٞٞي 33( ا  ن  يل٦ع  ْٔ ٍٗ ن  ٔل يلٞٞ  ٦ )
 34.)1 

٦ٔيٞي يم٦ٞ يل٨ٓٞ ييٞو  ننر ع٤ نصئ سف٦ٖ نه٢ يلنْسيي يلفرع ي ن٤ يل  ٦ْٞ ٦ يلاٞعرٌْ ي  
ٔعي شْيٌْ لنبرْى ياا ٣ ٦تعرلينو يلنع ٦ني ن٤ يل ٌٔ يم٦ يه٢٦ باعرٌْ ل سف٦ٖ نعر ٦ٔ ْي٤ برلع

                                                             

(12-45سورة الواقعة، اآلية )- 1  



 الفصل الثاني:                                            ماهية المدينة الفاضلة عند ابو ناصر الفارابي

 

 
173 

ٔ ٞي يلنٞرٌْ يمٞ  بٞٓل١  ٔتبرٚمر بٞرلآل٦يهٔ يلنفر ْٔهر ن٤ يلنرٌْ ٦ي ٌٔ ع٤ تآل يلفرع ي يهٚ   ٦ه  عبر
٦ِٔ   . طرلي ن٤ طراٍ يل

يانع باعرٌْ آلنرعيٞي يٞ  يااٞ ٣ طيَٞ ن٤ يلسٞرٖ آلنيعٞر ليا٦ٞي نتاٞر٤٦٦  ليٖ  هسر١ نر
ٔيب  ين٤ٞ يلسٞرٖ ن٤ٞ ي  ْٞ ٦ياٞعْ يٞ  ي  يلاعرٌْ طت  يد٦س٦ي آلنيعر دسفٖ  ٦يطٌْ دنر يه٢٦ٞ يلفٞر

٦ْٖٔ ٦نسم٣ ن٤ يد٤٦ ي  آلسي يل  ْ   ٦نسم٣ ن٤ يد٤٦ آلسي يلنا٧٦ ٦هدٓي  . آلسي يلف

ٔبر٤ ي  هٓي يلصْْ :   نمنر درسٍ يلنْسيي يلفرع ي ياسمر ل٣ تد٤  بٓيتمر نر ٨ٔ د٦  يه٢٦ هس
ٔيب    و٤ ه  وا ٔي٠ٞ يلاٞعرٌْ يلنٚ هٞي عسْٞنر تآلتٞرٕ ٦اٞي ي لمْييٞي يل  صْ وليو  يلفر سٞرٖ ولٞع ٚ

آلنرعٞٞرٍ ي طيٞٞرن نعتٞٞرً يلن٦ٍٞٞ   ع يمٞٞر ن٤ تٞٞس٣ٛ ولٞٞع آلنرعٞٞرٍ ن٦لو١ٞٞ يلٞٞٓي٤ اٞٞبه٦هر ٦ تتطْٞٞ 
ي سفٖٞٞ هٞٞٓي يتعٞٞرعٟ ٦ يسن٦ٞٞ ولٞٞع نٞٞرا سمريٞٞي هسٞٞرن  ٦برتطٞٞر٦ْٔطيٞٞر بمٞٞر   د٢ٞٞ يتطْٞٞ بشٞٞبيمو   
ٔتط ٍي سفٖ ي ٦لع ٦ لٚفمر ت ١ يلت   ٔيب  ع٤ هٓأ يلْئ  ب ي ٔهر  .  و٤ يلاعرٌْ عسْ يلفر ٢ غي

تطص٢ٞٞ  ه٢ٞٞ يلنْسيٞٞي يلفرعٞٞ ي تتفرع٢ٞٞ برلدنيٞٞي  ٦يلديفيٞٞي  يٞٞٓل١ يهدْٞٞ نيعٞٞر ع ٞٞع يل ٞٞٓيٍ يلتٞٞ  
ٔتًٞ  يت ٦سمر ٔيب  برلاٞعرٌْ ٦يل  ٦ٞ لألسفٖٞ يلفرعٞ ي يهٞٚ ت ن٤ نيعرلم٣ يتد٤٦ٞ نتفر٦تٞي   ٦ ٢٦ٞ يلفٞر

ٔيٍ ي آلاٞرْ ٦  ٔأ لطشٞ ٦ٔطيٞي ٦ آلنرعيٞي ٦د٢ٞ هٞٓأ ي يدٞرٔ يلتٞٞ  بٞا٤ يلاٞعرْ يعتهٞرْأع يٞو وسدٞر  ٌ
ٔأ ٕيل  ٦غي ٔي٤ يتمن٦سو برلدفٔ نل٢ يننر٣ يل   . واتسْ ع يمر آلع ٍ بعٙ يلنفد

ٔيآلٞٞل نصٞٞ  ولٞٞع د٤٦ٞٞ هٞٞٓأ  ٔيب  اٞٞعرٌْ ٦  ٦ْٞٞ سف٦ٖٞٞ نه٢ٞٞ  يلنْسيٞٞي يلفرعٞٞ ي    و٤  ٢٦ٞٞ يلفٞٞر
ٔدٍ يلنعه٦اٍ ن٦ا ل٣ٞ عن ٍٞ يلفعٞرو٢ ٦ يلتٞ  يعٞر٢ يلنسراٞبي  ٔي١ ٦بٞٓل١ يلسف٦ٖ  ْ نْ لمٞٓي ينْ

ٍْٔ ع٤ يلنرٌْ    ٦ن٤ ل٣ درسٍ اعيٌْ  ٦ رلٌْ  ٤ يلاعرٌْ ٦ يل  ٦ْ ي  سٛٔ يلنع ٣ يللرس   تآل
ٌٔ ن٤ نه٢ يلسف٦ٖٞ  ْٔ عسمر ٦هٓي برلسابي لن٤ لم٣ ي  يلْئ ي   ا يد٦سر لألن٦ٔ يلنرْيي ب٢ ل نآل

  . يلفرع ي

ْٔ ن٤ٞ د٢ٞ نٞرهٔ و٤ يلاعرٌْ ٦ يل  ٦ْ لسف٦ٖٞ نه٢ٞ يلنْسيٞي يلفرعٞ ي يد٦ٞ  ٤ يهٞٚ عسْٞنر تتآلٞ
ٔ ٞي   لمٞر ٦  ٔيي بد٢ يلنعه٦ٞاٍ ٦ يلآل٦ٞيهٔ يلنفر ٕينمٞرنر٨ْ ٦يد٤٦ دٓل١ عسْنر تد٤٦ لمر نع  برلت
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برلنْي٦نٞٞي ع ٞٞع عن٢ٞٞ ي يعٞٞر٢ يلتٞٞ  تطه٠ٞٞ يلفعٞٞي ي ٦ يلاٞٞعرٌْ يبٞٞٓل١ تداًٞٞ هيوٞٞي سفاٞٞرسيي آليٌْٞٞ 
ٌٔ ٦د٢ هٓأ ي ن٦ٔ تآلع٢ ن٤ يل  ٦ْ  ه٢ يلنْسيي يلفرع ي نطههر  ي  ي  
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 المدن المضادة ومصير اىميا8 المبحث الرابع8

 8لممدينة الفاضمة المطمب االول8 المدن المضادة

ٔيْهٞٞر ع ٞٞع ياشٞٞيرن يلتٞٞ  تسٞٞر٢ بمٞٞر  ي٤ يه٣ٞٞ نٞٞر ينيٕٞٞ يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي ه٦ٞٞ يلتعٞٞر٤٦ بٞٞي٤ يي
يلنعيٞٞرٔ يلننيٕٞٞ لمٞٞر  يلاٞٞعرٌْ يلطهيهيٞٞي يدرسٍٞٞ يلاٞٞعرٌْ هٞٞ  آل٦ٞٞهٔ ٦ نعٞٞن٤٦ يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي ٦ 

يايسنٞٞر درسٍٞٞ يلاٞٞعرٌْ هٞٞ  يلمْٟٞٞ يلنسش٦ْٞٞ  ٨ نْيسٞٞي درسٍٞٞ بٞٞٓل١ درن ٞٞي يٞٞ  يل٦طٌْٞٞ يلايراٞٞيي 
٦ياآلتنرعيٞٞي ٦يلعدٖٞٞ صٞٞطيا بنعسٞٞع يسٞٞو يٓي دٞٞر٤ يهصْٞٞ براآلتنٞٞرٜ يٞٞ  يلنْيسٞٞي يلتعٞٞر٤٦ ع ٞٞع 

نعٞرٌْ ل نْيسٞي  ياشيرن يلت  ا تسر٢ بمر يلاعرٌْ يلطهيهيي درسٍ نل٢ هٓأ يلنْيسي غئ يرعٞ ي ٦
 .1يلفرع ي

ٕيٍ يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي ه٦ٞٞ يآلتنٞٞرٜ يه مٞٞر ع ٞٞع يلتعٞٞر٤٦ يٞٞ  د٢ٞٞ يان٦ٔٞٞ يلتٞٞ   ن٤ٞٞ يه٣ٞٞ ننيٞٞ
تطه٠ٞٞ يلاٞٞعرٌْ يلدرن ٞٞي ٦تآلع٢ٞٞ يلنْيسٞٞي يرعٞٞ ي ٦يد٤٦ٞٞ يه مٞٞر نآلتنعٞٞي٤ ل ٦ص٢٦ٞٞ لمٞٞٓأ يلاٞٞٞعرٌْ 

رٌْ درسٍٞٞ ٦بٞٓل١ تد٤٦ٞٞ نْيسٞي يرعٞٞ ي يٞآي ل٣ٞٞ يد٤ٞ يآلتنٞٞرٜ يه٢ٞٞ هٞٓأ يلنْيسٞٞي ن٤ٞ يآل٢ٞٞ ب ٦ٝٞ يلاٞٞع
ٔيٟ ٦بٞٞٞٓل١ يد٤٦ٞٞٞ  ٔعٞٞٞي ل مٞٞٞ ١ ٦ياسطٞٞٞ غيٞٞٔ يرعٞٞٞ ي ٦يصٞٞٞبطٍ ن٤ٞٞٞ يلن٤ْٞٞٞ يلنعٞٞٞرٌْ ٦درسٍٞٞٞ نع

 يلنآلتنل ي  طرلي ي٦عع ٦ا يد٤٦ نآلتنل يرع٢.

ٟٔ يلاٞعرٌْ يلطهيهيٞي ٦لمٞٓأ يلن٤ْٞ يلنعٞرٌْ  ي٤ يلن٤ْ يل ئ يرعٞ ي هٞ  يلن٤ْٞ يلتٞ  ا تعٞ
ٔيي ٦هٓي نر يارعْ ع ع  ٔهٞر آل٦يسً ا بيي ي  نآلتنعرتمر يلبش ٔيٕ طهيهٞي يلنْيسٞي يلفرعٞ ي ٦آل٦ه يبٞ

ٔيٕ نعن٤٦ يلش ن يتنيٕ ٦يٛمٔ بعْأ ٦يلنْيسٞي يلفرعٞ ي  ٔيٕ دٓل١ يه٣  صر٢ يه مر ا٤ يب ب ٦يف
ٔيب   ٦يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي تعٞٞرْ يلنْيسٞٞي  هٞٞ  عْٞٞ هٞٞٓأ يلن٤ْٞٞ يلنعٞٞرٌْ ٦يتعٞٞا ٓل١ٞٞ يٞٞ   ٢٦ٞٞ يلفٞٞر

                                                             
 .111ص ، مصدر سابق، آراء أىل المدينة الفاضمة و مضاداتيا8 ابو نصر محمد الفارابي -1
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ٔيْ يلسٞرٖ س٦يوًٞ يلآلره ي ٦يلنْيسي يلفراهي ٦يلنْيسي يلنبْلي ٦يلنْيسي يلعرل ي ٦يعرْهر ييعر ن٤ ييٞ
 .1يلن٤ْ 

ٔيْ  ٔ ٞٞ  بٞٞاي يرلن٤ْٞٞ يلعٞٞرلي هٞٞ  ت ١ٞٞ يلن٤ْٞٞ يلتٞٞ  ا يد٤٦ٞٞ هْٟٞٞ نآلتنعمٞٞر ب ٦ٝٞٞ يلاٞٞعرٌْ ٦يل
ٕٔ ندرسٞي  ٔيم٣ ٦يعنرلم٣ طتع يد٤٦ نآلتنل يرع٢ يبمٓأ يلن٤ْٞ يلنعٞرٌْ تبٞ هٓي يلنآلتنل ي  نعر

ٔيْ هٞٞٞٓأ يلنْيسٞٞٞي ع ٞٞٞع ب  ٦ٝٞٞٞ يلاٞٞٞعرٌْ ٦ديٟٞٞٞ ت ت ٟٞٞٞ نه٦نرتمٞٞٞر يلنْيسٞٞٞي يلفرعٞٞٞ ي ٦ديٟٞٞٞ يعن٢ٞٞٞ ييٞٞٞ
٦يااٞٞمر ع٤ٞٞ يلن٤ْٞٞ يلنعٞٞرٌْ لمٞٞر ٦يلتٞٞ  اٞٞنرهر يلنع ٣ٞٞ يللٞٞرس  برلنْيسٞٞي يلآلره ٞٞي ٦يلنْيسٞٞي يلفراٞٞهي 
ٔيْي دنٞر  ٦يلنْيسي يلنبْلي ٦يلنْيسي يلعرلي ٦بمٓي تد٤٦ نعرْيٍ يلنْيسي يلفرع ي ن٤ْ ي٦ تد٤٦ٞ ييٞ

ٔه٣  ل١ برعتبر ٔيْ يلسرٖ س٦يوً يلن٤ْ  ٦ٓ عسرصٔ هْيني ا٦ين ي  يلنْيسي يلفرع ي ي٦ يٞ   ر٢:  ني
ٔه٣. ٦ٔ ٧ٔ ٦لمٓي در٤ يآلً يلت  ٘ نسم٣ ٦ن٤ ش  يلن٤ْ يا 

 ٦تتنل٢ نعرْيٍ يلنْيسي يلفرع ي ي :

ٔيب  -1 ٟٔ يه مر يلاعرٌْ ٦ا »يلنْيسي يلآلره يي: ٦يه٢٦ ييمر يلفر ٦يلنْيسي يلفرع ي ه  يلت  ل٣ يع
ٔش٦ْي يليمر ي ٣ يهين٦  ٍٔ ببرلم٣ ي٤ ي ٔيٍ بعٙ هٓأ يلتٞ   ٚ ٔي٦ي ن٤ يل ي سنر ع هر ٦ل٣ يعته٦ْهر ٦يف

ٔيٍ ن٤ٞ يلتٞ  ي٤ٞٛ يسمٞر هٞ  يل ريٞرٍ يٞ  يلطيٞرٌ ٦هٞ  : اٞ ني  ه  نٛس٦سي ي  يلٛرهٔ يسمر  يٞ
ي بْي٤ ٦يليارٔ يلتنتل برل ٓيٍ ٦ي٤ يد٤٦ ن  ع ه٦يأ لد٢ ٦يطْ ن٤ هٓأ اعرٌْ ع٤ يه٢ يلآلره ٞي 

أ د مر ٦يعْيْهر ه  يلشهرن ٦هٞ  ييٞرٍ يابْٞي٤ ٦يلفهٞٔ ٦يلاعرٌْ يلعٛنع يلدرن ي ه  يآلتنرٜ هٓ
 .2«٦ي٤ ا يتنتل برل ٓيٍ

ٔهٞر يلنع ٣ٞ يللٞرس  ٦هٞ  يلنْيسٞي  ٦هٓأ يلنْيسي يلآلره يٞي ي٦ يلآلره ٞي ن٤ٞ ي٢٦ ياس٦ٞيٜ يلتٞ  ٓد
ٟٔ يه مر يلاٞعرٌْ يبْٞي طتٞع ل٦ٞ  ٟٔ يلاعرٌْ يلطهيهيي آلم  ترنر  ٦ا ٦يع  طيَ ل٣ يع يلت  ل٣ تع

ٔش٦ْي ي ٔي٦ي يهٚ يلاٞعرٌْ يلنٛس٦سٞي يٞ  ي ٔي٠ يل٨ٓ يطه٠ هٓأ يلاعرٌْ ب٢ ع ليمر ي٦ ٦آلم٦ي يلع يلٚ
ٕي٦لتمٞٞر  يلٛٞٞرهٔ يسمٞٞر يلاٞٞعرٌْ يلطهٞٞي ياه٢ٞٞ هٞٞٓأ يلنْيسٞٞي ا ته٧٦ٞٞ عه٦ٞٞلم٣ ع ٞٞع يمنمٞٞر ي٦ طتٞٞع ن
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ٔيٍ يلتٞٞ  يع٤ٞٞ عرنٞٞي يلسٞٞرٖ يسمٞٞر يل ريٞٞرٍ ن٤ٞٞ يلطيٞٞرٌ  ٔي٦سٞٞو ن٤ٞٞ يلاٞٞعرٌْ هٞٞ  يل يٞٞ ْٔ نٞٞر يع ينآلٞٞ
ٕن صٞٞ ئ ن٤ٞٞ يلاٞٞعرٌْ يلطهيهيٞٞي ٦ا طتٞٞع ن٤ٞٞ  ٦يلتٞٞ  تد٤٦ٞٞ عدٖٞٞ ٓل١ٞٞ تنرنٞٞر ا تنل٢ٞٞ طتٞٞع آلٞٞ

٣ٔ ٦يلتفر ٔ  ٔين ٦يلتنتل برل ٓيٍ ٦يلتد يل ريرٍ يلنل ع ي  ش ن ٦ه : ا ني يلب٤ْ ي٨ يلصطي ٦يلل
ْٔ ٚ يهٞر يفع٢ٞ  ٔصٞي نترطٞي ل آلنيٞل ٦يلتنتٞل برل ٞٓيٍ ٦ي٤ يد٤٦ٞ د٢ٞ يٞ ٦نر شربو ٓل١ ٦ي٤ تد٤٦ يلف

ٔنٞٞر ٦نعٛنٞٞر عسْٞٞ نٞٞر يشٞٞرن ٦ي٤ ي عٞٞ ٔيٞٞي ٤٦ْ ي٨  يْٞٞ ٦ي٤ يد٤٦ٞٞ ند ٦ٕيتٞٞو بد٢ٞٞ ط ل  ه٦يوٞٞو ٦س
يلسٞٞرٖ طيَٞٞ يعتبٞٞٞٔ يه٢ٞٞ يلآلره يٞٞي ي٤ هٞٞٞٓأ يل ريٞٞرٍ ٦يلن ٞٞٞٓيٍ يلْسي٦يٞٞي هٞٞ  يلاٞٞٞعرٌْ بطْٞٞ ٓيتمٞٞٞر 
ٌٔ ٦يطٌْٞ يبٞٓل١ تتطه٠ٞ يلاٞعرٌْ ٦يلشٞهرن يٞ   ٦يلاعرٌْ يلعٛنع ه  ي٤ تتطه٠ٞ د٢ٞ هٞٓأ ياشٞيرن نٞ

ٔه٣ ه٦ يهْي٤ هٓأ يان٦ٔ ٔاٞي  سٛ ْٔ نهيْٞي ٦غيٞٔ  ٞرْٔ ع ٞع ننر ي٦ يلبعٙ نسمر ي٦ ي٤ يد٤٦ يلفٞ
ٔعي ل فهٔ ٦يلنٙٔ ٦ي٤ ا تد٤٦ لو ندرسي عسْ يلسرٖ لد٤  ٔيي ٦يد٤٦ ع د٢ هٓأ يلن ٓيٍ بد٢ ط

ٔيب  ٦لياٍ طهيهي. ٕيوفي عسْ يلفر  هٓأ يلاعرٌْ 

ٔيفٞٞو ٦  ٔيب  يلنْيسٞٞي يلآلره يٞٞي يلٞٞع عٌْٞٞ ي اٞٞر٣ ٦نعٚٞٞع لد٢ٞٞ  ا٣ٞٞ تع ٠ٔ بيسٞٞو ٦ ْٞٞ  ا٣ٞٞ يلفٞٞر يلفٞٞ
ٔأ ن٤ يا ار٣ نل٢ نر يع٢ يي ٤٦ٚ عسْنر  ا٣ يس٦يٜ يلطد٦نرٍ ٦هٓأ يلنْيسي ه   :٦بي٤ غي

ٔيي   -1  ٦ٔ ٔينٞٞي   -4نْيسٞٞي يل اٞٞي ٦يلشٞٞهر٦ٌ    -3يلنْيسٞٞي يلبْيلٞٞي   -2يلنْيسٞٞي يلعٞٞ نْيسٞٞي يلد
 .يلنْيسي يلآلنرعيي -6نْيسي يلت  ً   -5

ٔيب    ينٞٞٞر يه٢ٞٞٞ يلآلره يٞٞٞي يٞٞٞرسم٣ نْٞٞٞيس٤٦ ٦تنْٞٞٞسم٣ ٦ »٦هٞٞٞٓأ يلتهاٞٞٞينرٍ تتعٞٞٞا يٞٞٞ   ٢٦ٞٞٞ يلفٞٞٞر
ٔيي  ٦نسمٞر يآلتنٞرٜ يه٢ٞ يلسٓيلٞي يٞ   ٦ٔ ٌٔ نسمر يآلتنرعٞرٍ عٞ ٦يآلتنرعرتم٣ يلنْسيي ع ع يسطرن دلي
ٔينٞٞي يٞٞ  يلن٤ْٞٞ  يلن٤ْٞٞ يلسٓلٞٞي  ٦نسمٞٞر ياآلتنٞٞرٜ يل اٞٞ  يٞٞ  يلن٤ْٞٞ يل اياٞٞي  ٦نسمٞٞر يآلتنٞٞرٜ يلد

ٔينيي  ٦نسمٞر يآلتنٞرٜ يلت  بٞ  يٞ  يلنْيسٞي يلت  بيٞ ٔيٞي يٞ  نْيسٞي يلآلنرعٞي يلد ي  ٦نسمٞر يآلتنٞرٜ يلط
ٔئ  .1«٦نْيسي ياط
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٨ٔ ننٞر بٞو  ٦ٞي٣ يابْٞي٤  المدينة الضرورية8 -أ ٦ٔ ٦ه  يلت   صْ يه مر يا تصرٔ ع ع يلعٞ
٦ًٔ ٦يلن ب٦ٖ ٦ يلناد٤٦ ٦يلنسد٦ِ ٦يلتعر٤٦ ع ع ياتفرْتمر ٦تعتبٞٔ يلنْيسٞي  1ن٤ يلناد٢٦ ٦يلنش

ٔيي ه  يلس٦ٜٞ يا٢٦ ن٤ٞ يس٦ٞ  ٦ٔ ْٔ ن٤ٞ هٞٓأ يلنْيسٞي ي٦آلٞو يلع يٜ يلنْيسٞي يلآلره يٞي طيَٞ ي٤ د٢ٞ يٞ
أ يلٞٞٞع سرطيٞٞٞي نعيسٞٞٞي ي٦ يلٞٞٞع بعٞٞٞٙ س٦ٞٞٞيِ ن٤ٞٞٞ س٦ٞٞٞيط  يل ريٞٞٞرٍ ٦يلن ٞٞٞٓيٍ دٞٞٞرلن بٖ  آلنيٞٞٞل آلم٦ْٞٞٞ
 ٤٦ٔ ٔيي ل ساٞر٤ ٦ا يفدٞ ٦ٔ ٔٚ ي٤ ياٞتفر٦ْي نسمٞر يمٞ  بنلربٞي يلطرآلٞرٍ يلعٞ ٦ٕيُ بشٞ ًٔ ٦يل ٦يلنش

٧ٔ  ٦ا هْٟٞٞ ل٣ٞٞ غيٞٞٔ يا يٞٞ  يلتعٞٞرن٤ ٦يلتعٞٞر٤٦ ع ٞٞع تطهي٠ٞٞ هٞٞٓأ يل  ريٞٞرٍ ٤٦ْ ي٨ غريٞٞي ي ٞٞ
 ٓل١.

ٔي يينٞٞر يص٢ٞٞ بٞٞو يلٞٞع  ه٣ تْٞٞبي ٔيْهٞٞر ٦يآل٦ْٞٞ ٔيي ه٦ٞٞ ييع٢ٞٞ يي ٦ٔ ٔوٞٞيٖ هٞٞٓأ يلنْيسٞٞي يلعٞٞ ي٤ 
ٔيْ ع ٞع يلسط٦ٞ  ٌ تْٞبئ يٞ  ت٦آليٞو يايٞ ٨ٔ ٦ه  يل ريرٍ ٦ن ٓيٍ لاْٞ طرآلرتٞو دنٞر لٞو آل٦ْٞ ٦ٔ يلع

ٔيي ٦ديٟ يطري٤٦ٛ ٦ٔ  2ع يمر يل٨ٓ يارعْه٣ ع ع يدتارً ياشيرن يلع

ٔوراٞٞي يلع يٞٞر ييمٞٞر هٞٞ  يلتٞٞ  تْٞٞبٔ    ٔيي تد٤٦ٞٞ يل ٦ٔ ٦يٞٞ  هٞٞٓأ يلنْيسٞٞي يلآلره يٞٞي يلنْيسٞٞي يلعٞٞ
٠ٔ يلتٞٞ  تاٞٞرعْه٣ يلٞٞ  يل٦ص٢٦ٞٞ يلٞٞع  ٔشْٞٞ شٞٞعً هٞٞٓأ يلنْيسٞٞي يلٞٞ  يلٚٞٞ يان٦ٔٞٞ بسط٦ٞٞ ييع٢ٞٞ ٦ت
٤٦ٔ ي٤  ٌ ينر ي  ن بٖ ي٦ ناد٢ ٦يلٞع غيٞٔ ٓل١ٞ ياه٢ٞ هٞٓأ يلنْيسٞي يٞ غريرتم٣ ٦يلت  تد٤٦ نط٦ْْ

ٔي بتطهي٠ٞٞٞ ن٤ٞٞٞ ياٞٞٞ ٨ٔ ن٤ٞٞٞ يلندراًٞٞٞ يد٤٦ٞٞٞ يدلٞٞٞٔ يطتيٞٞٞرا ٦تْٞٞٞبي ٦ٔ تٚيل ي٤ يص٢ٞٞٞ بم٣ٞٞٞ يلٞٞٞع يلعٞٞٞ
ٔويام٣ ٦يلا ٚي يلع ير ي  هٓأ يلنْيسي  نٚرلبم٣ ٦بٓل١ يد٤٦ ه٦ 

ٞٞي ييعٞٞر بنصٞٞٚ ا ي ٞٞٔ ٦ه٦ٞٞ نْيسٞٞي يلسٓيلٞٞي ٦يٞٞ  يلطهيهٞٞي ا ي٦آلْٞٞ  -ً ٔي يلنْيسٞٞي يلبْيلٞٞي: ٦ ْٞٞ ع
ٔيٟ يلسٓيلي ٦ه  ي ت ٟ بي٤ يل فٛي٤ يا ي  ن٦يعل يلسهٚ ا٤  ٔيٟ يلبْيلي ا ي ت ٟ ع٤ تع تع

٦ٌٔ ٦يلياٞٞرٔ ٦ا يستفع٤٦ٞٞ برلياٞٞرٔ يٞٞ  شٞٞ ن ي ٞٞٔ لد٤ٞٞ  ٦ٝٞٞ يللٞٞ يلنْيسٞٞي يلتٞٞ  يتعٞٞر٤٦ يه مٞٞر ع ٞٞع ب 
ٔيرٍ ٦آلنعمر ي٠٦ يلطرآلي يليمٞر ٤٦ْ ي٤ يستفٞل بمٞر يٞ   ٦ٔ يد٤٦ ه٦ يل ريي ي  يلطيرٌ ٦ي تْين يلع

ٔيب  يٞٞٞ   ٦لٞٞٞو  ٔيمٞٞٞر يلفٞٞٞر ٧ٔ  ٦يع ٦ٌٔ ٦يلياٞٞٞرٔ هٞٞٞ  »غريٞٞٞي ي ٞٞٞ ٞٞٞ ٞٞٞع سي٢ٞٞٞ يلل يلتٞٞٞ  يتعٞٞٞر٤٦ يه مٞٞٞر ع 
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ٔه٣ ٦يلْٞٞيسرٔ ٦آلنعمنٞٞر ي٠٦ٞٞ نهْٞٞئ  ٔيرٍ ٦نٞٞر  ٞٞر٣ نهرنمٞٞر ن٤ٞٞ يلْٞٞ ٦ٔ ٦يااٞٞتدلرٔ ن٤ٞٞ ي تسٞٞرن يلعٞٞ
 .1«يلطرآلي يليمر ا ش ن ا٧٦ نطبي يليارٔ يهٚ

ٔيفي٤ ل نْيسي يلبْيلي ي٦ يلسٓيلي لو نعسع ٦يطْ ٦يا ت ٟ يهٚ ي  ندر٤ يلسهرٚ   ي٤ د  يلتع
تنيٕٞٞٞ يه٢ٞٞٞ هٞٞٞٓأ يلنْيسٞٞٞي بطٞٞٞبم٣ لآلنٞٞٞل يلنٞٞٞر٢ ٦يادتسٞٞٞرٕ ٤٦ْ ياستفٞٞٞرٜ بٞٞٞو ٦ع٣ْٞٞٞ يسفر ٞٞٞو يا يٞٞٞ  ٦ي

ْٔ برلساٞبي لم٣ٞ بنهْٞئ نٞر يطههٞو ن٤ٞ  ٤٦ٕ دٞٓل١ برلشٞا ٦تهٞرٖ  ينٞي يلفٞ ٨ٔ لٞٓل١ يم٣ٞ يتنيٞ ٦ٔ يلع
ٌ ي  ياطتير٢ لب ٦ٝ هٞٓأ يل ريٞي ٦تتس٦ٜٞ يل٦اٞرو٢ لآلنٞل  ٦ٌٔ ٦ن٧ْ نر لْيو ن٤ آل٦ْ آلنل يلنر٢ ٦يلل

ٌٔ ٦طتٞٞع ع ٞٞع هٞٞ ٦ٌٔ ٦يلنٞٞر٢ طيَٞٞ يعتنْٞٞ يه٢ٞٞ هٞٞٓأ يلنْيسٞٞي ع ٞٞع يلصٞٞيْ ٦يلف طٞٞي ن٦ يلتآلٞٞر ٓأ يللٞٞ
٦ٌٔ طتٞع  ٧ٔ غئ  رس٦سيي درل ص٦صٞيي يٞرلنم٣ عسْٞه٣ ه٦ٞ آلنٞل يلنٞر٢ ٦تد٦ٞي٤ يدبٞٔ لٞ يارليً ي 
ْٔ نسم٣ ٦ٓ شا٤ ٦عٛني. ٦بٓل١ يٞر٤ يه٢ٞ يلنْيسٞي يبْٞل٤٦ يان٦ٔٞ يتآلع٢ٞ يل٦اٞي ي غريٞي  يد٤٦ يلف

ٕأ ه٦ٞ غريٞي يٞ  طْٞ ٓيتمٞر نٞل ي٤ يل٦ي ٞل يه٢٦ٞ يلعدٖٞ يم٦ٞ ٦ياْيٌ  نهصْي ا٤ آلنل يلنٞر٢ ٦يدتسٞر
ْٔ ٦اي ي لتطهي٠ يلنسفعي ٦اْ طرآلرٍ ياسار٤.  ليٖ يا نآل

ٔيٖ نٞٞرل   ٔطنٞٞر٤ ب٨٦ْٞ ي٤ هٞٞٓأ يلنْيسٞٞي تشٞبو يٞٞ  يلعصٞٞٔ يلطٞرل  يلنآلتنٞٞل يلٞٞ ٧ٔ عبْٞٞ يل ٦يٞ
ٔصٞم٣ يلشْٞيْ ع ٞع آلنٞل يللٞ ٔيٖ يان٦ٞي٢ يٞ  د٢ٞ ن٤ٞ طيَ ي٤ ي٦آلو يلشبو هسٞر ه٦ٞ ط ٦ٔيٍ ٦تدٞ

ٔيٖ نرل    .2يلنْيسي يلسٓيلي ٦يلس٣ٛ يل

٧ٔ يٞٞٞٞٞ   ٔديٞٞٞٞٞي عسْٞٞٞٞ يي ٤٦ٞٞٞٞٞٚ يطًٞٞٞٞ يللٞٞٞٞٞ ٦دٞٞٞٞٓل١ نْيسٞٞٞٞٞي يلبْيلٞٞٞٞي هٞٞٞٞٞٓأ ٓيٍ صٞٞٞٞ ي برا٦ليآلر
 ٌٔ ٦ٌٔ طيَ تطت٢ شم٦ٌ يلنر٢ ييمر نهر٣ يلعه٢ يمسر يلص ي بٞي٤ يالسٞي٤ اٞيٚ ٔديي يب ل يلٓ يا٦ليآلر

ٕعي يلنرْيي ع ع يه٢ د٢ نسم  .3نريلس

ٌ يلتْٞبئ لم٣ٞ يينٞر يداٞبم٣ يلياٞرٔ  ٔويٖ هٓأ يلنْيسي يلبْيلي ه٦ ياسار٤ يلهرْٔ ع ٞع آل٦ْٞ ٦
٦ٔعي نل٢ٞٞٞ  ٦ٌٔ  ياسمٞٞر تد٤٦ٞٞ ينٞٞر نشٞٞ ٦يينٞٞر يطفٛٞٞو ع ٞٞيم٣ ْيونٞٞر   ينٞٞر ع٤ٞٞ نصٞٞرْٔ يلياٞٞرٔ ٦يللٞٞ
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٦ٔعي ٌٔ يلع غئ ٓل١ ي٦ تد٤٦ٞ غيٞٔ نشٞ ٌٔ ٦ينآلر ٔيي نل٢ يلتآلر ٔيعي ٦يلصيْ ٦يلنعرن ٍ ياْي  يلٕ
ٔ ي ٦يلسصً نل  ٔويٖ يلنْيسي يلسٓيلي ي٦ يلبْيلي ه٦ يل٨ٓ يد٤٦ يتنتٞل بٞادبٔ  ْٞٔ ن٤ٞ  1درلا ي٤ 

ٕهٞٞر  ٦ٌٔ ٦يدتسر ٔيْ نْيستٞٞو يلدليٞٞٔ ن٤ٞٞ يلنٞٞر٢ لآلنٞٞل لٞٞ يلطي ٞٞي ٦يلٞٞٓدرن ٦يلْٞٞهرن بٞٞر٤ يداًٞٞ يه٢ٞٞ ي٦ ييٞٞ
ٔي٠ٞٞ يااٞٞر ٔهٞٞر ي٦ ع٤ٞٞ ٚ ٌٔ ٦يلف طٞٞي ٦غي ٔيهٞٞي  رس٦سيٞٞي درلتآلٞٞر ليً ٦يد٤٦ٞٞ نصْٞٞٔ هٞٞٓأ يان٦ٞٞي٢ بٚ

٦ٔعر ٦لد٤ د٢ٞ يل ريٞي هٞ  آلنٞل يدبٞٔ  ْٞٔ نند٤ٞ ن٤ٞ  ٔ ي ٦د٢ نر ه٦ ليٖ نش غئ  رس٦سيي درلا
٠ٔ آلنٞل  ٔشْ ٦ي٦آلو يلع يارليً ٦ٚ ٔويٖ هٓأ يلنْيسي يل٨ٓ ي ٦ٌٔ  ٦هٓي ه٦  يلنر٢ لتد٦ي٤ يدبٔ ل

 .يلنر٢ 

ن٤ٞٞٞ  نْيسٞٞٞي يل اٞٞٞي ٦يلشٞٞٞه٦ٌ ي٦ يلنْيسٞٞٞي يل اياٞٞٞي: ٦هٞٞٞ  يلنْيسٞٞٞي يلتٞٞٞ  يتنتٞٞٞل يه مٞٞٞر برل ٞٞٞٓيٍ -ُ
٢ٕ ٦يل عًٞ بد٢ٞ ٦آلٞو ٦ن٤ٞ د٢ٞ سط٦ٞ  يمٞٓأ  يلٞرٔ يلمٞ ٦ًٔ ٦يلنسد٦ِٞ ٦غيٞٔ ٓل١ٞ   ٦يف يلناد٢٦ ٦يلنشٞ
يلنْيسي غريي د٢ يه مر ه  تطهي٠ يدبٔ  ْٔ نند٤ ن٤ٞ يلن ٞٓيٍ بد٢ٞ ٦اٞي ي درسٍٞ  ٦تعتبٞٔ هٞٓأ 
ٔيي تاٞٞٞعع  ٦ٔ يلنْيسٞٞٞي هٞٞٞ  يلنْيسٞٞٞي يلاٞٞٞعيٌْ برلساٞٞٞبي  ه٢ٞٞٞ يلآلره يٞٞٞي  سمٞٞٞر لياٍٞٞٞ درلنْيسٞٞٞي يلعٞٞٞ

٨ٔ ٦ا درلنْيسي يلبْيلي تعن٢ ع ع تطصٞي٢ يلياٞرٔ ب٢ٞ هٞ  د٢ٞ غريرتمٞر لتطه ٦ٔ ي٠ د٢ نر ه٦ ع
ٔيب  2يلتنتل برل ٓيٍ بد٢ يس٦يعمر ٦هٞٓأ يلنْيسٞي هٞ  يلنْيسٞي يلاٞعيٌْ »  ٦يتعا ٓل١ ي   ٢٦ يلفٞر

 ٨ٔ ٦ٔ ي عسْ يه٢ يلآلره يي ا٤ غٙٔ هٓأ يلنْيسي يسنر يٛمٞٔ ب ٦غٞو بعْٞ تطصٞي٢ يلعٞ ٦يلن ب٦ٚ
ٌٔ ٦ييع م٣ ٦ياعْه٣ ٦يغبٚم٣ ن٤ تاتيي يابرً يل عًٞ يدلٞٔ ٦بعْ تطصي ٢ يليارٔ ٦برلسفهرٍ يلدلي

 «.٦سر٢ ياابرً يلن ٌٓ يدلٔ

ي٤ يلنْيسٞٞي يل اياٞٞي هٞٞ  يلنْيسٞٞي يلتٞٞ  ياٞٞعع يه مٞٞر يلٞٞع تطصٞٞي٢ يدبٞٞٔ  ْٞٞٔ نند٤ٞٞ ن٤ٞٞ 
لاٞعرٌْ يلن ٓيٍ بد٢ يس٦يعمر يعتنرْي ع ع ن ت ٟ يل٦ارو٢ يد٢ غريتم٣ ه  يلتنتل ٦تطهي٠ ت ١ ي

ًٔ ٦يلسدٞٞرِ ٦يل عًٞٞ ٦يل م٦ٞٞ  ٕيوفٞٞي ٦ا يم٣ٞٞ يلديفيٞٞي يلتٞٞ  ت٦ص٢ٞٞ يلٞٞع هٞٞٓأ يلاٞٞعرٌْ در د٢ٞٞ ٦يلنشٞٞ يل
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ٔيفي  ٦تعتبٔ هٓأ يلنْيسي يلنلرليي ٦يلاعيٌْ  ه٢ يلآلره يي ٦لد٤ غريي هٓأ يلنْيسي ْسيوي ٦لياٍٞ شٞ
 ي.ي ريتم٣ ب ٦ٝ يل ٌٓ يلنرْيي ٦لياٍ يلاعرٌْ يلطهي دنر ه  ي  يلنْيسي يلفرع 

ٔني٤ نن٦ْٞٞطي٤  -ْ ٦ٔي ندٞٞ ٔيْ يه مٞٞر ع ٞع ي٤ يتعٞٞر٦س٦ي ع ٞٞ  ي٤ يصٞٞي ٔينٞٞي: ٦هٞٞ  يلتٞٞ   ي نْيسٞي يلد
ٔه٣  ٔي٤ بٞٞي٤ يان٣ٞٞ   ننآلْٞٞي٤ بٞٞرله٢٦ ٦يلفع٢ٞٞ   ٨٦ٓ ي رنٞٞي ٦بمٞٞرن   ينٞٞر عسْٞٞ غيٞٞ ٔي٤ نشٞٞم٦ نٞٞٓد٦
٦ينر بععم٣ عسْ بعٙ د٢ يسار٤ ع ع نهْئ نطبتو لٓل١ ي٦ نهْئ نر يندسو ب ٦غو نسو ٦تد٤٦ 

ٔي  . 1ني بععم٣ لبعٙ ينر برلتار٨٦ ي٦ يلتفرع٢د

٣ٔ ٦يلآل٦ْٞ  ٔيني يعن ٤٦ آلرهْٞي٤ ع ٞع ي٤ يد٦س٦ٞي ن٤ٞ يه٢ٞ يلدٞ ي٤ يه٢ هٓأ يلنْيسي نْيسي يلد
٨٦ شر٤ عٛي٣ عسْ بر   يلشع٦ً ٦يان٣ ننآلْي٤ نعٛني٤   ا٦ين  ٦ا ي٦ يع   طتٞع يد٦س٦ٞي  ٦ٓ

٧ٔ يم٣ٞ لٞٓل١ يعن ٤٦ٞ ٔي٤ بٞي٤ يلسٞرٖ ٦يلنآلتنعٞرٍ يا ٞ ٦ع يٞو يتدٞرتف٤٦ يد٢ٞ هنم٣ٞ يتع ٠ٞٞ  نشٞم٦
ٔينٞٞي بععٞٞم٣ لٞٞبعٙ برلتاٞٞر٨٦ ي٦  ٌٔ  ٦تد٤٦ٞٞ د ٔينتم٣ ٦اٞٞنعتم٣ ٦بٞٞٓل١ يب  ٤٦ٞٞ يلنآلْٞٞ  ٦يلشٞٞم بدٞٞ
ٔيني ٦نل٢ ٓل١ ي٤ يب٢ٓٞ يطْٞه٣ لر ٞٔ  ٔيني ع ع يلتار٨٦ تد٤٦ بر٤ يتفر٦ع٦ي يلد يلتفرع٢ : يرلد

ٔيني يٞ  ٦ ٍٞ نعٞي٤ ليب٢ٓٞ لٞو يا ٞٔ يٞ  ٦ ٍٞ ي ٞٔ ٓل١ٞ  ٔينٞي ي٦ س٦عٞر س٦عر ن٤ يلد يلس٦ٜٞ ن٤ٞ يلد
ٔينٞي يٞ  نهرب٢ٞ  ٔينٞي برلتفرع٢ٞ ٦هٞ  ي٤ يب٢ٓٞ يطْٞه٣ لر ٞٔ س٦عٞر ن٤ٞ يلد ي ٔ ننرل٢ٞ لٞو ٦ينٞر يلد
ٔينٞي بٞي٤ يه٢ٞ هٞٓأ يلنْيسٞي  ٔيني يع٣ٞٛ  ٦ٌٞ ننٞر بٓلٞو يلس٦ٜٞ  يا٢٦. ٦يٓي درسٍٞ يلد طص٦لو ع ع د

ْٔ يٞٞ  يلنآلتنٞٞل طاًٞٞ ياٞٞتومرلو  يٞٞر٤ نعسٞٞع ٔيْ  برلتفرع٢ٞٞ ياسمٞٞر تد٤٦ٞٞ لد٢ٞٞ يٞٞ ٓل١ٞٞ ي٤ اٞٞرؤ ييٞٞ
يلنآلتنل يسنٞر يتفرعٞ ٤٦ يبنٞر بيٞسم٣ ع ٞع نهْٞئ يلياٞرٔ ٦يلطاًٞ يلٞ   ين٤ٞ ل٣ٞ يد٤ٞ لٞو ياٞرٔ ي٦ 

ٔينرٍ ٔورارٍ ٦يلد  . 2طاً ل٣ يد٤ لو سصيً ن٤ يل

آلٞٞل يلٞٞع  ٔينٞٞي عسْٞٞنر تد٤٦ٞٞ برلتفرع٢ٞٞ يٞٞر٤ ٓل١ٞٞ ي ٔيْ نآلتنٞٞل نْيسٞٞي يلد ٔينٞٞي بٞٞي٤ ييٞٞ ي٤ يلد
ْٔ ي  هٓي يلنآلتنل ن٤  ٔيْ يتفٞر٦ت٤٦ يٞ  ياٞتطهر رٍ ندرسي د٢ ي ٔينٞي ا٤ ييٞ طيلنر ياٞتطهو ن٤ٞ د

٦ٔتو ي٦ ن٤ طيَ  ْٔ ي  يلنآلتنل ن٤ طيَ  يني ل ٔيآلل يلع يلندرسي يلت  يطت مر يلف ل١  ٔيني ٦ٓ يلد
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ٌٕ « يلطاًٞ»ندرستو ياآلتنرعيٞي  ٦ اٞنعي ننتٞر ٔن٦ ٞي ٦ٓ ٦ن٤ٞ يسراًٞ يٞر٤ ل٣ٞ يد٤ٞ ين ١ٞ ندرسٞي ن
ٔورارٍ ٦ن ت ٟ يلفع ٣ٔ  ن٤ يل ٔوٞيٖ هٞٓأ يلنْيسٞي يرسو يط ٔيومٞر ينٞر  رو٢ ٦يلنآلْ يل٨ٓ يات  ن٤ ٦

ٔيب   ٔهاٞٞرن عسْٞٞه٣ ن٤ٞٞ يسٞٞر٢ يه٢ٞٞ يلنْيسٞٞي هٞٞٓأ ياشٞٞيرن ٦ن٤ٞٞ :»ييه٢٦ٞٞ عسٞٞو يلفٞٞر ٦ييع٢ٞٞ هٞٞهان يل
ٔيني يهٚ نل٢ ي٤ يسٞي م٣ ل ياٞرٔ ٦ا يٚ ًٞ يلياٞرٔ ي٦ ي٤ يسٞي م٣  يل ٞٓيٍ  يت بٖ ه٦ بش ن ن٤ يلد

ٔينٞي ٦طٞ ْهر ٦يلنِْٞ ٦ياآلٞ ٢ ٦يلتعٛٞي٣ بٞرله٢٦ ٦يلفع٢ٞ ٦ي٤ يشٞمٔ ٦ا يٚ ً يل ٓيٍ ب٢ يٚ ًٞ يلد
ٕنرسٞٞر ٦ٞٚي  يمٞٓي ه٦ٞ يل٨ٓٞ  ياٞٞتاه٢  ٔأ  ٕنرسٞو ٦بعْٞأ ٦يبهٞع ٓدٞ ياٞنو بٞٓل١ عسْٞ اٞرؤ يان٣ٞ يٞٞ  

ٔيني ٔيني عسْ يه٢ يلد  1«يلد

ٔيْ  ٔأ ن٤ يي ٔيني يدلٔ ننر ل ي ٔويٖ ه٦ يل٨ٓ يد٤٦ لو ن٤ يابرً يااتطهر٠ ل د ل١ ي٤ يل ٦ٓ
ٔهر ع ع يه٢ نْيستو    نْيستو ٦بٓل١ ٔينرٍ ٦يعرو٢ يع٦ْ ب ي ٔويٖ د٢ نر يد٤٦  لو ن٤ د ير٤ يل

ٔويٖ  ن٤ٞٞ لٞو يدبٞٔ  ْٞٔ نند٤ٞ ن٤ٞٞ يلياٞرٔ ٦يان٦ٞي٢ ٦يدلٞٔ يلسٞرٖ طاٞٞبر  ٦يآلًٞ ي٤ يد٤٦ٞ هٞٓي يلٞ
ل١ٞٞٞ ٤٦ْ ي٤  ٌٔ ٦يطاٞٞٞسم٣ اٞٞٞنعي  ٦ع يٞٞٞو ي٤ يعن٢ٞٞٞ ع ٞٞٞع تطصٞٞٞي٢ يلاٞٞٞعرٌْ  ه٢ٞٞٞ يلنْيسٞٞٞي ٦ٓ ٦شٞٞٞم

٣ٔ ن٤ٞ يلسٞرٖ بٞرله٢٦ ٦يلفع٢ٞ ٦بٞٓل١ يٚ ً شيور لسفاٞو يدتفٞرن بنٞ ر يسرلٞو ن٤ٞ يلنِْٞ ٦ياآلٞ ٢ ٦يلدٞ
ٔيب  ي٤ هٓأ يلنْيسٞي  يٞٔ ن٤ٞ  ٕنرسر ٦ٚي  ٦يعتبٔ يلفر ٔي عسْ بر   يان٣ ٦ي  ْ  يد٤٦ يانو نشم٦
ٔوياٞٞمر يعٚٞٞ  يا٦ل٦يٞٞي بٞٞرلسفل  ن٤ْٞ يه٢ٞٞ يلآلره يٞٞي   ٦هٞٞ  شٞٞبيمي برلنْيسٞٞي يلفرعٞ ي ن٤ٞٞ آلمٞٞي ي٤ 

ٔينٞي ٦تطصٞي٢ ياٞبربمر  ْٞ  ه٢ نْيستو  ٦لد٤ نل ٓ ٔيٚ يه٢ٞ هٞٓأ يلنْيسٞي يٞ  طًٞ يلد ل١ٞ يٞر٤ ييٞ
ٔي٤ يلآل ْي٤ٞٞ ٦بٞٞٓل١ تسته٢ٞٞ يلٞٞ  نْيسٞٞي يلت  ًٞٞ ٨ بمٞٞر يلٞٞ  ياسهٞٞ ً يلٞٞ  نْيسٞٞي يلآلبٞٞر يعتبٞٞٔ  2يْٞٞه

ل١  سمر ننرل ي ل نْيسٞي يلفرعٞ ي ا٤  ٔيني ن٤ ييع٢ ن٤ْ يلآلره يي ٦ٓ يلنع ٣ يللرس  ي٤ نْيسي يلد
ع٢ نص طي ٦نسفعٞي شٞعبي  ب٢ٞ د٢ٞ شٞ ن طتٞ   ب٢ٞ نسفعتٞو يل رصٞي طيَٞ ٔويٖ هٓأ يلنْيسي يآل

يعن٢ٞ آلرهْٞي ع ٞع تطهي٠ٞ يلاٞعرٌْ لم٣ٞ ٦لد٤ٞ ن٤ٞ آلمٞي نبرل ٞي يه٢ٞ هٞٓأ يلنْيسٞي يٞ  يلاٞع  يلٞ  
ٔينٞٞٞي ٦يلعن٢ٞٞٞ ع ٞٞٞع تطصٞٞٞي مر بن ت ٟٞٞٞ يل٦اٞٞٞرو٢ يآلع مٞٞٞر تتط٢٦ٞٞٞ يلٞٞٞ  نْيسٞٞٞي يلآل ْي٤ٞٞٞ ٦بٞٞٞٓل١  يلد
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ل١ بر٤ يهمٔ ب ععم٣ يلبعٙ ٦تا ٚ ٦د٢ ٓل١ ن٤ يآل٢ ب ٦ٝ يلنآلْٞ تصبا نل٢ نْيسي يلت  ً ٦ٓ
.ٌٔ  ٦يلشم

ٔه٣  -٥ ٔه٣ يلننتسعٞي٤ ي٤ يهمٞ ٔي٤ ل يٞ نْيسي يلت  ً: ٦ه  يلت   صْ يه مر ي٤ يد٦س٦ي يلهٞره
ٔه٣ ٦تد٤٦ غريتم٣ يل ٌٓ يلت  تسرلم٣ ن٤ يل  بي يهٚ  ٦هٓأ يلنْيسي ع ع يس٦يٜ ن ت في ينسمٞر نٞر  غي

٤ ي٦ ياتعبرْأ ٦نسمر نٞر يد٤٦ٞ هْٞيمر يلطص٢٦ٞ ع ٞع يلنٞر٢ يد٤٦ هْيمر يلطص٢٦ ع ع ٣ْ ياسار
ٓي طَْٞٞ ٦سٞٞر٢  يهٞٞٚ  ٦نسمٞٞر نٞٞر يد٤٦ٞٞ هْٞٞيمر طص٢٦ٞٞ لٌٞٞٓ يل  بٞٞي لم٣ٞٞ ٦يلهمٞٞٔ ٦ينٓا٢   طتٞٞع ٦يف

 1يطْه٣ ه٦يأ ن٤ ش ن نر ب   مٔ ل٣ يا ٓأ ٦ل٣ ي تفٍ يليو

ٔي٤ ل يٞ  ٔه٣  طيَٞ ي٤ هْٟ يه٢ هٓأ يلنْيسي نْيسي يلت  ً ه٦ بر٤ يد٦س٦ي نتاٞ ٚي٤ ٦ ٞره
تد٤٦ شم٦ٌ يله٦ٌ ٦يلهمٔ عسْه٣ ي  ابي٢ يل ٌٓ يلت  تسر٢ بعْ يلتف٠٦ ٦ياستصرٔ ٦لٓي يم٣ يعن ٤٦ 
٠ٔ ٦يلصٞٞن٦ْ يٞٞ  ٦آلٞٞو د٢ٞٞ ناٞٞتعنٔ ٦نمٞٞرآل٣ لم٣ٞٞ يراستصٞٞرٔ ه٦ٞٞ  ٔي٤ بد٢ٞٞ يلٚٞٞ ع ٞٞع  مٞٞٔ يا ٞٞ
٠ هْيم٣ ٦ه٦ يلنصْٞٔ ل ٞٓتم٣ ٦اٞعرْتم٣  يرلعرن٢ٞ يلآلٞرنل بٞي٤ يه٢ٞ هٞٓأ يلنْيسٞي ه٦ٞ طٞبم٣ ل تف٦ٞ 

ٔيٍ  ٦ياستصرٔ ٦طبم٣ ل همٔ ٦ياستصرٔ ٦ ْ ي ت ف٤٦ٞ يٞ  نهْٞئ هٞٓأ يلنطبٞي ٦يٞ  يس٦ٞيٜ ياستصٞر
٦يس٦يٜ ياشيرن يلت  يتف٦ ٤٦ بمر ع ع يلسرٖ طيَ هسر١ ن٤ تد٤٦ نطبتو ي  يلهت٢ ٦اف١ يلْنرن 
ٔه ٕع٦ٞي ين٦ٞي٢ غيٞ ٠ٔ ي٦ تد٤٦ٞ نطبٞتم٣ يٞ  ي٤ يست ٔه٣ عبيْٞ عسْٞه٣ دٞرل ٣ ٦ينر تد٤٦ بر٤ يآلع ٦ي غيٞ

٦يات  ٦سم٣ ٦يد٤٦ د٢ يلمْٟ ن٤ ٓل١ٞ ه٦ٞ يآا٢ ٦يلشٞع٦ٔ بٞرلتف٠٦ ٦ياستصٞرٔ ٦ت ت ٟٞ دٞٓل١ 
ًٔ ٦يلآل ْٞ يم٣ٞ يتنتع٤٦ٞ  ٔبنر  ٦ٌ يلآل ْ بر٤ ي عل يلنهم٦ٔ ل عٞ ي٦ْيٍ يلهمٔ ٦يلتا ٚ يهْ تد٤٦ 
بٓل١ ي٦  ْ تتنل٢ يٞ   ٦ٌٞ يلاٞ ِ ٦يلعتٞرْ يلتٞ  ين د٦سمٞر ٦ي٤ يه٢ٞ هٞٓأ يلنْيسٞي يطب٤٦ٞ يلطص٢٦ٞ 
ع ع د٢ ش ن برله٦ٌ ٦يلتا ٚ يرٓي نل  طص٢ يطْه٣ ع ع ش ن ب٤٦ْ  ٦ٌ ٦ مٔ يرسو ا يمت٣ بٞو 

 ٦ا ي فٍ يستبرهو ا٤ هْيو لٌٓ يلهمٔ .

ي٤ يه٢ٞٞ نْيسٞٞي يلت  ًٞٞ غرلبٞٞر نٞٞر يعٞٞٙٔ لم٣ٞٞ يلآلفٞٞرن ٦يلها٦ٌٞٞ ٦شٌْٞٞ يل عًٞٞ ٦يلبّٞٞٓ ٦شٌْٞٞ 
ًٔ ٦يااٞٞت أ يل ٌٞٞٓ يلنطا٦اٞي ن٤ٞٞ ناد٢ٞ ٦نشٞ دلرٔ ن٤ٞ يلسدٞٞرِ  ٦نٞل ٓل١ٞٞ يلٞسم٣ ن٤ٞ يلتنتٞٞل ب٦آل٦ْٞ
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ٌٔ  ينٞٞٞر يينٞٞٞر بيٞٞٞسم٣ يٞٞٞر٤  يٞٞٞر٤ نٞٞٞي م٣ ل همٞٞٞٔ ٦يل  بٞٞٞي ا يٛمٞٞٞٔ يا يٞٞٞ  ن٦يآلمٞٞٞي يلآلنرعٞٞٞرٍ يلنآلٞٞٞر٦
 1طرآلتم٣ ل آلتنرٜ تنسعم٣ ن٤ ٓل١

ٔيهيي ٦يلسف٦ٔ ٦يلص بي ي  يلتعرن٢ ٦شٌْٞ يل عًٞ   ي٤ يه٢ نْيسي يلت  ً تٚ   ع يم٣ يلد
٤ د٢ٞٞ ٓل١ٞٞ ي٦لْٞٞ لْٞٞيم٣ ياطاٞٞرٖ بٞٞرلتنتل برل ٌٞٞٓ ٦يدلٞٞٔ ٦يلتاٞ ٚ ٦يلهمٞٞٔ يٞٞ  يلتعرن٢ٞٞ نٞٞل يل يٞٞٔ ا

ًٔ ٦يادلٞٞٞرٔ ن٤ٞٞٞ  ٟٔ يٞٞٞ  يلتنتٞٞٞل بد٢ٞٞٞ يشٞٞٞدر٢ يل ٞٞٞٓيٍ يلنطا٦اٞٞٞي ن٤ٞٞٞ يد٢ٞٞٞ ٦شٞٞٞ عسْٞٞٞه٣ شٌْٞٞٞ يلتٞٞٞ
يلسدٞٞرِ  يصٞٞطيا ي٤ يه٢ٞٞ هٞٞٓأ يلنْيسٞٞي هنآلي٤٦ٞٞ ٦د٢ٞٞ شٞٞ ن عسْٞٞه٣ يعتنْٞٞ ع ٞٞع يله٦ٌٞٞ ٦يلتاٞٞ ٚ 

ٔيْٞٞ  ٦طتٞٞع يلٛ ٣ٞٞ ٦د٢ٞٞ هٞٞٓي برلساٞٞبي لم٣ٞٞ شٞٞم٦ٌ يٞٞ  اٞٞبي٢ تطهي٠ٞٞ ت ١ٞٞ يل ٌٞٞٓ ٦يلاٞٞعرٌْ يد٢ٞٞ ٦يطْٞٞ ي
ٔغ٣ ن٤ٞٞ د٢ٞٞ يلهمٞٞٔ ٦يلتاٞٞ ٚ   ُٔ نآلتنعٞٞو  يبٞٞ يٞٞٙٔ اٞٞ ٚتو ٦لد٤ٞٞ لٞٞيٖ ع ٞٞع بسٞٞ  شٞٞعبو ٦يسنٞٞر  ٞٞر
٤٦ٕ بو يا يسو ا يٛمٔ بيسم٣ ٦يسنر يد٤٦ٞ ٦اٞي ي لصْٞ د٢ٞ نمٞرآل٣ ع ٞيم٣ ي٦ ناٞتعنٔ  يلٓي٤ يتني

 ا٤ طرآلرتم٣ يلع ياآلتنرٜ تنسعم٣ ن٤ ياتعنر٢ يلعسٟ ٦يله٦ٌ . 

ٔيب : ٦ ٔوٞيٖ هٞٞٓأ يلنْيسٞي نْيسٞٞي يل٦يٞ   ٌ يلتْٞٞبئ نٔوياٞٞم٣ ه٦ٞ ت  ًٞ يه٢٦ٞٞ يلفٞر  ٦ٞٞيه٣  بآل٦ْٞ
ٔييٞر يينٞٞر يسب ٞٞ  ي٤ يعن ٦ٞٞي  ه٣ يطتيٞٞرا ٦يدن م٣ٞٞ  ن٤ٞ ي٤ ياٞٞتعن م٣ يٞٞ  ي٤ ي  ب٦ٞي ن٤ٞٞ ا٦ٞٞيه٣ ٦يآل٦ْٞ
ٔوياٞٞٞم٣ ٦ه٦ٞٞٞ ن دم٣ٞٞٞ  ٔه٣ يبْٞٞٞي ٦ه٦ٞٞ  ٦ْٔي يل ٞٞٞرلبي٤ يبْٞٞي ٦ي٤ يد٦س٦ٞٞٞي ننتسعٞٞٞي٤ ن٤ٞٞٞ غ بٞٞي غيٞٞٞ طتٞٞ  يٞٞٞ

ٔا٦ٞٞنر يٓي ياٞٞتس٦ي بمٞٞر دٞٞرس٦ي ن٤ٞٞ ي٤ ٦يد٦س٦ٞٞي  يعْٞٞين لد٢ٞٞ ن٤ٞٞ ا٦ٞٞيه٣ ٦تد٤٦ٞٞ اٞٞسسم٣ د مٞٞر اٞٞسسر ٦
ٔه٣ ٔشٞرْيي يٞ  2ي  ب٦ه٣ غي ٌٔ ي ل١ٞ بٞر٤ يد٤٦ٞ ٦ٓ سٛٞ ٔيْهٞر ٦ٓ ٔويام٣ ه٦ٞ ي ٧٦ٞ يي .٦نعس  ٓل١ ي٤ 

ٔيْ نْيستٞٞو يلٞٞع  ٔعٞٞر ل  ٚٞٞا ليٞٞتند٤ ن٤ٞٞ ت٦آليٞٞو ييٞٞ ٔي٨ اْٞٞيْ ا يد٤٦ٞٞ ع  ٦ يلت ٚٞٞيٚ ٦ياطتيٞٞر٢ ٦ٓ
ٔه٣ تطهي٠ يلهمٔ ٦ي ٔه٣ ن٤ يلشع٦ً  ٦طنريي يسفام٣ طت  ا يتند٤ غي استصرٔ ٦يلتف٠٦ ع ع غي

ٔيول يلتٞ  تعٞعمر هٞٓأ  ٨ٔ يٞر٤ يله٦ٞيسي٤ ٦يلشٞ ٔه٣   ٦ن٤ٞ آلمٞي ي ٞ ن٤ يان٣ براستصٞرٔ ع ٞيم٣ ٦ مٞ
تد٤٦ ْيونر نت وني نل نر يتنيٕ بو يه مر ن٤ ٚبرول ٦نارعٌْ لنر ياٞع٤٦ يلٞع « يلت  ً»يلن٤ْ 

ٔيٙ  ٔي٤  تطهيهو ن٤ يغ  ٦لٓيٍ يمٓأ يله٦يسي٤ ٦يله٦يعْ تعن٤ لم٣ ياستصرٔ ٦يلتف٠٦ ع ع يا 

                                                             
 .63ص، السابق المصدر  -1
 .115ص ، مرجع سابق، مصطفى غالب -2



 الفصل الثاني:                                            ماهية المدينة الفاضلة عند ابو ناصر الفارابي

 

 
185 

ٔي يعن٢ٞ د٢ٞ ٦يطْٞ نٞسم٣ نٞر شٞرن ا ينسٞل -٦ ٔي يلنْيسي يلآلنرعيي: ٦ه  يلتٞ  يد٤٦ٞ يه مٞر يطٞ
ه٦يأ ي  ش ن يص  يد٢ ٦يطْ ن٤ يه٢ هٓأ يلنْيسٞي نٚ ٠ٞ ن  ٞع بسفاٞو يعن٢ٞ نٞر يشٞرن ٦نه مٞر 

ٔي نتار٤٦٦ ٦تد٤٦ اٞسسم٣ ي٤ ا  ٔي يع٢ٞ نساٞر٤ ع ٞع يساٞر٤ يٞ  شٞ ن يصٞ   ٦يد٦س٦ٞي يه مٞر يطٞ
ٕيْ بمٞر  ٔه٣ ا ٚر٤ يا ي٤ يعن٢ نر ت بنر شرن٦ي ٦ا يد٤٦ اطْ نسم٣ يع٢ ع ع يا ٔ ٦ا ن٤ غي
ٌٔ ا  ٞٞٞٞ ٞٞٞٞٓٓ باشٞٞٞٞيرن دلي ٌٔ ٦يلت  ٌٔ   ٦شٞٞٞٞم٦يٍ دليٞٞٞٞ ٌٔ ٦هن٣ٞٞٞٞ دليٞٞٞٞ ٞٞٞٞ ٞٞٞٞيم٣ ي ٞٞٞٞ ٠ دلي ٔيتم٣  يتطَْٞٞٞٞ ي طٞٞٞٞ

ٌٔ ن٤ٞٞ يس٦ٞٞ 1تطصٞع ٔيٞٞي يلش صٞٞيي هٞٞٓأ هٞ  يلنْيسٞٞي يا يٞ يٜ يلن٤ْٞ يلآلره يٞٞي ٦يلتٞ  هْٞٞيمر ه٦ٞ يلط
ٔيٞي  ٔيٚيي بي٤ يلن٤ْ يلآلره يي   يفٞ  هٞٓأ يلنْيسٞي يلد٢ٞ يتنتٞل بط يلنٚ هي ٦ه  تنل٢ نْيسي يلْينه
٦ٕيٍ ياه مٞر ع ٞع تاٞر٨٦ يٞ   درن ي ٦ا ي عل  ٨ س٦ٜ ن٤ يلهي٦ْ ٦يعن٢ د٢ نر ي  سفاو ن٤ س

ين ١ يلا ٚي ع ٞع شٞ ٘ ي ٞٔ   يد٢ٞ نٞر يم٣ٞ يه٢ٞ د٢ ش ن ي  يطْ يطا٤ ي ٔ ٦ا يطْ ييم٣ 
ٔي يعن٢ د٢ ٦يطْ نسم٣ نر يشرن ٦ي عل  ه٦يوو  ٔي هٓأ يلنْيسي ه٦ ي٤ يتعر٦س٦ي ع ع ي٤ يد٦س٦ي يط
ٔيٞٞي يلنٚ هٞٞي لأله٦ٞٞين هٞٞ  يٞٞ  ٓيتمٞٞر غٞٞريتم٣  ٦ي٤ اتهٟٞٞ ينرنٞٞو ي٨ س٦ٜٞٞ ن٤ٞٞ يلن٦يسٞٞل ٦ا  ي٦ْٞٞ يرلط

ٔغبٞٞتم٣ ٦هٞٞ  د٢ٞٞ نٞٞر يٚنط٤٦ٞٞ يليٞٞو ٦بٞٞٓل١ يٞٞرسم٣ ا ي عٞٞع ٤٦   ٨ سٛٞٞر٣ ي٦  ٞٞرس٤٦ يع ٦ٞٞ ع ٞٞع 
ٔي٤٦ْ ٦ا يتهي٤٦ْ بر٨  رس٤٦ در٤.  لتطهي٠ نر ي

ٔيلٞي  ٔيب  ونٞر بم٧٦ٞ ه٦تٞو يه٢ٞ يلنْيسٞي ٦ينٞر برل٦ ٔوراي يلنْيسي دنر  ر٢ يٞ  ٓل١ٞ يلفٞر ٦يت٦لع 
ٔوٞيٖ ٦يتعٞا  ٔيٞي يند٤ٞ طتٞع يا يد٤٦ٞ لمٞر  ٔيٚ يٞ  هٞٓأ يلنْيسٞي يٞ  يلط ٣ٔ ين٤ شٌْ ياي يا٤ يد

ٞٞٞيٖ ٦ا  ٓل١ٞٞٞ يٞٞٞ  ٔو ٔه٣ ل٣ٞٞٞ يد٤ٞٞٞ يٞٞٞيم٣ يٞٞٞ  يلطهيهٞٞٞي ا  ٔويٖ يللٞٞٞرس  :  ٦يٓي ياتعصٞٞٞع ينٞٞٞ  ٢٦ٞٞٞ يلٞٞٞ
ٔوٞٞٞيٖ برلساٞٞٞبي  ه٢ٞٞٞ هٞٞٞٓأ يلنْيسٞٞٞي يل٨ٓٞٞٞ ا يطراٞٞٞبم٣ ع ٞٞٞع يعنٞٞٞرلم٣ ٦ا يعٞٞٞل  ٔه٦ٖ يايع٢ٞٞٞ  نٞٞٞ

ٔيي نٚ هي ٤٦ْ يل ع٦ٜٞ  ٨  ٞرس٤٦  ٔدم٣ ي  ط ٔوٞيٖ يلنْيسٞي يلآلنرعيٞي ٦يل٨ٓٞ  2يله٦يسي٤ ٦يت ي٤ 
ٔغبٞي ن٤ٞ ي تيٞرٔ يه٢ٞ يلنْيسٞي  سٞو ياٞتط٠ ٓل١ٞ ي٦  يد٤٦ ي  يْأ يلا ٚي ٦يد٤٦ تعيسو ينر ع ع 

ٔيَٞ ٦لٞو  ٔيراٞي يٞٓل١ يعسٞ  يسٞو ه٦ٞ يل٦ ل١ بر٤ در٤  بروو ييم٣ ٦نه و ط٠ٞ يٞ  يل ٔيلي ٦ٓ يد٤٦ برل٦
ٔويٖ ٦بٓل١ يطفٛ ط٠ مبروو ٦يآلْيْأ  يبرلسابي  ه٢ هٓأ يلنْيسي ي٤ يطا٤  يلط٠ ي  ي٤ يد٤٦ يل
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ٔهارن ٦ييع م٣ ٦  ٔوراي ن٤ يد٤٦ ع ع ٚرعي ن٤  ب٢ٞ شٞعبو ٦ه٦ٞ يل٨ٓٞ يص٢ٞ يل ٔه٣ ن وني ل  يدل
ٔيٞٞي ٦يلٞٞع د٢ٞٞ نٞٞر يطه٠ٞٞ لم٣ٞٞ يه٦ٞٞينه٣ ٦شٞٞم٦يتم٣ ٤٦ْ ي٨ نٞٞرسل ٦يعن٢ٞٞ ع ٞٞع يلطفٞٞرٛ  بم٣ٞٞ يلٞٞع يلط
ٔيي ْيونر نٚ هي ٦ي٤ ا تد٤٦ٞ هسٞر١ ط٦ٞيآلٕ ٦ن٤ٞ هٞٓأ يلشٞم٦يٍ  ع ع ٓل١ ع ع ي٤ تبهع هٓأ يلط

 ٔ٦ٔ ٔويٖ نسمر نر يد٤٦ ع ٨ لو يهٚ ا٤ د٢ هنٞو ي٤ ي٦ٞئ لم٣ٞ د٢ٞ نٞر يتنس٤٦ٞ ا٤ ٓل١ٞ يسر٢ يل
ٔيي عسْ تطهيهمر. ٤٦ٔ ييمر برلط ٦ٕيتم٣ يلت  يشع ٔيْتم٣ ٦س  ن٤ ي٦لع ي٦ل٦يرتو يمٓأ يلشم٦يٍ تنل٢ ي

٦هٞٞٓأ هٞٞ  آلنيعٞٞر يس٦ٞٞيٜ يلن٤ْٞٞ يلآلره يٞٞي طيَٞٞ ي٤ يلنع ٣ٞٞ يللٞٞرس   ْٞٞ يٚ ٠ٞٞ ع ٞٞع د٢ٞٞ نْيسٞٞي 
يلٞع تطهيهمٞر ينسمٞر ن٤ٞ ياٞعع يلٞع تطصٞي٢: يلياٞرٔ  يانر نشٞتهر ن٤ٞ يلصٞفي يلتٞ  ياٞعع يه مٞر 

ٔيي يلنٚ هي ٔي٣  يلهمٔ  ٦يلط ي٤ آلنيٞل يس٦ٞيٜ يلن٤ْٞ يلآلره يٞي  ْٞ  ٦1يلنتل يلطايي  ي٦ يلشم٦ٌ ٦يلتد
ٔيْ يه٢ٞ هٞٓأ يلنْيسٞي يل٦ص٢٦ٞ يليمٞر طيَٞ يسٞو  ٌٕ ي٦ يل رصيي يلت  ي تنٍ تانيتمر ن٤   ٢ يلني

٧ٔ ٦ٌٔ  ت ت ٟ هٓأ يل ريرٍ ن٤ نْيسي يلع ي  ٨ٔ ي٦ يل سع ٦آلنل يلل ٦ٔ ٔيْ تطهي٠ يلع ينل  ن٤ ي
ٔيٞي يلنٚ هٞي ٦هٞٓأ  ٦يلنر٢ ي٦ ب ٦ٝ يل ٞٓيٍ ي٦ ب ٦ٝٞ يلشٞم٦ٌ ي٦ يلنآلْٞ ي٦ يلهمٞٔ ٦ يلتاٞ ٚ    ي٦ يلط
يلن٤ْ د مر ٦بن ت ٟ يس٦يعمر تآلم٢ نعسع يلاعرٌْ يلطهيهيي آلم  ترنر يد٢ نر تاعع يلع تطهيهو 

 سهيٙ يلاعرٌْ يلطهي ي  يلنْيسي يلفرع ي. ه٦ يلاعرٌْ يلنرْيي ا غئ ٦ه 

 يلنْيسي يلفراهي:  -2

ي٤ هٞٞٓي ه٦ٞٞ يلس٦ٜٞٞ يللٞٞرس  ن٤ٞٞ نعٞٞرْيٍ يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي ٦ه٦ٞٞ يلنْيسٞٞي يلفراٞٞهي ٦هٞٞ  يلتٞٞ  
ٔين يلفرع ي  ٦ه  يلت  تع ٣ يلاعرٌْ ٦ي  عٕ ٦آل٢ ٦يلل٦يس  ٦يلعه٢ يلفعٞر٢  ٦د٢ٞ شٞ ن  ٔيههر ي  م

  2فرع ي ٦يعته٦ْسو ٦لد٤ تد٤٦ ييعرلمر ييعر٢ يه٢ يلن٤ْ يلآلره ييلابي و ي٤ يع نو يه٢ يلنْيسي يل
ٟٔ يلت  يع نمر يه٢ يلنْيسي  يٓي يرلنْيسي يلفراهي تع ٣ يلاعرٌْ ٦ ياامر ٦يلاب٢ يليمر ٦بر   يلنعر
ٟٔ يم  تفع٢ عدٖ ع نمٞر ي٨ عدٖٞ نٞر تع ٣ٞ ن٤ٞ  يلفرع ي ٦لدسمر ا تعن٢ بنهتعع هٓأ يلنعر
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ٔيتمٞر ينٔ يلآلسي ٦يلت  تطه٠ لم ٍٕ ط٦ْْٞ نع ر يلاعرٌْ يلط٠ دنر ي  يلنْيسٞي يلفرعٞ ي لدسمٞر تآلٞر٦
ٌٔ يلفا٠ ييمر.  يلصطيطي يلع ييعر٢ نعرٌْ لمر ٦لٓل١ انيٍ برلنْيسي يلفراهي لدل

ٔيب  يٞٞ  يه٢ٞٞ يلنْيسٞٞي يلفراٞٞهي  غيٞٞٔ يسم٣ٞٞ ل٣ٞٞ يتناٞٞد٦ي بشٞٞ ن ن٤ٞٞ ت ١ٞٞ يايعٞٞر٢ »٦يه٢٦ٞٞ يلفٞٞر
ٔيْيتم٣ٞٞ سط٧٦ٞٞ شٞٞ ن نٞٞر ٔينٞٞي ي٦  ٦لد٤ٞٞ نٞٞرل٦ي بم٦ٞٞيه٣ ٦يف ٕلٞٞي ي٦ د ٔيٙ يه٢ٞٞ يلآلره يٞٞي ينٞٞر نس ن٤ٞٞ يغٞٞ

غ بي ي٦ غئ ٓل١ ٦آلع ٦ي ييعرلم٣ د مر ٦ ٦يه٣ ناٌْْ سط٦هر يايعٞر٢ هٞٓأ يلنْيسٞي هٞ  ييعٞر٢ يه٢ٞ 
ٔين يلتٞ  يعته٦ْٞسمر يهٞٚ ٦يه٢ٞ هٞٓأ  يلآلره يي ٦ي   م٣ دا   م٣  ٦يسنر يبرْل٤٦ يه٢ يلآلره يٞي بٞر 

ي٤ يلنْيسٞٞي يلفراٞٞهي تتف٠ٞٞ نٞٞل يلنْيسٞٞي  1«٢ يلاٞٞعرٌْ يصٞٞ .يلنْيسٞٞي يلفراٞٞهي لٞٞيٖ ٦يطْٞٞ نٞٞسم٣ يسٞٞر
يلآلره ي ي  د٤٦ ييعرلمر ه  سفٖ ييعر٢ يلآلره يي ٦لدسمر ت ت ٟ عسمر ن٤ٞ آلمٞي ي٤ يه٢ٞ يلنْيسٞي 
ٔي٤٦ٞٞ يلاٞٞعرٌْ يلطهيهيٞٞي ٦ا ياٞٞع٤٦ يليمٞٞر ب٢ٞٞ د٢ٞٞ نٞٞر يع ن٦سٞٞو ه٦ٞٞ يلاٞٞعرٌْ يلنرْيٞٞي  يلآلره ٞٞي ا يع

ٕيو ي  ي  طي٤ ي٤ يلنْيسي يلفر ٟٔ يلاعرٌْ يلطهيهيي ٦لد٤ ا تعن٢ ل ٦ص٢٦ يليمر ٦تعن٢ٞ يل اهي تع
ٔيدمٞر ل طا٤ٞ  ٦بٞٓل١ يٞر٤ يه٢ٞ هٞٓأ  ٔتدرً د٢ نٞر ه٦ٞ  بٞيا ع ٞع نٞل ع نمٞر برسٞو  بٞيا ٦يْ ع ع ي
يلنْيسي درلنسريهي٤ ن٤ يورٍ يلسرٖ يلٓي٤ يع ن٤٦ يلط٠ ٦يعته٤٦ْ بو ٦لدسم٣ يتمر٦س٤٦ ي  تطهيهو 

 برلعن٢ يلصرلا 

 مبتذلة8 المدينة ال-1

ٔين يه٢ٞٞٞ يلنْيسٞٞٞٞي  ٔين يه مٞٞٞر ٦ييعٞٞٞٞرلم٣ يٞٞٞ  يلنرعٞٞٞ  نٚربهٞٞٞٞي   ٦هٞٞٞ  يلنْيسٞٞٞي يلتٞٞٞٞ  درسٍٞٞٞ ي
ٔين ٦ياٞٞرْ  ٕيٟٞٞ ي  يلفرعٞٞ ي ٦ييعٞٞرلم٣ غيٞٞٔ يسمٞٞر تبْٞٞلٍ ٦تط٦لٍٞٞ ع٤ٞٞ هٞٞٓأ يلطٞٞر٢ ياٞٞرْ بٞٞي٤ يه مٞٞر 

ٟٔ يه مٞر يلاٞٞعرٌْ يلطهيهٞي يٞ  يلنرعٞٞ   2ياعنٞر٢ ٦يايعٞر٢ ي٤ يلنْيسٞي يلنبْلٞٞي هٞ  ت ١ٞ يلتٞٞ  عٞ
ٕن٤ تبْٞٞلٍ ٦  ٦ٔٔ يلٞٞ ٔين ٦ييعٞٞر٢ يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي ٦لدسمٞٞر نٞٞل نٞٞ ٔيوم٣ٞٞ ٦ييعٞٞرلم٣ هٞٞ  سفٖٞٞ ي درسٍٞٞ م

٦تط٦لٍ ن٤ نْيسي يرع ي يلع نْيسي نعرٌْ لمر ٦لد٤ نل ٓل١ يم  ت ت ٟ ع٤ يلنْيسي يلآلره ي 
ٔين ٦يلنبٞٞرْى يلفرعٞٞ ي يٞٞ  يلنرعٞٞ   ٦ينٞٞر يلآلره ٞٞي ياسمٞٞر آلم ٍٞٞ د٢ٞٞ شٞٞ ن  يٞٞ  د٦سمٞٞر ع نٍٞٞ ي 
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ٕن٤ يلآلم٢ٞٞ ٦يلعٞٞ ٢ ٦يتبعٍٞٞ يرع٢ٞٞ آلمٞٞ   ٦ٔٔ يلٞٞ ترنٞٞر  لمٞٞٓي يهْٞٞ اٞٞرْ يٞٞ  هٞٞٓأ يلنْيسٞٞي نٞٞل نٞٞ
 شم٦يتمر ٦يه٦يومر .

ٔيب  طيَٞ يسٞو دٞر٤ يشٞئ بٞو  ٔأ يي ٤٦ٚ يم٦ ن٤ يبتدرٔ يلفر ي٤ هٓي يلس٦ٜ ن٤ يلن٤ْ ل٣ يٓد
 .1يلع يه٢ يلنآل٤٦ ٦يل  عي يلٓي٤ ياٍْ يعتهرْيتم٣ ي  يلعصٔ يل٨ٓ عرٗ ييو 

ٌٔ نسمٞر  ٦لٞو تعٞرلع  ٦ي٤ لفٛ يلتبْي٢ ٔم٤ يٞ  يدلٞٔ ن٤ٞ نٞ ْٔ يٞ  يلهٞ ٦ن٤ٞ يتب٢ْٞ يلدفٞٔ » ْٞ ٦
يا ن٤ ٛ ٣ ل٣ ب٢ْ طاسر بعْ ا٦ٞن يٞرس  » . ٦دٓل١  ٦لو تعرلع2«برنينر٤ يهْ ع٢ ا٦ين يلابي٢

ٔطي٣  .3«غف٦ٔ 

ٔيب  ل٣ٞ تد٤ٞٞ ته يْٞٞي  ي ٤٦ٞٞٚ ب٢ٞٞ درسٍٞٞ ن٤ٞٞ  ٦بمٞٓي يٞٞر٤ تاٞٞنيرٍ بعٞٞٙ يلن٤ْٞٞ يلآلره ٞٞي ل فٞٞر
ٔأ يل ر٘ ي٨  يسمر درسٍ نات٦طرٌ ن٤ يلبيوي ياا نيي يلتٞ  عٞرٗ ييمٞر ٦ن٤ٞ آلنيٞل يلنٛٞرهٔ يد

لي٢ٞ م ٞٔ ع ٞع ٓل١ٞ يٞر٤  يلت  شرهْهر عسْنر در٤ يتسه٢ ي  يلب ْ ياا نيي ن٤ ب ْ يلٞع م ٞٔ ٦ْ
ٔي٣ يٞٞ  دليٞٞٔ ن٤ٞٞ ي يٞٞرٍ ٦هٞٞٓي نٞٞر يشٞٞئ ع ٞٞع ي٤ يلنع ٣ٞٞ  ٔم٤ يلدٞٞ ْٔ يٞٞ  يلهٞٞ نصٞٞٚ ا يلتبْٞٞي٢  ْٞٞ ٦

ٔأ ٦ي افتو ن٤ صني٣ يلبيوي ياا نيي يم٦ يصي٢ ي  د٢ نعتهْيتٞو ٦لٞيٖ يللرس  در٤ يهتبٖ يي در
ٔي٤ ٦يلبرطلي٤  نه ْ دنر  ي٢ ع يو بعٙ يلنفد

 يلنْيسي يلعرلي:-4

 ٦هٞٞ  يلتٞٞ  ت٤ٞٞٛ بعْٞٞ طيرتمٞٞر يٞٞ  يلاٞٞعرٌْ يلطهيهيٞٞي  ٦لد٤ٞٞ غيٞٞٔ هٞٞٓي ياعتهٞٞرْ  هٞٞ  يلتٞٞ  ا
لل٦ٞٞيس  ٦يٞٞ  يلعه٢ٞٞ يلفعٞٞر٢  ٦يد٤٦ٞٞ ياٞٞئ يه مٞٞر ع ٞٞع يلعهيٌْٞٞ يلصٞٞطيطي يٞٞ  ي  عٕٞٞ ٦آل٢ٞٞ ٦يٞٞ  ي

تس٦يمٞٞرٍ يٞٞ  ٔوياٞٞمر يا٢٦ نن٤ٞٞ ي٦ه٣ٞٞ يسٞٞو ي٦ٞٞطع يليٞٞو ن٤ٞٞ غيٞٞٔ ي٤ يد٤٦ٞٞ دٞٞٓل١ ٦تاٞٞتعن٢ هٞٞٓأ يل
ٌٔ ن٤ نعرْيٍ 4 ٦يلو ٦ييعرلو ٦ه٦ يلعدٖ ن٤ ٓل١ ان رْعي يه٢ يلنْيسي ب .ي٤ هٓأ يلنْيسي يا ي
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ر  عٕٞ ٦آل٢ٞ ي٦ يٞ  يلل٦ٞيس  ٦يلعه٢ٞ يلنْيسي يلفرع ي  يعتهرْيتمر د مٞر يراٌْٞ ا٦ٞين يٞ  ياعتهٞرْ بٞ
ٔي عرا  طيَ ي٤ٛ يسو ي٦طع يليو لد٤ ي  يلطهيهي ي٤ هٞٓي  ٦ٔ ٔويامر ن رْعر ن  يلفعر٢  ٦يد٤٦ 

ٔه٣ يانٔ ه٦ بعيْ عنر ي٤ٞٛ بعْٞ يلاٞنرن  ٦ييعرلٞو طيَٞ با ٦يلٞو ع٤ٞ ياٙٔ  يي ٞرْٜ يلسٞرٖ ٦ي ٞ
و ن ١٦ٞٞٞ يتنيٕٞٞ بٞٞ م٣ ٦ د٢ٞٞ نٞٞٞري٤ ن ١٦ٞٞ هٞٞٓأ يلن٤ْٞٞ نعٞٞٞرٌْ لن ١٦ٞٞ يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞٞ ي  يٞٞ  ييعٞٞرل

ٔي ٔيراٞٞرٍ يلن٤ْٞٞ يلفرعٞٞ ي .ي٤ هٞٞٓأ يلنْيسٞٞي ييعٞٞر ن٤ٞٞ ريلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي  ٦طتٞٞع  اٞٞرتم٣ نعٞٞرٌْ ل 
ٔيتٞٞو يل رصٞٞي ٦ا سآلْٞٞ لمٞٞر ي٨ ٓدٞٞٔ عسْٞٞ  ٔيب  ٦هٞٞ  ن٤ٞٞ صٞٞني٣ يبتدر ْٔ بمٞٞر يلفٞٞر ٔيٍ يلتٞٞ  يسفٞٞ يبتدٞٞر

٠ ع ٞٞٞع يصٞٞٞطرً سمٞٞٞر ن٤ٞٞٞ ٦طٞٞٞ  يلبيوٞٞٞي يااٞٞٞ نيي  طيَٞٞٞ ي٤ د٢ٞٞٞ ي٦صٞٞٞريمر تسٚبٞٞٞ يي ٤٦ٞٞٞٚ ا
ٔتدٞرً يلنعرصٞ  ٦يد٤٦ٞ آلرطْٞي٤  ٦دنلٞر٢ ع ٞع  يلْعر٧٦ يلنع  ي يلٓي٤ يْٞع٤٦ يلٞع يلنآل٤٦ٞ ٦ي

ٔيب   ْٞٞٞ  ٔأ  تٞٞٞالٔٓل١ٞٞٞ يٞٞٞر٤ يلفٞٞٞر يلتٞٞٞ  درسٍٞٞٞ تْٞٞٞع  ي٤ يانٞٞٞر٣ ي٦ٞٞٞطع يليٞٞٞو   برناٞٞٞنرعي يييٞٞٞ  عصٞٞٞ
ٔيأ ٧ٔ يلن ١ٞٞ ٦ياٞٞنعو ينٞٞر يانٞٞر٣ ياٞٞنعو ٦ا يٞٞ ٠ٔ بيسٞٞو ٦بٞٞي٤ يلسبٞٞ  ي٤ يلسبٞٞ  يٞٞ ياٞٞتنْ  . لهْٞٞ ٦1يلفٞٞر

ٌٔ يلنْيسٞٞي يلعٞٞرلي ن٤ٞٞ صٞٞني٣ يلبيوٞٞي يااٞٞ نيي ٦ن٤ٞٞ يلنآلتنٞٞل يل٨ٓٞٞ عٞٞرٗ ييٞٞو  يلنع ٣ٞٞ يللٞٞرس  يدٞٞ
ٔتدٞرً  ٔأ ٦دٞر٤ يدلٞٔ ييٞو يه٢ٞ يلعٞ ٢ يلٞٓي٤ يْٞع٤٦ يلٞع يلفاٞرْ ٦يط  ٤٦ٞ ي ٦يلعصٔ يل٨ٓ عرصٞ

ٔي٠ٞ يلم٧ْٞ   رصٞي دٞر٤  ٔهر ٦يعٞ ٤٦ يلسٞرٖ ع٤ٞ  ٚ يادبٞٔ  يلتٞالئيلنعرص  ٦يعن ٤٦ ع ٞع شٞ
يل٦ٞطع ٦ياٞٞنل يلن ١ٞ عدٖٞ يلسبٞٞ   يت هٞعنرعٞي يااٞنرع يي يلتٞٞ  درسٍٞ تعتهْٞ بٞٞر٤ يانٞر٣ ع يٞو آل

ٔي٣ ده٦لٞو تعٞرلع ٔي٤ يلدٞ ْٔ لفٞٛ يلٛٞ ٢ يٞ  دليٞٔ ن٤ٞ ميٞرٍ يلهٞ ٔيأ ٦يانعو  ٦ ْٞ ٦ ٦ن٤ٞ :» يل٨ٓ ي
ٔا و ٦يلي٣٦ يا ٔ يهْ ٢ٛ ٛ ا بعيْٞي يْٞع٦ي ن٤ٞ :» ٦ ٦لٞو دٞٓل١ 2«يدفٔ بر  ٦ن ودتو ٦دتبو ٦

ٔأ ٦نٞٞر ا٤٦ْ ي  ٦هٞٞٓأ هٞٞ  آلنيٞٞل يلن٤ْٞٞ يلنعٞٞرٌْ  3«يسفعٞٞو ٓل١ٞٞ ه٦ٞٞ يلعٞٞ ٢ يلبعيْٞٞ  نٞٞرا يعٞٞ
ٔيب   ْٞٞٞ آلع٢ٞٞٞ لد٣ٞٞٞ نْيسٞٞٞي صٞٞٞفي تتنيٕٞٞٞ بمٞٞٞر طاًٞٞٞ ن٦ عمٞٞٞر ن٤ٞٞٞ  ل نْيسٞٞٞي يلفرعٞٞٞ ي  طيَٞٞٞ ي٤ يلفٞٞٞر

تسشْ يلاعرٌْ يلطهيهيي ب٢ يسمر تاٞع  يلٞع يس٦ٞيٜ ن ت فٞي  يلاعرٌْ يلنٛس٦سي   طيَ يسمر آلنيعر ا
ٔيب ن٤ٞٞ يلاٞٞٞعرٌْ يل  نٛس٦سٞٞٞي ٦تتنيٕٞٞٞ بصٞٞفرٍ يلآلمرلٞٞٞي ٦يلفا٠ٞٞٞ ٦يلتب٢ْٞٞٞ ٦يلٛٞٞ ٢ طيَٞٞٞ يه٢٦ٞٞٞ يلفٞٞٞر
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ْٔيوي:» ْٔيوي يدابتم٣ هيورٍ سفايي  ٦نعسع ٓل١ٞ  1«٦ينر يه٢ ارؤ يلن٤ْ ير٤ ييعرلم٣ لنر درسٍ 
ل١ٞ باٞٞبً ياعنٞٞر٢  ي٤ د٢ٞ يلعنٞٞر٢ يلفرعٞ ي  ه٢ٞٞ يلنْيسٞٞي يلفرعٞ ي تداٞٞبم٣ هيوٞي سفاٞٞيي آليٌْٞٞ ٦ٓ

ا٦سمر بعيْي ع٤ يلفا٠ ٦يل  بي ٦يلآلم٢ ب٢ ه  يعنر٢ ياع٤٦ ن٤ٞ   لمٞر يلٞع يلفرع ي يلت  ينرٔ 
ٕيوفٞٞي دنٞٞر ه٦ٞٞ يلطٞٞر٢ عسْٞٞ يه٢ٞٞ يلن٤ْٞٞ يلآلره ٞٞي يلٞٞٓي٤  ب ٦ٝٞٞ يلاٞٞعرٌْ يلطهيهيٞٞي ٦لياٍٞٞ يلاٞٞعرٌْ يل

 .يوي ا٤ د٢ يعنرلم٣ ييمر ش ن آليْيعنرلم٣ تدابم٣ سفايي ايوي ٦هيورٍ ا

ٔي ي٤ النوابت او نوائب المدن8 -5 ب  ل٣ يدتف  بٞٓدٔ يلن٤ْٞ يلنعٞرٌْ ل نْسيٞي يلفرعٞ ي يلفر
ٔيْ ن٤ يه٢ يلنْيسي يلفرعٞ ي ي٦صٞف٤٦ بنٞر ت٦صٟٞ بٞو هٞٓأ يلن٤ْٞ ن٤ٞ  ب٢ دٓل١ ٓدٔ ي٤ هسر١ يي
ٔيهه٣ٞٞٞ  طيَٞٞٞ د٦ٞٞٞسم٣ غيٞٞٞٔ ناٞٞٞتطهي٤ ل اٞٞٞعرٌْ يلتٞٞٞ  يطصٞٞٞ ٤٦ ع يمٞٞٞر يٞٞٞ  يلنْيسٞٞٞي يلفرعٞٞٞ ي ا٤ ي

ٔين ٦ييعر٢ يه٢ يلنْيسي يلفرع ي ٦ههان يلس٦يوً ينل ٤٦ٞ يٞ  يلنْيسٞي يلفرعٞ ي   ٦2ييعرلم٣ نعرٌْ  
بعٞٙ يلاٞٞنرٍ يلتٞ  تتنيٕٞٞ بمٞٞر نعٞرْيٍ يلنْيسٞٞي يلفرعٞ ي طيَٞٞ ي٤ د٢ٞٞ ي ٦ٞيلم٣ ٦ييعٞٞرلم٣ عدٖٞٞ 
ٔبٚ  ٔدي بٞي٤ يه٢ٞ يلنْيسٞي يلتٞ  تٞ آل٤٦ ع٤ يله٦يعْ ٦يله٦يسي٤ يلنشت يه٢ يلنْيسي يلفرع ي اسم٣  ر

ٔيْ يٞ  يلنْيسٞي يلفرعٞ ي  ٌٔ يلتٞ  بيسم٣ يندرسٞي هٞهان يايٞ ٜٔ نل٢ٞ ياعشٞرً يلعٞر درلش١٦ٞ بٞي٤ يلٕٞ
ٔيب  ي٨ هٞٞهان  تسن٦ٞٞ ٦تفاْٞٞ يلٕٜٞٞٔ ٦يآلًٞٞ يلٞٞت  ٘ نسمٞٞر ل نطريٛٞٞي ع ٞٞع سن٦ٞٞأ ٦ ْٞٞ صٞٞسفم٣ يلفٞٞر

 يلس٦يبٍ يلع يصسر نتعٌْْ نسمر:

٦ه٣ٞٞ صٞٞسٟ نتناٞٞد٤٦ بر يعٞٞر٢ يلتٞٞ  يسٞٞر٢ بمٞٞر يلاٞٞعرٌْ  غيٞٞٔ يسم٣ٞٞ لٞٞيٖ  يلنهتسص٤٦ٞٞ:-ن
ٌْ ب٢ شٞ ن ي ٞٔ ننٞر يآل٦ٕٞ ي٤ يسرلٞو ياساٞر٤ برلفعٞي ي ن٤ٞ يهص٤٦ْ بنر يفع ٦سو ن٤ ٓل١ يلاعر

ٔيراي ي٦ ٔيني ي٦  ٤٦ٔ يلصسٟ يا٢٦ ن٤  3يارٔ ي٦ غئ ٓل١  د ي٤ ههان يلنهتسص٤٦ ٦يلٓي٤ يعتب
يلس٦يبٍٞٞٞ ه٣ٞٞٞ يشٞٞٞ ر٘ ياٞٞٞع٤٦ سط٦ٞٞٞ يايعٞٞٞر٢ ٦ياعنٞٞٞر٢ يلفرعٞٞٞ ي ٦لد٤ٞٞٞ ٓل١ٞٞٞ لٞٞٞيٖ ه٦ٞٞٞ نبت ٞٞٞره٣ 

ٔين ت ١ٞٞ ياعنٞٞر٢ ب٢ٞٞ ي٤  صْٞٞه٣ ه٦ٞٞ شٞٞ ن  ي ٞٞٔ ٦يتنل٢ٞٞ يٞٞ  سٞٞي م٣ ي٦ طص٦ٞٞلم٣ ع ٞٞع يلطهيهٞٞ  ٦
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ٌٕ يٞٞٞ  يلنآلتنٞٞٞل ي٦ طتٞٞٞ   ٔينٞٞٞي ٦يلندرسٞٞٞي يلننيٞٞٞ ٦ٌٔ ٦يلياٞٞٞرٔ ٦تطهي٠ٞٞٞ يلد يدبٞٞٞٔ  ْٞٞٞٔ نند٤ٞٞٞ ن٤ٞٞٞ يللٞٞٞ
ٔوراي.  يل٦ص٢٦ يلع يل

 

 ٦يلصسٟ يللرس  يتنل٢ ي :

ٔيٞي: ٦ه٣ٞٞ صٞسٟ ن٤ٞٞ يلس٦يبٍٞ يد٤٦ٞٞ لٞٞو ه٧٦ٞ يٞٞ  شٞ ن ن٤ٞٞ غريٞرٍ يه٢ٞٞ يلآلره يٞٞي -ً يلنط
ٔيول يلنْيسٞٞي ٦ن تمٞٞر ن٤ٞٞ ٓل١ٞٞ ييعنْٞٞ يلٞٞع يلفٞٞرٛ ٦يعٞٞل يلاٞٞسي ٦ي ر٦ي ٞٞو يٞٞ  ٦صٞٞريرأ  ينسعتٞٞو نسٞٞو شٞٞ

 1يلتا٦ي٢ي٦يي٠ ه٦يأ ٦يطا٤ ٓل١ يلش ن بٓل١  ر٦لمر ع ع نرسييت

ٔي٤٦ْ تطهيهمر ٦لد٤ يآل٤٦ْ يٞ   ٦ٕيٍ ٦يه٦ين ي ي٤ هٓي يلس٦ٜ ن٤ يلس٦يوً يش ر٘ ين د٤٦ س
ٔغبٞٞرٍ ٦هٞٞٓأ  ٔيهم٣ يلٞٞع ٓل١ٞٞ ط٦ٞٞيآلٕ تعٞٞيهم٣ ن٤ٞٞ ي٤ يطهه٦ٞٞي ت ١ٞٞ يل يلط٦ٞٞيآلٕ تتنل٢ٞٞ يٞٞ  يله٦يعْٞٞ ٚٞٞ

ٔيْ يلنآلتنٞل ٦تنٞسعم٣ ن٤ٞ  ٔيبٞٚ بٞي٤ آلنيٞل ييٞ ٦يله٦يسي٤ يلت  ٦ععمر يه٢ٞ يلنْيسٞي يلفرعٞ ي لتد٤٦ٞ 
ٔيهٞي تا٦ي٢ٞ  ٔيْ هٓي يلصسٟ ن٤ يلس٦يبٍ ييٓهب٤٦ يلٞع ٚ ٦ٔي ي   ٚع يه٢ يلآلره يي دنر ي ي٤ ياي

ٔي٤٦ د ٣ ٦يععمر ن٤ٞ يآل٢ٞ ب ٦ٝٞ  ٕيف٤٦ ٦يط ٔيول ٦يله٦يعْ ٦ي غريٞرتم٣ يلتٞ  يصٞب٤٦ يليمٞر ت ١ يلش
 ٦س٦ٜ ي ٔ ن٤ يلس٦يبٍ ٦ه٦:

ٔ ٞٞي:-ُ ٔي لا٦ٞٞن  ٦ه٣ٞٞ يلٞٞٓي٤ ا يلنر ٔيٟٞٞ يلفٞٞرٛ ٦يعٞٞل يلاٞٞسي ٦ي ر٦ي ٞٞو ٦لد٤ٞٞ سٛٞٞ يهص٤٦ْٞٞ تط
ٔيول يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي ع ٞٞع غيٞٞٔ نهصْٞٞ ٦يعٞٞل يلاٞٞسي  ٔه٣ يٞٞرسم٣ يفمن٤٦ٞٞ شٞٞ يمنم٣ٞٞ ٦سهصٞٞر٤ تص٦ٞٞ

ٔويٖ يا٢٦ ييع ٦ي ٦ْ  ُٔ ع٤ نهصْ يل ٦ٔييتصئ ييعرلم٣  ر  ٤2 ي٤ يشع

ٔويٖ  ي٤ هٞٞٓي يلصٞٞسٟ ه٣ٞٞ يشٞٞ ر٘ ا  ٔي٤٦ٞٞ يلاٞٞسي ٦يله٦يعْٞٞ يلطهيهيٞٞي يلتٞٞ  ٦عٞٞعمر يلٞٞ يع
ٔي٤٦ٞٞٞ يلاٞٞٞس٤  ٞٞٞي يلٞٞٞٓي٤ يط ٔي يا٢٦ ل نْيسٞٞٞي دنٞٞٞر ه٦ٞٞٞ يلطٞٞٞر٢ برلساٞٞٞبي ل نهتسصٞٞٞي٤ ٦لٞٞٞيٖ نل٢ٞٞٞ يلنط

 ٦ٞي٢  ٦يله٦يسي٤ بنر تم٧٦ يسفام٣   ٦لدسم٣ يايه٤٦ يمنمٞر  سم٣ٞ لٞيٖ لْٞيم٣ يلتص٦ٔٞ يلصٞطيا ا
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ٔويٖ يا٢٦ ييٛ ٤٦ٞٞٞ ٦ه٣ٞٞٞ ا٦  ُٔ ع٤ٞٞٞ  صْٞٞٞ يلٞٞٞ  يلفٞٞٞرٛ ٦يعٞٞٞل يلاٞٞٞس٤ ٦بٞٞٞٓل١ تصٞٞٞئ ييعٞٞٞرلم٣  ٞٞٞر
٤٦ٔ بٓل١.    يشع

ٕيف٤٦ : -ْ ٔين ٦ي ر٦ي٢ ٦يعل يلاسي ا٦ٞين يينٞر بٞي٤ يسفاٞم٣ ي٦ يلن ٕييٟ ي ٦ه٣ يعن٤٦ْ يلع ت
ٔين ٦ه٣ ع ع يس٦يٜ: ٔه٣ طيَ ي٤ لْيم٣ ت ي   رٚور لر  بي٤ غي

ٔي٨ ٦يس شْٞٞٞ ياراٞٞٞر يلط٠ٞٞٞ ٦لد٤ٞٞٞ نشٞٞٞد تم٣ يٞٞٞ  يلت ي٢ٞٞٞ يل ٞٞٞرٚ  ينٞٞٞسم٣ ن٤ٞٞٞ ا يصٞٞٞٔ ع ٞٞٞع 
 ٦ههان يند٤ يص طم٣.

ٔتبٞٞٞي  يمْٞٞٞيم٣ تطهي٠ٞٞٞ يل  بٞٞٞي ٦يهْٞٞٞيٟ  ٔيع٦ٞٞٞي ن ٕيٟٞٞٞ طتٞٞٞع ٦ي٤  ٞٞٞع يلت ٦نٞٞٞسم٣ ن٤ٞٞٞ يصٞٞٞٔ ع 
يلآلره يي عرني ٦ه٣ٞ ا يطب٤٦ٞ ي٦ ياٞنع٦ي نٞر يه٨٦ٞ يلاٞعرٌْ ٦يلط٠ٞ يٞ  يلسف٦ٖٞ ين٦ٞ فم٣ ع٤ٞ يم٣ٞ 

ٔئ ٦ليٖ ع٤ آلم٢ ٦ا٦ن يم٣.  ٦يص

ن٤ يٓسً ا لا٦ن سيي ٦لد٤ لهص٦ٔ ي  يٓهرسم٣ ع٤ٞ تص٦ٔٞ يلطهيهٞي ٦برلتٞرل  لا٦ٞن ٦نسم٣ 
 .1يمنم٣

ٔين يه٢ٞٞ يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي  ٕيٟٞٞ نفٞٞرهي٣ ٦ي ٦ٞٞي٢ ٦م ٔيٟٞٞ ٦ت ٦هٞٞهان يلصٞٞسٟ يعن٤٦ْٞٞ ع ٞٞع تط
ٕيٟٞٞ ٦تط٦ي٢ٞٞ نعتهْٞٞيتم٣ ن٤ٞٞ ييعٞٞر٢ ٦ي ٦ٞٞي٢ يه٢ٞٞ  ٔه٣ ييعن ٤٦ٞٞ ع ٞٞع ت ل١ٞٞ ينٞٞر بيٞٞسم٣ ي٦ ع٤ٞٞ غيٞٞ ٦ٓ

ٕيف٤٦ ع٤ يس٦يٜ: يلنْيسي يلفرع ي يلع  شبيمي باعنر٢ يه٢ يلآلره ي ٦ههان يلن

٤٦ْٔ يهٞٚ يلط٠ٞ ٦يلاٞبي٢  ٔن٨ ي٨ ي٤ هٞهان يٞ ٤٦ٔ ع ٞع  ينسم٣ يل ئ نعرس٤٦ْ يلٓي٤ ا يصٞ
ٔتبٞي يلط٠ٞ ٦نٞسم٣  ٔيعم٣ٞ يلٞع ن ٔي٨ يلصٞطيا ٦ يل٨ٓ يطههو يمٓي يلس٦ٜ يند٤ يص طو ٦ي سرعم٣ برل

ٔيٟ ٦طتٞع ٦ي٤ ٦صٞ  ٕييٟ ٦يلتط ٦ي يلٞع يلطهيهٞي يتبهٞع ْيونٞر غٞريتم٣ هٞ  تطهي٠ٞ ن٤ يعنْ يلع يلت
ٟٔ يلاٞٞبي٢ يل٨ٓٞٞ  يلتف٠٦ٞٞ ٦ياستصٞٞرٔ ٦آلنيٞٞل يهْٞٞيٟ يلآلره يٞٞي عرنٞٞي ٦ه٣ٞٞ ا يطب٤٦ٞٞ اٞٞنرٜ ي٦ يعٞٞ

 يه٨٦ يسفام٣ ع ع ب ٦ٝ يلاعرٌْ يلطهي
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ل١ٞٞٞ لعآلٕٞٞٞ   ٔين يه٢ٞٞٞ يلنْيسٞٞٞي يلفرعٞٞٞ ي ٤٦ْ يلهصْٞٞٞ نٞٞٞسم٣ ٦ٓ ٕيف٤٦ٞٞٞ ي ٦س٦ٜٞٞٞ ي ٞٞٞٔ نٞٞٞسم٣ ن٤ٞٞٞ ي
ٔهر  ٦لا٦ن يمنم٣.يٓهرسم٣ ع٤ ب ٦ٝ يلطهيه  ي ٦تص٦

١ٔ شٞٞ ن صٞٞر٠ْ  ياغنٞٞرٔ يلآلمٞٞر٢: -٥ ٤٦ٔ يسٞٞو لٞٞيٖ يينٞٞر يْٞٞ ٦هٞٞٓي يلصٞٞسٟ ه٣ٞٞ يلٞٞٓي٤ يٞٞ
١ٔ ش ن يم٦ دٞرًٓ ي٤ هٞٓي يلس٦ٜٞ ن٤ٞ يلس٦يبٍٞ يل٨ٓٞ يدًٞٓ د٢ٞ شٞ ن ٦ا  1يص  ٦ي٤ د٢ ن٤ يْ

ٔي نٞر يم٦ٞ دٞرًٓ يم٣ٞ يشٞدد٤٦ يٞ  د٢ٞ شٞ ن  ١ٔ ي٦ يع ٣ٞ ينٞ يص٠ْ ي٨ ع ٣ ٦يتم٣ ي٤ د٢ ن٤ يْٞ
ٔويٖ يا٢٦ طتع   ي  يله٦يسي٤ ٦يلاس٤ يلت  يععمر يل

ٔيب   ٞٞرو :  يلبميني٤٦ٞٞ: -٦ يٞٞرلبميني٤٦ بٞٞرلٚبل ليا٦ٞٞي نْٞٞسيي٤  ٦ا تد٤٦ٞٞ لم٣ٞٞ »٦يصٞٞفم٣ يلفٞٞر
يآلتنرعٞٞرٍ نْسيٞٞي يصٞٞ  ب٢ٞٞ يد٤٦ٞٞ بععٞٞم٣ ع ٞٞع نلٞٞر٢ نٞٞر ع يٞٞو يلبمٞٞرو٣ ياساٞٞيي ٦بععٞٞم٣ نلٞٞر٢ 

ٔ ي٤  يلبمٞٞرو٣ يل٦طشٞٞيي  يٞٞبعٙ هٞٞهان نلٞٞر٢ يلاٞٞبرٜ ي ٞٞٓل١ ي٦آلْٞٞ ٨ٔ نتفٞٞ ٔي ييٞٞو ن٤ٞٞ يٞٞا٨٦ يلٞٞع يلبٞٞ
ًٔ يلن٤ْٞ  ٦نٞٞسم٣ ن٤ٞٞ ا ياد٢ٞٞ يا يل ط٣٦ٞٞ  ٦ي٦آلْٞ يٞٞيم٣ ن٤ٞٞ يا٦يمٞٞر نآلتنعٞي٤  ٦نٞٞسم٣ ن٤ٞٞ يٞٞا٨٦  ٞٞ

 2«يلسيوي ٦نسم٣ ن٤ يا٨٦ يلع يلسبرٍ

ٔني٤  ٔينٞي يل٨ٓٞ يشٞتن٢ ع ٞع يلنآلٞ ٔيب  ب٦صفو هٓي ل بميني٤٦ يهصْٞ بٞو نآلتنٞل يلآل ي٤ يلفر
٠ٔ ٦ي ٤٦ٔ نآلتنعرٍ يلن٤ْ  يمٓي ي  يلنْي٤ ٦ع ع  ٚرٜ يلٚ ٔط٢ يلٓي٤ ياتعن ل ص٦٘ ٦يلب٦ْ يل

ٔي ع ع ارؤ يلن٤ْ ٦ه٣ ليا٦ي يسراٞر بٞرلنعسع يلنفم٣٦ٞ اسم٣ٞ ع ٞع نلٞر٢ ع يٞو  يلس٦ٜ ه٦ يدلٔ عٔ
 يلبمرو٣ ياسايي ٦بععم٣ درلبمرو٣ يل٦طشيي يم٣ ليا٦ي نْسيي٤.

ٔو يٖ يا٢٦ يٞٞ  هٞٞٓأ ي٤ ين٤ٞٞ ٦اٞٞ ني يلنآلتنٞٞل ٦ت٦ٞٞيئ يانٞٞر٤ ه٦ٞٞ ن٤ٞٞ ياراٞٞيرٍ عن٢ٞٞ يلٞٞ
ٔيب :  ٔويٖ يلنْيسي يلسربتي ٦يش رلم٣ »يلنْيسي ٦يتعا ٓل١ ي   ٢٦ يلفر ين٤ يآل٢ ٓل١ ٦آلً ع ع 

ٔيآلٞو ن٤ٞٞ يلنْيسٞي ي٦ بعه٦بٞٞي ي٦ بطباٞٞو  ي٦  ٦عٞ ُ د٢ٞٞ صٞسٟ نٞٞسم٣ بنٞر يصٞٞ طو  رصٞي ينٞٞر با 
ٔيٟ ي  بعٙ ياعنر٢ ٦ي٤ ل٣ ياع٦ي يليو ٔيْ يلنع ٣ يللرس  ي٤ ي٦عا   3«بتص يسٞو ٦يآلًٞ ٦هسر ي
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ٔويٖ يلنْيسٞي يلفرعٞ ي  يلس٦يبٍٞ( ي٤ يعٚٞ  يهتنرنٞر برل ٞر لٞت  ٘ ن٤ٞ د٢ٞ يس٦ٞيٜ  ٨ٔ ع ع  ٦ٔ ع
ل١ٞٞ ينٞٞر باصٞٞ طم٣  ي٦ بعهٞٞرً ن٤ٞٞ ا يآل٨ْٞٞ ييٞٞو  ٔي ع ٞٞع يلنآلتنٞٞل ٦ٓ يلس٦يبٍٞٞ يلتٞٞ  تشٞٞد٢  ٚٞٞ
ٔه٣  ٦ٔ ل١ٞ ل ٞت  ٘ ن٤ٞ شٞ ٔبنر طتع يلسفٞ  ٦يابتعٞرْ د يٞر ع٤ٞ يلنْيسٞي ٦ٓ ياص ِ ي٦ يلطبٖ ي٦ 

 ْه٦.٣نفرا

ٔيْٞٞ ي٤ يبٞٞي٤ ي٤ يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي  ٔأ هٞٞٓأ ياس٦ٞٞيٜ ن٤ٞٞ يلس٦يوًٞٞ دٞٞر٤ ي ٔيب  بٞٞٓد ي٤ عٞٙٔ يلفٞٞر
آلٞٞي ن٤ٞٞ يلدنٞر٢  يرسٞٞو ي٦آلْٞٞ يوٞي شٞٞرٌٓ يمٞهان يله٣٦ٞٞ يلٞٞٓي٤ تد٦س٦ٞي د٢ٞٞ ي ٦ٞٞيلم٣  نمنٞر درسٍٞٞ ع ٞع ْ
ٕيي٤ ي٦  ٦ييعٞٞٞٞرلم٣ سهيعٞٞٞٞر ن٤ٞٞٞٞ يه٢ٞٞٞٞ يلنْيسٞٞٞٞي يلفرعٞٞٞٞ ي يمٞٞٞٞٓأ ياس٦ٞٞٞٞيٜ ن٤ٞٞٞٞ يلل٦يبٍٞٞٞٞ ينٞٞٞٞسم٣ ياستمٞٞٞٞر

ٔيفمر طتع يتندس٦ي ن٤ٞ ي ٕييفمر ٦تط ٔيول ٦ ٦يسي٤ يلنآلتنل يبت ٤٦ ت ٔبصي٤ بش لنهتسصي٤ ٦نسم٣ يلنت
ٔيول ٦نٞٞٞٞسم٣  ٔعٞٞٞٞي يصٞٞٞٞ  نٞٞٞٞل هٞٞٞٞٓأ يله٦ٞٞٞٞيسي٤ ٦يلشٞٞٞٞ ٔيعٞٞٞٞم٣ يل رصٞٞٞٞي ٦يلتٞٞٞٞ  تد٤٦ٞٞٞٞ نتعر تطهي٠ٞٞٞٞ يغ
ٔبص٤٦ٞٞٞٞ بٞٞٞرلنآلتنل دد٢ٞٞٞٞ يمْٟٞٞٞٞ يلسي٢ٞٞٞ ن٤ٞٞٞٞ اٞٞٞٞ نتو ٦يلهعٞٞٞرن ع ٞٞٞٞع يان٤ٞٞٞٞ  ٔني٤ يلٞٞٞٞٓي٤ يت يلنآلٞٞٞ

ٔئ ييو طيَ ٔي ع ع يلسٛر٣ يلعر٣ ٦تمْيْ لطيرٌ يلنآلتنل. ٦يااته  يسم٣ يشد ٤٦  ٚ
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يٓي درسٍٞٞ نعٞٞرْيٍ يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي ت ت ٟٞٞ يينٞٞر بيسمٞٞر ا ٞٞت ٟ يل ريٞٞي يلتٞٞ  تاٞٞعع يلٞٞع 
ٔدي تآلنٞٞل بيسمنٞٞر آلنيعٞٞر  يرلهر ١ٔ بٞٞي٤ تطهيهمٞٞر د٢ٞٞ نسمٞٞر  غيٞٞٔ يسٞٞو ي٦آلْٞٞ  صٞٞر٢ نشٞٞت ا٣ٞٞ يلنشٞٞت

ارؤ يلن٤ْ يلنعرٌْ ه٦ بعْهر ع٤ يلط٠ٞ ٦يلص٦ٞيً طتٞع ٦ي٤ ي ت فٍٞ يٞ  بعٞٙ يلتفرصٞي٢ يا 
ٔيتًٞ ياآلتنٞرع   ٧ٔ يلتٞ  تتنل٢ٞ يٞ  ي٦ا: ت  ٟٞ يلسٛٞر٣ ٦يلت يسمر ت ته  عسْٞ  عٞرير يلنآلتنٞل يلدبٞ

٦يلفا٠ٞٞ  لرسيٞٞر: ي ٞٞت ٟ ن ٦دمٞٞر ع٤ٞٞ ن ١٦ٞٞ يلن٤ْٞٞ يلفرعٞٞ ي  ٦لرللٞٞر: يٞٞ  تنٞٞر٨ْ يه مٞٞر يٞٞ  يلآلم٢ٞٞ
١ٔ ييمٞر  ٔيْهر. ٦هٓأ ه  يل صر٢ يلت  يشت ٌٔ يلع٢ْ يلٚبيع  بي٤ يي ٔيبعر ي  ايرٌْ يد ٦يلع ٢ ٦
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صطيا ي٤ يلن٤ْ يلنعٞرٌْ ل نْيسٞي يلفرعٞ ي تتبٞري٤ يينٞر بيسمٞر يٞ  اٞع  يلٞع 1يه٢ يلن٤ْ يلعرلي
ٕيوفٞي يلنٛس٦سٞي يا ي آل٦ي تطهيهمٞر ن٤ٞ يآل٢ٞ يل٦ص٢٦ٞ يلٞع ت ١ٞ يلاٞعرٌْ يل سٞو نٞل هٞٓي غريي نعيسي ت

١ٔ يينٞر بيسمٞر ٦تآلنعمٞر لت تهٞ  يٞ  سهٚٞي ٦يطٌْٞ  يا ت ٟ يل٨ٓ ي٦آلْ بيسمٞر ياسمٞر لٞو صٞفرٍ تشٞت
ٔبعي  عرير : ٧ٔ ٦يلت  تتنل٢ ي  ي  ٦تعتبٔ هٓأ يلصفرٍ ن٤ يه٣  عرير ياآلتنرعيي يلدب

ٔيتً ياآلتنرع   -1  يلت  ٟ ي  يلسٛر٣ ٦يلت

 ي ت ٟ ن ٦دمر ع٤ ن ١٦  يلن٤ْ يلفرع ي  -2

 تنر٨ْ يه مر ي  يلآلم٢ ٦يلفا٠ -3

ٔيْهر. -4  ٌٔ يلع٢ْ يلٚبيع  بي٤ يي  ٚ ير٤ يد

ٌٔ يلطيٞرٌ يٞ  يلنآلتنعٞرٍ  ٦لسبْن بت٦عيا د٢  ص ي ن٤ هٓأ يل صر٢ طتع تدتن٢ بسر ص٦ٞ
 يلنعرٌْ ل نآلتنل يلفرع٢.

 اوال8 تخمف النظام والتراتب االجتماعي وأصل االجتماع8      

ٔيصر ع ع ٔيب   ْ در٤ ط ٔٔ ي٤ ل ٞسفٖ  ي٤ يلفر ٔتيً يٞ  د٢ٞ شٞ ن يهٞ ٌٔ يل٦طٌْ ٦يلت ٔيٕ يد يب
ٔوراٞي بععٞمر ع ٞع  ٔتيبٞر يٛمٞٔ يٞ   ياسارسيي ٦طٌْ تٛمٞٔ يٞ  يتصٞر٢  ٦يهٞر بععٞمر بٞبعٙ  ٦ت
ٔيتًٞ يع هٞر  بعٙ طيَ تد٤٦ يله٦ٌ يلسرٚهي يع هر ٦يلعرْيي يْسرهٞر  ٦ي٤ يععٞرن يلب٤ْٞ دٞٓل١ ن

ٔوياٞٞ  يل٨ٓٞٞ ت ْنٞٞو ٔتبٞٞي يله ًٞٞ ٦ه٦ٞٞ يلعع٦ٞٞ يل ٔتبٞٞي ياععٞٞرن يلتٞٞ   ن آلنيٞٞل ياععٞٞرن ٦يْسرهٞٞر ن
ٔويٖ يلفرع٢ٞٞ بنلربٞٞي يله ًٞٞ  ٌٔ ع ٞٞع نْٞٞيستمر يلفرعٞٞ ي. يدٞٞر٤ يلٞٞ ت ٣ْٞٞ ٦ا تل ٣ْٞٞ  يٚب٠ٞٞ سفٖٞٞ يلفدٞٞ
ٔويٖ ه٦ٞٞ يل٨ٓٞٞ  ٔتبٞٞي  يٞٞ ٔتبٞٞي يلٞٞع يْسٞٞع ن ٧ٔ ن٤ٞٞ يع ٞٞع ن ٔيهأ ٦يع٦يسٞٞو بنلربٞٞي ياععٞٞرن يا ٞٞ ٦ٕ٦

ٔتبٞٞي يلتٞٞ  تاٞٞٚمر يمٞٞ  تشٞٞب ٔتًٞٞ ندرسٞٞو د٢ٞٞ ٚروفٞٞي يٞٞ  يل يٍ يلٚبيعيٞٞي يٞٞ  يل٦طٌْٞٞ ي يو بٞٞرلن٦آل٦ْ
ٔتيً ٔتيًٞ يٞ  د٢ٞ نٞر ي ٞ٘ نْيستٞو يلفرعٞ ي ٦2يلت ٌٔ يل٦طٌْٞ ٦يلت   لهْ يدْٞ يلنع ٣ٞ يللٞرس  ع ٞع يدٞ
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٦طتع ي  يلن٤ْ يلنعرٌْ ل نْيسي يلفرع ي طيَ يعتبٔ ي٤ هيد٢ ياآلتنرع  ل ن٤ْ يلنعرٌْ ه٦ٞ 
تبٔ يله ًٞٞ ه٦ٞٞ يدن٢ٞٞ ياععٞٞرن دٞٞٓل١ لميد٢ٞٞ يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي يل٨ٓٞٞ تشٞٞبمو بآلا٣ٞٞ ياساٞٞر٤ يٞٞرع

ٔتبٞي يا٦لٞع ٦ت يٞو ياععٞرن ٦يلتٞ   ٔويٖ يلن٤ْٞ يلفرعٞ ي يم٦ٞ يد٤٦ٞ يٞ  يلن ٔتبي دٓل١  ٦يع هر ن
ٔويٖ يلٞع  ٔتبٞي تطٍٞ يلٞ تعتبٔ دبر   ياععرن يلآلا٣ يلت  ت ٣ْٞ ٦ا تل ٣ْٞ ي٨ يسمٞر تد٤٦ٞ ن٤ٞ يلن

ٔتبي يلت  ته٣ْ  ْنرتمر ٦لد٤ ا يه٣ْ لمر ي٨ ا ت ٣ْ  ا ٔٔ يْسع ن ٔوٞيٖ يلنْيسٞي ه٦ٞ يل٨ٓٞ يهٞ  ٤
ٔتيبمٞر ٦٦طْٞتمر  يٍ يلٚبيعيٞي يٞ  ت ٔتبي يلتٞ  تاٞتطهمر د٢ٞ آلنرعٞي يمٞ  تشٞبيو يلن٦آل٦ْٞ يلندرسي ٦يل
يٍ يلٚبيعيٞي. ٦نعسٞع ٓل١ٞ ي٤  ٔيتً يٞ  يلن٦آل٦ْٞ بْني٩ ن٤ يلعه٢ يلفعر٢ يلع يلل٦يس  ٦يلع يْسع يلن

ٔتبٚي بععمر ببعٙ نهت في. ٕيههر ن  نآل

ٞٞٞي ٔي ٔيب  سٛ ٔيٞٞٞي  ل تنييٕٞٞٞ بٞٞٞي٤ يلن٤ْٞٞٞ  يعتبٞٞٞٔ يلفٞٞٞر ٔتيًٞٞٞ ن٤ٞٞٞ يه٣ٞٞٞ يااٖٞٞٞ يلآل٦ه يل٦طٌْٞٞٞ ٦يلت
ٌٔ يا٦ٞٞن ياعتهٞٞرْ ييمٞر ع ٞٞع بٞٞر٤ ياشٞٞيرن  يلفرعٞ ي ٦يلن٤ْٞٞ يلآلره ٞٞي ٦يلعٞرلي  طيَٞٞ ي٤ هٞٞٓأ يا يٞ
ٞٞي  بطيَٞٞ يسٞٞر٢ د٢ٞٞ نسمٞٞر نٞٞر يسرلٞٞو  يٍ غيٞٞٔ نطف٦ٛ ٔيتًٞٞ يلن٦آل٦ْٞٞ ٨ٔ ع ٞٞع غيٞٞٔ سٛٞٞر٣  ٦ي٤ ن تآلٞٞ

ٔتمٞر  يرسٞو يسب ٞ  ي٤ تد٤٦ٞ  ع ع غئ ياتومر٢ نسٞو  ٦يٓي درسٍٞ هٞٓأ يٍ ٦يٚ هٞ  ٚبيعٞي يلن٦آل٦ْٞ
ٔيتً ييمر ٦ا سٛر٣   آلي ا ن ٔتب٦ي د٢ يساٞر٤ ي نت رلبو نتمر  مٞٔ لد٢ٞ نٞر يسرلٞو ٦ع ع ٓل١ تد٤٦ 

٠ٔ بمر بي٤ يلنْيسي يلفرع ي 1ييد٤٦ ه٦ يااعْ ٔتيً ن٤ ياارايرٍ يلت  يه ٌٔ يل٦طٌْ  ٦يلت  ي٤ يد
ٔتيً ي٦ ٦طٌْٞ ٦ي٠ٞ ٦يلن٤ْ يلنعرٌْ لمر  سو ي  يلن ٤ْ يلآلره يي ا٦ن يلف٦عع ٦ليٖ هسر١ ي٨ ت

ٔتيًٞٞ يلٚبهٞرٍ ياآلتنرعيٞٞي ل٦آل٦ْٞٞ  سٛٞر٣ نعٞٞي٤ عدٖٞ يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي يلتٞ  ي يٞٞٔ يلسٛٞر٣ ييمٞٞر ٦ت
ٔتبٞي طيَٞ يٞ  يلن٤ْٞ يلنعٞرٌْ  ٔتبي يلع يْسع ن يٍ يلٚبيعيي ٦سٛر٣ يلٚبيعيي ن٤ يع ع ن يلن٦آل٦ْ

ٕٔ ندرستٞو ن٤ٞ  ٞ ٢ نٞر د٢ ش ن يه ٓ برله٦ٌ ٦ع٤ غئ ط٠ ٦د٢  ْٔ يٞ  نآلتنٞل هٞٓأ يلن٤ْٞ بٞ ي
ٔي٠ٞ يلهمٞٔ  ٦ٌٔ ٦نٞر٢ ي٦ع٤ٞ ٚ ٔيني ي٦ لٞ يدابو ٦ن٤   ٢ نر يند٤ لو يلطص٢٦ ع يو ا٦ين ن٤ د

.٧ٔ ْٔ ٦د٢ نر ياتطهو ن٤ ين٦ٔ ي  ٔتبي د٢ ي  ٦يل  بي ي  ي٦آلْ سٛر٣ يطْْ ن
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ٔيٜ ْٔ بٞو  لهْ ارْ ي  يلن٤ْ يلنعرٌْ ل نْيسي يلفرع ي نبْي يلبهرن ي٦ يلصٞ ٕٜ يل٨ٓٞ تسفٞ ٦يلتسٞر
ٔتًٞ  ٟٔ يلتعر٤٦ ٦يلنطبٞي ٦د٢ٞ نٞر ييمٞر ن ٔيو يلنْيسي يلفرع ي ب٢ تع يلن٤ْ يلآلره يي ٦طْهر ٦ا تع
ٕٜ  ٦هٞٞٓي يعدٖٞٞ يلطٞٞر٢ يٞٞ   ٔيٜ ٦يلتسٞٞر ٔيتًٞٞ بطاًٞٞ ياٞٞتطهر و ٦ياٞٞتومر٢ ٦ا نط٢ٞٞ ييمٞٞر ل صٞٞ يٞٞ  ن

ٔيٜ ْيو٣ٞٞٞٞ يٞٞٞٞ  اٞٞٞٞبي٢ يلبهٞٞٞٞرن ٧ٔ ي٤ ٚبيعٞٞٞٞي يل٦آل٦ْٞٞٞٞ صٞٞٞٞ   ينٞٞٞٞر يطْٞٞٞٞ ن٤ٞٞٞٞ يلن٤ْٞٞٞٞ يلنعٞٞٞٞرٌْ يلتٞٞٞٞ  تٞٞٞٞ
ٔتٞو ي٤ ياٞت  مر يلٞع يبعْٞ  يٍ يا ٦ ْ ٦آلْ  ٦ٌ يطفٛ بمر ديرسٞو ٦يمٞرآل٣  ص٦ٞنو ٦ن٤ٞ سٛ يلن٦آل٦ْ
ٔيب :  ي٤ يلن٤ْ يلنعرٌْ  يسنر تطَْٞ نتٞع درسٍٞ  يلط٦ْْ  ٦يتعا نعسع هٓي يلنبْن ي   ٢٦ يلفر

ٔن٨ يلٓي٤ يه٦ل٦ٞ  ٔين  ٔين يلهْيني يلفراٌْ  ٦ن٤ هٓأ ي  يٍ يلن ي نبسيي ع ع بعٙ ي  ٤ ي٤ يلن٦آل٦ْٞ
ًٔ بٞٞو يعْيوٞٞو طتٞٞع يٓي  نتعٞٞرٌْ  ٦ي٤ د٢ٞٞ ٦يطْٞٞ نسمٞٞر ي ٞٞتنٖ ن٤ٞٞ يل٦اٞٞرو٢ نٞٞر ياٞٞتٚيل ي٤ يطٞٞر
ٔي  ٧ٔ دليٞ ت  ً ع ع عْأ آلع و شبيمر بو ي  يلس٦ٜ ٦يات ْنو لهعرن نر ه٦ سريل لو ...( ياسسٞر سٞ

١  ن٤ٞٞ يلطي٦ٞٞي٤ يلًٞٞ ع ٞٞع دليٞٞٔ ن٤ٞٞ بر يمٞٞر ي ي ٞٞتنٖ يياٞٞرْهر ع٤ٞٞ غيٞٞٔ ي٤ يستفٞٞل بشٞٞ ن ن٤ٞٞ ٓلٞٞ
ٔأ  ي٦ ي٤ ٦آل٦ْٞٞٞ د٢ٞٞٞ ن٤ٞٞٞ ا٦ٞٞٞيأ  يٛمٞٞٞٔ درسٞٞٞو  ْٞٞٞ ٚبٞٞٞل ع ٞٞٞع يسٞٞٞو ا يد٤٦ٞٞٞ ن٦آل٦ْٞٞٞ يٞٞٞ  يلعٞٞٞرل٣ غيٞٞٞ

ٔبو   1عر

ٌٔ يلهمٞٔ ٦يل  بٞي  ٕي يٍ عسْه٣ ييمر غ بيعي يلن٦آل٦ْ ي٤ نعسع هٓي ي٤ يه٢ يلن٤ْ يلنعرٌْ ٦ٚ
ٔأ ب٢ٞ يآلًٞ ي٤ تد٤٦ٞ  ٔيتً ييمر ٦ا سٛر٣  ٦ا تف٠٦ يتنيٕ بو يطْ ع٤ٞ غيٞ بطيَ ا تد٤٦ هسر١ ن

ٔتبٞٞرٚ بٞٞي٤ يععٞٞرن يلميوٞٞي ياساٞٞرسيي ٦يٞٞ  هٞٞٓي يلصْْٞٞ يه٢٦ٞٞ يلنٞٞ ٔبٞٞي ٦ا يد٤٦ٞٞ هسٞٞر١ ي٨ ي ٤ْ نتطر
ٔتبٚ يلسٞر٤ يا  يلنع ٣ يللرس    يسب   ي٤ يٞسهٙ د٢ٞ يساٞر٤ د٢ٞ يساٞر٤  ٦ي٤ يسٞرئ د٢ٞ ٦يطْٞ ٦ا يٞ
ٌٔ  ٦ا يات فر يا عسْ يلطرآلي  ل٣ يد٤٦ يآلتنرعمنر ع ع نٞر يآلتنعٞر٤ ع يٞو بٞر٤ يد٤٦ٞ  ٦ٔ عسْ يلع

ُٔ ي٤ يآلتنعر ٦يات فر  ييسب ٞ  ي ْٔ ن٤  ر ٔي ٦ي٤ يعٚٔ  آل٢ ش ن ٦ي طْهنر يلهرهٔ ٦يا ٔ نهم٦
ٕي٢ يسب ٞٞ  ي٤  ٔأ يلٞٞع ٓل١ٞٞ  يٞٞرٓي  ُٔ يعٞٞٚ ْٔ ن٤ٞٞ يل ٞٞر ٔيَٞٞ يلطرآلٞٞي ٦نٞٞر ْي٣ يل٦ٞٞي ي٤ يد٤٦ٞٞ ٓل١ٞٞ 

ٔي ٦يتهٞٞرت  ٦ي٤ ياساٞٞر٤ ي  يٞٞرلد٤٦ ي٤ٓ نيْٞٞي٤ ل هتٞٞر٢   2 مٞٞٔ لد٢ٞٞ نٞٞر يسر٦وٞٞو ه٦ٞٞ يااٞٞعْ... يتسٞٞري
٨ يلٞٞع يلهمٞٞٔ ٦يلت  ًٞٞ ٦تطهي٠ٞٞ يلسصٞٞٔ اراٞٞو يله٦ٌٞٞ يلتٞٞ  تا٦ْٞٞ يٞٞ  يل ٞٞرً ٦اٞٞي  طو د٢ٞٞ نٞٞر يْٞٞه
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 ْٔ يرلاٞٞ ٚي هٞٞ  يلاٞٞروٌْ يٞٞ  هٞٞٓي يلد٤٦ٞٞ يٞٞ  ندٞٞر٤ ل عٞٞعيٟ ييٞٞو  يٚبيعٞٞي دروسرتٞٞو ياسرسيٞٞي  ٦يلتفٞٞ
ٔيول لتد٤٦ٞٞ يله٦ٌٞٞ هٞٞ   ٔعٞٞمر داٞٞٔ د٢ٞٞ يله٦ٞٞيسي٤ ٦يلشٞٞ برلاٞٞ ٚي  ٦هْٟٞٞ شٞٞع٦بو نصٞٞ طي  رصٞٞي غ

يٞٞٞي ٦يلفسٞٞٞرن  ٦ا يد٤٦ٞٞٞ يلاٞٞٞروٌْ يلتٞٞٞ  ت ٨ يلٞٞٞع يلعب٦ْ ٦ص٢ٞٞٞ يلٞٞٞع يلاٞٞٞيرٌْ ٦يلسصٞٞٞٔ ٦يلعٞٞٞعٟ يْٞٞٞه
ٕيلٍٞ هٞٓأ يلنصٞ طي  ياآلتنرٜ ٦يلتعر٤٦ بي٤ يلسي٤ يا يٓي درسٍ هسر١ نص طي تآلنٞل بيسمنٞر يٞرٓي 
ُٔ ييتعر٦سٞٞٞر٤ ع ٞٞٞع صْٞٞٞأ  ٔع٦ٞٞٞي يلٞٞٞع هآل٣٦ٞٞٞ ن٤ٞٞٞ يل ٞٞٞر يصٞٞٞبط٦ي يعْٞٞٞين  ٦دٞٞٞٓل١ يآلتنعٞٞٞر٤ يٓي تع

ٕي٢ هٓي يل آلعر٤ يلع نٞر دٞر٤ ع يٞو ن٤ٞ تسٞرئ ٦ تٞر٢ بيسمنٞر ٦تطهي٠ يلسصٔ يرٓي  آل  ي تمْيْ يل ر
 ٦هٓأ ه  طر٢ يلع  رٍ ياآلتنرعيي بي٤ يه٢ يلن٤ْ يلآلره ي.

ٕٜ يلبهرن ي  يلن٤ْ يلآلره ي ي٨ يلن٤ْ يلنعرٌْ ه٦ يص٢ ياآلتنرٜ بٞي٤ يه مٞر طيَٞ  ي٤ تسر
ْٔ ع٤ٞٞ يلهيٞٞر٣ بد٢ٞٞ نٞٞر يطترآلٞٞو ٤٦ْ ي ٔي٤ يد٤٦ٞٞ هٞٞٓي ياآلتنٞٞرٜ باٞٞبً عٞٞعٟ يلفٞٞ ااٞٞتنرٜ بٞٞر  

ٕيتم٣  لو ٦هٓي عدٖ يص٢ ياآلتنرٜ ي  يلنْيسي يلفرعٞ ي يل٨ٓٞ يد٤٦ٞ  يرنٞو ع ٞع ياٞرٖ ن٤ٞ  ن٦ن
ٔي٤ يآلتنٞٞل يه٢ٞٞ يلن٤ْٞٞ يلنعٞٞرٌْ يا ن٤ٞٞ يآل٢ٞٞ  يلتعٞٞر٤٦ ٦يلنطبٞٞي يلن٦صٞٞ ي٤ يلٞٞع يلاٞٞعرٌْ يٞٞ  يلْٞٞي

ٕٜ لطفٛ يلبهرن لأل ٧٦ ٦ دلٔ ا ٚي نٞسم٣ طيَٞ ي٤ ياٞرٖ هٞٓي ياآلتنٞ ٔيٜ ٦يلتسر رٜ نصٞ طي يلص
ٕيلٍٞٞ يصٞٞبط٦ي يعْٞٞين يتهٞٞرت ٤٦ ن٤ٞٞ يآل٢ٞٞ  ٔيْ يٞٞرٓي يستمٍٞٞ هٞٞٓأ يلنصٞٞ طي ٦ تآلنٞٞل بٞٞي٤ هٞٞهان يايٞٞ
ٔيٕ ن٤ ه٦ يا ٧٦ ٦ن٤ ه٦ ياعٞعٟ طتٞع ياٞتعبْ ٦يهمٞٔ ٦ياٞرعْ  يل٦ص٢٦ ل ا ٚي ٦يلايرٌْ ٦يب
٧ٔ سآلْٞٞ يسٞٞو يطيرسٞٞر هٞٞٓي ياآلتنٞٞرٜ ع ٞٞع  يا ٧٦ٞٞ يٞٞ  تطهي٠ٞٞ نسريعٞٞو ٦يه٦يوٞٞو  ٦لد٤ٞٞ ن٤ٞٞ آلمٞٞي ي ٞٞ

 رً ٦ ياوت ٟ ٦لد٤ ي ت ٟ هٓي يلتطرً ي  يص و طيَ يند٤ ي٤ يد٤٦:يلتط

ٔبع  ي٨ ياستاٞرً يلٞع ٦يلْٞ ٦يطْٞ  ا٤ يلتسٞرئ ٦يلتبٞري٤ يسنٞر يد٤٦ٞ بتبٞري٤ يابٞرن  ياراو يله
ٔتبرٚر يشْٞ ٦بٞو يد٤٦ٞ ياآلتنٞرٜ ٦ياوٞت ٟ  ًٔ يرسو ي٦آلً ي ٔي١ ي  يل٦يلْ يا ٘ ٦يا  ينر ياشت

ٕٔ ع ع ي ٔه٦٣يلتطرً ٦يلتك ٔتبٞرٚ ٦بٞو  ٤1 ي  ب٦ي غي ٔي١ يٞ  يل٦ٞاٌْ ن٤ٞ ٦يلْٞ ٦يطْٞ ه٦ٞ يا ي٤ ياشت
ُٔ ٦ا  ٔع٦ي لمآل٣٦ ن٤ يل ر ٔه٣ يٓي تع ٦ٔي غي يد٤٦ ياآلتنرٜ ياراو يلنطبي ٦يلتعر٤٦ ع ع ي٤ يهم
 ٌٔ ٦ٔ يهمٞٞٔ بععٞٞم٣ بعٞٞٙ  سٞٞو تآلنعم٣ٞٞ صٞٞ ي يل٣ْٞٞ يلتٞٞ  تنٞٞسعم٣ ن٤ٞٞ ويٞٞٓين بععٞٞم٣ يعسْٞٞ يلعٞٞ
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ٔي٠ٞ د٢ٞ ٦يطْٞ نٞسم٣ يلهص٧٦ يآل٤٦ْ بععم٣ نتعر٦س ي٤ لن٦يآلمي د٢ يلصع٦برٍ يلت  تهٟ يٞ  ٚ
ٕيْه٣  ٦ٌ ٦ليٖ ععٟ..  يرلتنرا١ ٦ياآلتنرٜ ي

ٔأ ي٦اْ هٓأ يلٚروفي ن٤ يسٞرَ ٦ ي٦اْ  ل١ بر٤ يسا٢ ٓد٦ ٔتبرٚ برلتصرهٔ ٦ٓ ٦دٓل١ يد٤٦ يا
ٔأ ي٦اْ ي٦لو١ٞٞٞ ن٤ٞٞٞ يسٞٞٞٞرَ ي٦اْ هٞٞٞهان د٦ٞٞٞ ٔتبٞٞٞرٚ عٞٞٞٞرو   ي٨ ي٤ 1ي٦لو١ٞٞٞ  ٦ٓ ي٦اْ   ٦هسٞٞٞر يد٤٦ٞٞٞ يا

 ٦ُٕ ٦ٕيُ نٞٞل  يتٞٞٞ ٔي٠ٞٞ يلٞٞٞ ل١ٞٞ ع٤ٞٞٞ ٚ ٧ٔ ٦ٓ  -ً-ن٤ٞٞٞ -ن-نآلن٦عٞٞي نٞٞٞر تساًٞٞ يلٞٞٞع نآلن٦عٞٞي ي ٞٞٞ
 ٦هدٓي. -ً-٦ -ن-ييساً ي٦اْهنر يلع د تر يلعرو تي٤

ٔويٖ يا٢٦ آلنٞل شٞن م٣  ٔويٖ يا٢٦ ا٤ هٞٓي يلٞ ٔي١ يٞ  يلٞ ٔتبرٚ ه٦ ياشت ٦دٓل١ يد٤٦ يا
ٔه٣ ٦ ٞٞٞرْه٣ يلٞٞٞع يلسصٞٞٞٔ يطهه٦ٞٞٞي ع ٞٞٞع يْٞٞٞه٣ ينٞٞٞرلم٣ بٞٞٞٔ ينٞٞٞ ٦سٞٞٞرل٦ي نٞٞٞر تصٞٞٞب٦ي يليٞٞٞو يسفاٞٞٞم٣ ن٤ٞٞٞ  ٦ْ

ٔتبٞرٚ يد٤٦ٞ برنينٞر٤ ٦يلتعرهْٞ ع ٞع نٞر يعٚيٞو د٢ٞ يساٞر٤ ن٤ٞ سفاٞو ٦ا يسٞرئ  ٔيٍ  ٦دٓل١ يا  ي
ٔويٖ يا٢٦ ه٦ ستيآلي اآلتنرعم٣ ن٤  ب٢ هٓي 2يلبر ي٤ ٦ا ي رٓلم٣ ٔي١ ي  يل ٔتبرٚ براشت   ي٤ يا

ٔويٖ يا٢٦ يل٨ٓ عن٢ ع ع تطهي٠ نبْي يلتعر٤٦ بيسم ٕد٣ شٞن م٣ ٦ط٢ٞ د٢ٞ نشٞرد م٣ ٦تاٞيئ يل  ٣
ٔه٣  ٦دٞٓل١ تطهي٠ٞ د٢ٞ نٞر يٞ   ٔه٣ لنر ييمر ن٤ يل ئ ٦تطهي٠ يلسصٞٔ لم٣ٞ ع ٞع د٢ٞ ن٤ٞ يهمٞ ين٦
ٔي١ يٞٞ   ٔتبٞٞرٚ برنينٞٞر٤ ٦يلتطٞٞرلٟ يم٦ٞٞ يد٤٦ٞٞ براشٞٞت ٔيٍ يلآلره يٞٞي  ينٞٞر يا يسفاٞٞم٣ ن٤ٞٞ بعٞٞٙ  يٞٞ

آل  سفٖ يلعهيٌْ ٦سفٖ يلنفرهي٣ ياينرسيي ٦ي٤ يد٦س٦ي آلنيعر يْي ٦  يطٌْ ي  ن٦يآلمي د٢ هآل٣٦ٞ  ٞر
يعٞٞٙٔ طيٞٞرتم٣ ل  ٚٞٞٔ يٞٞ  يهمٞٞٔ بععٞٞم٣ بعٞٞٙ ب٢ٞٞ يلعدٖٞٞ ن٤ٞٞ ٓل١ٞٞ يْٞٞييع٤٦ ع ٞٞع بععٞٞم٣ 

 ٦يتعر٦س٤٦.

ٔي١ يٞٞ  يل  ٞٞي ٦يل اٞٞر٤ ٦ييعٞٞر  ٔتبٞٞرٚ بتشٞٞربو يل  ٠ٞٞ ٦يلشٞٞي٣ يلٚبيعيٞي ٦ياشٞٞت ٦دٞٓل١ يد٤٦ٞٞ يا
ٔي١ ي  يلارد٤ ل٣ يلاد ٢ٕ ل٣ ياشت ٔي١ ي  يلنس ٔتبرٚ يد٤٦ براشت ٔي١ ي  يلنط ي ل٣ يا ي ل٣ ياشت

ٌٔ  .3يلنْيسي ل٣ يلنعن٦
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٦هٓي ه٦ يص٢ ياآلتنرٜ عسْ يه٢ يلن٤ْ يلآلره يي يم٦ٞ  ٞرو٣ ينٞر ع ٞع يلهمٞٔ ٦يله٦ٌٞ ٦يلعسٟٞ 
٦ٓٔلي  ٔتبرٚ ي  يلنآلتنعرٍ يلن ي٦ يلساً ٦يلتصرهٔ  ٦نر شربو ٓل١ ٦هٓي ه٦ يص٢ ياآلتنرٜ ٦يا

ر٤٦ ياساٞٞر٤ ٦ي يٞٞو ياساٞٞر٤ ع ٞٞع سي٢ٞٞ يلاٞٞعرٌْ يلتٞٞ  هٞٞ  عدٖٞٞ يلنْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي يل٨ٓٞٞ ييمٞٞر يتعٞٞ
٦ٝٞٞٞ يلدنٞٞٞر٢ ٦تطص٢ٞٞٞ يلاٞٞٞعرٌْ ٔيْيٞٞٞي تطه٠ٞٞٞ يلب    ي٤ يلن٤ْٞٞٞ يلآلره يٞٞٞي 1ب٦ياٞٞٞٚي هيوٞٞٞرٍ ٦ن دٞٞٞرٍ ي

يتصٟٞٞ يه مٞٞر بر سرسيٞٞي ٦طًٞٞ يلٞٞٓيٍ ٦يلني٢ٞٞ يلٞٞع يلعٞٞ لي ٦يلآلمرلٞٞي ٦يلٞٞع يله٦ٌٞٞ ٦يلهمٞٞٔ ٦يلتاٞٞ ٚ 
ر نصٞٞٞ طي تآلنعم٣ٞٞٞ ي٦ ساًٞٞٞ ي٦ ٦يد٤٦ٞٞٞ يص٢ٞٞٞ ياآلتنٞٞٞرٜ عسْٞٞٞه٣ نبسٞٞٞ  ع ٞٞٞع ياٞٞٞبرً ن ت فٞٞٞي ينٞٞٞ

ٔغبٞٞي يٞٞ  تطهي٠ٞٞ يلسصٞٞٔ ٦يلاٞٞيرٔ عدٖٞٞ يلنآلتنٞٞل يلفرع٢ٞٞ يٞٞ  يلنْيسٞٞي  ٔويٖ يا٢٦ ل نْيسٞٞي ي٦  يلٞٞ
يلفرع ي يل٨ٓ ه٦ ليٖ غريي ي  ٓيتو دنر ي٤ٛ يه٢ يلن٤ْ يلآلره يي ب٢ ه٦ ٦اي ي لب ٦ٝٞ يلاٞعرٌْ 

٨ٔ ب٢ٞ ه٦ٞ ياآلتنٞرٜ يل ٨ٕ يلفٚٞ ٔيٞ ٔيٌْ  يلطهيهيي ٦ه٦ٞ ييعٞر لٞيٖ ياآلتنٞرٜ يل  هٞرو٣ ع ٞع يلهْٞ ٦يا
ي ريي ياآلتنٞرٜ يلفرع٢ٞ ه٦ٞ يلتعٞر٤٦ ع ٞع ياشٞيرن يلتٞ  تسٞر٢ بمٞر يلاٞعرٌْ ٦لٞيٖ يلهمٞٔ ٦يلتاٞ ٚ 
ٔيرٍ يه مٞٞر  ٔيتًٞٞ ٦هٞٞٓي د ٞٞو ستيآلٞٞي تصٞٞ درلن٤ْٞٞ يلنعٞٞرٌْ يمٞٞٓأ يلن٤ْٞٞ تفتهٞٞٔ ل سٛٞٞر٣ ٦يلهيٞٞر٣ ع ٞٞع ن

 يلفراٌْ.

 

 

 ثانيا8 طبيعة الرئاسة في المدن الجاىمة8  

ٔي ب  ع ٞٞع ي٤ ن ١٦ٞٞ يلآلره يٞٞي يد٦س٤٦ٞٞ ْيونٞٞر ع ٞٞع عمْٞٞ نْٞٞسم٣ ٦يتعٞٞا ٓل١ٞٞ يٞٞ  يهدْٞٞ يلفٞٞر
 ٦لٞو:  ]...[ بنعسٞٞع ي٤ د٢ٞ ٦يطْٞٞ نٞسم٣ يسنٞٞر يْٞٞئ يلنْيسٞي يلتٞٞ  ه٦ٞ نتاٞٞ ٚ ع يمٞر ليطص٢ٞٞ ع ٞٞع 
٨ٔ ٦ينٞر تطهي٠ٞٞ يلياٞرٔ ينٞر يلتنتٞٞل  ٦ٔ ٔيراٞي ينٞر يلٞٞتند٤ ن٤ٞ يلعٞ ه٦ٞيأ ٦ني ٞو ٦تد٤٦ٞ يل ريٞٞي ن٤ٞ يل

ٔيٞٞي ٦لٞٞٓل١ يٞٞر٤ هٞٞٓأ برلٞٞٓيٍ ٦ينٞٞر يلطص٢٦ٞٞ ع ٞٞع  ٔينٞٞي ٦يلنْٞٞيا ٦ينٞٞر ب ٦ٝٞٞ يل  بٞٞي ٦ينٞٞر سي٢ٞٞ يلط يلد
ٔورارٍ يلت  تد٤٦ ي  يلنْيسٞي يلآلنرعيٞي  سٞو لٞيٖ يطْٞ  ٔين برلنر٢ ٦ رصي يل ٧ٔ ش ٔورارٍ تشت يل
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ٔيراٞي ييمٞٞر يلٞع يطْٞٞ يانٞر ي٤ يد٤٦ٞ يه مٞٞر نت٦ٞٚلي٤ بٞٞٓل١  ٔيراٞي ن٤ٞٞ يطْٞ ينتٞٞع اٞ نٍ يل ي٦لٞع برل
ٔيب  هسر به٦لو هٞٓي يطٞر٢٦ ي٤ ي٦عٞا ي٤ ن ١٦ٞ ٦1ي نسو ين٦ياع يو ٦ينر ي٤ يد٤٦  ْ ي ٓ   ي٤ يلفر

٤٦ٔ ين٦ٔ نْسم٣ ع ع طاً يل ريي يلت  تاعع يلٞع تطهيهمٞر ت ١ٞ يلنْيسٞي يم٣ٞ  يلن٤ْ يلآلره ي ياي
يبٞٓل٤٦ يٞ  د٢ٞٞ نٞر يٞٞ  ٦اٞعم٣ ن٤ٞ يآل٢ٞٞ تطهي٠ٞ غريٞٞرٍ شٞعبم٣ ٦ينٞرلم٣ ٦يه٦ٞٞيوم٣ ٦شٞم٦يتم٣ يلتٞٞ  

٧ٔ طيٞ ٌٔ نن دتٞو يلتٞ  ه٦ٞ ت ت ٟ ن٤ نْيسي يلٞع ي ٞ ٔوٞيٖ لمٞٓأ يلن٤ْٞ يعن٢ٞ ع ٞع يْي َ ي٤ د٢ٞ 
ٔوٞيٖ ه٦ٞ  ن ١ ع يمر يشد٢ يآلع و يداً يه مر ٦ نطبتم٣ ا٤ يل ريٞي ن٤ٞ ي٤ يد٤٦ٞ لمٞٓأ يلن٤ْٞ 
ي٤ ياعع بمر يلع يل٦ص٢٦ يلٞع نبت رهٞر ٦ يل٨ٓٞ ت ت ٟٞ ييٞو د٢ٞ نْيسٞي طيَٞ هسٞر١ ن٤ٞ يلن ١٦ٞ 

٨ٔ ن٤ ياط ٦ٔ تيرآلرٍ لشعبو ٦ هسر١ ن٤ ياعع يلٞع تطهي٠ٞ ن٤ يعن٢ ع ع ت٦يئ د٢ نر ه٦ ع
٦ٌٔ ٦ يلنٞر٢ ٦ يلتنتٞل بن ت ٟٞ يل ٞٓيٍ  ٦ س٦ٜٞ ي ٞٔ ن٤ٞ يلن ١٦ٞ ن٤ٞ  لم٣ يدبٔ  ْٔ نند٤ ن٤ٞ يللٞ
ياٞٞعع ل طص٢٦ٞٞ ع ٞٞع يلتعٛٞٞي٣ ٦ يلف رنٞٞي ٦ ن ١ٞٞ ي ٞٞٔ ياٞٞعع يلٞٞع تطهي٠ٞٞ ياستصٞٞرٔ ٦ يلتف٠٦ٞٞ 

ٔو ٔش٦ٌ ٦  رصٞي يل ٔوراي ي  هٓأ يلن٤ْ ينر تد٤٦ برل راٞي يٞ  يلنْيسٞي يلآلنرعيٞي  سٞو لشعبو  ٦ يل
ٔي ا ي عع٤٦  ٨  رس٤٦ ي٦ ينٔ ن٤ٞ  ٔي ٔوراي ييمر ا٤ د٢ يه مر يد٦س٦ي يط ا ي٦آلْ يطْ ي٦لع برل
ٔش٦ٌٞ ٦  ٔيراي ييمٞر تد٤٦ٞ ينٞر ن٤ٞ آلنرعٞي لم٣ٞ يلاٞ ٚي يا ٦ٓٞهر بٞرله٦ٌ ي٦ برل ٔويٖ يرٓي طص ٍ يل

 يعٚرن يان٦ي٢. 

ٔويٖ يلفرع٢ٞٞ يٞ  نل٢ٞٞ هٞٓأ يلن٤ْٞٞ يد٤٦ٞ  ٦ٔيٞي ٦ طا٤ٞٞ ٦ يلٞ ٌ يل ه٦ٞٞ يل٨ٓٞ يهتْٞٞٔ ع ٞع آل٦ْٞٞ
ْٔ ن٤ٞٞ  ياطيٞٞر٢ يينٞٞر سٞٞي م٣ شٞٞم٦يتم٣ ٦ يه٦ٞٞيوم٣ ع ٞٞع ي ت يمٞٞر ٦ تبريسمٞٞر  ٦ يطفٞٞٛ ع يمٞٞر  ٦ ا يٞٞ
٨ٔ  ٦يٞٞي يهٞٚ  ينٞٞر يلفرع٢ٞ يٞٞ  يلطهيهٞي يرع٢ٞٞ  ه٦ٞ يل٨ٓٞٞ  ٦ٔ ين٦ٞيلم٣ شٞيور ب٢ٞٞ يهتصٞٔ ع ٞٞع يلعٞ

ٔوراٞٞتو ٦ ٔناٞٞم٣  ْٞٞٔ ييعٞٞرلم٣ ٦ اٞٞببم٣ سط٦ٞٞ يلاٞٞعرٌْ يلطهيهيٞٞي  يٞٞر٤ ي ه٢ٞٞ يلن٤ْٞٞ يلآلره ٞٞي يٞٞاب٤٦ 
ٔه٦اٞٞر ن٤ٞٞٞ غيٞٞٞٔ يايرع٢ٞٞٞ  ٦ يٓي يٞٞٞٙٔ ٦ ت٦ٞٞٞلع ه٦ٞٞٞ  ٦ٔسٞٞو  ٦ لٞٞٞٓل١ يرسٞٞٞو غرلبٞٞٞر نٞٞٞر يد٤٦ٞٞٞ ن يسد

ٕٜ ييمر ٔيراي نتسر ًٔ برل ٔوراي يرسو ينر ن  ٦ٜ  ٦ ينر نعٚ ٔويٖ هٓأ يلن٤ْ طتع 2يل . ٦برلسابي ل
رن ٦ يلٞٞٓدرن ٦ ي٤ يد٤٦ٞٞ ٦ٓ يد٤٦ٞٞ يرعٞٞ  ٦ ٦ٓ ندرسٞٞي ٦ هيبٞٞي عسْٞٞ شٞٞعبو يع يٞٞو ي٤ يتنيٕٞٞ برلْٞٞه
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ٔغبٞرتم٣ يلن ت فٞي ٦ يلتٞ  تس٦ٜٞ يٞ  نٞر  ٔأ ن٤ يآل٢ ي٤ يطه٠ لشعبو د٢ ينٞرسيم٣ ٦  يطتيرا ي  تفدي
ٌٔ ع ٞع ٦ ٍٞ نطْْٞ  بيسم٣ ٦ يعن٢ آلرهْي ل طفرٛ ع يمر ٦ ي٤ تد٤٦ ْيوني يل٦آل٦ْ ٦ لياٍٞ نهتصٞ

ٔيي يٞٞ  يٚ ًٞٞ يهٞٞٚ  ٦دٞٞٓل١ ٦آلًٞٞ ع يٞٞو ي٤ ا يا ٞٞٓ ن٤ٞٞ ين٦يلٞٞو يا نٞٞر يطترآلٞٞو يٞٞ  ين٦ٞٞٔ  ٦ٔ أ يلعٞٞ
ٔي٠ يلاعرٌْ  نسم٣ ش ن ننر يطههو لم٣  ٔشْ يه٢ نْيستو يلع ٚ ٦ دٓل١ يد٤٦ يلن ١ يرع  يٓي ي

ٔيراٞي  يي يليمر ٦ تد٤٦ هٓأ اعرٌْ طهيهيي ٦ لياٍ نعن٦سي ير٤ هٞٓي يلس٦ٜٞ ن٤ٞ يل ٦ يلابي٢ يلنْه
ٔناٞو ن٤ٞ غيٞٔ يايرع٢ٞ ي٦ يد٤ٞ ي٤ ي  ٞل ن٤ٞ  ا يطبو يه٢ يلن٤ْ يلآلره يي ي رلبر يد٤٦ لٞو ن٤ٞ ي

ٟٔ شعبو. ٚ 

 ثالثا8 التمادي في الجيل والفسق والضالل8  

ي٤ يايعٞٞر٢ يلتٞٞ  تسٞٞر٢ بمٞٞر يلاٞٞعرٌْ ٦يلتٞٞ  لمٞٞر ن٤ٞٞ يالٞٞٔ ع ٞٞع سف٦ٖٞٞ يلن٦ٞٞيٚسي٤ ٦ناٞٞت٧٦ 
 ٍٔ ٔيْ هيوي سفارسيي آليٌْ يرع ي ٦د نر ْي٦ن٦ٞي ع يمٞر يدلٞٔ صٞر طيرتم٣ ين٤ شرسمر ي٤ تداً ياي

٦ع ع يلعدٖ ن٤ ٓل١ ير٤ يايعٞر٢ يل يٞٔ يرعٞ ي ن٤ٞ شٞرسمر ي٤ تداًٞ  هيوتم٣ ت ١ ي ٧٦ ٦ييع٢
ْٕيٍْ هيوٞرتم٣ يلسفاٞرسيي سهصٞر يلٞع ي٤  ْٔيوٞي سر صٞي  ٦د نٞر ٦يٛب٦ٞي ع يمٞر ي ٔيْ هيورٍ سفايي  ياي
ٔعع يي ت٤٦ٓ برلميورٍ يلت  ياتفي٦ْسمر بت ١ يايعر٢ ٦يتٞا٤٦ٓ بر شٞيرن يلآلني ٞي  تصئ يسفام٣ ن

ينعسع هٓي ي٤ يايعر٢ يلفرع ي يلت  تسر٢ بمر يلاعرٌْ يلطهيهيي لمر  1سمر يص يلفرع ي ي٦ا يت ي ٦ 
 ْٔ ٌٔ درسٍٞٞ سفاٞٞيي يلفٞٞ يلٞٞٔ دبيٞٞٔ ع ٞٞع سف٦ٖٞٞ يلن٦ٞٞيٚسي٤ يد نٞٞر درسٍٞٞ هٞٞٓأ يايعٞٞر٢ ناتطاٞٞسي ٦ يٞٞ
ْٔ ع ٞٞع   ٦يٞٞي يتتنتٞٞل بد٢ٞٞ نٞٞر ه٦ٞٞ آلني٢ٞٞ ٦يرع٢ٞٞ ٦تبهٞٞع هٞٞٓأ يلسفاٞٞيي آليٌْٞٞ يا يٓي ْي٣٦ ٓل١ٞٞ يلفٞٞ

ٔيْ يهٞٚ بمٞر ب ٦ٝٞ ت ١ٞ يايعر٢ يلفرع ي ٦  ٔٓي ي ٦ايوي ي ٌٔ ينر يٓي درسٍ يايعر٢ يلت  يه٣٦ بمر  يل ي
٨ بٞو  يلاعرٌْ يلنٛس٦سي يلنه تي ير٤ ٓل١ٞ يٞهلٔ ع ٞع سفاٞيتو ييصٞرً برلفش٢ٞ ٦يادتوٞرً ٦هٞٓي يْٞه

.  يلع يلنٙٔ

ٔعٞٞع يابْٞٞي٤ نل٢ٞٞ دليٞٞٔ ن٤ٞٞ يلنطن٦ٞٞني٤ لفاٞٞرْ  ٔيب :  ]..[ دنٞٞر ي٤ ن ٦ع٤ٞٞ ٓل١ٞٞ يه٢٦ٞٞ يلفٞٞر
ٕيآلم٣  يات ٤٦ٓ ياشيرن يلت  ليٖ شرسمر ي٤ ي تٓ بمٞر ن٤ٞ يلٚع٣٦ٞ ٦يتٞا٤٦ٓ بر شٞيرن يلتٞ  شٞرسمر ن
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ي٤ تد٤٦ٞٞ لٓيٌٞٞٓ ٦ا يطا٤٦ٞٞ بٚع٣٦ٞٞ ياشٞٞيرن يلط ٦ٌٞٞ يلتٞٞ  ن٤ٞٞ شٞٞرسمر ي٤ تد٤٦ٞٞ لٓيٌٞٞٓ دٞٞٓل١ نٞٞٙٔ 
ْٔيوٞٞي  ْٔيوٞٞي ٦يايعٞٞر٢ يل ٔيٌْ ٦يلعٞٞرٌْ ياٞٞت ٤٦ٓ يلميوٞٞرٍ يل ياسفٖٞٞ بفاٞٞرْ ت ٞٞي م٣ يل٨ٓٞٞ يدتاٞٞب٦أ بٞٞرن

ٔيب  ي   ٦لٞو يلاٞرب٠ يشٞبو يه٢ٞ  1تا٤٦ٓ بر شيرن يلآلني ي يلفرع ي ي٦ا يت ي ٦سمر يص  ٦ي ي٤ يلفر
ٔيعٞٞي  ٕيآلم٣ يلاٞٞ ن ٦سفاٞٞيتم٣ يلن يلآلره يٞٞي بٞٞرلنٙٔ يل٨ٓٞٞ يصٞٞيً يلب٤ْٞٞ طيَٞٞ يسم٣ٞٞ يتنتع٤٦ٞٞ بنٞٞ
٨ْٔن ٦غيٞٔ يرع٢ٞ ه٦ٞ يطا٤ٞ ياشٞيرن يلتٞ  تد٤٦ٞ يرعٞ ي  ٤٦ٔ د٢ نٞر ه٦ٞ  يلسر صي ييصبط٤٦ ي

٦ٔسمٞٞر  ٚٞٔ ع ٞٞع طيٞرتم٣ يٞٞ  يطا٤٦ٞٞ  يٓ بمٞر ٦يلتنتٞٞل يٞرسم٦٣تْٞع٦ يلٞٞع  ٤٦ يسفاٞٞم٣ بمٞر ٦يعتب يٞٞٓه
ٔيٌْ يصٞٞبط٤٦ نْٞٞنسي٤ ع يمٞٞر ييسا٤٦ٞٞ  ٠ٞٞ يله٦ْٞٞ ع يمٞٞر برلعٞٞرٌْ ٦يا ٔي بٚعنمٞٞر ٦ا بآلنرلمٞٞر ٦ع٤ٞٞ ٚ
ْٔ ت ي مٞٞر يصٞٞبط٤٦  ٤٦ٔ ياشٞٞيرن يلفرعٞٞ ي ٦يلآلني ٞٞي يلتٞٞ  تاٞٞتط٠ يلتنتٞٞل بمٞٞر ٦طتٞٞع نآلٞٞ ديٟٞٞ يٞٞ

ٕي٤ ع٤ ٓل١.  عرآل

يٗ يه٢ يلن٤ْ يلنعرٌْ ل نْيسي يلفرع ي يلْهٔ د ٞو يٞ  ي٧ٓ عٛٞي٣ ستيآلٞي ياٞرْ ت ي ٞو ٦يع
ْٔيوٞٞٞي ٦ياعنٞٞٞٞر٢ يلآلره يٞٞٞي تآلع م٣ٞٞٞٞ  ٔيٌْ ٦يلعٞٞٞرٌْ  يرلن٦يٛبٞٞٞٞي ع ٞٞٞع يايعٞٞٞٞر٢ يل يل٨ٓٞٞٞ يدتاٞٞٞب٦أ بٞٞٞٞرن
يعته٤٦ْ ي٤ نر يفع ٦سو ه٦ يلص٦ٞيً ٦ي٤ نٞر عْٞيأ ه٦ٞ يلبر٢ٞٚ يل٨ٓٞ ا يطه٠ٞ يلاٞعرٌْ  يٞرٓي آلٞرن 

ٔي٠ يلاعرٌْ يلطهيهيي ٦يبي٤ لم٣ٞ يايعٞر٢ يلتٞ  بعْ ٓل١ ن ٔشْه٣ يلع ٚ ٤ يْع٦ه٣ يلع يلم٧ْ ي٦ ي
ي٤ يه٢ٞ يلن٤ْٞ يلآلره يٞي ينٞٔ ع ٞيم٣  2ه  بٚبيعتمر يرع ي  ل٣ ياتنع٦ي لو ٦ل٣ يعته٦ْي يٞ  ي ٦يلٞو

ٔي٠ٞٞ يلنْي٦نٞٞي ع ٞٞع يايعٞٞر٢  يلعنٞٞٔ د ٞٞو ٦ه٣ٞٞ يعيش٤٦ٞٞ يٞٞ  س٦ٜٞٞ ن٤ٞٞ يلفاٞٞرْ يل٨ٓٞٞ يدتاٞٞب٦أ ع٤ٞٞ ٚ
ٔين يه٢ٞ يلن٤ْٞٞ يلآلره يٞي يدٞر٤ لٞٓل١ يلتٞالئ يلاٞ ب  ع ٞٞع يلاٞيوي ٦يل ْٔيوٞي ٦يدتاٞربم٣ د٢ٞ ييعٞر٢ ٦ي

٦ٔسٞو ه٦ٞ يايع٢ٞ ٦يلعدٖٞ  ْٔيوي يياتطاس٤٦ د٢ نر ه٦ٞ  بٞيا ٦يعتب سفايتم٣ يلت  تصبا نتعبي ٦
٨ْٔن ا ياٞتنع٤٦ لٞو  دٓل١  يرٓي طر٢٦ يطْ نر ي٤ ي٦عا لم٣ يلآليْٞ ن٤ٞ يلهبٞيا ٦يلفرع٢ٞ ن٤ٞ يلٞ

ٖ ا يشعٔ بع تو يي٤ٛ يسو يرع٢ صطيا يلسفٖ ٦يه٨٦ ٛسو نٞل يلنْي٦نٞي ع ٞع ا٤ نٙٔ يلسف
ٔشْ ي٦ نع ٣.     ت ١ يايعر٢ طتع يبا ا يص   يلع  ٢٦ ٚبيً ي٦ ن
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ٍٔ ٦٦يًٛ  ٕيٍْ ٦تدٔ ٔيب   ٦ت ١ طر٢ يايعر٢ يلت  يسر٢ بمر يلاعرٌْ  ياسمر د نر  يه٢٦ يلفر
ٍٔ يلٞسفٖ يلتٞ  شٞرسمر ي٤ تاٞعْ  ي ٧٦ٞ ٦ييع٢ٞ ٦يدن٢ٞ يلٞع ي٤ تصٞئ ن٤ٞ طْٞ ياسار٤ ع يمر صٞي

ٔوٞٞي نسمٞٞر يٞٞ  تط ٟٞٞ بت ٟٞٞ يلنٞٞرٌْ ٦ا يٓي بهيٍٞٞ  يلدنٞٞر٢ يلٞٞع ي٤ تاٞٞت سع ع٤ٞٞ يلنٞٞرٌْ يتطص٢ٞٞ نتب
ٕٔ  عٞيي ن٤ٞ يط٧ْٞ يه٣ٞ  1يطترآلٍ يلع نرٌْ  ي٤ يلنع ٣ يللرس  ن٤   ٢  ٦لو هٞٓي يطٞر٢٦ ي٤ يبٞ

ٔييو ي٤  سف٦ٖ يلآلره يي يلت  ل٣ تص٢ يلٞع يلهعرير يلف افيي ٦ه   عيي   ٦ يلسفٖ طيَ يسو ي  
ٕي٢ نتصٞٞ ي بنٚرلًٞٞ  ٔيٞٞي يل يٞٞٔ يااٞٞنع هٞٞ  يلتٞٞ  تفسٞٞع بفسٞٞرن يلآلاْٞٞ  سمٞٞر ا تٞٞ طْٞٞ يلدنٞٞر٢ بنع
ٔيٍٞ يلاٞعرٌْ ٦عن ٍٞ ع ٞع ب ٦غمٞر يمٞ   ٌٔ  ينر يلسف٦ٖ يلدرن ي ٦ه  يلت  ع ٔي ٕعو يلش يلآلاْ ٦س٦ي

٦ٕي٢ يلب٤ْ.  يلت  ت  ْ ٦تبهع بعْ 

 بيعي8                                   رابعا8 سيادة فكرة العدل الط

ي٤ يلطيرٌ ي  يلن٤ْ يلآلره يي ٦يلفراهي ٦يلنبْلي ٦يلعرلي يسنر يه٣٦ يارامر ع ع يلهمٔ ٦يله٦ٌ 
ٔين ي٤  ٔينه٣ تصٚبل بصب ي يلآلمرلي ٦يلع لي  ٦ن٤ ت ١ٞ ي  ٕٜ يلبهرن ٦يلت  ً  تنرن٤ د٢ ي ٦تسر

ٕٜ يلبهٞٞٞٞرن  ٦ي٤ دٞٞٞ  ن٤ٞٞٞٞ يل يٍ ي ٞٞٞٞتنٖ يبٚٞٞٞر٢ يا ٞٞٞٞٔ لياٞٞٞٞتالٔ ٦طْٞٞٞٞأ ياٙٔ نيْٞٞٞي٤ لتسٞٞٞٞر ن٦آل٦ْٞٞٞٞ
بٞٞٞٞرل٦آل٦ْ  ييد٤٦ٞٞٞٞ يل٦آل٦ْٞٞٞٞ لن٤ٞٞٞٞ غ ًٞٞٞٞ ٦يلاٞٞٞٞعرٌْ لن٤ٞٞٞٞ يستصٞٞٞٞٔ ٦يد٤٦ٞٞٞٞ طٞٞٞٞٛ يلعٞٞٞٞعيٟ يلفسٞٞٞٞرن ي٦ 
ٔه٣  ٔهر ع ع نفم٣٦ يلع٢ْ عسْ يه٢ هٓأ يلن٤ْ ٦تص٦ يااتعبرْ  يمٓأ يايدرٔ يلفراٌْ تسعدٖ ب٦ْ

عٞرْ ل نْيسٞي يلفرعٞ ي تتنيٕٞ يلطيٞرٌ ٦ن٤ هٓي سفم٣ٞ ي٤ يلنآلتنعٞرٍ يلفراٌْٞ ل ن٤ْٞ يلآلره يٞي يل 2لو
ييمٞٞر بس٦ٜٞٞ ن٤ٞٞ يلتاٞٞ ٚ ٦يلٛ ٣ٞٞ ٦يلهمٞٞٔ ٦ي٤ يلبهٞٞرن يد٤٦ٞٞ لأل ٧٦ٞٞ ٦يلعٞٞعيٟ لٞٞيٖ لٞٞو ندٞٞر٤ دطيٞٞرٌ 
يل رً يرله٨٦ ه٦ يل٨ٓ يد٤٦ لو يلط٠ٞ يٞ   مٞٔ يلعٞعيٟ ٦ياٞتعبرْأ لمٞٓي يٞر٤ هٞٓأ يايدٞرٔ يلتٞ  

 ديٟ يد٤ ٦نر ه٦ ياراو.يه٦ل٤٦ بمر لمر يالٔ يلدبئ ي  تطْيْ نفم٣٦ يلع٢ْ عسْه٣ ٦ 

يتطْْٞٞ نفم٣٦ٞٞٞ يلع٢ْٞٞ يٞٞٞ  نآلتنعٞٞرٍ يلن٤ْٞٞٞ يلنعٞٞٞرٌْ يسٞٞو د٢ٞٞٞ نٞٞر يٞٞٞ  يلٚبٞٞل ن٤ٞٞٞ يلت رلًٞٞٞ 
ُٔ ٦ه٦  رو٣ ع ع يله٦ٌ ٦يلهمٞٔ ٦ع ٞع ي٤ يطص٢ٞ د٢ٞ يساٞر٤ نٞر يه٧٦ٞ ع يٞو يفع٢ٞ  ٜٔ ٦يلتمر ٦يلتصر
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ٔاٞي يلهسرعٞي ٦ ب٢٦ٞ يااٞتعبرْ  ٦دٞٓل١  يل رلً ع٢ْ ْيونر  ٦ع ٞع يلعٞعيٟ يتهٞرن شٞٔ يله٨٦ٞ بننر
يول ٦نل٢ٞ غعًٞ ٦ع٣ْٞ يلآل٦ٔٞ  ْٔ يل٦ْ ٔين  ٦نل٢  ير٤ ارؤ نر يانع عْا نل٢ نر ي  يلبيل ٦يلش

ُٔ ٌْٔ ن٤ يل ر ٌٔ يل٦ي ٦ٔ ٦بمٓي  1ير٤ ناتعن و يسنر ياتعن و ي٦ا  آل٢ يل ٦ٟ ٦يلععٟ ٦عسْ يلع
٣ٕ د٢ٞ ن٤ٞ يتع٧ْٞ ع ٞيم٣  ٢ يلن٤ْٞ يتنل٢ٞ يٞ  تطهي٠ٞ عسْٞ يهٞير٤ نعسع يلع٢ْٞ  ا٦ٞين ٦يلتف٠٦ٞ ٦هٞ

ُٔ طيَ يعتبٔ يله٨٦ عسْه٣ ه٦ ياط٠ ي  د٢ ش ن ٦ه٦ ْيونر يفع٢ د٢ نٞر  ن٤ يلْي ٢ ي٦ يل ر
آلل نسٞو ا٧٦ٞ ي٤ يد٤٦ٞ عبْٞي لأل ٧٦ٞ  ييو ع٢ْ ل آلنيل ٦ا يٛ ٣ يبْي ٦يلععيٟ عسْه٣ ا يروٌْ ت
٨ يلٞع ييٓيوٞو ن٤ٞ  ب٢ٞ يله٨٦ٞ يهٞٚ ع يٞو ي٤  ٦ي٤ يفع٢ لو د٢ نر يٚ بو ٦ي٤ يبتعْٞ ع٤ٞ د٢ٞ نٞر يْٞه
ٔيعٞٞ  برلطٞٞر٢ يلتٞٞ  يد٤٦ٞٞ ع يمٞٞر ا٤ هٞٞٓي ه٦ٞٞ يلط٢ٞٞ يل٦طيْٞٞ ل طفٞٞرٛ ع ٞٞع طيرتٞٞو ٦  يد٤٦ٞٞ  رسعٞٞر ٦
يتهرن شٔ يله٨٦. يٓي يد ني يلع٢ْ عسْ هٓأ يلنآلتنعرٍ تتنط٦ٔ ط٢٦ يلهمٔ ٦يله٦ٌ ٦يلتا ٚ ٦دٓل١ 

 يلتعرن٢ بيسم٣ يد٤٦  رونر ينر ع ع  ٦ٟ ٦ا ع ع نسفعي.

يرسٞٞو يٓي دٞٞر٤ يلنتعر ٤٦ْٞٞ عٞٞعفرن ي ٞٞرٟ بععٞٞم٣  ٦ينٞٞر يينٞٞر ي ٞٞ٘ يلنعٞٞرن ٍ يينٞٞر بيٞٞسم٣
ٔي٣ يلهمٞٔ   ٔيوٚ ياتفر٠ ٦ ٔي٤ غئ ش ٔيدي ٦لد٤ نتع  ٨٦ يطْه٣ ع ع يا  بععر طري٦ٛي ع٢ يلش
ٕنٞر٤ ع ٞع ٓل١ٞ ٦آلٞرن  ١ٔ يلسرٖ يلت رلًٞ ٦يتعٞر٦س٤٦ ع ٞع يلطيٞرٌ يٞرٓي ٦ ٞل يلتدٞريه ٦تنٞرْ يل ٦ ْ يت

ٟٔ ي٦لو طاً ي٤ يلع٢ْ ه٦ يلن٦آل٦ْ يا ٨ٔ يسو  ٦ٟ ٦ مٔن٤ ا يع . ي٤ يلع٢ْ يل٨ٓ ٤2 ٦ا يْ
يول ٦نسل يل عً اببو يل ٦ٟ ٦يلععٟ طيَ ي٤ يلفعي ي ْيلٞي  ْٔ يل٦ْ ٔين ٦ يد٤٦ ي  يلبيل ٦يلش
ع ع يلعٟ ٦يل ٦ٟ  طيَ يسو يٓي در٤ يلنتعر ٤٦ْ ععفرن ي رٟ بععم٣ ن٤ بعٙ يرسم٣ بٓل١ 

ٔيدي يلتٞٞ  بيٞٞسم٣ ٦لد٤ٞٞ يٓي دٞٞر٤ يطْٞٞهنر ي ٦ٞٞ  ٧ ن٤ٞٞ يا ٞٞٔ يرسٞٞو ي يٞٞٔ يله٦ٞٞيسي٤ يطٞٞري٤٦ٛ ع ٞٞع يلشٞٞ
ٔأ ٦يفع٢ د٢ ٓل١ برلهمٔ ٦يله٦ٌ  سو  ٦ٚٔ ياتفر٠ بطيَ تد٤٦ ي  نص طتو ا ي  نص طي غي ٦ش

 ه٦ يا ٧٦.
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 ٍٕ ٦ي٦عا يلنع ٣ يللٞرس  نفم٣٦ٞ يلع٢ْٞ عسْٞ يه٢ٞ يلن٤ْٞ يلآلره يٞي يٞ   ٦لٞو:   ٞرل٦ يٞر٤ تنيٞ
ٔتبرٚٞٞرٍ ينٞر  بي ٞٞي عٞ ٤  بي ٞٞي ي٦ نْيسٞي ع٤ٞٞ نْيسٞٞي ي٦ يل٦ٚيوٟٞ بععٞٞمر ع٤ٞ بعٞٞٙ باطْٞ هٞٞٓأ يا

٠ٔ ي٤  يطٞٞ ٟ ع٤ٞٞ يطٞٞ ٟ ي٦ ينٞٞي ع٤ٞٞ ينٞٞي  دٞٞرس٦ي نل٢ٞٞ تنييٕٞٞ دٞٞرس٦ي ٦يطْٞٞ ع٤ٞٞ ٦يطْٞٞ يرسٞٞو ا يٞٞ
آل٦ي  يتنيٕٞٞٞ ٦يطْٞٞٞ ع٤ٞٞٞ ٦يطْٞٞٞ  ي٦ يتنيٕٞٞٞ ٚروفٞٞٞي ع٤ٞٞٞ ٚروفٞٞٞي  ييسب ٞٞٞ  بعْٞٞٞ ٓل١ٞٞٞ ي٤ يت ٞٞٞرلب٦ي ٦يتمٞٞٞر

ٔينٞٞي ٦يلاٞٞيرٔ ٦يل ٞٞٓ ٣٦ٔ د٢ٞٞ ٦ياشٞٞيرن يلتٞٞ  يد٤٦ٞٞ ع يٞٞر يلت رلًٞٞ هٞٞ  يلاٞٞ ني ٦يلد يٍ ٦يسب ٞٞ  ي٤ تٞٞ
٧ٔ ن٤ٞٞ ٓل١ٞٞ لسفاٞٞمر  ٔيب   1ٚروفٞٞي بٞٞر٤ تاٞٞ ً آلنيٞٞل نٞٞر لأل ٞٞ ي٤ نعسٞٞع يلع٢ْٞٞ يل٨ٓٞٞ صٞٞرغو يلفٞٞر

ٔأ يٞٞ  اٞٞ ني بْسٞٞو طتٞٞع يم ١ٞٞ ٦يت ٟٞٞ  ل ن٤ْٞٞ يلنعٞٞرٌْ ه٦ٞٞ يلع٢ْٞٞ يل٨ٓٞٞ يعن٢ٞٞ ع ٞٞع ي٤ يهمٞٞٔ غيٞٞ
ْٔ يا ٧٦ برل٦آل٦ْ ٦نمنر درسٍ صفي هٓي يا ٧٦ يٓي درسٍ نْيسي تهمٞٔ نْيسٞي ي٦  ط ٟٞ يهمٞٔ ييسف

ٔأ ي٤  ٧ٔ ٦بٞٓل١ يستمٞ  يانٞٔ يلٞع ياٞتعبرْ يلهٞرهٔ ل نهم٦ٔٞ ٦يآلبٞر ط ٟ ي ٔ ي٦ يني ت  ً يني ي 
ٌٔ نمنٞر درسٍٞ نْيسٞي  ط ٟٞ   يفع٢ نر ه٦ ياسفل لو ٦يبهع ٓلي  ٦ناٞتعبْي تاٞتعبْأ يلٚروفٞي يلهٞره

ٔهٞر بٞرله٦ٌ يلتٞ  تن دمٞر  ا٦ٞين درسٍٞ ي٦ يني  يمٓي ه٦ ع٢ْ يلٚبيع   يد٢ نآلن٦عي تتنيٕ ع٤ غي
٦ٌٔ ٦يلنٞر٢ ي٦ يلف رنٞي ٦يلنِْٞ يٞرلت  تتنيٕٞ بد٢ٞ هٞٓأ يمٞ  يله٧٦ٞ  ن٤ طيَ يلتنتٞل برل ٞٓيٍ ي٦ يللٞ
٧ٔ. ٦تاٞٞنع هٞٞٓأ يايعٞٞر٢ هٞٞ  يايعٞٞر٢ يلفرعٞٞ ي ٦تنل٢ٞٞ د٢ٞٞ  ٦يل رلبٞٞي ع ٞٞع آلنيٞٞل يل٦ٚيوٟٞٞ يا ٞٞ
ٕن يعٚٞٞع  ٕن يعٚٞٞع لأل ٧٦ٞٞ نٞٞسم٣ ٦يْسٞٞع آلٞٞ ٔيٍ عسْٞٞ يه٢ٞٞ يلن٤ْٞٞ يلآلره يٞٞي طيَٞٞ ي٤ يدبٞٞٔ آلٞٞ يل يٞٞ
ٔينٞرٍ سفٖٞ يلنبْٞن ٦هٞٓي ه٦ٞ  لألععٟ ييم٣ ٦هٓي ييعر ع٢ْٞ ٦دٞٓل١ برلساٞبي لتهاٞي٣ يان٦ٞي٢ ٦يلد

 يلع٢ْ يلٚبيع .

٦بمٞٞٓي يٞٞر٤ يلع٢ْٞٞ يٞٞ  يلن٤ْٞٞ يلنعٞٞرٌْ ل نْيسٞٞي يلفرعٞٞ ي يه٣٦ٞٞ ع ٞٞع يلهمٞٞٔ ٦يلت  ًٞٞ  ٦يٚ ٠ٞٞ 
ٔيْ ن٤ٞٞ ع٢ْٞٞ ٛٞٞرهٔ يٞٞ ر٤ ع يٞٞو يلع٢ْٞٞ يلٚبيعٞٞ   ٦طتٞٞع نٞٞر يا٦ٞٞن يلع  ٞٞرٍ ٦يلنعٞٞرن ٍ بٞٞي٤ يايٞٞ

ٔدي  ٌٔ يلتٞٞ  ا اٞٞبي٢ يلٞٞع ْيعمٞٞر يا برلنشٞٞر ٦ٔ ْٔأ ينٞٞر ع ٞٞع يل ٦ٟٞٞ ٦يلعٞٞعٟ ٦ينٞٞر ع ٞٞع يلعٞٞ نٞٞ
آلعٞٞو يلناٞٞر٦يٍ  ٦يلتعٞر٤٦  ٦نعسٞٞع ٓل١ٞ ي٤ نٞٞر ياٞنع عْٞٞا عسْٞ يه٢ٞٞ يلن٤ْٞ يلآلره يٞٞي ا يد٤٦ٞ ن
ْٔ ي٦  ٦يو ن٤  ٔدي  ٦يسنر ععٟ د٢ ي ٔيٍ يلنشت ٕيل يلساب  يلعر٢ْ ل  ي يلطهيهيي يلسربعي ن٤ يلت٦
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ٔأي٤    ي٤ آل٦ٞهٔ يلع٢ْٞ لٞيٖ ه٦ٞ يل٨ٓٞ يه٣٦ٞ ع ٞع يلهمٞٔ ٦يلتاٞ ٚ ٦ييٞٓين يل يٞٔ يٞ  1يسرلو ن٤ غيٞ
ٔأ ع ٞٞع يع٢ٞٞ يان٦ٔٞٞ يلتٞٞ  يستفٞٞل بمٞٞر يا ٧٦ٞٞ   اٞٞ نتم٣ طتٞٞع يصٞٞبط٦ي عبيْٞٞ لأل ٧٦ٞٞ يلهٞٞرهٔ ٦يآلبٞٞر
ٔعع  يراتعبرْ يلععيٟ يد٤٦  ٦ير نسو  سو آلبر٤ ا ياتٚيل ن٦يآلمي يلهمٔ يل٨ٓ ي عل لو ٦ي

ٔأ يله٨٦ٞٞ نٞٞسم٣ ٦يل٨ٓٞٞ تد٤٦ٞٞ بيْٞٞأ يلاٞٞ ٚي ي٤ يلع٢ْٞٞ بمٞٞٓي يلنفم٣٦ٞٞ عسْٞٞ يه٢ٞٞ يلن٤ْٞٞ بد٢ٞٞ نٞٞر يهٞٞ ٔ
ٔيٞو نآلتنٞل يلنْيسٞي يلفرعٞ ي يرلع٢ْٞ عسْٞه٣ ه٦ٞ يل٨ٓٞ  يلنعرٌْ ي ت ٟ تنرنر ع٤ يلع٢ْٞ يل٨ٓٞ يع
ٔيْ يلنآلتنٞٞل يياٞٞر٤٦٦ يٞٞ   يه٣٦ٞٞ ع ٞٞع يلعْيلٞٞي يلطهيهيٞٞي ٦لٞٞيٖ يلساٞٞبي يل٨ٓٞٞ يطه٠ٞٞ يلناٞٞر٦يٌ بٞٞي٤ ييٞٞ

ٔويٖ يا٢٦ يل٨ٓٞٞ يعٞٞل تطهي٠ٞ نصٞٞ طتم٣  ب٢ٞٞ نصٞٞ طي يلطه٠٦ٞ ٦يل٦يآل بٞٞرٍ ٦ي عٞٞع٤٦ ي٦ينٞٔ يلٞٞ
ل١ بتطهي٠ د٢ يان٦ٔ يلت  تآل ً يلاعرٌْ.  يلش صيي ٦ٓ

 : المطمب الثالث8 مصير أىل المدن المضادة لممدنية الفاضمة

ٔيب  يٞ  طٞرلتي٤ يل  ٦ْٞ  و٤ نصئ نسفٖ نه٢ يلن٤ْ يلنعرٌْ ل نْسيي يلآلره ي  ْٞ طْْٞأ يلفٞر
ٔيب  ي  يلش هر٦ٌ ٦ يلم ١ ن٦ ينسط ٢ ٦يلع٣ْ عدٖ سف٦ٖ نه٢ يلنْسيي يلفرع ي يلت   صمر يلفر

ٌٔ ا يسع٣ بمٓي يل  ٦ْٞ يا يلسف٦ٖٞ يلتٞ  ب  ٍٞ يلدنٞر٢ يٞ   ٦ٔيي يف  سٛ برل  ٦ْ ي  يلاعرٌْ  ي  
ٍٔ ع٤  ي٦ْ يلنرٌْ   . هٓأ  يلطيرٌ يلْسير ٦يطٔ

ٖ يلن٤ْ يلآلره يي  ي  طٞرلتي٤ دنٞر  ٞر٢ : طْْ يلنع ٣ يللرس   ديٟ تد٤٦ سمريي نصئ سف٦ 
ٔهر  ه٢ٞٞٞ  يلنْسيٞٞٞي  يل  ٦ْٞٞٞ يٞٞٞ  يلشٞٞٞهر٦ٌ ن٦ يلمٞٞٞ ١ يٞٞٞ  ينسطٞٞٞ ٢ ٦يلع٣ْٞٞٞ عدٖٞٞٞ  سف٦ٖٞٞٞ ٦نصٞٞٞي

٦ٔيي  . يلفرع ي يلت  تبهع  رلٌْ ي  يلاعرٌْ ي  

بْٞٞني بسف٦ٖٞٞ نه٢ٞٞ يلنْسيٞٞي يلفراٞٞهي طيَٞٞ يه٢٦ٞٞ :  ننٞٞر نه٢ٞٞ يلنْسيٞٞي يلفراٞٞهي يٞٞا٤  يلميوٞٞرٍ 
ٔين نه٢ٞٞٞ يلنْسيٞٞٞي يلفرعٞٞٞ ي يمٞٞٞ  ت  ٞٞٞ٘ نسفاٞٞٞم٣ ن٤ٞٞٞ يلنٞٞٞرٌْ   يلسفاٞٞٞرسيي يلتٞٞٞ    ودتاٞٞٞب٦هر ن٤ٞٞٞ ن

ْٔيوٞٞٞ ٤ٔ ولٞٞٞع يلميوٞٞٞرٍ ي ٦لٞٞٞع ٓلتٞٞٞ  ودتاٞٞٞب٦هر ن٤ٞٞٞ ي يعٞٞٞر٢ يلٔ ي  ي٦يلميوٞٞٞرٍ  يلسفاٞٞٞرسيي يل ي ٞٞٞي  تهتٞٞٞ
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٦تعٞرْهر   يي ط٠ٞٞ يلٞسفٖ ن٤ٞٞ نعٞرٌْ هٞٞٓأ لت ١ٞ ن٧ٓ عٛٞٞي٣   ٦تعٞرْ ت ١ٞٞ يلميوٞرٍ هٞٞٓأ يي ط٠ٞٞ 
   " ٛي٣   ييآلتنل ن٤ هٓي٤ نْير٤ عٛينر٤ ل سفٖ يت  ْ ي  يلعٓيًهٓأ ن٤ ت ١ نيعر ن٧ٓ ع

٦بمٓي يا٤ سف٦ٖ نه٢ٞ يلنْسيٞي يلفراٞهي   صٍٞ سف٦اٞم٣ ن٤ٞ يلنٞرٌْ داه٢ٞ يلنْسيٞي يلفرعٞ ي  
ٔي٦ٞٞي نيدٞٞرٔ ٦ نعنٞٞر٢ يلنْسيٞٞي يلفرعٞٞ ي غيٞٞٔ نسم٣ٞٞ يعن ٤٦ٞٞ نعنٞٞر٢ نه٢ٞٞ يلنْسيٞٞي يلآلره ٞٞي     سم٣ٞٞ ع

ْٔيوٞي  ْٔيوٞي بميوٞرتم٣ يلفرعٞ ي ي ٦لٞع   ٦بٞٓل١ يتداً سف٦ام٣ هيورٍ سفاٞيي  ٤ٔ هيوٞرتم٣ يل   يتهتٞ
يا٤ سف٦ٖ نه٢ يلنْسيي يلفراهي لمر يل  ٦ْ بنر ع نٍ ن٤ نعنر٢ يرع ي   ٦لمر يلشهرن ي  يل  ٦ْ 

 . بنر عن ٍ ن٤ نيعر٢ يلآلره يي ن٨ لم٣ يل  ٦ْ ي  يلعٓيً

٤٦ٔ برلعٓيً يٞ  يلطيٞرٌ يلْٞسير    ٤ يلط٦ٞيٖ تد٤٦ٞ نشٞ ٦لي  ٦ نه٢ يلنْسيي يلفراهي ا يشع
بنطا٦ارتمر   ٦لد٤ وٓي ت  صٍ يلسفٖ ن٤ يلآلاْ ل٣ يبه  نر يش ٢ يلسفٖ ع٤ تعرْ  نبرالتٓي

يلميورٍ يلن ت في يتشعٔ يلسفٖ طيسوٞٓ برلعٞٓيً ٦يلْٞهٔ د ٞو يٞ  ن٧ٓ عٛٞي٣   يٞا٤ يلط٠ٞ ن٤ٞ ه٦ٞ 
ٔتبتمٞٞر ن٤ٞٞ نه٢ٞٞ ت ١ٞٞ يلنْسيٞٞي  ْٕيْيٞٞ  ن ٦ يلشٞٞهرن يلنعٞٞرْ ن٧ٓ د٢ٞٞ ٦يطْٞٞ نٞٞسم٣ بصٞٞرطبو ٦هٞٞٓي هٞٞ ي

ل١ٞ  ٤  ياٞتطهٍل اعرٌْ    و٤ سف٦ٖ  نه٢ يلنْسيي يلفراهي بمٞٓي  ْٞ  يل  ٦ْٞ يٞ  يلشٞهرن يلْٞيو٣ ٦ٓ
ْٔ ن٤ٞٞ د٢ٞٞ نٞٞر ْٔ ن٤ٞٞ يلآلاْٞٞ يمٞٞ  بمٞٞٓي تبهٞٞ  نشٞٞ ٦لي بد٢ٞٞ  سف٦اٞٞم٣ ل٣ٞٞ تتآلٞٞ ه٦ٞٞ نٞٞر٨ْ ٦ل٣ٞٞ تتآلٞٞ

٦ٔطٞٞ  لب ٦ٝٞٞ يلاٞٞعرٌْ ٦ يلدنٞٞر٢ ٦ يل  ٦ْٞٞ يٞٞ  يلاٞٞعرٌْ ا يٞٞ  يل ط٦ياٞٞمر ع٤ٞٞ د٢ٞٞ نٞٞر شٞٞهرن ٦ ه٦ٞٞ 
 . يلم ١

ٔيب  :   ننٞٞر نه٢ٞٞ يلن٤ْٞٞ  يٞٞا٤  يلآلره ٞٞيننٞٞر يٞٞ  سف٦ٖٞٞ نه٢ٞٞ يلنْسيٞٞي يلآلره ٞٞي ييه٢٦ٞٞ يٞٞيم٣ يلفٞٞر
ٔا٣ٞٞ  ٔتا٣ٞٞ ييمٞٞر  ٌٔ وٓي ل٣ٞٞ ي ٦ٔ نسفاٞٞم٣ تبهٞٞ  غيٞٞٔ ندتن ٞٞي ب٢ٞٞ نطترآلٞٞي يٞٞ   ٦ينمٞٞر يلٞٞع يلنٞٞرٌْ عٞٞ

أ يلسف٦ٖٞٞ نصٞٞ    يٞٞآي بٚ ٍٞٞ يلنٞٞرٌْ يلتٞٞ  دٞٞر٤ بمٞٞر  ٦ٞٞي٣ هٞٞٓن٤ٞٞ يلعه٦ٞٞاٍ ي ٦لٞٞع  شٞٞ نطهيهيٞٞي 
ٔيب  هٞٓي تاديْٞ  بٚ ٍ يلسف٦ٖ يلت  درسٍ نعتنٌْ ع ع هٓأ يلنرٌْ يٞ   ٦ينمٞر  .    ين٤ٞ  ٢٦ٞ يلفٞر
٧ٔ  نٞرٌْ  ع ع ن٤ يلسف٦ٖ يلآلره ي عسْأ  يرسيي  سمر ا تات ٤ ع٤ يلنرٌْ ٦ليٖ  ي  يلطيرٌ ي  

ٔيب  يه٢٦   ٦هٞٓأ ٓلٞي نسٞو  سف٦ٖ نه٢ يلن٤ْ يلآلره ي تسرا ب٦دٓل١  ن٤  ٦لو  هٓي يتعا ن٤ يلفر
عاع ي  ن٤ ي فٔ بمر لو   ل٣ٞ و٤  ٦لٞو برلع٣ْٞ ل سف٦ٖٞ يلآلره يٞي ٦ع٣ْٞ   ٦هٞر ي ب٨ْٞ يٞ  يلشٞهرن 



 الفصل الثاني:                                            ماهية المدينة الفاضلة عند ابو ناصر الفارابي

 

 
209 

ياسفٖٞٞٞ  ٦ٖلٞٞٞيعٞٞٞر ن ٦ٖ ي سفٞٞٞ يتعرٙٔ نل تعرلي٣ ياا ٣ يلت  تس٘ ع ع   ٦ْ ارؤ ي بْي٤ 
٤٦ٔ يهٞٞٚ ٦ ٦لٞٞو برلع٣ْٞٞ ل سف٦ٖٞٞ يلآلره ٞٞي يتعٞٞا يٞٞ   ٦لٞٞو :    ....( ٦هٞٞهان ه٣ٞٞ يلمٞٞرلد٤٦  ٦يلصٞٞرو

  " يلع يلع٣ْ ع ع نلر٢ نر يد٤٦ ع يو يلبمرو٣ ٦ يلارٜ ٦ي يرع 

ٔيب  :  يٞٞٞا٤ يل٨ٓٞٞٞ نعٞٞٞ م٣ ٦ع٢ْٞٞٞ بم٣ٞٞٞ ع٤ٞٞٞ  ٦ ننٞٞٞر سف٦ٖٞٞٞ يلنْسيٞٞٞي يلعٞٞٞرلي ييه٢٦ٞٞٞ يٞٞٞيم٣ يلفٞٞٞر
ٟٔ يلاعرٌْ يم٦ ن٤ نه٢ يلنْسيي يلفراٞهي  ٔيٙ نه٢ يلآلره يي ٦ ْ ع يلاعرٌْ  آل٢ عٙٔ ن٤ نغ

يٞٞي شٞٞه    ننٞٞر  نه٢ٞٞ يلنْسيٞٞي نسفاٞٞم٣  يٞٞاسم٣ يم د٤٦ٞٞ ٦يتط ٤٦ٞٞ   يٞٞٓل١ ه٦ٞٞ ٦طْٞٞأ ٤٦ْ نه٢ٞٞ يلنْس
يصئ وليو طر٢ نه٢ يلآلره يي و٤ نه٢ يلنْسيي يلعرلي ٦ يلنبْلٞي يم د٤٦ٞ ٦يتط ٤٦ٞ  ع ع نلر٢ نر

نل نٞٞٞر دٞٞٞر٤ طٞٞٞر٢ نه٢ٞٞٞ يلنْسيٞٞٞي  يلآلره ٞٞٞي   ٦ننٞٞٞر برلساٞٞٞبي لن ١ٞٞٞ يلنْسيٞٞٞي نصٞٞٞرلي ٦ يلنبْلٞٞٞي يل ٞٞٞٓي٤ 
ٔير٤  ٔينيع ر بْاهر له٦نمنر ٦ نص  يلسرٖ عسمٞر   يٞا٤ سفاٞيمنر ت  ْٞي٤ يٞ  يلفرع ي ٦ لدسمن ي 

 . يلعٓيً نل سف٦ٖ نه٢ يلن٤ْ يلفراهي

٤٦ٔ ن٤ نه٢ يلنْسيٞي يلفرعٞ ي  ٤٦ٔ ٦ يلنهم٦ ٔيب  :  ننر  يلنعٚ ٦ي  صسٟ ن ٔ يه٢٦ يلفر
ٍٔ  شٞ نع ع نيعر٢ يلآلره يي   يا٤ يلنهم٦ٔ ع ٞع يع٢ٞ  لنٞر دٞر٤ يتٞا٧ٓ بنٞر يفع ٞو ن٤ٞ ٓل١ٞ صٞر

ٛبٞٞي ع ٞٞع نٞٞر ياٞٞٔ ع يٞٞو ا تداٞٞبو هيوٞٞي سفاٞٞرسيي نعٞٞرٌْ ل ميوٞٞرٍ يلفرعٞٞ ي يتدْٞٞٔ ع يٞٞو ت ١ٞٞ ن٦ي
ٔأ ع يمٞر  ٔأ ي يعٞر٢ يلتٞ  ندٞ ٕلي نه٢ يلن٤ْ يلفراهي   ي ٓل١ ا تعٞ ٕلتو   نس يلطر٢ طت  تصئ نس
٤٦ٔ ن٤ٞ نه٢ٞ يلنْسيٞي  يلفرعٞ ي ع ٞع نيعٞر٢ يلآلره ٞي ن٤ هٞهان  ٤٦ٔ يلنهمٞ .   .و٤ صسٟ يلنعٚ

ٔه٣ ْٔيوٞي ٦ا تعًٞٓ بمٞر سف٦اٞم٣ بعْٞ  ا تع ٔه٦ٞي ع يمٞر ٦ا تداًٞ سف٦اٞم٣ هيوٞي  ي يعٞر٢ يلتٞ  ند
٧ٔ يسٞٞو غيٞٔ نهي ٞٞٓيلن٦ٍٞ ٔيب  ٦ ه٦ٞ يتطَْٞٞ ع٤ٞ هٞٞٓي يلصٞسٟ يا يٞٞٔ يٞ ٔأ    ٦دٞاسع برلفٞٞر بنٞر ندٞٞ

ِٔ بٞٞرلدفٔ  ٔأ ٦  بٞٞو نٚنٞٞو٤ برنينٞٞر٤ ٦لد٤ٞٞ ن٤ٞٞ شٞٞ ع يٞٞو ٦ يٞٞ  ٓل١ٞٞ يه٢٦ٞٞ ي  تعٞٞرلع :  وا ن٤ٞٞ ندٞٞ
ٔي يع ٞٞيم٣  ٔا٢٦ٞٞ صٞٞ ع ي  صْٞٞ : ع يٞٞو ٦اٞٞ ٣غعًٞٞ ن٤ٞٞ ي  ٦ لم٣ٞٞ عٞٞٓيً عٛٞٞي٣  ٦دٞٞٓل١  ٢٦ٞٞ يل

ٔيل ع٤ ينت  يل ٚا ٦ يلساير٤ ٦ نر نشدٔ ه٦ي ع يو    

ٔيْتٞٞو ٦لد٤ٞٞ يهي ٞٞٓأ بنٞٞر ه٣ٞٞ صٞٞرْٔ عسٞٞو  يرناٞٞ ٣ ٔأ ع يٞٞو ٦لٞٞيٖ با ٔن بنٞٞر ندٞٞ ا يطراًٞٞ يلنٞٞ
ٔيْيتو ٦  ٔأبن ٙ و  .  ٦هٓأ ه  انرطي ينا ٣ ي تير
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 الفارابي4و  أفالطون التداخل بينو  التشابهأوجه المبحث االول4 

ته الفاضمة ككاف ألفالطػكف مموكريتػه الملاليػة ككػؿ كاخػد تعتمػؼ  ػف نكاف لمفارابي مدي 
اللانية كتتملؿ ك  تشابه كتداعؿ بيف األكلىاألعرل كتلميف  نوا كلكف في نفس الكقت هناؾ نقاط 

 يمي : فيما

 االجتماعي لكل من أفالطون والمعمم الثاني4و  أوال4 في الواقع السياسي

اللقػافي الػ م  ػاش فيػه الفػارابي يشػبه إلػى  ؾالكاقػ  الييايػي كاتمتمػا ي ككػ ل خيػث أف
المتملػؿ فػي ك  اقػ  مسيػاكمفقػد  ارػر الفػارابي ك ، خد كبير الكاق  الييايػي الػ م شػودف أفالطػكف

ه ا ، ت دينية داعؿ الدكلةاتشتت الدكيالت كضعؼ الخكاـ أم : فشؿ النظاـ كك لؾ ظوكر نز 
المتملمػػة فػػي ك  مػػا معػػؿ الفػػارابي يفكػػر فػػي العػػركج مػػف الكاقػػ  المريػػر مػػف عػػالؿ خركػػة اترػػالح

 د  مى  لػؾ الػرخالت التفكير في دكلة  ملالية لتيعى إلى تخقيؽ العدالة كيعادة األفراد كما يا
اللقافيػة هيػا نفيػوا ك  الظػركؼ الييايػيةك  اتمتمػا ي  ، كهػ ا الكاقػ1العممية مف أمؿ طمػب العمػـ 

التي معمت أفالطكف يفكر في فميفة ملالية مبنية  مى أياس العقؿ ضؼ الى  لػؾ فػ ف العامػؿ 
أمػػا بالنيػػبة إلػػى ، الييايػػي يمػػرم فػػي  ػػركؽ أيػػرته اتتمػػاف لػػؾ أف ، الػػكرالي يػػؤدم دكرا هامػػا

ييايػػية نتيمػػة خػػرب البكلكنيػػة كمػػا  ارػػر  اضػػطراباتاألكضػػاع الييايػػية فقػػد شػػاهد أفالطػػكف 
كمػا يعػد إ ػداـ يػػقراط بملابػة عيبػة أمػؿ مػف موػػة ، األنانيػةك  الديمقراطيػة التػي تقػـك  مػى الموػػؿ

أمػؿ  أفالطكف مف موػة أعػرل كمػا يػا د  مػى  لػؾ الػرخالت العمميػة مػف تفكير انطالقهكنقطة 
اللقافيػة أيضػا لكػؿ مػف ك  ، كبو ا نمد ألف اتكضاع الييايػية كاتمتما يػة2المعرفة ك  طمب العمـ
أفالطػػكف قػػد كػػاف لوػػا الػػدكر األكبػػر فػػي دفعومػػا الػػى التطمػػ  إلػػى  ػػالـ أرقػػى كممتمػػ  ك  الفػػارابي

 رادفاتئػتالؼ بػيف أفػك  اتنيػماـك  رالح ت ييكدف الفياد بػؿ يكػكف ممتمػ  ملػالي تيػكدف المخبػة
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 التطػػػرؽ الفكػػػرمك  اليػػػعادة بعيػػػدا  ػػػف مالمػػػح التعرػػػبك  قػػػؽ العيػػػرخالتعػػػاكف  مػػػى كػػػؿ مػػػا يك 
الموػػؿ بػػؿ تكػػكف  القػػات ك   مػػى العػػالـ مديػػد ت تيػػكد فيػػه  القػػات القوػػر كتنفتػػاح العقالنػػيك 

القضػاء  مػى ك  المياكاةك  التعاكف في كافة أرماء المعمكرة مف أمؿ تخقيؽ العدؿك  أيايوا المخبة
 ىالمػ هبي ختػك  الدينيػة بعيػدا  ػف التعرػب الػدينيك  بيف المػ اهب الفكريػة اتتخادتخقيؽ ك  الظمـ

 لقافيا . كختىأك يياييا  امتما يايككف الممتم  كخدة كاممة مكتممة مف كؿ المكانب يكاء 

 لػػػـ تكػػػف فميػػػفة أفالطػػػكف مػػػف بنيػػػاتي أفكػػػارف فقػػػد كػػػاف متػػػسلرا بالفميػػػفات الشػػػرقية ثانياااا4
أما بالنيبة إلى أرائه الدينية فتظور ، لو ا يعتبر أفالطكف  ك لقافة مكيك ية، المتقدمةاليكنانية ك 

 اإلنيػػافكمػػا معػػؿ ، هػػك يػمنواك  فػي نز تػػه الرػػكفية  نػدما ألبػػت أف الػػنفس هبطػػت إلػى الميػػد
، 1ة كاللػاني يخػػكؿ دكف هػ ف المعرفػػة المعرفػػ إلػىمركبػا مػػف   نرػرييف معتمفػػيف أخػدهما ييػػعى 

ابي لػػـ تكػػف فميػػفته مػػف معرمػػات تفكيػػرف فقػػد  تػػسلر بػػسفالطكف  اتػػه بفكػػرة المدنيػػة فكػػ لؾ  الفػػار 
الدينيػػة  كاآلراء أفالطكنيػػةك  الفاضػػمة التػػي مػػاءت نتػػاج الكاقػػ  المعػػاش  كمػػا تػػسلر بفكػػر أريػػطك

 فكانػػت فميػػفته شػػبيوة  لفميػػفة أفالطػػكف فوػػي شػػبه مكيػػك ية أم متكاممػػة فكانػػت بملابػػة العبػػادة
نمػد ك  مػ   ػدد كبيػر مػف الكتػب كاعتمى  ة التركفية فقد ا تزؿ مم ات الخياةيظور ه ا في نز ك 

كػ لؾ يتضػح أف    2الفميفية التي طرخت مشكمة العالقة بيف العقؿ كالنقػؿ ك  الدينية آراءفه ا في 
أيتا ف أفالطكف كانا متسلراف بالنز ة الرػكفية  فيظوػر  لػؾ فػي نظريػة الفػيض ك  كؿ مف الفارابي

أمػػا ، بينومػػا اتعػػتالؼالتػػي كانػػت مخػػؿ درايػػة لكػػؿ مػػف المعمػػـ اللػػاني  كأفالطػػكف ر ػػـ بعػػض 
الميد كهك يمنوا فال يمكف أف ترػؿ  إلىالنفس هبطت  بالنيبة لفكرة أفالطكف  ندما ألبت أف

األكهاـ فػ  ا أرادت الػنفس ك  المعاكؼك  الشوكاتك  ندف هي مركز األهكاءإلى المعرفة تف النفس  
مػف موػة أعػرل ك  ه ا  بكديتهتتعمص مف ك  أف ترؿ الى المعرفة  ميوا أف تمزؽ خمب الميد

ف ف أفكار كفميفة كؿ منوما لـ تكف مف نتاموما العاص بؿ إف كؿ كاخد فيوما كاف متسلرا بفكػر 
أفكػار أيػتا ف أفالطػكف كعارػة فػي فكػرة ك  بي تػسلر كليػرا بفميػفةمعيف أك فيميكؼ خيث أف الفػارا
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أمػػػا بالنيػػػبة ألفالطػػػكف فقػػػد تنك ػػػت مرػػػادر تػػػسلر فكػػػرف خيػػػث كػػػاف لمفميػػػفات ، المدنيػػة الفاضػػػمة
بوػػ ا فػػ ف كػػال منومػػا كػػاف بملابػػة مكيػػك ة ك  اليكنانيػػة األلػػر الكبيػػر  مػػى أرائػػه الفميػػفيةك  الشػػرقية

 . اآلراءك  فميفية شاممة لمعتمؼ األفكار

ك دـ المياكاة بيف أفراد الدكلة  لػؾ أف الطبيعػة  اتعتالؼأكد أفالطكف  مى مبدأ  ثالثا4
كػػ لؾ الفػػارابي يػػرل أف فػػي الكمػػكد ، ك طبقػػة العمػػاؿك  طبقػػة المنػػةك  اإللويػػة خمقػػت طبقػػة الخكػػاـ

 مػى كما أكد ، اتمتما يةالطبيعية في الخياة  تعتالفاتمراتب يعمك لعضوا  مى بعض نظرا  
أيػتا ف ك  ، إف كػال مػف المعمػـ اللػاني1أهمية التعػاكف بػيف أفػراد الممتمػ  مػف أمػؿ تخقيػؽ اليػعادة

خيػػػث أف ، رػػػ ير  فػػػي الفكػػػرة اعػػػتالؼأفالطػػػكف كانػػػا يؤمنػػػاف بمبػػػدأ التفػػػاكت بػػػيف النػػػاس مػػػ  
أف الطبيعػة اإللويػة هػي التػي عمقػت الطبقػات فػي الممتمػ  أمػا بالنيػبة لمفػارابي  ا تبػرأفالطكف 

المػػؤهالت  الفكريػػة الميػػدية  التػػي تعتمػؼ مػػف فػػرد إلػػى أعػػر ك  كػاف يقػػكؿ بالتفػػاكت فػػي القػدراتف
كك لؾ خيب مرتبة التي يعطى بوا في الممتم  الفاضؿ كلكف م  هػ ا كمػه فقػد أكػد كليػرا  مػى 

 اليعادة .ك  المخبة بيف أفراد الممتم  لتخقيؽ العيرك  التعاكفك  العدالةك  أهمية تخقيؽ المياكاة

 قيـ أفالطكف الدكلة التي تضاء دكلة العدؿ إلى أربعة أقياـ هي :  بعا4را

يرػيب  مػاك  الدكلة الدينية كهي خككمػة الطبقػة الكيػطى التػي تيػمح بالممكيػة العارػة-أ
فتككف طبقة المنػد فػي هػ ف الطبقػة هػـ األفضػؿ ك لػؾ ألنوػـ يخػافظكف  مػى  اعتالؼالنظاـ مف 
 أمف الدكلة .

ناتمػة  ػف الدكلػة الدينيػة خيػث يعتػاد األفػراد  مػى ممػ  المػاؿ بػسم الدكلة اتقطا يػة -ب
 ت يبقي  ير األلرياء بقيادة الدكلة .ك  كييمة كلو ا تضمخؿ كتنتوي الفضمة

كر الفقػػراء  مػػى األ نيػػاء لػػلخكػػـ الػػديمقراطي الفكضػػكم : خيػػث يدكلػػة الشػػعب كهػػك ا-ج
 ب يخكـ نفيه بنفيه .التعيؼ كيررح الخكـ شائ  لمممي  أم الشعك  بيبب الخرماف
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ككػ لؾ الفػارابي قيػـ مضػادات المدنيػة  1المرػالح ك  هك خكػـ الط يػافك  اتيتبداددكلة -د
، المدنيػػة الفايػػقة المبدلػػة كالضػػالة كهػػي شػػبيوة لتقيػػيـ أفالطػػكفك  الفاضػػمة إلػػى المدينػػة الماهمػػة

يائر الطبقات ملمه  مف قبؿ تنفي هاككما يرم الفارابي أف كظيفة الرئيس إردارا األكامر كمراقبة 
 نػد الفػارابي تشػبه التيميػؿ الورمػي فتقػـك  اتمتما يػةملؿ المكمكد األكؿ كهك ا تكػكف المراقػب 

أفالطػكف كػاف ك  كبوػ ا فػ ف الفػارابي2القا دة إليوا مراتب أعػرل تقتػرب مػف الػرئيس ك   مى التنظيـ
بالمموكرية الملالية  نػد ييمى  لوما نفس الفكرة في معؿ هناؾ مضادات لممدنية الفاضمة أك ما

 ند المعمـ اللاني  يءفكما قيـ أفالطكف مضادات المموكرية الملالية  ك لؾ نفس الش، أفالطكف
لكؿ كؿ كاخد منوا  اية معينػة تيػعى إلػى ك  ال م قيـ مضادات المدنية الفاضمة إلى  دة أمزاء

ضمة  نػد الفػارابي تتعػ  شػكؿ في المدنية الفا اتمتما يةالكركؿ إليوا ككانت المراتب ك  تخقيقوا
الوـر خيث تبدأ مف أ مى الوـر المرتبة األ مى كالتي يمتموػا رئػيس المدنيػة الفاضػمة كيػستي بعػدف 

 .رتبة األعيرة التي تعير كت تعدـبالتي تيبب في المراتب إلى أف ترؿ إلى الم

مػة فيػه هػي أما فيما يعص نظاـ التربية  ند أفالطكف فقد كانت العمػـك المبرم خامسا 4
اإللويػػات التػي  بػػر  نوػا بعػالـ الملػػؿ أمػا الرياضػػيات ك  الدرايػة طبيعيػاتك  الفنيػػةك  العمػـك البدنيػة

فوي معقكتت يمفي ألنوا معرفة بيف الظػف كالتعقػؿ أم بػيف  ػالـ المخيػكس ك ػالـ الملػاؿ كهػي 
لمبرممػة فيػه هػي كالمير بيف العالميف أمػا  نػه الفػارابي كنظػاـ التربيػة  نػدف فقػد كانػت العمػـك ا

تقريبػػا نفيػػوا  نػػد أفالطػػكف خيػػث ركػػز  مػػى العمػػـك الرياضػػية كيظوػػر هػػ ا فػػي عرػػاؿ الػػرئيس 
لنيػػبة لمعمػػـك فقػػد أمػػا باك  أف تكػػكف لػػه رػػنا ة الخربيػػةك  المتملمػػة فػػي يػػالمة األ ضػػاءك  المدنيػػة

 3بة .يإرادية كمكتقيموا إلى الال

العممػي  مػى ك  التربيػة كالبرنػاما التعميمػيركز كؿ مػف المعمػـ اللػاني كأفالطػكف فػي نظػاـ 
العمـك البدنية ك لؾ لما لوػا مػف أهميػة عارػة الفػارابي الػ م أكػد فػي رػفات ك  العمـك الرياضيات
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، يكػػػكف شػػػما ا ت يوػػػاب شػػػيئاك  الػػػرئيس األكؿ  مػػػى القػػػكة الميػػػدية لػػػه ك مػػػى يػػػالمة أ ضػػػائه
 ممػػا ظنيػػا كلػػيس دقيقػػا  ا تبرهػػاالرياضػػيات التػػي كضػػعوا أفالطػػكف ضػػمف برناممػػه التربػػكم قػػد ك 

ت تنتمػي إلػى  ػالـ الملػؿ بػؿ إلػى العػالـ اليػفمي كقػد شػبووا بالميػـ الػ م يػربط  ت تبراهػاك لؾ 
أمػا فيمػا يعػص العمػـك  نػد المعمػـ اللػاني فقػد قيػموا إلػى  مػـك ، بيف العالـ اليػفمي ك ػالـ الملػؿ

فوػػي الالإراديػػة التسمػػؿ الفميػػفي أمػػا ك  التػػي تتملػػؿ فػػي العمػػـك التػػي يخرػػؿ  ميوػػا بػػالنظرك  مكتبػػة
 ي المعمكقات .ق كبامتملمة في معرفة الكمكد ككؿ بكخدانية اهلل

في خيف رأيػا ، الفارابي قد تركرا نمك ما لممقاؿ الفاضؿك  أف كال مف أفالطكفسادسا 4 
اليػػػبب فػػػي  لػػػؾ أف كػػػؿ منومػػػا يػػػرل أف الييايػػػة ك  متنك ػػػة كمتعػػػددةا مضػػػاداتوكػػػؿ منومػػػا أف 

الفاضمة كاخدة ت تتعدد ألنوا تيير  مى أركؿ كقكا د منضبطة كمراتب مخكمة أما مضػاداتوا 
أهموػا كهػ ا خػؽ ألف طريػؽ الخػؽ دائمػا كاخػد أمػا ك  فوي تبد كأف تتعدد تبعا لتعدد أهكاء خكاموا

أف هػػ ا رػػراطي ميػػتقيما ك  عظػػيـ إ  قػػاؿ : كلقػػد رػػدؽ اهلل ال، 1طريػػؽ الفيػػاد كالضػػالؿ فمتعػػددة
 لقػػػد كػػػاف ترػػػكر كػػػؿ مػػػف المعمػػػـ اللػػػاني، 2فػػػاتبعكف كت تتبعػػػكا اليػػػبؿ فتفػػػرؽ بكػػػـ  ػػػف يػػػبيمه  

كاخػد ألف لوػا قػانكف كنظػاـ تيػير  ميػه فوػي لييػت شػيء أفالطكف لممدنية الفاضمة أك الملاليػة ك 
متعػددة ككػػؿ خػػاكـ يخكػـ بمػػا يعػػدـ المدنيػػة الفاضػمة يػػكاء  نػػد أفالطػكف أك الفػػارابي كمضػادات 

مرمخته قبؿ مرمخة الشعب أك الر ية فكػال منومػا  يتفقػاف  مػى أف الخكػـ يمػب أف يكػكف فػي 
يد خاكـ رالح يخب العير لشعبه كييػعى لتخقيػؽ اليػعادة لوػـ تمػؾ اليػعادة التػي تكػكف ركخيػة 

 قبؿ أف تككف يعادة مادية .

نفػس الشػركط التػي قػاؿ بوػا الفػارابي فػي معمػه اتمتمػاع  اشػترطأفالطكف قد  إف سابعا4
تبػػد أف يكػػكف مبنيػػا  مػػى التعػػاكف  مػػى العيػػر مػػف أمػػؿ الكرػػكؿ الػػى اليػػعادة القرػػكل كمعمػػه 

المعرفػة كالفضػائؿ األعالقيػة كمعمػه الفضػيمة ك  نظاـ الخكـ في المموكرية يقـك  مى أياس العمػـ
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التعػاكف  مػى كػؿ مػا ك  كػكف المعمػـ اللػاني تػرؾ التػسعيكبوػ ا ي 1هي المعرفة التي تكتب بالتعميـ 
اليػػعادة ألفػػراد الممتمػػ  الفاضػػؿ كالػػ م كػػ لؾ أيايػػه الفضػػائؿ األعالقيػػة كمخبػػة ك  يممػػب العيػػر

التي تقكم العالقات بيف أفراد  كالفضيمة ككيب العمـك المعتمفة يكاء كانت نظرية أك  مميةتعمـ 
أك  يػر  لػؾ  . التفرقة ألم يبب كاف يياييا أك  قائػديااتتخاد ك دـ ك  الممتم  فضيمة التعاكف

. 

النوايػة فكالهمػا بػدأ ك  مػف خيػث المبػدأ  كالفػارابي ككػ لؾ يكمػد شػبه بػيف أفالطػكف ثامنا4
 فػػػسفالطكف بػػدأ ملاليػػػا فػػػي مؤلفػػػه  المموكريػػػة   خيػػػث معػػػؿ ، بػػػالرمكع إلػػػى الكاقػػػ  كانتوػػػى ملاليػػا

لكػف  نػدما أخػس بالفشػؿ فػي ك  بقػانكف يػكل قػانكف العقػؿالخاكـ فيميكفا ممكا ميػتبدا  يػر مقيػد 
بعػد  لػؾ إلػى أف يفيػح لمقػانكف مكانػة فػي خككمتػه الملاليػة  اضػطرتخقيؽ خمـ الفيميكؼ الممػؾ 

فػػي مخػػاكرة القػػكانيف كهػػي تعتبػػر أعػػر مؤلفاتػػه الييايػػية بضػػركرة عضػػكع الخػػاكـ  ا تػػرؼخيػػث 
ليػا أيضػا فػي مؤلفػه أراء أهػؿ المدنيػة الفاضػمة لػـ كه ا نفس ما فعمه الفارابي فقد بػدأ ملا، لمقانكف

ترامػػ  إلػػى الكاقػػ  تػػدريميا فػػي مؤلفػػه فرػػكؿ منتز ػػة كهػػي أعػػر مؤلفاتػػه الييايػػية ك اؾ بعػػد مػػا 
، إف المعمػـ اللػاني فػي 2تخقيػؽ الػرئيس الفاضػؿ  مػى الرػكرة التػي كػاف يريػدها  بايػتخالةأخػس 

اليػػا فػػي لمك  هػػؿ المدنيػػة الفاضػػمة   كػػاف متشػػددافػػي مؤلفاتػػه   أراء أك  المرخمػػة األكلػػى فػػي خياتػػه
كمػػكد هػػ ا الػػرئيس الفاضػػؿ الػػ م يخمػػـ  ايػػتخالةتقريػػرف برػػفات الػػرئيس المدنيػػة الفاضػػمة لدرمػػة 

بكمكدف كلكػف فػي المرخمػة األعيػرة فػي تطػكر فكػرف كهػي مرخمػة الشػيعكعة التػي كتػب فيوػا كتابػه 
 الشػيء خػددها الػرئيس الفاضػؿ كهػك نفػسالرػفات التػي ك  فركؿ منتز ة عفؼ فيه مف الشػركط

كهػػك الػػ م  شػػيءمؤلفاتػػه المموكريػػة الخػػاكـ هػػك مخػػكر كػػؿ ا تبػػر فػػي  بالنيػػبة ألفالطػػكف الػػ م
لكف بعد فترة كفي مؤلفه القكانيف معؿ لمقانكف مكانة ك  يسمر كت يعض  لما ييمى بالقانكفك  يقرر

 يبته كب لؾ ت يبقى ميتبدا .كك لؾ عضكع الخاكـ لو ا القانكف كمخا الملاليةفي دكلته 

                                                             
 .21ص  ،سابق  مرجع 4محمد حسن مهدي-1
 .043ص نفسه،   المرجع-2



لث:                                     اوجه التشابه واالختالف بين أفالطون والفارابيالفصل الثا  
 

 
218 

يبنيوا  مى أيػاس ك  إف الفارابي ملؿ أيتا ف أفالطكف يؤمف بسريتقراطية المعرفة تاسعا 4
لػػى بماهيػػة خيػػث ك  أعػػر إلػػى رػػفكة معتػػارة ىمػػف تقيػػيـ الممتمػػ   إلػػى عارػػة ك امػػة أك بمعنػػ ا 

كبو ا ف ف المعمـ اللاني  1أهؿ المدف منوـ مف هك عارة كمنوـ مف هك  امة ك   إف األهـ يقكؿ:
أف المعرفػػة تعتمػػؼ مػػف فئػػة إلػػى أعػػرل فػػي الممتمػػ  خيػػث  ا تبػػاراهػػك كػػ لؾ ملػػؿ أفالطػػكف فػػي 

ير ة البديوة خيث أف تعمػيـ ك  يكمد العارة كالعامة خيث أف فئة العكاص مف يتميزكف بال كاء
لوػـ المعرفػة  ػف يػؿ كلػيس ملػؿ فئػة العامػة الػ يف تخرػؿ ء لمأمكر النظرية هػك طريقػة التعهؤت

 طريؽ التمليالت الكاقعية القريبة مف الكاق  ال يف يعيشكف فيه .

إف أفالطػكف يػػرل أف الػنفس رػادرة  ػػف العػالـ العمػكم أك العػػالـ الملػؿ كمػف لػػـ  عاشارا4
) الـ الملؿ أك  مالمادة كرقيوا إلى العالـ العمك  ها مف  الـدتمر ك  ف ف يعادتوا تكمف في نزك وا

كهػ ا هػك نفيػه مػا قػاؿ  بػه ، العقػؿ ايػتعداـه ا ت يتخقؽ لمنفيي إت بالمعرفة الخقة  ف طريؽ 
 هرخيػث أف اليػعادة هػػي خالػة ركخيػة تتخػػرر فيوػا الػنفس مػف المػػادة كتقتػرب مػف المػػكا الفػارابي
كاخػد  شػيءطػكف أيػتا ف أفالك  ،  كيتضح مػف هػ ا أف مفوػـك اليػعادة  نػد المعمػـ اللػاني2المفارقة

هػػػك مػػػادم كتعمػػػك  ػػػف كػػػؿ  مػػػف كػػػؿ مػػػا أعادة الخقػػػة لمػػػنفس إت  نػػػدما تتمػػػز كت تتخقػػػؽ هػػػ ف اليػػػ
النفس مف  الـ المػادة ف نوػا ترػؿ  أة ركخية فعند أفالطكف  ندما تتمز المم ات خيث تككف يعاد

اليػػعادة أمػػا  نػػد الفػػارابي فيكػػكف مرػػيرها تخقيػػؽ اليػػعادة الركخيػػة كنيػػؿ ك  بػػ لؾ إلػػى  ػػالـ الملػػؿ
 األعرة ككؿ ما فيه عير .ك  الخقة في الدنيا

 اعتيػػارفأفالطػكف أف المعمػػـ اللػاني  نػػد ك  التػػداعؿ كػ لؾ بػػيف الفػػارابيك  كمػف أكمػػه التشػابه
لػػرئيس مموكريتػػه الملاليػػة كطبعػػا مػػ   اعتيػػارفلػػرئيس المدنيػػة الفاضػػمة كػػاف متػػسلرا بػػسفالطكف فػػي 

 الملاليػػةفػػي رئػػيس مموكريتػػه  اشػػترطفػػسفالطكف قػػد ، تػػسلرف بممتمػػ  اإليػػالمي فػػي المقػػاـ األكؿ
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يتضػػح  لػػؾ فػػي قػػكؿ أفالطػػكف ك  شػػركط نظريػػة قريبػػة مػػدا مػػف الشػػركط التػػي قػػاؿ بوػػا الفػػارابي
 .بكرفه رئيس مموكريته الفاضمة

كك لؾ ف ف الفكرة مف المدنية الفاضمة أك المموكرية الملالية كاف لوا هدؼ كاخد  ند كال 
 القضػاء  مػى كػؿ أشػكاؿ الظمػـك  فيػه عيػر كػؿ مػاك  فودفوا تخقيؽ اليعادةأفالطكف ك  مف الفارابي
  .ياكاة بيف أفراد الممتم  الفاضؿالعدالة كالمك  تخقيؽ كتمييد مفوـك العدؿك  كاتيتبداد

 ا ر بػػػة كقػػػادة  مػػػى معرفػػػة كػػػؿ ،  إف الفيميػػػكؼ الخقيقػػػي يمػػػب أف يكػػػكف مخبػػػا لمخقيقػػػة
، بالماؿمكترث  ير ، الم ات الميدية اختقارت إلى المكمكدات مب ضا لمك ب مخبا لمردؽ ميا
، شػػػما ا أمػػػاـ المػػكت بعيػػػدا  ػػػف العنػػػاد كالعمرفػػػة، شػػديد القنا ػػػة زاهػػػد فػػػي الخيػػاة نابػػػ ا لمشػػػقاء

مث الطب  يػري  د،  ادت، عير الفكر قكم الخدس، كيمب أف يككف يامي المدركات، كالكبرياء
 .1العاطر كال اكرة .... 

 اتمتمػػػاعأيػػػتا ف أفالطػػػكف خيػػػث أف كالهمػػػا قػػػات أف ك  فيوػػػا الفػػػارابينقطػػػة أعػػػرل يمتقػػػي 
 المبنػي  مػػى التعػػاكف بػػيف اإلنيػػاف اتمتمػػاعإلػػى  كخامػة اإلنيػػاف البشػرم أرػػمه  نرػػر الفطػػرة

خيػػث ، أعيػػه اإلنيػػاف لتخقيػػؽ كػػؿ مػػا يختامػػه فػػي خياتػػه يػػكاء مػػف الناخيػػة الماديػػة أك المعنكيػػةك 
مموكرية :   أف الدكلة تنشس  ف  مز الفرد  ف يػد خاماتػه يتضح  لؾ في قكؿ أفالطكف في ال

  اآلعريفإلى معكنة  افتقارفك ، بنفيه

يبمػ   2كقكؿ الفارابي :  كككؿ كاخد مف الناس مفطكر  مى أنه مختاج فػي قكامػه كفػي أف
إلػى قػـك يقػـك لػه كػؿ أفضؿ كماتته إلى أشياء كليرة ت يمكنه أف يقـك بوا كموا كخدف بؿ يختػاج 

 .3مما يختاج إليه   يءكاخد منوـ بش
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 4 االختالفالمبحث الثاني 4 أوجه 

الػزمف كفػي كػؿ ك  / يتعرض أفالطكف لبناء مدينته خيث يّف نظاما تربكيا مخػدد المػنوا1
كهػػػي ، التػػػي يترتػػػب  مػػػى أيايػػػوا الطبقػػػات اتمتخانػػػاتمرخمػػػة مػػػف مراخػػػؿ التعمػػػيـ قائمػػػة  مػػػى 

 المندم  ف العامؿ .ك  الخاكـ  ف المندممخاكلة كاقعية ك مى أيايوا يمّيز 

 امتيازهػػػػافالخػػػػاكـ خيػػػػبه لتككينػػػػه يمػػػػب أف يمػػػػّر بػػػػلالث مراخػػػػؿ تعميميػػػػة يتكمػػػػب  ميػػػػه 
 لمكركؿ إلى مرتبة الخاكـ الفيميكؼ .

فيميػػكؼ يشػػرؼ  ميػػه العقػػؿ الفعػػاؿ كهػػك ك  فيكتفػػي بػػسف يمعػػؿ الػػرئيس نبيػػا الفػػارابيأمػػا 
 لؾ أف بم  مف التفػكؽ مػا يمعمػه ميػت ني  ػف ، بة النبكةييت ني  ف العبرة ألف الخاكـ بم  مرت

 العبرة العممية لبمك ه مرتبة الكماؿ 

/ أفالطػػكف يمعػػص آراءف التربكيػػة فػػي كتابػػه المموكريػػة كالفكػػرة األيايػػية التػػي ينطمػػؽ 2
هػػي العدالػػة التػي ييػػعى مػػف عاللوػػا إلػى إقامػػة دكلػػة منظمػػة  اتمتمػػاعمنوػا تفكيػػرف فػػي مكضػكع 

فمف عالؿ تدبيرف في النفس البشرية التي قيموا الى لالث قكل : قكل رفيعة هي ، ازلياتنظيما تن
قكل شوكانية كمركزها البطف . ، كقكل النفس ال ضبية مركزها القمب، القكل العاقمة مركزها العقؿ

أفالطػكف لمدينتػه فكػرة  ايػتمدكمػف هػ ف الخقيقػة ، ك ندما تتكازف هػ ف القػكل تتممػى رػخة الػنفس
 1الطبقة النخايية )العماؿ(.الطبقة الفضية )المنكد( ، قات كهي : الطبقة ال هبية )الخكاـ (الطب

كلكي تنعـ المدينة باليعادة كالعدالة تبد مف ييطرة طبقة الخكاـ  مى طبقة المنػد كطبقػة المنػد 
 .  التقييـ يستي كفؽ مراخؿ التعميـكه ا ، تييطر  مى طبقة العماؿ  كم الخامات

فػػيمعص آراءف التربكيػػة فػػي كتابػػه آراء أهػػؿ المدينػػة الفاضػػمة خيػػث  لمفػػارابيأمػػا بالنيػػبة 
كالقيػػـ اللػػاني ، قّيػػمه إلػػى قيػػميف : قيػػـ يعػػالا فيػػه المبػػادئ الفميػػفية كهػػك المانػػب الميتػػافيزيقي

يشػػػػرح شػػػػؤكف هػػػػ ف المدينػػػػة كمػػػػا ينب ػػػػي أف تكػػػػكف  ميػػػػه فػػػػي معتمػػػػؼ فػػػػركع خياتوػػػػا الييايػػػػية 
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، اليياييك  كت تتخقؽ اليعادة في المدينة دكف فوـ كتطبيؽ األفراد المانب الفميفي، كاتمتما ية
يركػػب مدينتػػه  الفػػارابي لػػؾ أف ، أمػػا بالنيػػبة إلػػى ترتيػػب طبقػػات الممتمػػ  فوػػك يعػػالؼ أفالطػػكف

تػػدرموا مػػف ك  أك  ػػف طريػػؽ نظػػاـ الفػػيض بمراتػػب المكمػػكدات كفػػؽ قػػّكة البػػدف كبتػػدرج أ ضػػائه
 الكمكد ب اته .الويكلى إلى كامب 

يعػالؼ فيػه ديمقراطيػة ألينػا خيػث يػرل  أريػتقراطيا/ أفالطكف ي هب في اليياية م هبا 3
لوػ ا عػّص الخكػـ بطبقػة مػف الخكػاـ  لػؾ ، الخكـ يليػر الفكضػىك  أف تدعؿ األكلرية في اليياية

  مى أياس الكخدة المشتركة كالودؼ المشترؾ بينوـ .

فيكتفي بسف يمعؿ الرئيس فيميكفا يشرؼ  ميه العقؿ الفعاؿ ليرؿ إلى مرتبة  الفارابيأما 
 1النبكة  لؾ أنه بم  مف التفكؽ ما يمعمه ميت ني  ف العبرة العممية.

أعضعتوـ إلى إرادة رئيس كاخػد تتملػؿ فيػه المدينػة ك  كما رأل أف الناس تممعوـ الضركرة
ت تتخقؽ يعادتوـ كت تربح مدينتوـ فاضػمة إّت إ ا  لؾ أف أفراد المدينة أنفيوـ ، شرهاك  بعيرها

 أربخكا ركرة منه .ك  ياركا  مى نفس طريؽ رئييوـ

ف بمػػ  الػػ ركة فػػي العمػػـك النظريػػة مػػالـ 4 / أفالطػػكف ت ييػػمـ قيػػادة المموكريػػة لفيميػػكؼ كا 
 العممياااةقػػػد كيػػػب المعرفػػػة ك  يعػػػدع بعػػػدها إلػػػى الخكػػػـ، يػػػنة داعػػػؿ ممتمعػػػه الكايػػػ  15يػػػدرس 

 2. مى الممؾ الفيميكؼ رعكبة العلكر اكتشؼأفالطكف هنا قد ، عمميةكال

 التػػػػي خػػػػددها لمخػػػػاكـ فوػػػػي : اإللمػػػػاـ بػػػػالعمـك النظريػػػػة اتيػػػػتراتيميةأمػػػػا بالنيػػػػبة إلػػػػى  
 ك يرها مف الرفات .، زاهد في أمكر الدنيا، شماعك  رادؽك  التطبيقية كمخب لممعرفةك 
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كلػه أهميػة كبيػرة فوػك ، فيميػكفاك  فيكتفي كما قمنا يابقا بسف يمعؿ الرئيس نبيا الفارابيأما 
المػدني بػؿ  اتمتمػاعمػف طػرؼ الػرئيس  انتعاببو ف النظرة فوك ينفي ، ك بملابة القمب مف البدف

ا بالفطرة كالطب   له قدرة اإلرشاد.ك  تبد أف يككف الرئيس معدن

ؿ لطبقة الخكاـ كالمند  لؾ ألمؿ منػ  التعػدم / أفالطكف يقكؿ بشيك ية النياء كاألطفا5
األيػرة كهػ ا مػا ييػبب اإلهمػاؿ فػي كظػائؼ كػؿ  اتمػافكما تنزع الشعكر بالعاطفة ، بيف الطبقات

 .المندك  مف طبقة الخكاـ

بخكـ انه ميمـ ت يتعرض لملؿ ه ا فال يشػارؾ النيػاء فػي الخكػـ كت التعمػيـ  الفارابيأما 
 ـ .إت بما يقكؿ  ميه اإليال

/ في  القة التربيػة بالييايػة : يػرل أفالطػكف أف التربيػة تكػكف داعػؿ الدكلػة التػي تقػـك بمومػة 6
أما  اية أك هدؼ التربية هك رفػ  ، ت تتخقؽ التربية إت باتماف اليياية م  الفميفةك  تربية األفراد

خاطػة المػتعمـ بالملػؿ العميػا الرػالخة ك  مكانة الشعرػية كتخقيػؽ كمػاؿ الػ ات كالتعريػؼ بػالعير ا 
 األيمى .

درس  الفػارابي لػؾ أف ، ف ف  القة التربيػة بالييايػة  نػدف هػي  القػة تبادليػة الفارابيأما 
 القكانيف لكي يتقرب مف النبػيك  العمـ المدني ال م أيايه الفرد ال م يمب أف يككف  الـ بالعمـك

 1الفيميكؼ أم ال اية مف التربية هي التقرب مف مرتبة الرئيس ك 

 يخدد شركط طالب كمدرس الفميفة كمف ه ف الشركط : الفارابيكما أف 

تكػػكف شػػوكته ك  مدريػػوا خيػػف العمػػؽ متخػػررا مػػف الشػػوكةك  أكت :أف يكػػكف طالػػب الفميػػفة
 لمخؽ فقط .

 لانيا : أف يككف شابا رخيح المزاج .        
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 لاللا : أف يككف متسدبا بسداب األعيار.

  مـك الشرع أكت .ك  ف كالم ةرابعا : أف يككف قد تعمـ القرآ

العيانػػة كالمكػػر ك  الفمػػكر كال ػػدرك  معرضػػا  ػػف الفيػػؽ، عاميػػا : أف يكػػكف  فيفػػا رػػدكقا
 كالخيمة .

 ياديا : أف يككف فارغ الباؿ لمرالح معاشه .

 شري  كت بآدابوا .تيابعا : أف ت يككف معال بركف مف أركاف ال

 ت يككف لشيء  ندف قدر إت لمعمـ كأهمه.لامنا :أف يككف معظما لمعمـ كالعمماء كأف 

كمػف كػاف يعػالؼ  لػؾ فوػك خكػيـ زكر كت يعػّد مػف  تايعا :أف ت يتع   ممه ألمؿ خرفػة
 1الخكماء. 

 يػػر أف أفالطػػكف قػػد عػػّص تعمػػيـ الفميػػفة بالطبقػػة العميػػا فقػػط هػػ ف الطبقػػة التػػي يخػػددها 
مػػػيـ الفميػػػفة  نػػػد أفالطػػػكف مقتػػػرف أم اف تع، التعمػػػيـ الػػػ م يمػػػّر عاللػػػه الطالػػػب بػػػلالث مراخػػػؿ

 اعػػػتالؼقكا ػػػد دينيػػػة لتعمػػػيـ الفميػػػفة  مػػػى ك  كمػػػا أنػػػه ت يضػػػ  شػػػركط، بالمراخػػػؿ التػػػي يخػػػددها
التسكيد  مى ضػركرة مرا ػاة قدايػتوا ك  الرب ة اإليالمية  مى ه ف الشركط ضفيال م ي الفارابي

 كقانكف ككخي منّزؿ مف  ند اهلل .

بسنػػػه :         ، الػػػ م ت يرأيػػػه إنيػػػاف آعػػػر أرػػػال رئيسفػػػي تعريفػػػه لمػػػ الفػػػارابيكمػػػا أف 
رئػػػيس المعمػػػكرة مػػػف ، ك هػػػك رئػػػيس األمػػػة الفاضػػػمةك  األكؿ لممدينػػػة الفاضػػػمة رئيساإلمػػػاـ كهػػػك الػػػ
متمعت فيه بػالطب  النتػا  شػرة عرػمة قػد اكت يمكف أف تعتبر ه ف الخاؿ إّت لمف ، األرض كموا
 2تمؾ المموكرية  . لقد كردت بعض تمؾ الرفات في، ك فطر  ميوا
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األكؿ  يعػالؼ ترػكر أفالطػكف لمممػؾ الفيميػكؼ  رئيسك لكف يالخظ أف ه ا التعريػؼ لمػ
هػك أقػرب مػا يكػػكف إلػى شػركط اإلمػاـ  نػد الميػػمميف  امػة  فوػك مػلال يشػير إلػػى ك  عالفػا كبيػرا 

 تمػػػؾ اإلشػػػارات كموػػػاك  رئػػػيس المعمػػػكرة مػػػف األرضك  يرػػػفه بسنػػػه رئػػػيس األمػػػة الفاضػػػمةك  اإلمػػػاـ
أمػػا مفوػػـك األمػػة أك ، إ  لػػـ يتخػػدث أفالطػػكف فػػي مموكريتػػه إت  مػػى دكيػػالت المػػدف، إيػػالمية

ـّ المعمػػكرة كموػػا  إنمػػا هػػي ترػػكرات إيػػالمية كػػ لؾ اإلشػػارة إلػػى ، ك الخككمػػة العظمػػى التػػي تعػػ
 األكؿ .عمؼ الرئيس اللاني ال م ي الرئيس

أنوػا األيػاس الػ م تقػـك   تبػاراكما أنه بينما يؤكد أفالطكف  مى الطبيعػة الفطريػة  مػى 
المػدني الفاضػؿ يػكاء أكػاف فػي المػدف أك فػي  اتمتمػاعأف  الفارابييؤكد ،  ميه المدينة الفاضمة

رادة اإلنياف .ك  اعتيارالممتمعات الكيطى أك العظمى إنما يستي نتيمة   ا 

إشبا وا إت إ  أف أفالطكف يرل بسف الممتمعات ظورت نتيمة لمخامات اإلنيانية التي ت يمكف 
بمعنى أنه ت يكمػد إنيػاف ييػتطي  ، بتعاكف األفراد م  بعضوـ البعض، إ  ت يكمد إنياف كامؿ

يختػػاج إلػػى ك  الػػ اتي اتكتفػػاءفوػػك  يػػر قػػادر  مػػى ، الضػػركرية بمفػػردف اختياماتػػهأف ينػػتا مميػػ  
كمػػػف هنػػػا فالبػػػد مػػػف ، ممػػػ  إنتامػػػه ب نتػػػاج اآلعػػػريف ختػػػى يخرػػػؿ  مػػػى مميػػػ  مقكمػػػات خياتػػػه

 1التكافئ .ك  تقييـ العمؿ لتخقيؽ التكامؿك  التعرص

اإلشػارة إلػى الطبػ  هنػا لييػت مكموػة ك  ف نه يعتبر أف  اإلنياف مدني بطبعػه  الفارابيأما 
ك نػػدما يممػػس اإلنيػػاف إلػػى ، كلكنوػػا مكموػػة إلػػى المانػػب الفكػػرم، ال ريػػزمك  إلػػى المانػػب المػػادم

مبػار ك  ت  ػف ضػركرة اعتيػارك  إنما يفعؿ  لػؾ  ػف ك ػي الفارابيبسعيه اإلنياف  ند   اتمتماع ا 
 ألف : اتمتماعفوك يؤلر ، موما كاف مردرف

 (ه ا أنيب إلى تككينه الركخي الفطرم .1

رادته الخّرةك  الكا ي اعتيار( ه ا هك 2  .ا 

                                                             

 . 81ص ، مصدر سابق 4 إبن رشدا 1 
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 .1الب ضاء كالخربك  يؤلر اليالـ  مى العداكة، ك ( ألنه يؤلر التعاكف  مى الرراع3

ف اليػػعادة هػػي ال ايػػة القرػػكل ليػػكاف المدينػػة الفاضػػمة أك أ ضػػاء األمػػة أ ا تبػػاركػػ لؾ 
لميػعادة يعتمػؼ  ػف ترػكر أفالطػكف  الفػارابيفػ ف ترػكر ، الفػارابيالفاضمة يكاء ألفالطكف أك 

لّ ة الخس شريطة أف تككف ال مبة لم ة ك  لوا ه ا األعير ال م يعتبرها مزيا مف لّ ة التسمؿ العقمي
الفػػالح فػػي ك  ف نوػػا مرتبطػػة بػػالعالص الفػػارابيالعقميػػة التسمميػػة أمػػا ترػػكر اليػػعادة القرػػكل  نػػد 

 .2عرة كلييت في ه ف الخياة الدنياالدار اآل

األفالطكنيػػػة عارػػػة ت تعمػػػك أبػػػدا مػػػف النز ػػػة ك  كػػػ لؾ الفميػػػفة الييايػػػية اليكنانيػػػة  امػػػة
اإلنيػاف   كمػا  ػداف ك  تعتبر الرمػؿ األلينػي الخػر أك اليكنػاني الخػّر هػك المػكاطفالعنررية التي 

 اتمتمػا ي لػؾ أنوػا ت تكمػد فػي المنظػكر ، ت يسعػ  بوػ ف النز ػة الفػارابي بيد،  يػر أف ك  هما
أكؿ مف د ا إلى الدكلة العالمية التي تضـ كػؿ أمنػاس  الفارابيبؿ يعتبر ، اإليالميك  اليياييك 

 .اكاةقدـ المي البشر  مى

ت ك  ك لؾ أفالطكف يقّر بكمػكد  لػالث طبقػات تقػؼ كػؿ طبقػة منوػا فػي خػدكدها الطبيعيػة
 كمػػا يقػػّر بنظػػاـ الػػرؽ، ت يتطمػػ  إلػػى يػػكافك  يتقيػػد كػػؿ فػػرد بػػدكرف الطبقػػي فػػي الممتمػػ ، ك تتعػػداها

كػ لؾ  ميميػتمد مػف الػديف اإليػال الفػارابيألف النظاـ الػ م يقػّر بػه  الفارابي مى  كس  العبيدك 
كت اإليػالـ ، الظمػـ الطبقػي بوػ ف الخػّدة الفػارابيهك متسلر بالممتم  ال م  اش فيه إ  لـ يعػرؼ 

 . اتمتما يةأرال يقّر بسم فكارؽ بيف البشر  مى أياس المكانة 

ك لؾ ف ف النظاـ الييايي في المموكرية يعكس النظاـ الطبيعي لمممكػة الخيػكاف فوػك لػـ 
المػرأة ك  بػيف الرمػؿ اترتباط( بؿ معؿ  انيماـالعكاطؼ اإلنيانية ) مخبة مكّدة ك  يوتـ بالمشا ر

ت ك  األبػػػّكةك  ارتباطػػػا بيكلكميػػػا فقػػػط أم مػػػف أمػػػؿ التنايػػػؿ ت  يػػػر كلػػػـ يوػػػتـ بعكاطػػػؼ األمكمػػػة
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نفى الطبيعة البشرية ، ك ممكا مشا ا بيف الخراس ا تبرهاك  كما لـ يقّر بسم خقكؽ لممرأة، بالطفكلة
 كما لـ يوتـ بميسلة األ راؽ أك الرفاء العرقي في اإلنياف.، واالعارة ب

ف لػػـ يشػػر إلػػى األيػػرة مباشػػرة الفػػارابيأمػػا  إت انػػه لػػـ يػػ هب إلػػى اإلباخيػػة التػػي ، فوػػك كا 
 .بخكـ أنه ميمـ لـ يتعرض لملؿ ه اف، تمعؿ مف األيرة شيئا مشا ا

 :هيك  أقياـ 4الملالية ػ إلى لقد قيـ أفالطكف الدكؿ التي تضاد دكلة العدؿ ػ كهي دكلة 

مػػػا ، ك / الدكلػػة الدينيػػة : كهػػػي خككمػػة الطبقػػػة الكيػػطى التػػػي تيػػمح بالممكيػػػة العارػػة1
فتمعػؿ العيػكر فػي هػ ف الطبقػة هػـ األفضػؿ ممػا يػؤدم ، بيػبب  لػؾ اعػتالؿيريب النظاـ مف 

 الخرب .ك  إلى العنؼ

يعتاد األفراد  مى مم  المػاؿ خيث ، / الدكلة اإلقطا ية: كهي ناتمة  ف الدكلة الدينية2
ت يبقػػى  يػػر األلريػػاء لقيػػادة الدكلػػة ك  تنتوػػي الفضػػيمةك  بيػػبب  لػػؾ تضػػمخؿك  بػػسم كيػػيمة كانػػت

 ككنوـ هـ األفضؿ.

/ دكلػػة الشػػعب: كهػػػك الخكػػـ الػػديمقراطي الفكضػػػكم خيػػث يلػػكر الفقػػػراء  مػػى األ نيػػػاء 3
بػػؿ الشػػعب ، ت قائػد ميػػيطرك  ـيرػػبح الخػاكـ شػػائعا لممميػػ  ت نظػػا، ك التعّيػػؼك  بيػبب الخرمػػاف

 يخكـ نفيه بنفيه.

ـّ الفكضػػى ك  : كهػػك خكػػـ الط يػػاف اتيػػتبداد/ دكلػػة  4 المرػػالح الشعرػػية إ  بعػػد أف تعػػ
تفرز ه ف الخالة فردا مف الممتم  يكهـ المميػ   مػى أنػه يػكؼ يبنػي دكلػة الرفػاف ، لخكـ الشعب
 ت ظمـ .ك  بال ضرائب

 فتتملؿ في: الفارابيمضادات المدينة الفاضمة العارة ب أما        
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ف ك  ت عطػػرت ببػػالوـ ختػػػىك  / المدينػػة الماهمػػة : كهػػي التػػي لػػـ يعػػرؼ أهموػػا اليػػعادة1 ا 
كر ػـ أف أقيػاـ هػ ف المدينػة ، أف ممػ ات الخيػاة هػي العيػرات ظنػكاإليوا لـ يقيمكهػا ألنوػـ  أرشدكا

 األنانية.ك  باألهكاءمتعدة إلى يت مدف إّت أف رؤيائوا يمتازكف 

لكػػف افعػػاؿ أهموػػا كسفعػػاؿ أهػػػؿ ، ء أهػػؿ المدينػػة الفاضػػػمةا/ المدينػػة الفايػػقة : تكػػكف آر 2
 المدينة الماهمة .

أفعالوػا ك  اضػمةأفعالوػا فػي القػديـ آراء المدينػة الفك  / المدينة المبدلة : كهػي كانػت آراؤهػا3
 ير أنوا تبدلت فدعمت فيوا آراء فايدة فايػتخالت أفعالوػا إلػى أفعػاؿ فايػدة كلػ لؾ يومكػكف ملػؿ 

 أهؿ المدينة الماهمة .

 العمػػؽ الفيضػػيك  تعتقػػد بػػاهللك  / المدينػػة الفاضػػمة : كهػػي كانػػت تقػػّر باليػػعادة اآلعركيػػة4
  م أضموـ .فايد بيبب رئييوـ الك  عاطئ ا تقادهالكف ، العقؿ الفعاؿك 

 الفارابي/ مدينة النكابت : كهي القيـ العامس مف المدف المضادة لممدينة الفاضمة  ند 5
 .ق ػ البويميكف، دػ المزيفكف، ةج ػ المارق، ب ػ المخرفة، دكؿ : أػ المقتنركف 5تنقيـ إلى ك 

 إف تقيػػيـ أفالطػػكف لوػػ ف الػػدكؿ كػػاف نابعػػا مػػف أنظمػػة الخكػػـ التػػي  كانػػت تطبػػؽ آنػػ اؾ
 ا تمػادكػ ا ، تعكس األكضػاع التػي مػّرت بوػا الدكلػة اليكنانيػة عػالؿ مركرهػا بكػؿ هػ ف المراخػؿك 

كأ تبػر بػ لؾ أف ، ألينا  مى النظاـ الديمقراطي ال م لـ ينرؼ ػ خيب أفالطكف ػ أيتا ف يقراط
هػػك  با تبػػارف يتػػكلى زمػػاـ الخكػػـ فيوػػاك  أفضػػؿ الػػدكؿ هػػي الدكلػػة الفاضػػمة التػػي يتػػرأس الفيميػػكؼ

    بمكغ اليعادة كتخقيقوا لممكاطنيفك  قدر  مى تخقيؽ اليالـ كالعدؿاأل

فػػػي تقيػػيمه لممػػػدف ال يػػػر فاضػػػمة قػػد تػػػسلر باألزمػػػات التػػػي شػػػودها  الفػػػارابيفػػي خػػػيف أف 
النظػاـ ك  قياـ ممتمعػات عارمػة  ػف القػانكفك  قياـ دكيالت ت خرر لواك  العرر العبايي اللاني
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قطػػاع ك  الخشاشػػيفك  الممتمعػػات اإليػػما يميةك  العػػكارجك  طػػةكالعارمػػة  ػػف المّمػػة كممتمػػ  القرام
 1الطرؽ ... 

 اعتيػػارقػػد تمػػادل فػػي  الفػػارابيك فػػي خػػيف يعطػػي أفالطػػكف اليػػمطة إلػػى الفيميػػكؼ فػػ ف 
 اترػالهبخكـ أيضا ك  ا تبرف مميد في شعص النبي ال م يتمت  بفضائؿ إنيانية ياميةك  الخاكـ

   قمػػه المنفعػػؿ   ايػػتكماؿبالعقػػؿ الفعػػاؿ الػػ م يرػػؿ بػػه إلػػى مرتبػػة العقػػؿ الميػػتفاد مػػف عػػالؿ 
 لممعقكتت مميعا .

الكامػػؿ منوػػا ، ك مػػا هػػك  يػػر كامػػؿك  يقيػػـ الممتمعػػات إلػػى مػػا هػػك كامػػؿ الفػػارابيكمػػا أف 
 لػػػـ، هػػػي يػػػكاف األرض مميعػػػا أك المما ػػػة اإلنيػػػانية كموػػػاك  هػػػي المعمػػػكرةك  لاللػػػة : العظمػػػى

هػي ك  ك يػر الكاممػة، الرػ رل كهػي المدينػة أك الدكلػةك  هي أمة معينة أك شػعب معػيفك  الكيطى
أعيػػرا ك  هػػي المخمػػة لػػـ اليػػكةك  فػػي عدمػػة المدينػػة لػػـ أقيػػاـ المدينػػة نفيػػوا ا تبرهػػاالقريػػة التػػي 

 المنزؿ .

، الفضػػيمة ت يتخققػػاف فػػي المما ػػات التػػي تقػػّؿ  ػػف المدينػػةك  أف الكمػػاؿ الفػػارابيكيػػرل  
 كه ف النقاط لـ يتطرؽ إليوا أفالطكف في مموكريته الملالية .

التػي بيػببوا يرػبح ك  خدد الرفات التي يتميػز بوػا ممػؾ المدينػة الفاضػمة الفارابيكما أف 
األفعػػػاؿ ك  التمكػػػيف ممكنػػػا فمرػػػطمح التمكػػػيف فػػػي األرض هػػػك نتيمػػػة الممكػػػات العّيػػػرة الرػػػالخة

العمػـ الػ م بػه قػكاـ المدينػة  انقيػاـ. باإلضافة إلػى  ابيالفار ه ا مفوـك مديد نمدف  ند ك  الفاضمة
كأف الممػػؾ مػػف شػػركطه مػػكدة ، مزئػػي تمريبػػيك  كأنػػه مػػف قيػػميف كمػػي، األمػػـ الفاضػػمةك  الفاضػػمة
، المرطمخات لـ ي كرها أفالطػكفك  كه ف النقاط، مف العمـك المزئية مف الشرائ  الكمية اتيتنباط

 .2يعتمؼ هنا  ف أفالطكف الفارابيف
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ما نمد أف أفالطكف قد خدد  دد اليكاف التي يمب أف تتقيد بوـ الدكلة الملالية ككضػ  ك
لكػف بشػكؿ يضػمف  ػدـ ك  فوك قد  مد إلى تخديػد النيػؿ،  قكبات لمف يعالفواك  شركط لإلنماب

تػكفر العديػػد مػػف الرػػفات فػػي  اشػػترطفػردا (كمػػا أنػػه  5040أم زيػادة أك نقرػػاف لعػػدد اليػػكاف )
الػ م لػـ يخػدد ت  ػدد  الفػارابي مػى  كػس ، ال م تقاـ فيػه هػ ف الدكلػة الملاليػةالمكاف الم رافي 

كبػػػر ك  ت كضػػػ  شػػػركط م رافيػػػة لوػػػ ف الدكلػػػة . كهػػػ ا نظػػػرا لشيػػػا ة الدكلػػػة اإليػػػالميةك  اليػػػكاف
  دد أفرادها .ك  خمموا

الػ يف كلػدكا بعاهػات ك  المرضػىك  كما لـ يعمد إلى تخديد النيؿ  ف طريؽ قتػؿ المشػكهيف
 كه ا لتنافي ه ف القكا د م  الشركط اتيالمية كالمبادئ المتفؽ  ميوا  رفيا 

فميػػفة  أف لػػؾ  أفالطػػكفالييايػػية كاتمتما يػػة  ػػف فميػػفة  الفػػارابيكبوػػ ا تعتمػػؼ فميػػفة 
 طرة بسطر الشريعة كالديف .ؤ هي قبؿ كؿ شيء فميفة  ات منظكر إيالمي م الفارابي
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 نقد وتقييم أفالطون:اوال: 

إف أفالطػنف لذػ ك نػػؤف  ػقيف فلػػ ـ فقلػة ا تلق ػػا للػ قنـ لذني ػػ  يػف  ةؤ ػػ قنؤ يػف فقلػػةا 
نػػؤف مػػ  ن ػػ نؤ    لػػ ق م يػػؤ فقلػػة ا    ػػ ه فػػ  ت ػػ سنػػؤف م يلؤذػػا  نل ػػ  ن  ألػػ ؤ س لػػل لط

 لذلةلطؤئ نف يـ  ّن نل ذنؤ ف يؤ ف    لخؿ ي  ي ؤ نـ .

لذ ؤ  خ ا  ل  ػ  نف  لؾ إتػؤ ه  ػ ؤ ا ن  نيف أ ؿ  ذؾ نق  نؤنت لذظ نؼ لم  يؤت ا
ت زهػؤ ن  لذينظنيا لذل ؤل ا   ؤ ا لق يا ،ن      نؤ يف ي ؤي ننؤ لذلػؤفلا لذ ػ  أيف ػت فاػقنؤ

فاػنؿ نقػ   لـلذػ لػؤف لمي نػ  ،نن   ػا ذػ ذؾ فػالف أفالطػنف مػ  ف   لل ػؽ لميػف نلملػ ل ل  ذ ن
 لػػ  ـ لذلقػػنؿ ن  نفيػػؤ نػػؤف  ػػقيف فػػ  يػػف أفنػػؤ   ناػػ   ق  ػػ  لمن ػػؤع لذلؤئيػػافػػ ذؾ لذنلمػػم لذي  ػػ  

 لذف  قا .

فنؤف يف   ق ؤت  ذؾ لذ اللـ :  ؤ ا ي هب فقلة  تلق     م إذ    ف   اػ    ن   
  ػػ ف ف نػػؤ ن  لذلػػؽن  لذ يػػؤؿن  لذ ػػ    للػػؽ ف نػػؤ لذخ ػػ  ن ػػ  لذ لق ػػا أن ي  ن ػػ  لذةؤ ػػقا فن ػػؤف ي 

لذ يػؤؿ ن  لإلنلؤن ا ل ػؤه خؤذ ػا  خ قػؼ تػف  قػؾ لذل ػؤه لذنلم  ػا لذ ػ   خػ قط ف نػؤ لذخ ػ  فؤذاػ 
ل   يػػؤت  ي نؤيػػؿ  لػػ   ن  ل ػػي   ػػم أفالطػػنف يخططػػؤ ذنظػػؤـ ل ؤلػػ ، فػػؤذلفو نلذلػػؽ فػػؤذظقـ
لذ المػػؤت لذلػػق يا ف ننػػؤ نيلننيػػؤ فؤذي ػػقلا لذ ؤيػػا ن       نػػب يننػػؤ لذ نذػػانظػػؤئؼ لذةئػػؤت لذ ػػ

 نيفن ؤ تقى  نظ ـ تلالن  ذقي  نا.

نذنػف فػػؤذ  ـ يػػف يلؤنذػػا أفالطػػنف ذ  لػػ ة  نذػػا تؤ ذػػا  ػػن ـ ف نػػؤ لذةػػ   فللنمػػ  نينؤن ػػ  
 لؤ لت :ن ل ى ف ذؾ إذى فقنغ لذل ؤ ه ف  ظؿ ه س لذ نذا إم أن  م   قلى لذ     يف لمن 
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ف لػػػـ لذن ؤنػػػؿ أنيػػػ  يػػػف  له يػػػنلػػػػ إف لذةاللػػػةا لذػػػ  ف   ػػػ  نل ذق اػػػ  م ذ لػػػـ يػػػ ف فؤ ػػػقا مػػػ  
  نف أف    اػنل نلمػم لذل ػؤه نلم  للؤ نـأننـ أ ل نل أف  نلؤ  لذنؤة ذيا ئ نـ ن  لإلخال  ذق نه ،

ن   ؾ ،  ن س فنؿ نلل  يننـ لؤنؿ أف  لق  نين  ؤ    فؤ، يف  نف أّف  لف ،   ّ ننـ لذ  ؤ بن 
 ف يؤ إ ل نؤف   قو ذق طف ؽ ف  فق س أـ م؟!

لذنظػؤـ لذ لػن ك لإللػف ط   نللػ  ؤ ، ػػ أفالطػنف نلػؿ نظػؤـ لذ نذػا فػ  ط  لػا لذلنػـ تػف ي ػ 
 لا  طنيؤ أن  له ـ ني  ل فل  ا   ف ا لؤنـ لذي  نا لذ ك ، ذ ل ف ذ  فنظؤـ   فنك  طفل  ف  أي نؤ

 1أف   نف  ف   تّ ه ا نط نخ ؤؿ تقي ا نيلؤف ا نأخالم ا    ؼ فنؤ اخ     م أني 

أف لذة قلنؼ هن لذلؤنـ لذ ؤذو لذ ك  للف  ػ ف    لت فؤ ػ نيؤ أف أفالطنف م   ؤذى ني  ل ف  
نتقى  ذؾ   ي م فؤذلقطا لذيطقلا ه س لمخ ػ ه لذ ػ     ف هػؤ لذقػن   أن ػنف "لذلػقطا  اقنف لذ نذا

نيػؤ أننػؤ م ن ػ  ، "فؿ نذ ة ف   ينن     ا ء تف ي لمفا لػقطا لذلنػؤـ طقلا يةل ه يطقلالذي
ا ئؤ  ينم لذيلؤت  ف أن لذيلؤ ف ف يف لذ   ؼ ييؿ لملف ط  ف لذ  ف نؤننل نيؤ  لنؿ فقن ؤ ؾ 

 .2ا   ل ف فو تف  هـ " "لف نؤ ؤ: " ف ن نف 

يػػا لذييؤذ ػػا أنيػػ  ييػػؤ هػػ  ن ػػؼ ذق نذػػا ػػػ إف لذ ينن  ػػا لمفالطنن ػػا هػػ  ن ػػؼ ذقطفلػػا لذلؤن
لذلػػ لة ن ػػ ف  نـ  نلخ  ػػؤ  تقػػى  ػػنذ  لنػػـ لذةاللػػةا له يؤينػػؤ ذػػؾ أننػػؤ   ػػب  ػػّؿ  لذييؤذ ػػا

ف  ل ف ذـ ، لذ فؤع تننؤن  نلذينظيؤت لذ     ف  اقنننـ ن قهقنـ ذقل ؤـ فنل فنـ ف  لنـ لذي  نا
 . لذ  ؤ  ن نظ ـ ل ؤ نـن  لذ نؤعن  لذةالل فلذ نز م أن فينؤـ ن   ن ـ فؤمين  لذ      قؽ فؤإلن ؤج

 ذػؾ أف أفالطػنف "نػؤف    لػ  أنػ  إ ل ن ػ ت لننيػػا  ػؤذلا فػالف لػؤئ  يػؤ فػ  لذ نذػا  يننػػ  أف 
نذل  لن ل  أ لطن أفالطنف هنػؤ منػ  للػف  ذػـ  لػ   ن ػم لذن نػؿ لذ ئ لػ  ذق نذػا ،   نى فنةل 

 "3لذينلطن ف أ  ؤلذ ك م   ننف يف لذل لة نلذلنؤـ فلط فؿ يف ي ينع 
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ػػػ نيػػؤ أف أفالطػػنف يػػف ن نػػا نظػػ  يؤ نلػػ ا مػػ  نمػػم فػػ   نػػؤمه نف ػػ  منػػ  ذػػـ   ػػط ل للػػ  أك 
نل ػى إ ل ، فنـ يل نيػنف يػف أك يقن ػا نم  لػيو ذنػـ فقيػة لذػ هب نلذة ػا، لم  ؤ  القطا 
ن  نف أيؤ لذي، ف  لذ  ؼ يلظن  تق نـ لمنقيؤةمف أ ن هـ فل ننف ه س لم ن  ي  ن ا   قلنل

نلذن   ػػا  لذنؤيقػػا تقػػى لذػػ  ـ يػػف ل يػػؤننـ يػػف أك لػػقطا ل ؤلػػ ا لمم  ػػؤ  اف يقنػػنف لذلػػقطا 
نأف   فػؤ ؿ ، لذي   فا تقى ه ل نيػؤ  لػنؿ أ لػطن : "هػ  أف  نػنف هنػؤؾ  نذ ػؤف فػ   نذػا نللػ ه

 .1لذ نذ ؤف لذن له ا نلذ  لنه

نهػػن فػػ  لذلل لػػا ه ػػـن تقػػى ، لذةنػػؤفػػػ إف  ينن  ػػا أفالطػػنف  فػػ أ ن ن نػػ  فػػؤذن ـن تقػػى ل  ػػا 
نذـ  نف يف لذيينف أف  ظن  ، من  ذـ  ن   ف  ت   أفالطنف ن ب أن  ن  نا  ل  ا لذةن 

إف لذينيػا لمنذػى لذ ػ   لػ   تق نػؤ ، أفنؤ  لذنؤة إّم يف خالؿ لذ  ق ـ لذ ك نؤننل  لنينف ف 
لميػػ  لذػػ ك  له فػػ   ػػ  لذ نذػاأك لننيػا اػػينذ ا هػػ  ميػػم  قػػؾ لذل  ػا نيلؤنذػػا   ػػؿ لذةنػػؤف أ 

لذةف م  ينن  أف   ؿ إذى أليى ، ن  ق ك ل يؤ إذى  نن  لذةف ن  هن س ف  ظؿ لذنظـ لذاينذ ا
نهػػن يػػؤ  ينػػف أف  ػػ ؿ تق ػػ  لإلن ػػؤج ،   ف ػػ  تنػػ  إّم تنػػ يؤ  لػػيو ذػػ  ف م ػػى مػػ   يػػف لذل  ػػا

لذةنػػػ  ن ننتػػػ  تنػػػ  لإل   ػػػؽ .فقػػػن نؤنػػػت فػػػال  لذ ننػػػؤف لذل  يػػػا  ينن  ػػػا اػػػينذ ا نيػػػؤ  خ قنػػػؤ 
  ػؤؿ ييػؿ : "هػني  نة"  للػ طؤعذيػؤ ، فػ  لذ ؤ فػ ف يػ ف لػّ ه ل لػؤ لأفالطنف ف م يف أف  ننف 

نهػػ ل يػػؤ  قنػػ   2نػػـ لم ف ػػا "أ لػػطنفؤف " نل ػػى أفالطػػنف نةلػػ  أف  ن  ػػنل  نلئ ن" "نلػػنفننقة
 تقى   ؤب لذل  ا لذ لق ا ف   نذا أفالطنف لذييؤذ ا .

لذ  ػن   ن  لذ يػؤ هن  لم بن   ينن  ا أفالطنف أف   يؤاى لذينل لىذن ل نؤف يف لذ  ن ك ف  
نهػ س لمخ ػ ه هػ  لذ ػ   لػ   ،  ن ؼ إذى خ يا ي ؤذو لذ نذػا فلػط لذ   يم لذي ؤ    لمخالم ا

نفين ػب  نيػؤ هػن  ػؤ  نيػؤ هػن نػؤفم نيػؤ هػن  ي ػؿ نيػؤ هػن مفػ و نيػؤ هػن لذاػ ّ  يؤ هن لذخ ػ 
 ن   هػؤ يػف لذاػػ ن  لذقػ ن ن  لمنلطػؤطلإل لؤتػؤت لذ ػ    فػػ  تػف ن  هػ ل  ينػم لتمت لذينلػ ل ا
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لذلػ ؼ لذةن ػا لمخػ ق ن  أاقؤؿ لإلف ه نلذ يػؤ هن  لذنل جن  ف  ب للب أفالطنف أف   ف  لذ  ن  
 نهن لإل لؤع لذ ك  لّ هيؤ لذ نذا .، نلمنل ؤـ تف لإل لؤع لذ ّ  

أن نيػػػؤ نلػػػنؿ لتف فػػػ ف لذةػػػف  لمخػػػالؽن  نمػػػ  أ  ؾ أفالطػػػنف إ  لنػػػؤ نل ػػػلؤ لذ المػػػا فػػػ ف لذةػػػف
فيػػػف لذنل ػػػو أنػػػ     ػػػ   لذ يػػػؤؿن  نتقػػػى لذػػػ  ـ يػػػف زتيػػػ  ف نػػػ   ػػػ لفم تػػػف لذلل لػػػا، نلذل ؤلػػػا

 لذلّ .لذ نذا يف لذ  ي   لذ ؤ  ذقةف  لل ل ل لذيلؤفظا تقى 

ي  نػا   ػةنؤ ف ننػؤ  ل  ؤهؤتنذن ل فالف تيؤ ه لذينؤزؿ ا ننؤ ا ف لذل   ه  ينف أف  ناؼ تف 
أن يػؤئ ه تق نػؤ، نذنػ ل  ن ػب تقػى لذ نذػا ن ػم لػّ  ذقةػف فيخ قػؼ  نيق  ه ذق نذػا خّ  ه أن ا   ه

 .1 يا تقى يف    ؤنز منلن ف لذ نذاأننلت  نف ه تلنفؤت  ؤ

أف نػؿ إنلػؤف مػ  نهػب لذلػ  ه تقػى لذل ػؤـ فينيػا نللػ ه فلػط نأنػ  يػزن   ػ ن ذؾ لذةن ه لذ    لػنؿ
ييػؤ ، فة ؤذ ؤت ني زلت ن ةؤت  ل  س ف   قؾ لذينيا م   ػ  نم  يننػ  أف    ػ ق إذػى    هػؤ

هػ  فنػ ه ف  ػ ه نػؿ لذف ػ  تػف ن  أ ق إذى لذ لل ـ لذي طنم ذقينلطن ف إذى ين   ف ن نن  نلنؤـ
يػػف لذيقنػػ  أف ف ػػه لذنػػؤة مػػ  نهفػػنل مػػ  لت  ةػػنؽ مػػ  لت   ػػ هـ ف، أفلػػط لذياللظػػؤت لذنةلػػ ا
نيػػػؤ أف إنلػػػؤنؤ نللػػ ل  ينػػػف أف  ن ػػػز تػػػّ ه أناػػػطا ي  ػػػ  ه فػػػنةة ، تقػػى لذل ػػػؤـ فينيػػػؤت ي  نػػػا

 .2أف  ق ك له يؤيؤ   لذي    ه إذى إ نؤء اخ    ن  لذنةؤءه فؿ

،   ػ نـ ذنػ    نذػنل لذلنػـػ نم  ل ط م أفالطػنف نػ ذؾ أف  لن نػؤ فػ ف ف ػه لذنػؤة مػ  نذػ نل فطف
مننؤ ن   تقى يّ  لذ ؤ  خ أييقا ني  ه ذي  ي ؤت يز ه ه ، ف نيؤ نذ     هـ ذن   ننننل يلنني ف

،نييؤؿ  ذؾ لذل ؤ ه لإللالي ا أن لذنظؤـ لإللالي  3اؤ ؾ نّؿ أت ؤئنؤ ف  لذنننه فاقنننؤ 
 ؿ لت لء يػم لؤاػ    ذقن ػنؿ لذ ك  لـن تقى يف أ لذان ق فؤذلػؤنـ يػيال يطؤذػب فؤذ اػؤن  ن فػؤ

 إذى ف ؿ لذل ؤ ؤ نلّؿ لذياؤنؿ لذ    نل   لذينلطن ف .
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أن لذ ػ  ، ػ ن ذؾ لذ فؤ ه لذان  ه مفالطنف : " ل   ه ه  لذ نذا لذ    ننف ف نػؤ لذة قلػنؼ أي ػ ل
ف اػ  لميػ لء  نؤ ػا تقػى  نذنػـ ،  ن ة أي  هؤ نةل  ذقةقلةا "     أف لذ ؤ  خ  يفت تنػة  ذػؾ

ـ لذػػ  ف لػػلطت لإليف لطن  ػػا فػػ  تنػػ هـ  لػػت  ليػػا ف ػػه لذػػ  ف ت فػػنل لذةقلػػةا أن لم ب هػػ
 ي  فا لطل ا .

 فؤلػ ي ل "نؤ ن" ذل  نؤف أل هـ  زتج لالـ لذ نذا  للـنلذ ذ ؿ لذنؤف  أنذئؾ لذ  ف أطقؽ تق نـ  
طن  ػا فػ  أيؤ لتخ  فل  م ى تقػى ل  ػا لإليف ل، فؤذ نـ لذي طن ا لذ   م  نّؼ تف  ن  ننؤ

ل ػى "ا اػ نف" ، لذنمت لذ ك ذـ  نّؼ ف   تف لذ فؤع فنػؿ يػؤ أن ػ  يػف لنيػا تػف هػ س لذل  ػا
نةل  ذـ  نف لمؿ إ  لء ذ نيؤ يف "  ينل  نة" مي نؤ نن ذؾ "أنطنن ننة" فلػ  أ ػفو تفئػؤ تقػى 

إم أن  نل ى ذن نؤف لؤنيؤ  ؤذلؤ ،  تؤ ؤس لذ  ف أفق نس م ذلفب إم من  نؤف ف قلنفؤ تظ يؤ
 .1لذلؽ    ل فؤذ نذا أا  يف خالؿ لفن  لذ ك خقة  ن لئ 

مل يؤ ف  ، ذقلنيا هـ فن   تؤـ   ؤؿ ل ئن لذلظ لن  فنل ذؾ مف أييؤؿ هقمء لذ  ؤؿ لذ  ف 
أنم هػػـ ن فػػ ن أف لذطف  ػػا هػػ  لذ ػػ   فػػ ت هػػ ل فة ػػؿ تنؤ  نػػؤ ل ػػى م  ن اػػ  ي ػػ فا لذلنيػػا 

نذيػؤ ل نػؤف ، نذن ل لذلػفب    ػو ذيػؤ ل نػؤف لفػف ا اػ نف نذػ ل يػنلال، لن اؤ ل أنلم ف ف لذفا 
 أفنؤء لل لط أاف  ف ينـ يف أف نـ )ليلى نفقنؤء(.

ػ نيػؤ أف فنػ ه أفالطػنف لذلؤئقػا فػ ف لذ نظ يػؤت لملػ  ا م   نلفػؽ يػم ن ػن   نذػا اػينذ ا أيف ػت 
 لئ ا لذ ػ  ذػـ  ظنػ  ف نػؤ ل ي أ يم تقيؤء لم  يؤع تقى أف لذي  ي ؤت لذف، لذ  للؤت تنلنؤ

 2لذ نذا  خقن فن   تؤـ يف لذ نظ يؤت لمل  ا.

فةنػػ ه  نػػن ف اػػ ب نللػػ  ذػػ  نةػػة لمينػػؤت نلتفػػؤء هػػ  فنػػ ه  خػػؤذؼ لذطف  ػػا لذفاػػ  ا لذيةطػػن ه 
فؤملػ ه إطػؤ  يػنظـ  لػنك لمفػ ل  ن لػ   لذ المػؤت ن ػنظـ لذل ػؤه لم  يؤت ػػا  تقػى لذخ ن ػ ا
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أف لذ يػػػؿ فل ؤلػػا أفالطػػنف لم  يؤت ػػػا  ػػق ك إذػػػى  نػػن ف اػػػ ب  فػػػ  لػػ ف، فيخ قػػؼ أاػػنؤذنؤ
 نل ى تقى لذ نذا نةلنؤ .، ي ننؿ لذنن ا ي ي   تقى لذ ؤ لت نلذ لؤذ   نلذ  ف

ذ لفػػؿ لػػقطا  للػػ   ل للػػقطا لمب لػػ ننننف أنيػػ   لل ػػ لـ ذػػؾ أف : "لمطةػػؤؿ لذػػ  ف   فػػنل تقػػى 
لػ تؤف يػؤ    ػت ، فيلؤنذا  لط ـ لذل ؤه لملػ  الذ نذا ". نلذنظـ لذاينذ ا لذل  يا لذ   ف أت 

 1ف  يؤ  لللت يف أننؤ  ل ـ أف ؿ  يؤف ميف لذ نذا، إذى إم ل  لذ نظ يؤت لمل  ا

فنػن فػ   ي ػم يلؤن ل ػػ  ، ػػ نيػؤ أف أفالطػنف ذػـ  خػ ج فنػ س تػف لذ ػػ لي لذ ننػؤن  لذي ػؤ ك ذقيػ أه
 ط يؤنة ن ؼ خقلت لذي أه ف لنؿ : إ    نك ف  يلؤن ه،  قن  تقى لذي  فا لذلةقى ذقي أه

"لذطف  ػا لذفاػ  ا ننتػػؤف : لذ ػنة لملػػيى نلػنؼ نلػػي   يػف لتف ف ػػؤت ل فؤلػـ لذ  ػػؿ )...( 
فيف من  اػننل   يػف لذ  ػؤؿ نتػؤف فؤ ػال تقػى لم ه لػنؼ   ػن  أتقػى ل ػي  لػنف ن يػ  

النػ  لػ  لنؿ فػ  لم ق  )...( ذنف يف فاؿ يننـ نلل  ف    اػننل   نتػؤف اػ   ل   م )...( ف
فػػالف ذػػـ  ن ػػقو لؤذػػ  ف ػػ   ذػػؾ  لػػنؿ إذػػى  ػػن ه ل ػػنلف  اػػؤف  طف  ػػا ، ليػػ أهيػػ ال س لذيػػؤن  إذػػى 

 2لذا  لذ ك أ ى ين " 

يـ   ن  أفالطنف ، فؤذي أه تن  أفالطنف ه  لذنم ه لذيؤن ا لذ     ؤمب فنؤ لتذنا لذ  ؤؿ لما ل 
 لذ فنؤء ه   لن قنـ أ  ؤ إذى نلؤء.ن  ذ ل   أّف أا  تلنفا  ينف أف   ؤمب فنؤ لذخننا

ذنننػؤ م نلػ ط م ، إذػى   ػؿ ليػ أهل ي  لنؿ : "  نك   لينؤ أف لذة ؤه نؤ ننة* لنّذنؤ لإلذػ  يػف 
فقػف ، ليػ أهأتن  فنؤ  لن ؿ لذ  ؿ إذى ن  لتف أف ن نة ه س لذي  زه إ  ذن نؤنت لذ يق ا ييننا

 .3هن أاف  يننؤ تلؤفؤ ذق  ؿ لذ ك  ط ح تن    ت "   ننف هنؤؾ يؤ
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ينؤف ػؤ فػ ذؾ لذطف  ػا ، لذلػط يػف م يػا لذيػ أهن  ن فن ل م   يػؤ ق أفالطػنف فػ  إتػالء اػ ف لذ  ػؿ
نل ػى لذيلػؤنله لذ ػ  ، ي نؤلػ ؤ أف لذيػ أه ن ػؼ لذي  يػم لذفا  ا لذ    لّ  فيلؤنله لذ  ؿ نلذي أه

نهػ ل ، لذ  فن ػا فلػطن  لذ لػن  ان  ل ػن ه فػ   لذينػؤـ لإل ل  ػاأمّ هؤ أفالطنف ف ننيؤ ه  يلػؤنله ي
يػػف أ ػػؿ  لل ػػؽ أف ػػؿ ن ػػؤئج ذق نذػػا، ن نػػنف لذيػػ أه فػػ  أ لئنػػؤ ذقينػػؤـ أاػػف  فؤذ  ػػؤؿ يننػػؤ إذػػى 

 لذنلؤء .

فؤذي أه لذلؤ لا للب أفالطنف ه  ي أه يلػ   قا فل ػي  ػ خق  ييػؤ  لػيى فخ ػؤئ  لذيػ أه 
فػؤذي أه ، اػ   ه نتنلطػؼ ي  ػؤ فا لنة ؤمتى لذنلؤء تؤ ه يف فال  ل نذ  تق نؤ يؤ  ل نذ  تق

ن  ـ  ذؾ ف   ، فنؤ إذى لذنين ج لذ نن ك ذالم  لبلذلؤ لا للف  ه    ؿ نه ل ف  يلؤنذا ين  
إتػػػ لـ خ ػػػؤئ  أنني نػػػؤ فػػػال  هػػػ  فػػػؤذي أه نم هػػػ  فؤذ  ػػػؿ نهػػػ  أاػػػف  يػػػؤ  نػػػنف ف ػػػنة يؤذػػػي 

                                               نلخا يانها يننيؤ.      ن   ؤيه لذي ؤذـ

 لػػنؿ لػػنزلف يققػػ : ػ فػػ  نلػػ هؤ ذقيػػ أه لذلؤ لػػا لذ ػػ    ػػن هؤ أفالطػػنف ػ "ذلػػ  ن ػػم أفالطػػنف 
 .1اخ  ا يخنيا ذقل لة  ي  ؤ   ؤؿ تقى لّ  لنلء "

 التي وّجيت لكتاب الجميورية : االنتقاداتباإلضافة إلى 

نفػ  لذ لػػـ ، لذيؤذػي : "فػػ  لذينلػ لى  ػق ك لذ نػػنع إذػى لذةلػػؤ ل ػي  لػنؿ أفالطػػنف فػ  لذن ػػؤب 
 أ نؤس  ق ك إذى لذي ه أيؤ لذفلؤطا فن  تنة  ذؾ إ   ق ك فػ  لذينلػ لى إذػى  ػ ة ف ػ قا 

فػ  لذػػنةة ييقيػؤ  ػػق ك فلػؤطا لذ  ؤ ػػا إذػى فلػؤء لذ لػػـ  ػل لؤ". نهػػ س للػب زنػػ   لمت ػ لؿ
لذنل ه ن  لذيفؤتن  لذني ه اّ  نفلؤ ن  لؤئؿ " إّف لذ ق  ن  ب    ف  يقؤذطا ن طف ؽ ذقيف أ لذلؤفؽ لذ

م   ننف ه ل لذيف أ  ل لؤ ف  لؤذػا لذ  ؤ ػا لذف ن ػا مف لمنػنلع لذي لػ ه يػف ن   الح "ن  خ  
نذنػػف  اػػف   فلػػؤطا لذ ق  ػػا أن ط  لػػا   ف ػػا ، لم   ػػا نيػػؤ أاػػؤ  أفالطػػنف  قلػػؽ  ػػ  ل فؤذ لػػـ

لا نلػ ط م أف نػ  ننؤ فػ  ت ػن نؤ لذل  يػا فن ػنح لذف ف ففلؤطا لذينلػ لى ف ػ  يقؤذطػا نل ػ
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إ  مػ   نػنف لذ  لػ  أل ؤنػؤ يل ؤلػؤ يػف ، ل ي م  ػ  فط  يػؤؿ لذينلػ لى ففلػؤط نؤ تقػى لإلطػالؽ
 .1يلؤ  ة لذ يؤؿ لذةن  ف  لذينل لى

 ل   ننل فنـ ن  نف  لذن ؤب لذخؤية  لنم لل لط يلؤ ف   ف ف   طلفنل أفنؤئنـ إذى ي  لف لذل ؤؿ
  لذلػ ب ل ػى   ػػ  ب هػقمء لمفنػؤء تقػى  فنػنف لذلػػ ب ينػ  لػ لي نـ ننلػ ق   إذػى هػػ ل فػ  أيػن 

،   لمفػ  ن لػؤت س مفػؿ أّف  ػ  قـ  ػن   ن  لإلمنؤع ه  لذلنؿ أف  ػؤنم لذةخػؤ     ػؿ لفنػ   اػؤه س
 .2ه ل لذ اف   فؤل  مف  ن ا لذل ب  خ قؼ نّؿ لمخ الؼ تف فؤم  لذل ؼ لمخ ق ن 

ذقلػػ ب ذػػف  نػػنف  مفنػػ لذيلػػؤ ب  ل ػػطلؤبلذل ػػؤؿ  خ قػػؼ تػػف فنػػنف لذ ػػنؤتا نيػػؤ أف  فةنػػنف
 ل  ؤ تقى يل لفق  نيؤ  ة ؿ فؤم  لذ يؤؿ فؿ م   ننف ف   م ؤء ذل ؤ  .

نف  لذن ؤب لذ ؤا   ف هف أفالطػنف تقػى خقػن  لذػنةة نأف تن ػ  لذاػّ  فػ  لإلنلػؤف هػن لذػ ك 
ن تقى  ذػؾ فػالف لذػنةة لذ ػ  هػ  اّ  نؿ ا ء هن لذ ك  نقن  ن  لذخ   هن لذ ك  لةظ ن    ي س

 . لذيف أ لذخّ   ف  لإلنلؤف م  نقؾ أن  ةنى

ن   ن ػػ  فؤطػػؿ مف لذخ ػػ  فػػ   نهنػػؤ يقػػؤذط  ف : لمنذػػى هػػ    ن ػػ  أف خ ػػ  أك اػػ ء م  نقنػػنس
يف لذا   لؤؿلمن لذيقؤذطا لذيؤن ا ه  ن  لذي فؤح ييال هن لذنن  نلل ي ل  لإلنؤ ه  نقؾ لذي فؤح

نلذ يؤ  لذي ننك إذى لذا  نلذ يؤ  لذيؤ ك )نهن لذي ه ف  لذ لػـ(  نف أف  لػة لذلػؤ ه فنػ ل 
 . 3مف لمذةؤظ   لذيل خ يا ف  لذلؤذ  ف نلل ه  لمن لؤؿ

هػػ س لمييقػػا لذ ػػ   ينػػف ي ػػؤتة نؤ يػػ لت ي  ػػ  ه  نةػػ  مف نلػػ خق  للػػب ػ زنػػ  ن  ػػب ػ 
   أفالطنف:لذيظؤه  لذ ئ ل ا ذقيقؤذطؤت تن

أن لذاػػؤ ه ذنػػ   نمػػم خ ػػني  فػػ   لملػػ ينؤئ ا/ أفالطػػنف  ق ػػ  تقػػى يػػ هب لإلهؤفػػا فؤذلػػؤمت 1
% يػػػف لذلػػػؤمت فّنػػػ هؤ لػػػل لط ف  ن ػػػزس تقػػػى  99فػػػال ل أن   لذخ ػػػـ ل ػػػا  لػػػ ك تقػػػى ، لذخطػػػ 
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 نه س لذط  لا      ػل لا  ذػؾ أف لذ قػـ م  ق ػ  إذ نػؤ فةػ  ني ػ  يػف1لذنلل  ف  لذيؤئا لذفؤم .
نه ل ، فة  لذظ نؼ لذ ؤ  ا  ننف ن ل نن ل لمل ؤف   ف  لذ ؤذـ تف نظ     أن تف منلن ن  أننؤ:

 أن لذلؤمت لذاؤ ه . لمل ينؤء لةظ  لطم لذط  ؽ تقى ل ا 

فنػػن  ػػ ن  ي ينتػػا يػػف   لملػػ ل لئ لذق ػػ  نؤيػػؿ ذقيػػننج  لملػػ خ لـ/    يػػ  أفالطػػنف تقػػى 2
نف  ني   يف لمل ؤف  ننف ه س لمييقا   ػ  نؤف ػا تقػى ، ا  ؿ يننؤ إذى ن   ا تؤين  لمييقا

 لق ـ أن لذن نؿ إذى مؤت ه تؤيا . لل ل لءلإلطالؽ ذ نن ف 

/ن يف أنيػ  نلػؤئؿ لذيقؤذطػا فػ   ةن ػ  أفالطػنف هػن إ فػؤع يػننج لذ يي ػؿ أن لذ اػف   ن اػف   3
س لذ اػف نؤت ػ للػب فػقل  ه ، ن لذيلؤ ب ف ؤنم لذةخؤ  أن  اف   لذلؤنـ فؤذطف ب أن  لت  لذقنـ
لذ م لػػػا فػػػ ف ط فػػػ   لمخ الفػػػؤتزن  ؤػػػػ  نػػػنف يػػػف لذلػػػنؿ يقؤذطػػػا لذخ ػػػـ لذػػػ ك م  ن فػػػ  إذػػػى 

 لذ اف  .

 لنؿ فقل  زن  ػؤ فػ  هػ ل لذ ػ   :"ن ألػ ط م أف أمػنؿ ػ  نف خػنؼ يػف زذػؿ ػ أف نلػفا لذلػؤمت 
 .2لذفؤطقا ف  ط  لا لذ يي ؿ ه س  ةنؽ فني   نلفا لذلؤمت لذ ل لا"

ن ػػػ هب فػػػقل  زن  ػػػؤ إذػػػى ينمػػػؼ اػػػ لح أفالطػػػنف لذػػػ  ف  ن فنػػػنف إذػػػى يقؤذطػػػؤت لذن ػػػؤب  لمنؿ 
  نزنف تقى له يؤينـ تق نؤ ،ن   هفنف إذى لذلػنؿ فػ ف لذن ػؤب مػ  أذػؼ فػ  ن  ل سن  "لذ ينن  ا"

فػػ  لػػ ف  ػػ هب لذػػػف ه إذػػى أف هػػ س لذيقؤذطػػؤت نؤنػػػت ،  ػػؤ  خ لػػؤفؽ ذ ػػؤ  خ فل ػػا لذيلػػػؤن لت
 أه لؼ .  لتن  يل ن ه

فػػ  لػػ ف    فػػ  فػػقل  زن  ػػؤ " أف لذنيػػؤ ج لذيػػن  ه يػػف مفػػؿ ذقيقؤذطػػؤت نة قػػا فالمنؤتنػػؤ فػػ ف فػػ ف 
 فؿ إف ذنؿ لذن ب ن  فنؤ يف ه س لذيقؤذطؤت ، لذيقؤذطؤت ذـ  نف  ل    تقى لذن ؤب لمنؿ
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 .1ييؤ   ؿ تقى أف لذظؤه ه  ن ي  إذى طف  ا لذ ةن   لمفالطنن  نةل 

يػػف لذ ػػ   ػػن ت ذنػػؤ  فؤت فػػؤ سنفؤإل ػػؤفا تقػػى هػػ س لمن لػػؤ لت لذ ػػ  ن نػػت ذن ػػؤب لذ ينن  ػػا 
لذ ينن  ػا فػػ   ػن ه ييؤذ ػػا  لػ ل ؿ  طف لنػػؤ أن  لل لنػؤ فػػ  أ ه لذنلمػم، نػػ ذؾ ن نػت أ  ػػؤ 

 ذقيلؤن لت لذي  خ ه   ـ أننؤ نؤنت أني  نلم  ا يف لذيلؤن لت لمخ ق . لن لؤ لت

 ات :ومجمل ىذه اإلنتقاد

 /   ػػـ أف أفالطػػػنف تػػػ ؿ تػػػف لذ   ػػػ  يػػػف أفنػػؤ س فػػػ  ن ػػػؤب لذلػػػنلن ف "نالذقػػػؤء اػػػ نت ا لذنلػػػؤء1
 ذػػؾ أف إذقػػؤء ، لذيفػؤ ه لذلػػؤفلان  لميػػالؾ " إم أنػػ  فلػػ  يل ةظػؤ فؤذ   ػػ  يػػف لمفنػػؤ ن  لمطةػؤؿن 

يلػ نف ف ػنلفط ) يػف ل ػي لذيلػ ل  ن  أفالطنف ذا نت ا لميػالؾ هػن إذقػؤء نلػف  فلػط ياػ نط
فنؤ ..(ن فن س لذل ن  لذ   ن ػ نؤ أفالطػنف ذقلػ  يػف ل  ػا لذيػنلطن ف  لمن ةؤعف ل ي أن   ني

فػػػ  لذ  ػػػ ؼ فػػػ  يي قنػػػؤ نـ نلػػػ ط م أف نلػػػ ن ج : أف لذيقن ػػػا لذخؤ ػػػا لذ ػػػ   لػػػيو فنػػػؤ فػػػ  
    أننؤ م  خ قؼ ، لل ل ا يف ا نت ا لميالؾن  لذلنلن ف إف ه  إم يظن  نانؿ أني  نلم  ا

نفنػ ل   للػؽ اػ نت ا لميػالؾ ، هػ   ػؤلفا لذ  ػ ؼن  فؤذلقطا نّقنؤ فػ   ػ  لذ نذػا، تننؤ ني  ل
 أني  نلم  ا فلط .ن  فانؿ يقؤ  

هػػػ ل    ػػػو يػػػف خػػػالؿ ن  / نيػػػؤ أف نظػػػ ه أفالطػػػنف لذ ن ػػػ  ا ذق ػػػنة لمي نػػػ   ػػػّقت  الزيػػػ 2
لذلػػنلن ف تػػف لخ قػػؼ لذ للػػ ـ لذطفلػػ  فػػ  ي  نػػا ، ن نػػ ذؾ ذ ػػنؼ لذ ف ػػ ن  ذفػػؤم  لم نػػؤة لل لػػؤ س

 لذي  نا ف  لذ ينن  ا ذ  فو لذ ةؤنت ف ف لذفا  تقى ألؤة لمخ الؼ ف  لذي نه .

/ ن ذؾ فؤذنلفا ذقزنلج ففؤذ  ـ يف أف أفالطنف م  أمّ  فؤذزنلج لذة  ك لذخؤ  إّم أف ي قلا 3
 ذػػؾ يػػػف خػػػالؿ  لػػػ  ـ أفػػػ ل   ػػػ   يي ػػػزنف ن  لذنل ػػػ  يػػػف هػػػ ل لذػػػزنلجن  لذ نذػػا هػػػ  لذنػػػ ؼ لمنؿ

لذياػؤنؿ لذ ػ  ن  نيؤ أف ذق نذا نؤيؿ لذ الل ا لذيطقلا ف  لذ  خؿ فػ  لذاػقنف لذخؤ ػا، ق نذاذ
  لم ف ف لذزن  ف.
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/ ن ذؾ يؤ   ؤب تقى أفالطنف ف  ه ل لذ    هن : إ تؤئ  أف فل  لمطةؤؿ ذ للػ ينـ إذػى 4
 21لذلػ ف إم أف هػ ل لميػ  ذػـ  يفػت إينؤنػ  ل ػى لتف فػ  ، فئؤت أي  يينف م لؤب لذي  نا

لذن ؤفا ف  ل ف نؤف لذنمػت نةػ ال ن  فنـ يف طةؿ  ّذت ياليل  تقى لذ نؤء،  نننذن  ؤ  ن  ف قي 
 لذ نة  ل و .ن  ف ةن    ذؾ

/ أ ؤفا إذى أن    ـ إم ل  أفالطنف فلػؽ لذ ف ػ  فػ  لذ  قػ ـ إم أنػ    ػؿ هػ ل لذ  قػ ـ يلػ ن ل 5
 . لم  يؤت اف  لذي ل ب  لم  لؤء  ل فل ي م   ينف لذ ف   يف 

هػػ ل لػػنلء فػػ  ن ػػؤب لذ ينن  ػػا أن ن ػػؤب ن  / إ ػػؤفا إذػػى أف  ل  ػػ  أفالطػػنف ذ ػػ   لذلػػنؤف ػ6
 ل  ػ  تػ   لذلةظػا فػ  لذي  نػا فػ ذؼ يلؤ ػؿ هػن  ل  ػ  ذػـ  فنػى تقػى ألػة ينن  ػا ن  لذلػنلن ف ػ

 لػ  هػ ل لذفنػؤء  ة، ن فؤذل ػؤة يػم لميػـ لذي ػؤن ه فلػطن  ي فنطا فؿ تقى للب يؤ  نس فػ  زيؤنػ 
لذي ػػ لم ا . نفػػ ذؾ نقػػ   فلػػى ياػػ نع أفالطػػنف ياػػ نع خ ػػؤذ  ذػػـ   ػػف ذلظ ػػ  ن  إم لذينن  ػػا

نفاػنؿ أنيػػ   نلم  يؤت ػا   نػة ن نػا نظػػ   ػؤلف  يػف لذيلػؤئؿ نلذل ػػؤ ؤ لذةن  ػان  لذ ؤ  خ ػا
نظنيػا ل ؤلػ ا ذين   نػ  ة ذقةقلػةا تلق ػان   ما فالف ه ل لذيا نع لمفالطنن  نؤف   ػن  نظػ ك

 تلق ا نذ نذا تلق ا. 

 :نقد وتقيم الفارابي -2

يػػؤ  لقػػؽ فنػػؤ يػػف ألػػة لذ ػػ  ن  أ لء لػػنؿ لذي ن ػػا لذةؤ ػػقا ذقةػػؤ لف ن  نف ػػ  نػػؿ يػػؤ  لػػ ـ يػػف أفنػػؤ
لذ ػػػ أه ن     نػػز تق نػػؤ فنؤنػػت أ لء لذي قػػـ لذيػػؤن  فػػ  هػػ س لذةنػػ ه لذي ن ػػا لذةؤ ػػقا   لػػـ فؤذ   ػػا

 تل ػػػط لفؤنذ لػػػت ي ػػػ   فنػػػ ه خ ؤذ ػػػا ف  ػػػ ه تػػػف لذنلمػػػم ففػػػ  ـ يػػػف أف لذةػػػؤ لف  تؤ ػػػ  ف ػػػ ه 
لذاػػننلت إذػػى لنػػ  لؤ فنػػؤ ن   ػػو  ذػػؾ فػػ  ن ت لػػب لذيقػػ لن  لذةػػ ف لن اػػؤ ن  ل ؤلػػ ا نل  يؤت ػػا

 .1إف لت افقيلا لذ     ق    ةن  ف  لذن ن  ف ةا تؤيا ن  نزت   لذ  نف ا
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 ن ػػ س تنػػ  أفالطػػنف خؤ ػا يػػؤن  يػز ج يػػف لذةقلػػةؤت لذ ننؤن ػػا  لذةػػؤ لففقلػػةا أف  فؤت فػػؤ ن ذػؾ 
ن ذؾ فن  ي لنذا أ  ػؤ فطػؤفم إلػالي  نهػ ل   نػ  أف لذي قػـ ن  لمفالطنن ا لذيل يان  أ لطنن 

لذ  ف  لملالي  نيؤ   ل    للا ية ػقا ييػؤ أ ق فػ   خن  نؤف ي  ي  لذانؿ نل و فؤذ ؤ  لذيؤ
 ه ل هن لإلف لع .ن  لذ  فن  إذى لذيز ج ف ف لذةقلةا

لػ    فنؤهػؤ هػ  إم يلؤنذػا ذفنػؤء ي  يػم فؤ ػؿ  إف ي ن ا لذةؤ لف  لذةؤ قا لذ ػ   ػن هؤ ذنػؤ يػؤ
يلن هؤ نهن نظؤينؤ ن ل ن هؤ نفػ  م ؤينػؤ نفنؤءهػؤ ن  فنن ألؤلنؤ، تقى اخ  ا لذ ئ ة لذةؤ ؿ
ن ػ  ،  قلػنفؤ فػ  أف نللػ فؤذ لؿ لذة ؤؿ ل     فو نف ػؤ نف لم  ؤؿن ن   لنؿ هؤت  ئ لؤ  لئـ 

، نذنف نظ ه لذةؤ لف  ه س لذى لذ ئ ة لذةؤ ؿ   ػ  ي   ػا طؤذيػؤ أف 1نيؤؿ ن  ي ن ا نقنؤ ل ؤ ه
، ت ذلػ  نؤ يليػ   ػقى لل تق ػ  نلػقـخ ػه ل لذلؤنـ     ين ن  فػ  أ ه لذنلمػم فػؤذنفنه مػ  

ت فلؤ ػا إذػى لػؤنـ يػـ أف لذ نذػا ذ لػ، ف ننف لذل  ي ف    ذؾ فػ  ييػؿ هػ س لميػن    ػ  ية ػ 
مف لذ نذػا لإللػالي ا  نػنف فؤ ػقا ، نف  أن ف قلنؼ ي  ؿ فؤذ لؿ لذة ػؤؿ ل ػى   ػفو فؤ ػقا

ف لػؿ لالذػ  ن لػـ  ل ليػ  ن نةػ  يػؤ   يلؾ فيؤ ف ػ  ن  لذي    لذل نفتن يؤ   فم  ل ن   فنؤ نهن 
فةػ  هػ  ف ، ننػ ذؾ  يلػننؤ فلػنا يليػ   ػقى لل تق ػ  نلػقـ، أيػ  فػ  ن لػ ف   تيػؤ ننػ  تنػ 

ل ي مؤؿ  لػنؿ لل  ػقى لل تق ػ  نلػقـ :"   نػت لذن ؤح ف  لذ ن ؤ نلمخ ه ن  لذ ل ن  ف لذةالح
 .2ف نـ يؤ إف  يلن ـ ف  ذف   قنل ف  ك أف ل ن ؤب لل نلن   "

ذقلػؤنـ نػؤف ييػؿ ف ػه لذفػؤلي ف لذػ  ف  ػ نف أف لإل ػالح لذل ؤلػػ   لخ  ػؤ سفػؤذي قـ لذيػؤن  فػ  
مف  الح لذ ت ا فػ  نظػ س ف ػالح لذ لتػ  ن   قػى  ذػؾ ذػ ق  لم  يؤت ح يل ـ تقى لإل ال

لذنل فؤت فل ػي ذػن  لللػت ن  لذةؤ لف  ف  أن  ن م ذ ئ ة لذي ن ا لذةؤ قا ي ينتا يف لذا نط
ذنػف هػ ل لذػ أك   ػ   ػل و  لئيػؤ ن  م ق  ذؾ فؤذ  ن ه إذػى إ ػالح لذي  يػم يػف ن نػا نظػ ه

لذة ػؤئؿ نمػ   نػنف مفػ  أف  للػؽ نظػؤـ يؤفػت ن  نػؿ لذخ ػؤؿ ذؾ مف لذػ ئ ة مػ   نػنف  ؤي ػؤ ذ
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، نذننػػ  مػػ    ػػؤ ؼ ي  ي ػػؤ  ن طف  ػػا نػػؤف ه نم   ػػقلنؤ 1ذقي  يػػم  لػػـن نؤذ  لذػػا فػػ ف أفػػ ل س 
 لذ ن  ػ  لذ لاػ  ف  ػفو  طف لػ  لذيفػؤ ه لذ  لذػا هنػؤ مؤئيػؤ تقػى ألػؤة يػف لذلنػ ن  لذنقيا لذنؤ  ا

ف  ني   يف لمل ؤف يم  يؤه   ه ل لذي  يم ذن ل فالف لذلػنؿ ف  ف ػا لذي  يػم  ف  ط ـ لذ ف ن 
 لذة ؤئؿ لذللنا هن لمم ب إذى لذن م لذ ل و.ن  أنم تقى ألة يف لذل ـ لذ ؤذ ا

أف  ئػػ ة لذي ن ػػا  فؤت فػػؤ لذةػػؤ لف  يػػف لذلػػؤنـ لذ ن ػػزه لملؤلػػ ا فػػ  لذلنػػـ  ل خػػؤ ننػػ ذؾ فػػالف 
منػ  فييؤفػا لذنفػ  فلػ  فقػ   لذلنػـن  ئؤلػالذةطػ ه ذ ػنذ  أيػن  لذ  ن  ذطفملذةؤ قا تن س  ننف ي  ل فؤ

نفؤذ ػؤذ  ذػن أف ػ ه أف لذي ن ػا م  ن ػ  ف نػؤ ، يف لذ ةنؽ يؤ    قػ  يلػ قن ؤ تػف لذخفػ ه لذ قي ػا
يػػف  ػنف ت ف ػػ  اػ نط لذلػػؤنـ  نذػن أف ػػ ه أ  ػؤ أنػػ   ن ػ ، أاػخؤ    ػنف  فػػ نـ اػ نط لذنفػػ 

م  ػػػ ه فلنيػػػ  فنػػػؿ    ػػػى لذاػػػ ب فػػػ ئ ة فػػػ نف إ ل  نػػػـ ؟  نذنػػػف لذ ت ػػػا أن تؤيػػػا لذنػػػؤة
نفؤذ ؤذ  فالف لذةؤ لف  فلنـ نزت   لذ  نف ا ل ى لإلف ؤء ي ن ا فؤ قا نفؽ يفؤ ه   لـ ف طػ ؼ 

 2لذيف ع أف   لـ فؤذين نت ا .ن  نه ل لنـ  ل    ذؾ أف يف ا نط لذفؤلي

نن ذؾ فالف لذي قـ لذيؤن  م  تؤف فػ  ظػؿ نظػؤـ ل ؤلػ  ن ليػ  يػ  فط فل لػ ا لذخالفػا لذ فؤلػ ا 
ين ػن  ف خ ػ ع ط  لػا    ػ ه ذنظػؤـ لذلنػـ فنػؿ يػؤ أ ػى فػ  لذي قػـ  نيؤ هنذـ  ل طم أف    ؤنز 

لذيؤن  أن   ا  ط أف   نف  ف   ئ ة لذي ن ا لذةؤ قا ت ه ا نط أخالم ػا    ػؼ فنػؤ اخ ػ ا 
 . لمني 

لذي خػػ  لذ ػػ  ن نػػت ذقةػػؤ لف  فػػ    ػػن س ذقي ن ػػا لذةؤ ػػقا تنػػ يؤ ن  لمت  ل ػػؤتننػػ ذؾ يػػف أهػػـ 
لػػ  ؤء يػػف تفػػؤ س ل ػػي ل  ػػؿ لذنفػػنه ين لػػفا نذ لػػت هفػػا يػػف لل   ػػؤذى لذػػ ك  خػػ   فنػػؤ يػػف 
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نمنذػػ  أ  ػػؤ : " لل   ػػطة  يػػف لذيالئنػػا  لػػال نيػػف   1 لػػنؿ " لل أتقػػـ ل ػػي    ػػؿ  لػػؤذ   "
 . لن لؤبن  نذ لت   ؤ ا ل  فؤءن  ل طةؤءفؤذنفنه  2لذنؤة "

نن ذؾ ننن  ف ؿ لذة قلنؼ تقى لذنف  ف  ننن    ؿ لذي قنيؤت لذ    ل ؿ تق نؤ لذة قلنؼ 
 لذ  يؿ فخالؼ لذي قنيؤت لذ    ل ؿ تق نؤ لذنف  يفن ا تقى لذخ ؤؿ .ن  يفن ا تقى لذ لؿ

تػػ ه تق ػػ  ني ػػ ل يػػف لذفػػؤلي ف أؼ أيػػ    ينزذػػا  نف ينزذػػا لذة قلػػن إف ن ػػم لذةػػؤ لف  ذقنفػػ  فػػ
مف ن ػػنؿ لمنؿ تػػف ط  ػػؽ لذيخ قػػا فػػ  لػػ ف أف لذيػػؤن   ػػ  ؾ لذللػػؤئؽ لذيؤف ػػا فنللػػطا ن ذػػؾ 
ألػػػيى يػػػف لذي قنيػػػؤت ن  نذػػػ ة هنػػػؤؾ اػػػؾ فػػػ  أف لذي قنيػػػؤت لذ لق ػػػا أف ػػػؿ، لذ  يػػػؿن  لذ لػػػؿ

 لذي خ قا .

  نل  أخ  ين   ذقةؤ لف  ف  يةنني  ذقل ؤ ه ل ي  لنؿ : نف 

يػػؤ ه  إذػػىذػػى ل ػػي م  ل ػؤج فػػ  منليػ  إةػة لإلنلػػؤف يػػف لذنيػؤؿ فػػ  لذن ػن    ػػ   ن" هػ  أف 
أف ن   لػؤـ  فػ   يقػا لذ ػنله  لذيةؤ مػا ذقيػنل اػ ؤء لذف  ئػا تػف لمفػ   يقػا لمن ذؾ أف      

 3 لئيؤ أف ل إم أف   ف نؤ  ننف  نف   فا لذ لؿ لذة ؤؿ "  فلى تقى  قؾ لذلؤؿ م

  ذقػ نح فلػط نفنػؤء تقػى  ذػؾ فنػؤ هػنف  منؿ لذي قـ لذيؤن  هػ ل    ػو فػ ف لذلػ ؤ ه لذ ػ   لػنؿ 
  ؤف لذلػيؤن ا ف ػال تػف لإللػالـ لذػ ك فػ ف  لؤ  لذ     لت ف  لؤئ  لملمفنن فنن  للا  

 .  ي ؤ نلذل ؤ ه ذق لـ نلذ نح ي ؤف  أني  يف ين م أف لذف ي  ليؤن  ن نلؤن

أهؿ لذي ن ا لذةؤ قا  لنؿ لذةؤ لف  ل ؤ ه نق ا أك   ل  لذنةنة لذةؤ قا  نن ذؾ ف  ل ؤ ه أنةة
، نهػ س أيػن  نقنػؤ    ػؤ ه 4أ  ػؤ لذخقػن   نػنف خقػن ل  ي  ػؤ م ف   ػؤ ن  نقنؤ ن نػنف نةلػؤ نق ػا

لذ لػػػـ لػػػنلء نػػػؤف فػػػ  لذ نػػػا ن  نػػػنف لذخقػػػن  لػػػؤئ  لذخقػػػؽ فػػػؤذنةةيػػػم يػػػؤ  ػػػؤء فػػػ  لإللػػػالـ يػػػف 
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ؤف  ف نن ذؾ لذل ؤ ه   ننف لل ا ني نن ا نم  ن  ت  أ ؤت ني  ه   ؿ ذقيقين ف أن ف  لذنؤ  ذقن
 ِلػػْ     ِفػػ ( 27) لْذَ ِيػػ فِ  َأْ ػػَلؤب   َيػػؤ لْذَ ِيػػ فِ  َنَأْ ػػَلؤب   تقػػى لذللػػـ لذللػػ  يننػػؤ منذػػ    ػػؤذى : "

ػػػن    ػػػن    َنَطْقػػػو  ( 28) َيْخ    َنِي ػػػَ ه   َنػػػا  َنَفؤنِ ( 31) َيْلػػػن نب   َنَيػػػؤء  ( 30) َيْيػػػ  ن    َنِظػػػؿ  ( 29) َيْن  
  1"(34) َيْ ف نَتا   َنف   ف  ( 33) َيْين نَتا   َنَم  َيْلط نَتا   َم ( 32)

ذلاػػػ  إننػػػؤ س لذخقػػن  ذفنةػػػة لذةؤ ػػقا فلػػػط    ػػػب تق ػػ  ن  ن أ  ػػؤ مػػػنؿ لذي قػػـ لذيػػػؤن  فؤذلػػػ ؤ ه
 لملفؤء نمنذ  ف ف لذل ؤ ه  نل ػا فلػط ن يؤت ػا نهػ س هػ  لميػن  لذ ػ    قػت ف ػه لذيةنػ  ف

لذةػػؤ لف    لػػ ي تػػف  نلنػػ فم: "لمػؤذن  ىننػػ  فػػؤذنة  ييػؿ لذقزلذػػ  ن  ػػ س ل ػػلذفػؤلي ف لذةاللػػةا   نين 
فػ زت تنؤ ػ  لذنةػ  فػ  نهػ ه لمف ػ لع ن  لذنةػنة لذق ػ  لذةؤ ػقا فنػنن  لذةؤ قا  لذنةنة ئي ؤ

 لملػالـ لذنةػؤ لذلا  ن نةػى يػؤ أنػ    لننلؤ إذى فنؤء لم لؤ  لذيق ك إذى   ءف    ؤذ ي   ني
نتلؿ نذفف ذـ   ق   ط يػ  ذػ ه ن ت    لذيقين ف لذي ل ف يف  نا ف نؤ نني   نيؤ، يف نؤ  أنق 

لذاػػلؤء لمفػ ك أذػـ لذنةلػػؤن  ن  ػؿ لذةػؤ لف  ذقلػػ ؤ ه ن  فؤذلػ ؤ ه لمخ ن ػػا ذػ ه  نل ػا .2"ؤ ف فاػذق
ذنةػنة تقى ني   يف للذةقلة ا لذ ن ن ا ا ط ذخقن  لذنةة ف  لذل ؤ ه لمخ ن ا فنن ف ذؾ مه 

   لذةقلةا ف ل ؤس لذقزلذ  ف ف لذةاللةا لذػ  ف تقيػنل لذنةػ  ف نن  فؤذةنؤء خالفؤ ذيؤ تقيت لم  ؤف
 نفل نل لذ ل  ه لملالي ا .

فػ  لذي ن ػا لذةؤ ػقا لذ ػ   ف نػت أننػؤ يلؤنذػا يخق ػا ذفنػؤء ي  يػم  ت لئػ فف   تػ ه لذةػؤ لف  
   ػػا لملػػ لؤذا فػػ  نلم نػػؤ لذيقيػػنة   ػػ  أننػػؤ أ قػػت فػػ  لذييؤذ ػػا ل ػػ  فققػػت ، لػػ    فؤ ػػؿ

فنػ ل    فػ  فقلػةا ن  لمتقى ئ  مى إذى لذيقن  نتؤ ت ه س لذي ن ا لذةؤ قا أف  ةؤ ؽ لذنلمم ن  قن
لذل ؤلا ذقةؤ لف  فن ل خؤذ ؤ ي  ؤذ ؤ     مؤفؿ ذ طف ؽ أك   نفا فؤذقا ف   للػ ف أفنػؤ س تقػى 

ةػػؤ لف  لػػففنؤ لذنلمػػم لذي ػػط ب لذػػ ك لػػؤ  فؤذييؤذ ػػا لذ ػػ  نػػؤف ف نػػؤ لذ، ي  يػػم يػػؤ أن  نذػػا يػػؤ
نف نػا ناػلؤمؤ  ل ػط لفؤلذ    لذ ك تؤف ف   ل ي أن  تؤ   أنيػ  ت ػن  لذ نذػا لملػالي ا 

 نيؤ تؤ   لذين لت نلذة ف لذ  ن ا نلذل ؤل ا.
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 هب إذ ػ  لذةػؤ لف  فػ   نن ذؾ فالف  أق ف قلنؼ لملالـ ف  لذي    لمنلؤن  نؤف يف ألنء يؤ
 ؤف  أ   ينؤم ؤ ذ  ؤذ ـ لذ  ف لملالي  فؿ نلؤئ  لم  ؤف لذليؤن ا ل ي أف منذ فقلة   ل ي ن

 ذػػت ن ػػا لذ ػػ  نا نلذيف ذػػا   ػػط ـ يػػم لذن ػػن  لذل  فةنػػؤء نةػػنة أظػػؿ لذيػػ ف لذ ؤهق ػػا نلذ ػػؤذ
ف ػػال أف أ لء لذي قػـ لذيػػؤن  فػػ  هػػ ل لذ ػػ    1تقػى لذخقػػن  لذ ػػؤـ  ذلػػؤئ  لذفاػ  يػػقيننـ ننػػؤف هـ 

يؤ  هب إذ   أف ف لذل ؤ ه لمخ ن ا ل ؤ ه ي نن ػا نللػ ا نذ لػت ذػ س   نل ػا  نؤنت يف ألنء
أ  ػؤ إذػى  ؤنػب لذ ػ لب لذللػ  فقػ ة لذاػلؤء ن  لذنػؤف نف خؤذػ نف فػ   نػنـن  نيػؤ  ػزتـ لذةػؤ لف 

لمف ك أذـ نةلؤن  نيؤ  تؤ لذةؤ لف  فؤذيطقم تقى ن ػؤب لل نلػنا  لػنذ  يليػ   ػقى لل تق ػ  
 .ؤخ ه نت ـ خقن ه لؤ  ف  لملمن  أن ل  ي نلل    ؿ تقى فنؤء لذنةنة نلقـ م     أ ا

ء ذقنةػنة لذاػلؤن  لذةؤ لف  فؤذنة  تن يؤ مؤؿ أف لذلػ ؤ ه فؤ نؤـنيف لمين  ن ذؾ لذ   نؤنت لففؤ 
 لؤ  ف ننف لذف ي  نلؤن  فلط نه ل يخؤذةؤ ذيؤ تقـ يف فنن فن ل م  قيف ف ل  ه لا  لم فلط

،نهػ ل لػفب  2هػ ل يػؤ  ػ لت فػ   ي ػم لم  ػؤف  ػؤل لذلا   ليؤن  ن نلػؤن  ييف ننف لذ  ف ن 
أخػػػػ   فػػػػم فػػػػؤذقزلذ  ن  ػػػػ س أف  لػػػػنؿ أف لذةػػػػؤ لف  نػػػػؤف  ل ػػػػي أف هػػػػ ل لذي قػػػػـ لذيػػػػؤن  ف قلػػػػنؼ 

ن ػؿ  نلطقػم تقػى لػنا  لػنذ   لذي  نؼ أف   نقـ فييػؿ هػ س لميػن  ف ػ  أف مػ أ ن ػؤب لل تػز
 الـ نهػ ل م اػؾ ف ػ   ل ػم ذ ػ ي س فةاللػةا لذ ننػؤف أفالطػنفلذي طةى تق ػ  أف ػؿ لذ ػاله نلذلػ

 .أ لطنن 

نن ذؾ يف أهـ يؤ  قخ  تقى لذةؤ لف  أنػ  للػ خ ـ ي ػطقو لذي ن ػا فػ م يػف لذ نذػا نهػ ل  ػ ي ل -
ينػػػ  مفالطػػػنف إ  نػػػؤف يػػػف لم ػػػ   أف  لػػػي  لذ نذػػػا مف ي ػػػطقو لذي ن ػػػا  طقػػػؽ تقػػػى فل ػػػا 

 لت يلػؤلا اؤلػ ا  أنػ لؾلذلنؤف تقى خػالؼ لذ نذػا لملػالي ا لذ ػ  نؤنػت ن  يل ن ه لذيلؤلا
 .لذلنؤف فيخ قؼ  لم نؤة نلمت لؽن  ـ ت   نف   يف 
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 ن ل  ف نؤ لذةػؤ لف  نهػ  تػ ـ  ط مػ  فػ  ن ؤفػ  أ لء أهػؿ لذي ن ػا لذةؤ ػقا ذين ػنع ننلطا أخ ق 
يػػػف لذيلػػػ ل ف أف ذػػػف نلػػػؿ يػػػف لملػػػ ه نينؤن نػػػؤ فػػػ  لذي  يػػػم ننػػػ ذؾ اػػػ نت ا لذنلػػػؤء إ  نػػػؤف 

لذنل ب تق   أف  ة ؿ ف  ه ل لذين ػنع ن فػ ف ينمػؼ لملػالـ يػف هػ س لمفنػؤ  لذ ػ  مػؤؿ فنػؤ 
 .  ف يؤ  خ  ين نع لمل ه نلذي أهإم لن   لؤاى لذنظ ، أفالطنف
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لقد كاف توماس مور أوؿ مف صاغ كممة "يوتوبيا" أو "أوتوبيا" مف الكممتيف اليونانيتيف 
"ouبمعنى"ال" و "  topos  ، بمعنى " مكاف " و تعني الكممة في مجموعيا ليس في مكاف

 لتصبح عنواف ألشير كتاب لو .  Utopiaوكتب الكممة بالالتينية   oولكنو أسقط حرؼ 

ة و في ترجمتو العربية أيضا وأستخدـ المفظ منذ ذلؾ الحيف في كؿ المغات األوروبي
:" نموذجا لمجتمع خيالي أو مثالي يتحقؽ فيو الكماؿ أو يتقرب منو ، و يتحرر مف يعني

جد مجتمع ىكذا في بقعة محددة مف األرض بؿ في الشرور التي تعاني منيا اإلنسانية ، وال يو 
أماكف وجزر متخيمة ، وفي ذىف الكاتب نفسو وخيالو قبؿ كؿ شيء ، وأصبح لمكممة فيما بعد 
معاف كثيرة غير التي إستعمميا مور ، فصارت تطمؽ عمى كؿ أي إلصالح سياسي أو أي 

حتماالت عممية وفنية ، وتظؿ الي وتوبيا تصورا فمسفيا ينشد إنسجاـ تصورات خيالية مستقبمية أوا 
اإلنساف مع نفسو ومع اآلخريف ومع مجتمعو ، وقد تنوعت النماذج اليوتوبية فتـ التعبير عنيا 
في أشكاؿ أدبية مختمفة منيا المقالة والقّصة والرواية و القصيدة ، أو في شكؿ نظريات سياسية 

صور كامؿ لكؿ تنظيمات الحياة ، تقدـ صورة نظاـ سياسي نموذجي بمؤسساتو المختمفة مع ت
بدءا مف جميورية  األشكاؿ و المشروعات اليوتوبية ويمعب الخياؿ الدور األكبر في كؿ

 أفالطوف وىي النموذج األوؿ لكؿ اليوتوبيات و إنتياءا بروايات الخياؿ العممي.

التي  واألفكار و الخياالت واألحالـ اليوتوبية لـ تكف غير استجابات مختمفة لمجتمعات
نشأت فييا فكانت تعبيرا عف الرغبة في تغيرالواقع القائـ وتجاوزه ،والحمـ بحياة ومجتمع أفضؿ 
وأكثر ،عدال ولذلؾ لفيـ التفكير اليوتيوبي قديمة وحديثة مف األفضؿ وضعو في سياؽ التطور 

 .التاريخي واإلجتماعي 

سفي والسياسي بقدر كبير مف وىذا بدا بالعصر اليوناني القديـ الذي كاف يتميز فكره الفم
الثراء والتنوع يجعمو مف أىـ المصادر التي أليمت الكتاب اليوتوبييف طواؿ العصر فمقد كاف 
ألساطير العصر الذىبي وتصورات الدوؿ المثالية الخاصة بالماضي األسطوري أو المستقبؿ 

معات ،وليس مف البعيد والكتابات النظرية عف فف الحكـ :تأثير عميؽ عمى مؤسسي والمجت
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ألف الفرؽ بيف العروض التي تقـو  السيؿ دائما تحديد أي األعماؿ يمكف إعتبارىا يتوبيات ،
 عف األحداث الخيالية يكوف في بعض األحياف شديد الدقة.

وأفالطوف نفسو الذي اتجو إليو الكتاب المتأخروف في معظـ األحواؿ قد ترؾ وراءه 
لفكر اليوتوبي ، فكؿ مف طيماوس وكريتياس تصؼ أعماال تتضمف أشكاال مختمفة مف ا

مجتمعات أسطورية ودوؿ أو مجتمعات مثالية ، والجميورية تضع أسس مدينة مثالية لممستقبؿ 
 بينما تضع القوانيف أسس دولة تمييا في األفضمية.

ومجمؿ القوؿ فإف دولة أفالطوف ىي مدينة فاضمة يتحقؽ فييا الخير والجماؿ والحؽ 
ا اإلنسانية حياة خالصة تختمؼ عف ذلؾ الحياة الواقعية التي يختمط فييا الخير وتعيش فيي

جتماعي  بالشر والجماؿ بالقبح والحؽ بالظمـ ، حيث يضع أفالطوف مخططا لنظاـ سياسي وا 
متكامؿ ، يحدد وظائؼ الفئات التي تتركب منيا الدولة والعالقات السميمة بينيا وفؽ تنظيـ 

 العقالني ...

ليكورجوس" وصؼ بيا الحياة التي  تي بموتارؾ الذي وضع رواية لو بإسـ حياة"ثـ يأ 
ف دولتو ، ثـ نجد عند المسمميف والعرب العديد مف وكيؼ تولى الحكـ وقاـ بتسيير شؤو  عاشيا

الفكرييف الذيف حاولوا بناء مجتمع فاضؿ سعيد بناه عمى شخصية الرئيس الفاضؿ ، فيو 
ميا ودستورىا ،وبو قياميا وفناؤىا ، ىذا الحاكـ الذي يتصؿ بالعقؿ أساسيا ومحورىا ، وىو نظا

 الفعاؿ حتى يصبح نبيا وفيمسوفا وحاكما لمدينة ال يطوؼ بيا إال الكماؿ والسعادة.

ثـ ننتقؿ مف الدولة المثالية اليونانية إلى دوؿ عصر النيضة وال يعني ىذا أف الفجوة 
قد توقؼ خالليا عقؿ اإلنساف عف اإلىتماـ ببناء التي امتدت خمسة عشر قرنا مف الزمف ، 

مجتمعات خيالية ،فاالستقصاء الكامؿ لمتفكير اليوتوبي ينبغي أف يصؼ مظاىره في عصر 
اإلمبراطورية الرومانية وفي الفترة التي أعقبتو باإلضافة إلى التفكير الالىوتي لمعصور الوسطى 

 االكويني ، كامبانيال ، وأندريا. عند القديس أو أغسطيف والقديس برنداف ، وتوما
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: معارضة القسـ األكبر مف الشعب  71ثـ يوتيوبيات الثروة اإلنجميزية ، فقد شيد القرف 
اإلنجميزي الحكـ الممكي المطمؽ ، وخضع المموؾ لرقابة البرلماف وفي الوقت الذي أعمف فيو 

جمترا إلى المشنقة وامف الشعب في فرنسا أف "الدولة ىي أنا " سيقا شارؿ األوؿ في إن 71لويس 
إلنجميزي بذلؾ بوجوب وضع حدود معينة لسمطة رئيس الدولة ، فاتجو بعض الفالسفة 
والمفكريف إلى اإلصالح ياإلجتماعي عف طريؽ الرحالت الساخرة التي تيدؼ إلى فضح 

 العادات والحكومات والسخرية منيا، مثؿ "سيرانو دو براجيراؾ" و "شويفت" ...

بميالد الحركة االشتراكية وتيدؼ جميعيا  71يرتبط تاريخ اليوتوبيا في القرف  في حيف
إلى محاولة تحقيؽ إصالحات اجتماعية تدريجية إلزالة الفروؽ اإلقتصادية بيف الرأسمالييف 
والعماؿ ، ومف أمثاؿ الفالسفة الذيف وضعوا ىذه اليوتوبيات نجد : "أويف" و "فورييو" و "لورد 

الذيف  02ارد بيالمي" "ولياـ موريس" وغيرىـ    ثـ يأتي فالسفة ومفكريف القرفإتوف" و "إدو 
وضعوا يوتوبيات ال تخرج في بعض األحياف عف أف تكوف نسخا مف المجتمعات المثالية في 
الماضي مع التوسع فييا : مثؿ الموحة اليوتوبية التي قدميا "اناتوؿ فرانس" في كتابو " الحجر 

ف تحت األرض " لجبريؿ تارد و سبيب ستياف فور في كتابو السعادة العالمية األبيض" أو "إنسا
 وولز في كتابيو "يوتوبيا حديثة" و "بشر كاآللية ....وغيرىـ . 

بيذا فإف عممية التنظير ليذه المدف أو الدولة المثالية لـ يكف خاصا بأمة أو قـو و 
يرىا ومحاولة بناءىا مفكروف معينيف دوف غيرىـ أو عصر دوف غيره ، إذ أسيـ في تصو 

وفالسفة كثر منذ القدـ إلى يومنا ىذا في سعي منيـ إلى تحقيؽ عالـ البشرية ببناء مدينة 
فاضمة عمى أرض الواقع و لقد اخترنا دراسة مقارنة بيف جميورية أفالطوف و المدينة الفاضمة 

وتصّوره عمى شكؿ  ف ىو أوؿ مف تحث في ىذا الموضوع لمفرابي ، عمى اعتبار أف أفالطو 
ختيار مدينة الفرابي كنموذج  نظاـ سياسي و تربوي ومعرفي وأخالقي متكامؿ ىذا مف جية ، وا 

 ىاـ مف النماذج اإلسالمية التي تسعى إلى تحقيؽ مدينة اإلسالـ الفاضمة عمى أرض الواقع .
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ي النقاط وفي دراستنا لياتيف الجميوريتيف استخمصنا بعض الجوانب والمفارقات نمّخصيا ف
 التالية :

أوال : إف الحديث  عف المدينة الفاضمة الخاصة بكؿ منيما ػ وما تحويو مف نظاـ فاضؿ 
أخالقي محكـ يأخذ بعيف  ومتكامؿ وعادؿ و مثالي قائـ عمى تحقيؽ نظاـ  تربوي قيمي

لنفسي : الدوافع و الميوؿ النفسية لمبشر و أعارىـ ومراحؿ تطورىـ المعرفي والعقمي وااالعتبار
لـ يكف باإلمكاف التفكير فيو و العناية بو لوال وجود التناقضات االجتماعية و السياسية والتربوية 
و الفكرية و النفسية الحادة و الكبيرة في المجتمعات اإلنسانية التي عايشيا كؿ منيما ، فوجدا 

ذ البشرية مما تعيشو أّف الحؿ األمثؿ ىو بناء نظاـ سياسي  فاضؿ و مثالي غايتو الرئيسية إنقا
وأخذىا إلى غاية أسمى و ىي بموغ السعادة ،  بمف شرور و غرائز عدوانية وميؿ لمحرو 

والسعادة عند أفالطوف تكوف مف خالؿ العدالة التي تفرض عمى كؿ إنساف أف يمتـز بالحدود 
ي يحمي التي وضعتيا لو الطبيعة و ال يتعدى عمى حقوؽ غيره فالحاكـ الفيمسوؼ  يحكـ والجند

 و العبيد يعمؿ .

أما السعادة عند الفرابي فيي ذات طابع إسالمي تتمخص في سعادة اإلنساف بالدار  
 اآلخرة و قي الدار األبقى واألزلية.  

ثانيا : يميز الفرابي بيف صنوؼ مختمفة لإلجتماع مف المدينة الفاضمة إلى االجتماع العالمي ، 
تحت ظؿ رئيس فاضؿ و ىذا اثر مف آثار عالمية  وىو اجتماع البشر كميـ في المعمورة

اإلسالـ عمى الفرابي ، وىو بذلؾ خالؼ نظرة اليوناف المحدودة والضّيقة التي ترى أف أفضؿ 
 كاف محصورا في دولة المدينة. اجتماع ىو ما

ثالثا :قّسـ أفالطوف جميوريتو إلى ثالث طبقات وفقا لقوى النفس الثالث : طبقة الحكاـ توازي 
لقّوة العاقمة ، طبقة الجنود و توازي القّوة العصبية ، طبقة العماؿ توازي القّوة الشيوانية ، ا

بيذا فالحدود بيف الفالسفة أو الحكاـ يؤدي إلى تحقيؽ إنسجاـ الدولة ،  وتنظيـ ىذه الطبقات
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إذ ال يحؽ ألي طبقة التفكير في تغيير وضعيا  والعماؿ ىي حدود ثابية ال تتغيروالجنود 
 ألف الطبيعة قد قضت بذلؾ في عرؼ أفالطوف . تماعي و اإلنتقاؿ إلى طبقة أرقى اإلج

في حيف رتب الفرابي مدينتو وفؽ أعضاء البدف وتدرجيا في الكماؿ ، أو نظاـ الفيض 
ينة الفرابي يمكف لإلنساف بمراتب الموجودات و تدرجيا مف الوجود إلى واجب الوجود ، ففي مد

إختيار مينتو و عمى سكاف المدينة كافة المشاركة في المعرفة التي ىي مف حيث المبدأ 
 تتناوليـ جميعا كؿ حسب مؤىالتو .

الحراس  رابعا : لقد نادى أفالطوف في جميوريتو بشيوعية النساء و األوالد و األمواؿ بيف طبقاة
و جعميا مف أىـ األسس التي ترتكز عمييا الجميورية المثالية ، ألنيا في نظره تحسـ النزاع 

 واشرور بيف طبقات المجتمع .

 ر التي تتعارض مع مبادئ اإلسالـ في حيف خمت مدينة الفرابي مف مثؿ ىذه األمو 

ومتحركة تخاطب العالـ  خامسا : إف مدينة الفاربي ليست إطارا جامدا كالجميورية بؿ ىي مرنة
في مجموعو دونما تفريؽ بيف جنس وآخر عمى أساس الموف والوطف، في حيف نجد أف 

فيي ال تخمو مف التعصب لمجنس  مع اإلغريقي فقط الجميورية األفالطونية تنحصر في المجت
اليوناني و تفضيمو عمى غيره مف األجناس ، و ال شؾ أف الفرابي قد استمد ىذه النظرة 

نسانية مف الديف اإلسالمي الذي ال يعرؼ التمييز الطبيقي بيف الناس ، فالناس جميعا في اإل
 مرتبة سواء ، فال فضؿ لعربي عمى أعجمي إال بالتقوى والعمؿ الصالح .

و بعد كؿ ىذه األفكار و اآلراء التي قدميا أفالطوف وكذا الفرابي حوؿ المدينة الفاضمة  
 يمكننا أف نتسائؿ :

ؾ حاكـ عربي تتوفر فيو الشروط أو الخصاؿ التي حددىا الفرابي لكي يكوف ىؿ ىنا
حاكما ؟ و ىؿ ثبت أف أحدا مف حكامنا العرب كاف محبا لمصدؽ مبغضا لمكذب ؟ كبير النفس 

 محبا لمكرامة ؟محبا لمعدؿ كارىا لمجور والظمـ ؟
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المجتمع الفاضؿ  ثـ ىؿ المجتمع الفاضؿ الذي تصّوره المعمـ الثاني تتوافؽ أساسا مع
 في نظر اإلسالـ ؟ 

ال شؾ أف اإلجابة عمى كؿ ىذه األسئمة تكوف بالنفي ، ذلؾ أنو أوال : نجد أف النيج 
التسمطي و الطغياف مف قبؿ الحكاـ أحدث حالة مف اإلستيالب السياسي و الشعور بالغربة 

المواطف وحرمانو مف  كمحّصمة لممارسات النظـ الحاكمة لكافة أشكاؿ اإلقصاء والتيميش لدور
المشاركة السياسية فأصبح بذلؾ اإلنساف في مجتمعاتنا العربية معزوال عف باقي لحمتو ...و 
ىاىي ذا السمطة في العالـ العربي تحكـ بالقوى القمعية في غياب الضوابط المؤسساتية التي 

التي تتراكـ يوما  تقضي بتداوؿ سممي لمحكـ ، و غدت ىذه المجتمعات حبمى باألفكار العدوانية
بعد يـو ، وىا نحف نجد الدليؿ عمى ذلؾ مف خالؿ إتساع دائرة التطرؼ العرقي و الطائفي كما 
يحدث في اليمف والسوداف و شماؿ إفريقيا في ظؿ إصرار الحكومات عمى اإلستمرار في 

يـ فقدوا إحتكار السمطة و سرقة الثروة ... عمى حساب جموع المواطنيف الذيف يمكف أف يقاؿ أن
عمى األقؿ خالؿ المدى المنظور القدرة عمى إستخالص حقوقيـ السياسية و االقتصادية ، وىنا 

ويسّمموف باليزيمة ، فيبقى ىـ المواطف  اطير و الخرافاتينعزلوف و يوجيوف إىتماميـ لألس
! حتى لو كاف ذلؾ عمى حساب الفضيمة أحيانا  خير ىو البحث عف لقمة العيش فقطاألوؿ واأل

فمـ تعد المدف العربية فاضمة بؿ أصبحت مدف مبّدلة ، ولـ تعد تمت بالمجتمع اإلسالمي الحؽ 
بأي صمة ، ذلؾ المجتمع الفاضؿ الواقعي الذي يتحقؽ في أرض الواقع ، المثالي في مبادئو 

 وقيمو ، وليس المجتمع الخيالي الذي تصوره أفالطوف و ال حتى الفرابي .

إلسالـ ىو الذي يتمسؾ أفراده بما ورد في الكتاب والسنة مف فالمجتمع الفاضؿ في ا
أوامر ونواىي ، و عادات ومعامالت و آداب ، فيأتمروف بما أمرىـ بو اهلل تعالى و رسولو ػ 
صمى اهلل عميو وسمـ ػ و ينتيوا عما نيى عنو اهلل ورسولو ، ففي ىذيف األصيميف الشريفيف 

 .الفالح والنجاح في الدنيا واآلخرة 
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المجتمع الفاضؿ في اإلسالـ ىو الذي تسوده المبادئ الخّيرة مثؿ العدالة والمحبة و 
والتعاوف و السالـ والمساواة و احتراـ كرامة اإلنساف، و حرية المجتمع الذي يسوده األمر 
بالمعروؼ و النيي عف المنكر ، المجتمع الذي تسوده الفضيمة وتقبر فيو الرذيمة ، وال شؾ أف 

 ائؿ في اإلسالـ ىي التقوى .أـ الفض

المجتمع الفاضؿ في اإلسالـ ىو الذي يطبؽ مبدأ الشورى و الذي ىو الركف الحصيف 
في نظاـ الحكـ في اإلسالـ ، فحيف يتحقؽ مبدأ الشورى ال يستبد حاكـ برأيو ميما كانت مكانة 

ي و ليس المجتمع ىذا الحاكـ. وبيذا كاف المجتمع الفاضؿ في نظر اإلسالـ ىو المجتمع الواقع
 الخيالي الذي تصّوره أبو نصر الفرابي و مف قبمو أفالطوف.  
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  حياة أفالطون :1-

. ؽ.ـ347ؽ ـ ك تػكفي عػاـ  427عاـ  كلد أفالطكف في السنة الثامنة ك الثمانيف لالكلمبياد أم
يرقػ  عف عمر يناهز الثمانيف ، كاف ينحدر مػف أعػرؽ ارسػر ارثينيػة ، ان كػاف كالػدو أرسػطكف 

بنسبه إل  الممؾ ككدرس آخر ممكؾ أثينا ، ككالدتػه بريكيتػكني ترقػ  بنسػبلا إلػ   ػكلكف كا ػ  
 النكاميس ، ككاف رفالطكف أخكاف أديمنتكس ك غمكككف ك أخت كاحدة بركتكني .

لدل بمكغه سف العشريف التحؽ بسقراط كزميؿ ك أخػن يح ػر ملالسػه الفمسػفية حتػ  كفاتػه سػنة 
علابػػه بػػنلؾ الفيمسػػكؼ حػػػدا يبػػدكا أنػػه كػػاف العمػػػاؿ الحاسػػـ فػػي نقمتػػه عمػػػ  ؽ ـ ، كبمػػإ إ347

الديمقراطية ارثينية التي تكاطأ زعماؤها عمػ  سػقراط ك حكمػكا عميػه بػالمكت مػف للػة ك عزكفػه 
عف خكض الحياة السياسية كما كاف يتمن  رفقائه كأقاربه مف للة اخػرل . ك فػي سػف اعربعػيف 

الفيثػاغكرييف  ايػف تعػرؼ عمػ  ارميػر ديػكف الػنم عرفػه بػدكرو عمػ  كفد عم   ػقمية لالت ػاؿ ب
 قريبه ديكنيسيكس اركؿ حاكـ اللزيرة.

كلػػػـ تػػػرؽ حيػػػاة التػػػرؼ فػػػي الػػػبالط رفالطػػػكف ، كمػػػا لػػػـ تػػػرؽ آرا و السياسػػػية المثاليػػػة لمطاغيػػػة 
ثـ عػاد  ديكنيسيكس النم باعه في سكؽ الرقيؽ ك إشتراو في أيلينا أحد معارفه كهك أنيكيريس ،

بنلؾ إل  أثينا حيػث أسػس ألاركاديميػة ع معلػدو الشػلير الػنم يمكػف إعتبػارو أكلؿ معلػد لمتعمػيـ 
العػػالي القػػائـ عمػػ  البحػػث اللػػدم عسػػيما فػػي حقمػػي الريا ػػيات ك السياسػػة ك نلػػؾ بػػيف سػػنتي 

 1ؽ ـ . 387ك  388

قـ دعة ديكنيسكنس  367كعم  الرغـ مف فشؿ أفالطكف في زيارته اركل  ل قمية فقد قبؿ سنة 
الثػػاني بنػػا ا عمػػػ  إلحػػاح  ػػػلرو ديػػكف زيػػػارة سػػيراكيكز ثانيػػػة ك تػػكل  من ػػػب المرشػػد الفمسػػػفي 
كالسياسي لمحاكـ اللديػد ، كيبػدكا أف أفالطػكف رأل فػي هػنو الػدعكة مناسػبة لديػدة لتطبيػؽ آرائػه 
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يسػػكنس عمػػ  الفمسػفي  التػػي كػػاف قػػد باشػػر فػػي ك ػػعلا فػي محػػاكرة اللملكريػػة ، فبػػدأ يحػػث ديكن
 دراسة اللندسة ك سكاها مف العمـك الريا ية كمدخؿ إل  الدراسات الفمسفية ك السياسية العميا .

تػه مػا لبثػت أف خمػدت ، فأخػن فػي الت ػييؽ عمػ    فاستلاب هنا الحاكـ بػادئ ارمػر ك لكػف همل
تنفػ  أفالطكف ك  ديقه الحميـ ديكف النم ا طر آخر ارمر إل  الرحيػؿ عػف العا ػمة ، كلػـ 

كسػػاطة أفالطػػكف عػػف رأب ال ػػدع بػػيف الحػػاكـ ك  ػػلرو ، ف ػػادر أمالكػػه كزكلج شػػقيقته امرأة 
ابعػة كالسػابعة أنػه شػعر ديكف( إل  رلؿ آخر ، كيؤخن مػف رسػائؿ أفالطػكف عسػيما الرسػالتيف الر 

  حياتػه فػػي هػنو المرحمػػة فعمػؿ لاهػػدا عمػ  ماػػادرة  ػقميا كالعػػكدة إلػ  أثينػػا ك مػػ  بػالخطر عمػػ
لـ تنقط  عالقته بديكنيسكنس عم  الرغـ مف إستفحاؿ الخالؼ بينه كبيف ديكف ، فعػاد إلػ  نلؾ 

  قميا لممرلة ارخيرة ق   فيلا قرابة سنة كنزيؿ لمبالط .

ك لدل عكدته إل  أثينا ان رؼ أفالطكف إل  كتابة سائر المحػاكرات المتػأخرة التػي تختمػؼ عػف 
 1ارسمكب كالم مكف  المحاكرات الباكرة  السقراطية( مف حيث

 مؤلفاته :

 أ / محاكرة الشباب    المحاكرات السقراطية(:

 ػ هيبياس الكبرل  ماهية اللماؿ(

 ػ هيبياس ال ارل  الف يمة كالمعرفة(

 ػ إيكف  الكحي الشعرم(

 ػ مينيكسينكس الرثا (

 ػ كارمايديس العفلة(
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 ػ عخيس  العفة(

 ػ ليسيس  ال داقة(

 ارسما (ػ كراتيمكس  ماهية 

 ػ يكثيدمكس  السعادة ك المعرفة(

 لط(0ػ لكرلياس  فف الخطابة كالتس

 ػ مينكف  الف يمة كالمعرفة(

 الدفاع  دفاع سقراط عف نفسه(

 1كريتكف  طاعة القانكف(

 ب / المحاكرات الكسط  :

 ػ فيدكف  المكت كالخمكد(

 ػ المائدة  ماهية العشؽ(

 ػ بركتاغكراس  السفسطة كالف يمة(

 اللملكرية  العدالة(ػ 

 ػ فيدركس  حمكؿ النفس في اللسد(ػ ثياتيتكس  ماهية المعرفة(

 ػ بارمنيدس  مشكمة الكحدة(

 ج / المحاكرات المتأخرة
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 ػ سكفيسطس   هكية السفسطائي(

 ػ بكليتيككس   السياسي(

 ػ فيميبكس  المنة كالف يمة(

 ػ طيماكس  خمؽ الككف(

 ػ كريتياس  أسطكرة أطمنتيس(

 اميس  بنية الدكلة اإللتماعية ك الدستكرية(النك 

 .1ػ ابينكميس المنلاج التربكم( 
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 :نشأة و حياة الفارابي3-

ـ بكعيػة فػاراب مػف بػالد 872ق  260ػػ259هك أبك ن ر محمد بف محمد بف طرخػاف كلػد سػنة 
العمػػػـك  التػػرؾ فاشػػػتلر بنسػػػبته إلػػػ  تمػػػؾ الكعيػػػة، كقػػػد عكػػػؼ الفػػػارابي عمػػػ  دراسػػػة ملمكعػػػة مػػػف

كالفمسفة كالماات كعم  ارخص التركية ك العربية كالفارسية اليكنانية ثـ خرج مف بمدو كأخن ينتقؿ 
كيسافر في البالد اإلسالمية حت  استقر به ارمر في العراؽ حيث أتـ دراساته العمميػه كالفمسػفية 

اف محبػػػا لمعمػػػـ إف أبػػػك ن ػػػر الفػػػارابي كػػػ 1كالماكيػػػة عمػػػ  يػػػد أسػػػاتنة مخت ػػػيف فػػػي هػػػنو العمػػػـك
كمختمػػؼ الماػػات فكػػاف ملتلػػدا فػػي تعمػػـ كػػػؿ العمػػـك فػػي مختمػػؼ الملػػاعت كهػػنا أدل بػػه إلػػػ  
الترحاؿ فػي مختمػؼ البمػداف اإلسػالمية مػف ألػؿ اعسػتفادة كتعمػـ عمػ  أيػد أسػاتنة مخت ػيف فػي 

 تمؾ العمـك

كخا ػػة الفمسػػفة، كقػػد بمػػإ الفػػارابي فػػي معظػػـ العمػػـك التػػي كػػاف يتعمملػػا درلػػة كبيػػرة مػػف النبػػكغ 
كظلػػرت شػػلرته فػػي الفمسػػفة حتػػ  أعتبػػر أكبػػر  الفالسػػفة بعػػد سػػقراط كأطمػػؽ عميػػه اسػػـ  المعمػػـ 
الثاني كما كاف يطمؽ عم  أرسطك  المعمـ اركؿ  كقد اشتلر بإتقانه الكثير مف الماات حت  قيؿ 

عرا مػ  أنلػا ليسػت أنه أتقف قريبا سبعيف لاة، كأتقػف الماػه العربيػة كثيػرا لدرلػة أنػه أ ػب  بلػا شػ
نبإ المعمـ الثاني كما أطمػؽ عميػه فػي ع ػرو كنلػؾ ععتبػارو مػف أعظػـ الفالسػفة  2لاته ار ميه

كنلػػؾ بعػػد أف كػػاف يطمػػؽ عمػػ  أرسػػطك أسػػـ المعمػػـ اركؿ ك فػػي هػػنا دليػػؿ عمػػ  المكانػػة العاليػػة 
فيلػا كثيػرا كناع  كالكبيرة التي ك ؿ إليلا الفارابي في تح ػيمه لمعمػـك كخا ػة الفمسػفة التػي بػرع

ل  لانب تح يمه لمعمػـك كػاف محبػا لماػات فػأتقف منلػا سػبعيف لاػة   يته بأنه أكبر الفالسفة، كا 
كاليكنانية كالعربية التي ألؼ بلا الشعر ككػنلؾ كػاف المعمػـ الثػاني ناباػة فػي المكسػيق  ككػاف قػد 

عة بالطػب حيػث قيػؿ أنػه ألؼ كتابا أسماو  المكسيق  الكبير  كا  افة إل  هنا كاف له معرفة كاسػ
زاكؿ ملنػػة الطػػب عمميػػا كقػػد كػػاف مكلعػػا بارسػػفار فػػي طمػػب العمػػـ، حيػػث كػػاف كثيػػر اإلطػػالع 
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كبلػنا  1لالستفادة مف كؿ مايق  في يدو، كاف كاس  ال در محبا لمعمـ كع يمؿ مف مدارسػة العمػـ
كتدرسػػيه كمػػف فػػإف الفػػارابي كػػاف محبػػا لمعمػػـ بمختمػػؼ ملالتػػه كأنكاعػػه ككػػاف أي ػػا يحػػب نشػػرو 

باداد انتقؿ المعمـ الثاني إل  الشاـ ثػـ رحػؿ عنلػا متللػا إلػ  م ػر كعػاد مػرة أخػرل إلػ  الشػاـ 
ـ كقػػػػد كػػػػاف عيشػػػػة الفػػػػارابي حيػػػػاة الزهػػػػد كالتقشػػػػؼ فمػػػػـ يتػػػػزكج 950ق/339حيػػػػث تػػػػكفي فيلػػػػا 

عامػا كتميػزو باللػدك  قربػه كثيػػرا إلػ  سػمكؾ المت ػكفة ككػاف دائػػـ  80كػأفالطكف رغػـ ػنه عػاش 
الميؿ إل  العزلة مف ألؿ التأمؿ كالتفكير كقد كاف الفارابي متأثرا كثيرا بأرسػطك كأفالطػكف فسػار 
عمػػػ  نلللمػػػا فػػػي اعتبػػػارو اف ارخػػػالؽ فرعػػػا مػػػف السياسػػػة فػػػارخالؽ تعنػػػي دراسػػػة سػػػمكؾ الفػػػرد 
المػػؤدم إلػػػ  اكتسػػاب الفا ػػػؿ كتح ػػػيؿ السػػعادة لكػػػؿ فػػرد عمػػػ  حػػػدل ، بينمػػا تعنػػػي السياسػػػة 

إف تػػػأثر  2يفيػػػة تح ػػػيؿ السػػػعادة لمملتمػػػ  بأسػػػرو فاايػػػة ارخػػػالؽ كالسياسػػػة كاحػػػدة إنفبدراسػػػة ك
ف سػيرو  الفارابي بالفالسفة اليكناف كػأفالطكف كأرسػطك هػنا دليػؿ عمػ  مػدل براعتػه فػي الفمسػفة كا 
عمػػ  نلللمػػا فػػي اعتبػػار غايػػة ارخػػالؽ كالسياسػػة كاحػػدة لػػيس هػػك ارمػػر الكحيػػد الػػنم تػػأثر بػػه 

نلؾ تأثر بفكرة أفالطكف في بنا  ملتمعه المثالي في لملكريته فكاف له أي ا هك منلما كلكف ك
بالمقابػػؿ مشػػركع مدينتػػه الفا ػػمة كلكػػف هػػنا عيعنػػي أنلػػا ملػػرد تفكيػػر أعمػػ  لفمسػػفة افالطػػكف 
كمثاليته بؿ إف اي ا الفارابي يتميز بب مته الخا ة كفكرو اإلسالمي ار يؿ فلناؾ الكثير مف 

 اللملكريػػة المثاليػػة كالمدينػػة الفا ػػمة لػػـ ينػػؿ الفػػارابي حظػػه مػػف  بػػيف الفكػػرتيف نقػاط اعخػػتالؼ
 اعهتماـ فأهممه معا ركو كأسؤ تقديرو نسيا تقريبا لقركف طكيمة
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 مؤلفات الفارابي :

لقد ألؼ الفارابي معظػـ كتبػه فػي الفتػرة ارخيػرة مػف عمػرو الػنم ق ػاو متػنقال بػيف باػداد كدمشػؽ 
في حياة أبك ن ر الفارابي كقد كانت مؤلفاته تعد مقياسػا حقيقيػا لبيػاف أهميتػه  كهي فترة الن كج

ف لػـ يكػف مقػدرا للػا اعنتشػار الكاسػ  مثممػا حظيػت بػه  كمكانته التػي احتملػا فػي تػاريف الفمسػفة كا 
ك بلنا  1مؤلفات تممينو ابف سينا حيث أف معظـ كتب المعمـ الثاني كانت ناق ة ع تمفت النظر

ات الفارابي كاف للا أهمية كبيرة تك   مكانته المرمكقة التػي احتملػا فػي الفمسػفة كلكػف فإف مؤلف
لألسػػؼ لػػـ يكػػف للػػا حػػظ اعنتشػػار هػػنو المؤلفػػات فػػي مختمػػؼ البمػػداف رنػػه لػػـ يتػػرؾ مػػف الكتػػب 
الطكيمػػة ك الرسػػائؿ المف ػػمة إع القميػػؿ رف ن ػػفلا قػػد فقػػد كلػػـ يبقػػ  منلػػا إع القميػػؿ ك نكػػر أف 

 الفارابي قد لاكزت خمسة عشر كمائة مؤلفا بيف كتاب كرسالة كشرح مؤلفات

 كيمكف أف ن نؼ مؤلفات الفارابي إل  سبعة مك كعات أساسية :

 المنطؽ-1

 الخطابة كالشعر-2

 نظرية المعرفة-3

 ما بعد الطبيعة كالفمسفة العامة-4

 المكسيق -5

 الفيزيا  كعمـ الطبيعة-6

 2ارخالؽ كالفمسفة السياسيه-7
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 كلقد كتب الفارابي مؤلفات ك شركحات عديدة ننكر منلا :

إح ا  العمـك : كفي هػنا الكتػاب قػاـ الفػارابي بإح ػا  كتمخػيص العمػـك التػي كػاف الفالسػفة -1
القدما  يدرسكنلا مثؿ عمـ المساف أك عمـ الماة عمـ المنطؽ عمـ الفقه كفي إح ائه لمعمػـك نكػر 

 فرعي العمـ المدني الفارابي الفمسفة ارخالقية كأحد 

 آرا  أهؿ المدينة الفا مة-2

 السياسة المدنية-3

 تح يؿ السعادة-4

 ف كص الحكـ-5

 عيكف المسائؿ-6

اللم  بيف رأيي الحكميف حيث حاكؿ الفارابي إظلار اعتفاؽ بيف كػؿ مػف أفالطػكف كأرسػطك -7
 فيما كاف يعتقدانه ككاف يلدؼ مف نلؾ إل  إزالة الشؾ ك الريب

 التنبيه عم  السعادة-8

 المسائؿ الفمسفية كارلكبة عنلا-9

 كتاب المكسيق  الكبير-10

رسالة في معاني العقؿ كفي هنا الكتاب عرؼ الفارابي العقؿ ك فاته كنلج في حديثه عػف -11
 العقؿ ك التعقؿ نلج أرسطك

 رسالة في إثبات المفارقة-12

 مي :كمف أهـ شركح ك تعميقاته عم  كتب اليكناف ماي
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 شرح كتاب القياس ررسطك-1

 شرح كتاب الخطابة ررسطك-2

 شرح كتاب البرهاف في المنطؽ ررسطك-3

 شرح كتاب اللدؿ ررسطك-4

 شرح المقكعت ررسطك-5

 شرح الماالطات ررسطك-6

 ارخالؽ ررسطك-7

 السماع الطبيعي ررسطك-8

 مقالة في أغراض الحكيـ-9

 شرح رسالة زينكف الكبير-10

 مخيص كتاب النكاميس رفالطكفت-11

 ف كؿ منتزعه-12

 .1كهنو هي أهـ مؤلفات كشركحات المعمـ الثاني
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 قائمة المصادر و المراجع :   

 القرآن الكريمـ 

 مسمم .و  ـ صحيح البخاري

I.  : المصادر / 

 دت .، دط، لبنان، بيروت، رابي : السياسة المدنية لمطبقة الكاثوليكيةاـ أبو نصر الف1

، الثقافةو  مؤسسة ىنداوي لمتعميم، رابي : آراء أىل المدينة الفاضمةاـ أبو نصر محمد الف2
 دت .، دط، مصر

 دت .، دط، القاىرة، دار محمد عمي صحيح، رابي :آراء أىل المدينة الفاضمةاـ الف3

 ه . 1346، دط،، دار حيدر أباد، رابي : السياسة المدنيةاـ الف4

 دت .، دط، التوزيعو  لمطباعة والنشردار األندلس ، رابي : تحصيل السعادةاـ الف5

 . 1971، دط، بيروت، دن، رابي : أصول مشرعةاـ الف6

 دت .، دط، بيروت، دار القمم، تر: حنا خباز، ـ أفالطون : الجميورية7

 .1981، 1ط، مصر، الييئة المصرية العامة لمكتاب، تر: فؤاد زكريا، ـ أفالطون : الجميورية8

، مصر، مطابع الييئة المصرية العامة لمكتاب، تر: محمد حسن ظاظا، ـ أفالطون : القوانين9

 . 1986، دط

دار غريب ، تر: أميرة حممي مطر، أفالطون : محاورة ثيانتيتوس ألفالطون أو عن العممـ 11

 .2111، 2ط، القاىرة، التوزيعو  النشرو  لمطباعة
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 المصرية العامة لمتأليفالييئة ، تر: محمدحسن ظاظا، ـ أفالطون : محاورة جورجياس11

 . 1971، 1ط، القاىرة، النشرو 

، : عّزت القرنيتر، وفريطون الدفاع أو أقريطون(أفالطون : محاكمة سقراط ) محاورات أـ 12

 .2111، 2ط، القاىرة، التوزيعو  دار قباء لمطباعة والنشر

، دط، القاىرة، مكتبة النيضة المصرية، تر: زكي نجيب محمود، محاورة فيدون أفالطون :ـ13

1963 . 

المنشورات ، المسيمميتر: عبد اهلل حسن ، ـ أفالطون : محاورة منكيستوس أو عن الخطابة14

 . 1971، 1ط، الميبيةو  الجامعية

تر: أحمد ، ـ ابن رشد : الضروري في السياسة ) مختصر كتاب السياسة ألفالطون (15

 . 2112، 2ط، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، شحالن
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 / المراجع :2

، 1ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العالمية، الدينو  الموردي : أدب الدنيا ـ أبي حسن البصيري1

1978 . 

 . 2111، 1ط، دمشق، العربيدار الكتاب ، ـ أحمد المنياوي : جميورية أفالطون2

، 1ط، كويت، األرقممكتبة دار ، ـ أحمد بن عبد الحميم بن تيمية : الحسبة في اإلسالم3

1983. 

 دت .، 4ط، القاىرة، دار المعارف، ـ أحمد فؤاد األىواني : أفالطون4

، مؤسسة سجل المعرب، تر: لويس اسكندر، ـ أرنست باكر : النظرية السياسية عند اليونان5

 . 1965، 1ط، القاىرة

، دط، العامة لمكتابالييئة المصرية ، تر: أحمد لطفي السيد، ـ أرسطو طاليس : السياسة6

1948 . 

 دت .، دط، دن، 2، المجمد 3ج، الترىيبو  ـ المنذري : الترتيب7

 دت .، دط، مصر، الييئة المصرية العامة لمكتاب، الجميوريةـ أميرة حممي مطر : 8

، 5ط، القاىرة، دار المعارف، الفمسفة السياسية من أفالطون إلى ماركسـ أميرة حممي مطر :9

1999 . 

، القاىرة، التوزيعو  دار قباء لمنشر، أميرة حممي مطر : الفمسفة اليونانية تاريخيا ومشكالتياـ 11
 دت .، دط
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، 2ط، القاىرة، التوزيعو  مؤسسة األىرام لمنشر، ـ إمام عبد الفتاح إمام : أفالطون والمرأة11

1996 . 

 .1986، 1ط، بيروت، دار الجيل، تر: منير سغبيني، ـ إنجموشيكوني : أفالطون والفضيمة12

 دت .، دط، دن، ـ ابن خمدون : المقدمة13

 . 1978، دط، بيروت، دن، ـ إبن خمكان : وفيات األعيان14

 دارلمطباعة، تر: جورج طرابيشي، النيضةو  ـ إميل برييو : تاريخ الفمسفة العصر في الوسيط15

 . 1983، 1ط، 3ج، النشر، بيروتو 

 . 1993، دط، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ميةـ إبراىيم عاتي : الفمسفة اإلسال16

)دراسات تأصيمية في الحضارات القديمة ( ـ إبراىيم أحمد شمبي : تطور الفكر السياسي 17

 . 1971، 1ط، بيروت، الدار الجامعية لمطباعة والنشر والتوزيع

 اإلجتماعيـ برتراند راسل : حكمة الغرب ) عرض تاريخي لمفمسفة العربية في إطارىا 18

 دت.، 2ط، الكويت، مطابع الرسالة، السياسي ( تر: فؤاد زكرياءو 

، مكتبة األنجمو المصري، ـ بطرس غالي ومحمود خيري عيسى : المدخل إلى عمم السياسة19

 دت .، 1ط، القاىرة

 . 1971، 1ط، القاىرة، مكتبة القاىرة الحديثة، ـ حامد ربيع : نظرية التحميل السياسي21

، بيروت، دار المشرق، أفالطون سيرتو أثاره ومذىبو الفمسفياليسوعي : فينيكان ـ جيمس21

 .1999، 1ط
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، تحميمية(، دار األمان)دراسة ، اء أىل المدينة الفاضمةآر و  ـ حسن مجيد العبيدي : الفرابي22

 . 2114، 1ط، الرباط

، دط، األنجمو المصريةدار ، 2ج، وخميل الجير : تاريخ الفمسفة العربية ـ حنّا الفاخوري23

1985 . 

مكتبة األنجمو ، ـ حورية توفيق مجاىد : الفكر السياسي من أفموطين إلى محمد عبده24

 . 1986، 2ط، القاىرة، المصرية

 . 2111، 1ط، الرباط، دار األمان، أفالطون السياسة المعرفة المرأةـ خديجة زنتيمي : 25

 لجنة التأليف، تر: محمد عبد اليادي أبو ريدة، ـ دي بور : تاريخ الفمسفة في اإلسالم26

 . 1983، دط، الترجمةو 

المجمس ، تر: إمام عبد الفتاح إمام، جودي جروفز : أقدم لك أفالطونو  ـ ديف روبنسون27

 . 2111، دط، األعمى لمثقافة

، 1ط، السودان، الدار السودانية لمكتب، ـ زكرياء بشير إمام : تاريخ الفمسفة اإلسالمية28

1998 . 

، ، طالشروق لمنشر والتوزيع، بيروت دار، آخرون : المرجع في مبادئ التربيةو  ـ سعيد التل29
 دت .

 دت .، 2ط، القاىرة، دار المعارف، ـ سعيد زايد : الفرابي : الفرابي نوابغ الفكر العربي31

، داد، دط، بغدار الحرية، 4المجمد، سميم طو التكرني : الحكم الصالح في نظر الفرابيـ 31

1995 . 
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، الوسيطو  عمي عباس مراد : مدخل إلى الفكر السياسي القديمو  عامر حسن فياضـ 32
 دت .، دط، بنغازي، منشورات جامعة دار يونس

 . 1984، 2، دار المعارف، مصر، طـ عبد الحميم محمود : التفكير الفمسفي في اإلسالم33

، ، كمية التربية بجامعة دمشق، دمشقالحديثةو  القديمةـ عبد اهلل عبد الدايم : تاريخ التربية 34

 . 1966، 1ط

 . 1971، 1ط، الكويت، وكالة المطبوعات، عبد الرحمان بدوي : األخالق النظريةـ 35

النيضة ، ـ عبد الرحمان البدوي : األصول اليونانية لمنظريات السياسية في اإلسالم36
 دت .، دط، القاىرة، المصرية

 .، دت3يضة المصرية، القاىرة، طمكتبة الن، ان بدوي : ربيع الفكر اليونانيـ عبد الرحم37

 دت .، دط، دار يعرب، ـ عبد الرحمان بن محمد بن خمدونولي الدين : المقدمة38

 .1991، 1كر المبناني، لبنان، طدار الف، ـ عبده الحمو : الوافي في تاريخ الفمسفة العربية39

، ، دطمطباعة والنشر والتوزيع، عماندار الميسرة ل، مصادر فمسفيةـ عصام زكرياء جميل : 41

2112 . 

، زيعالتو و  النشرو  نيضة مصر لمطباعة، عمي عبد الواحد وافي : المدينة الفاضمة لمفرابيـ 41
 دت .، دط، القاىرة

دار ، الفكر اإلسالميو  ـ فضل اهلل محمد إسماعيل : الدولة المثالية بين الفكر اإلغريقي42
 دت .، دط، مصر، لجامعة الجديدةا
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بستان ، ـ فضل اهلل محمد إسماعيل : األصول اليونانية لمفكر السياسي الغربي الحديث43

 دت.، 1ط، اإلسكندرية، التوزيعو  النشرو  المعرفة لمطبع

، التوزيعدار العمم لمنشر و ، لعصر الوسيطـ كمال اليازجي : معالم الفكر العربي في ا44

 . 1966، 4ط، بيروت

دار العمم ، برقمس، و ـ ماجد فخري : تاريخ الفمسفة اليونانية من طاليس إلى أفموطين45

 . 1991، 1ط ، بيروت، لمماليين

، عطيات أبو السعود، عالم المعرفةتر: ، ماريا لويزا برنيري : المدينة الفاضمة عبر التاريخـ 46

 . 1997، دط، الكويت

، ، التنوير لمطباعة والنشر، بيروتالسياسة في فمسفة الفرابيو  د آيت حمو : الدينـ محم47

 . 2111، دط

دار الجامعات ، عمي عبد المعطي : الفكر السياسي في اإلسالمو  ـ محمد جالل شرف48

 . 1978، دط، مصر، المصرية

عالم ، موقف اإلسالم منيا، و ـ محمود حسن ميدي : المدينة الفاضمة في فمسفة الفرابي49
 دت .، دط، الحديثالكتب 

المركز الثقافي ، التراث )قراءات معاصرة في تراثنا الفمسفي (و  ـ محمد عابد الجابري : نحن51

 . 1995، 6ط، العربي

، القاىرة، دار األنجمو المصرية، مناقشاتو  ـ محمد عبد التار : الفمسفة اإلسالمية قضايا51

 . 1982، 1ط
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