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  املقـدمــــــة  
ليت تقوم عليها سعادة اتمعات البشرية ، من القيم األخالقية العليا ا العدالة قيمةُ

 ! ] قال تعاىل :اليت بعث اهللا تعاىل ألجلها األنبياء والرسل ولذا كانت من األهداف 

" # $ % & '    ( ) * ,+ Z ) ١ (.  
إال أن حتقيق هذه العدالة اختلف من أمة ألخرى ومن فكر آلخر ، تبعاً ملوروث 

قوانني يف واقع حياا ، وتبعاً هلذا أيضاً اختلفت  عاداا وأعرافها ، وما تسنه من
وتغايرت آراء الفالسفة يف مسألة العدل ووسائل حتقيقه ، وكانت هذه القضية من 
القضايا اليت شغلت العقول البشرية بشكل عام منذ فجر تارخيها ، وللعدالة وجوه كثرية 

شارب واألفكار عرب كثري من وصور متنوعة ، ومن أهم صورها اليت اختلفت يف تناوهلا امل
، وذلك ألا هي األقوى تأثرياً يف حتقيق » العدالة االجتماعية « األمصار واألقطار 

املساواة بني البشرية ، وعدم وجود الفوارق بني الثروات يف حال التساوي يف االمكانات 
  القدرات .و

املختلفة إىل األمر الذي دفع الكثري من املدارس الفلسفية على مدى العصور 
  حماولة البحث عن سبل حتقيقها على أرض الواقع .

من هنا كانت ضرورة هذا البحث للوقوف على ما طرحته هذه املدارس الفلسفية 
تصورات وأفكار حول هذه  من –السيما الفلسفة اليونانية والفلسفة اإلسالمية  –

  القضية . 
  إشكالية البحث :

  هذا البحث اإلجابة عن العديد من األسئلة ومنها:  بعون اهللا تعاىل وتوفيقه سيحاول
  ما هي طبيعة العدالة االجتماعية ؟ .

                                                
  . ٢٥ورة احلديد : س  )١  (
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وهل كان هلا نصيب يف فكر الفالسفة اليونانيني وفالسفة املسلمني ؟ وما موقعها  
  من فلسفام ؟ .

وهل كان تصورهم للعدالة االجتماعية مثالياً جمرداً ، أم كان قابالً للتحقيق 
  وما طبيعة هذا التصور ؟ . والتطبيق ؟

وأخرياً : هل حدث تأثري وتأثر بني الفلسفة اليونانية والفلسفة اإلسالمية يف هذا 
  اجلانب ؟

اإلجابة عنها يف ثنايا  –مبشيئة اهللا تعاىل  - كل هذه التساؤالت واملشكالت سيتم 
  هذا البحث .

  أسباب اختيار املوضوع وأمهيته : 
  ر هذا املوضوع العديد من األسباب ومنها ما يلي :كان مما دفعين الختيا  

ندرة إسهامات الباحثني بالتأليف املستقل يف مسألة العدالة االجتماعية يف الفلسفة  – ١
اليونانية والفلسفة اإلسالمية ، فمع كثرة التآليف والتصانيف من قبل الباحثني يف 

الة االجتماعية فيهما مل حتظ الفلسفتني اليونانية واإلسالمية ، إال أن مسألة العد
  باهتمام كبري يف التأليف ، لذا لزم خوض غمار البحث يف هذه املسألة .

تسليط الضوء على مسألة مهمة متعلقة بالفكر السياسي واالجتماعي يف الفلسفة  – ٢
اليونانية ممثلة يف أفالطون وأرسطو بالذات ، ألما من أكثر الفالسفة تأثرياً يف 

  لسفة على مر العصور .تاريخ الف
اهتمام كال الفيلسوفني بالناحية السياسية واالجتماعية يف فلسفتيهما ، وال أدل  – ٣

على ذلك من تأليفهما الكثري من املؤلفات ذات الصبغة السياسية ، كما سنرى 
مبشيئة اهللا تعاىل ، فكان البد من كشف اللثام عن أفكارمها يف هذا اجلانب السيما 

  عدالة االجتماعية .يف أمر ال
أن الفكر السياسي واالجتماعي الفلسفي نال حظاً كبريا من االهتمام يف الفلسفة  – ٤

اإلسالمية ، السيما عند الفارايب ، وقد خصص هلذا الشأن كتباً محلت الكثري من 
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آرائه يف هذا اجلانب وخاصة يف قضية العدالة االجتماعية ، فكان البد من  
  ه فيها .الكشف عن وجهة نظر

  الوقوف على مظاهر األصالة والتقليد يف الفلسفة السياسية لدى الفارايب .   – ٥
  أهم الدراسات السابقة :

على الرغم من وجود الكثري من املؤلفات اليت تناولت قضية العدالة بشكل عام، 
لكين مل أجد فيما وقع حتت يدي من الكتب واملؤلفات كتاباً أو مؤلفاً تناول مشكلة 

  العدالة االجتماعية بالذات يف الفلسفة اليونانية والفلسفة اإلسالمية .
  منهجية البحث :

  بالنسبة للمنهجية اليت اتبعتها وسرت عليها يف هذا البحث كانت كما يلي:
تتبعت أقوال ونصوص كل من أفالطون وأرسطو والفارايب يف مسألة العدالة  – ١

  نصوص إىل مصادرها األصلية .االجتماعية ، مع عزو هذه األقوال وال
قمت بتحليل وشرح هذه األقوال والنصوص ملعرفة ما تنطوي عليه من أفكار  – ٢

  وآراء يف العدالة االجتماعية .
تتبعت مواطن االتفاق واالختالف بني كل من الفلسفتني اليونانية واإلسالمية يف  – ٣

  ر . قضية العدالة االجتماعية ملعرفة مظاهر التأثري والتأث
  منهج البحث :

  اعتمدت يف هذا البحث على املناهج التالية :
املنهج االستقرائي : وقد استخدمته الستقراء أقوال الفالسفة عن العدالة  – ١

  االجتماعية من خالل كتبهم األصيلة املتنوعة .
املنهج التحليلي : واستعنت به يف حتليل كالم الفالسفة للوقوف على آرائهم  – ٢

  يل .بالتفص
املنهج املقارن : اعتمدت عليه ملقابلة ومقارنة رؤييت الفلسفتني اليونانية واإلسالمية  – ٣

  يف مسألة العدالة االجتماعية ، ومعرفة مواطن التأثري والتأثر .
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  .الفالسفة املوجودة يف ثنايا البحث املنهج النقدي : استعنت به يف نقد بعض آراء  – ٤ 
  خطة البحث :
  لبحث على مقدمة ومدخل ومبحثني وخامتة .يشتمل هذا ا

املقدمة : حتدثت فيها عن إشكالية البحث ، وأسباب اختيار املوضوع وأمهيته ، 
  وأهم الدراسات السابقة ، وكذا عن منهجية البحث ، ومنهج البحث وخطته .

  املدخل : تعريف العدالة االجتماعية لغة واصطالحاً .
اعية يف الفلسفة اليونانية (أمناط ومناذج) . ويشتمل املبحث األول : العدالة االجتم

  على مطلبني :
  املطلب األول : العدالة االجتماعية يف فلسفة أفالطون .
  املطلب الثاين : العدالة االجتماعية يف فلسفة أرسطو . .

املبحث الثاين : العدالة االجتماعية يف الفلسفة اإلسالمية ( الفارايب منوذجاً ) 
  ى مطلبني .وحيتوي عل

املطلب األول : مفهوم العدل بشكل عام ومواصفات العدالة االجتماعية لدى 
  الفارايب .

  ومقاييس التفاضل بينهم.الفاضلة ومراتب أهلها املطلب الثاين : طبيعة املدينة 
  اخلامتة : وتشتمل على أهم نتائج البحث .

    وأخرياً : فهرس للمراجع ، وآخر للموضوعات .
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  تعريف العدالة االجتماعية لغة واصطالحاً .مدخل : يف  
  أوالً : تعريف العدالة االجتماعية يف اللغة :

بالرجوع إىل املعاجم اللغوية ، للتنقيب عن كلمة العدالة االجتماعية وجدت أا مل 
تتطرق لبيان هذا املصطلح ، وقد يكون ذلك بسبب حداثته ، لكن ورد يف الكثري من 

  حلديث عن كلمـة ( عدل ) و( عدالة ) .املعاجـم اللغويـة ا

العدل : ما قام يف النفوس أنه مستقيم ، وهو ضد اجلور « جاء يف لسان العرب :  
  .  ) ١ (» : ذو عدل صدر معناه... والعدل : احلكم باحلق ، والعدالة: وصف بامل

قال الفراء : العدل: ما عادل الشيء من غري جنسه ، « وجاء يف ذيب اللغة : 
  . ) ٢ (» والعدل : واحد يف معىن املثل 

العني والدال والالم أصالن « وجاء يف معجم مقاييس اللغة يف مادة عدل : 
صحيحان لكنهما متقابالن كاملتضادين أحدمها يدل على استواء واآلخر يدل على 
 اعوجاج ، فاألول : العدل من الناس : املرضى املستوي الطريقة .. ، والعدل : احلكم

  . ) ٣ (» باالستواء ، ويقال للشيء يساوي الشيء هو عدله 

وبالنظر يف هذه املعاين لكلمة ( العدل ) ، يالحظ أا تطلق على احلكم باحلق 
  وعدم اجلور ، واملساواة واملماثلة ، وهو ما له تعلق وتناسب مع موضوع البحث .

                                                
 –دار صادر  – ٤٣٠ص  ١١لسان العرب . املؤلف : حممد بن مكرم بن منظور األفريقي جـ   )١  (

  الطبعة األوىل . –بريوت 
، حتقيق : عمر سالمي، وعبد   ١٢٣ص  ٢ذيب اللغة . أبو منصور حممد بن أمحد األزهري جـ   )٢  (

  م . ٢٠٠١/  ١بريوت ، ط :  – نشر: دار إحياء التراث العريب –الكرمي حامد 
معجم مقاييس اللغة . املؤلف : أمحد بن فارس بن زكريا أبو احلسني ، حتقيق : عبد السالم حممد   )٣  (

  م .  ١٩٧٩بريوت  –طبعة : دار الفكر  – ٢٤٧،  ٢٤٦ص  ٤هارون جـ 
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  ثانياً : تعريف العدالة االجتماعية يف االصطالح : 

من املصطلحات املستحدثة  –كما ذكرت سابقاً  –العدالة االجتماعية  مصطلح
يف العصر احلديث ، وهلذا مل يتداول قدمياً يف كتب التراث ، وما جاء فيها هو تعريف 

استعمال األمور يف مواضعها وأوقاا ووجوهها « العدل اصطالحاً ، ومنها : أنه 
  . ) ١ (» وال تأخري  ومقاديرها من غري سرف وال تقصري وال تقدمي

عبارة عن االستقامة على طريق احلق باالجتناب عما هو « وعرفه اجلرجاين بأنه : 
العدالة هي استواء أحواله يف دينه واعتدال « وقال املقدسي :  . ) ٢ (» حمظور دينناً 

   . ) ٣ (» أقواله وأفعاله 

لتفريط يف األقوال ويالحظ من هذه التعريفات أا تدور حول عدم اإلفراط أو ا
  واألفعال . هذا بالنسبة ملفهوم العدالة بشكل عام .

أما عن مصطلح العدالة االجتماعية . فقد عرفه الدكتور : مجيل صليبا يف املعجم 
احترام احلقوق الطبيعية والوضعية اليت يعترف ا اتمع جلميع أفراده « الفلسفي بأنه : 

متناسبة مع كفايام ، وتوفري اخلدمات والتأمينات  كتنظيم العمل ومنح العمال أجوراً
  . ) ٤ (» االجتماعية اليت حيق لألفراد أن حيصلوا عليها 

                                                
 –إبراهيم بن حممد  ، حتقيق : ٢٨ذيب األخالق . تأليف : أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ ص   )١  (

  م . ١٩٨٩ -هـ  ١٤٠٩الطبعة األوىل  –دار الصحابة للنشر والتوزيع والتحقيق 
، احملقق : حممد صديق  ١٤٧معجم التعريفات . علي بن حممد السيد الشريف اجلرجاين ص   )٢  (

  نشر : دار الفضيلة . –املنشاوي 
 ٣٧ص  ١٢مد بن أمحد بن قدامة املقدسي جـ الشرح الكبري على منت املقنع . عبد الرمحن بن حم  )٣  (

  الناشر : دار الكتاب العريب للنشر والتوزيع . –
 –مكتبة املدرسة  –دار الكتاب اللبناين  – ٦٠ص  ٢املعجم الفلسفي . د : مجيل صليبا جـ   )٤  (

  م . ١٩٨٢لبنان  –بريوت 
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وجند تعريفاً مقارباً هلذا التعريف يف املعجم الفلسفي الصادر عن جممع اللغة العربية  
حلقوق قيام الدولة بتوزيع ا« حيث جاء فيه عن تعريف العدالـة االجتماعيـة أا : 

  . ) ١ (» والواجبات بني األفراد حسب كفايام يف حدود املصلحة العامة 

« وعرفها الدكتور: أمحد زكي بدوي يف معجم املصطلحات االجتماعية بأا : 
تعاون األفراد يف جمتمع متحد حيصل فيه كل عضو على فرصة متساوية وفعلية ، لكي 

   . ) ٢ (» ينمو ويتعلم ألقصى ما تتيحه له قدراته 

ويالحظ من خالل هذه التعريفات أا اتفقت على عدد من العناصر واألركان 
  الواجب توافرها لتحقيق العدالة االجتماعية ومن أمهها :

  املساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص . – ١

  التوزيع العادل للموارد يف حدود املصلحة العامة ويف ظل اإلمكانات املتوفرة . – ٢
ن اتضحت معامل وحدود مصطلح العدالة االجتماعية ، لنا أن نسأل : كيف وبعد أ

  كان تصور فالسفة اليونان هلذه العدالة ؟ .

  هذا ما سيتم احلديث عنه اآلن يف املبحث األول .
   

                                                
القاهرة  –عامة لشئون املطابع األمريية اهليئة ال – ١١٧املعجم الفلسفي . جممع اللغة العربية ص   )١  (

  م . ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣
الناشر: مكتبة لبنان  – ٣٨٩معجم املصطلحات االجتماعية. املؤلف : أمحد زكي بدوي ص   )٢  (

  م.١٩٨٢
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  املبحــــــــــــــث األول
  »أمناط ومناذج « العدالة االجتماعية يف الفلسفة اليونانية 

  لبنيويشتمل على مط
  املطلب األول : العدالة االجتماعية يف فلسفة أفالطون .
  املطلب الثاين : العدالة االجتماعية يف فلسفة أرسطو .
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  املطلـــــــــــب األول 
   ) ١ (العدالــة االجتماعيــة فـي فلســفة أفالطـــون   

لسفة على وجه يعد أفالطون من أكثر الفالسفة اليونانيني تأثرياً يف تاريخ الف
العموم ، نظراً ملا امتازت به فلسفته من ثراء يف النواحي االجتماعية والسياسية بشكل 

يعد أفالطون مؤسس الفلسفة السياسية يف التاريخ ، فبعد إدانة « خاص ، حيث : 
منتخبة العديد من التساؤالت ، كيف ميكن حلكومة أستاذه سقراط راح أفالطون يطرح 

  . ) ٢ (» قتل أفضل البشر؟ أمل يكن سقراط مفعماً حبب اخلري للجميع؟ ودميقراطية أن ت
ومن هنا كانت مسألة العدالة من أوائل املسائل اليت دارت يف ذهن أفالطون ، 

محل أفالطون على عاتقه أن ينشر « وظلت تشغل باله فترة طويلة من الزمن ، حيث : 
، ولذا كرس  ) ٣ (» رة تقديس العدالة تعاليم أستاذه سقراط القائمة يف أسباا على فك

املؤلفات اليت امتألت باحلديث عن حتقيقها ، فأنتجت قرحيته العديد من جهوده للبحث عن 
العدالة جبوانبها املختلفة السياسية واالجتماعية منها باألخص ، كان من هذه املؤلفات 

                                                
ق . م من  ٤٢٧أفالطون أعظم فيلسوف يف العصور القدمية ورمبا يف األزمنة قاطبة ، ولد حنو عام   )١  (

سنة ، أسس يف سن ا{بعني  ٢٠ة آتينية ، تتلمذ على يد سقراط وكان له من العمر أسرة أرستقراطي
أثينا مدرسته اليت عرفت باسم األكادميية ، وكان يعلم فيها الفلسفة وتطبيقاا على السياسة، 

فيما كان حيرر  ٣٤٧واستمرت األكادميية تسعة قرون متتالية ، مات أفالطون عن مثانني عاماً حنو 
مؤلفاً من  ٢٨األخري القوانني ، وقد ألف جمموعة من الكتب على شكل حماورات ضمت كتابه 

أمهها وأطوهلا : اجلمهورية السياسية ، القوانني . راجع : معجم الفالسفة . جورج طرابيشي ص 
م ، وراجع ٢٠٠٦الطبعة الثالثة  –لبنان  –بريوت  –دار الطليعة للطباعة والنشر  –بتصرف  ٧٢

املؤسسة العربية للدراسات  ١٥٤ص  ١سوعة الفلسفة . د : عبد الرمحن بدوي جـ أيضاً : مو
  م .   ١٩٨٤الطبعة األوىل  –بريوت  –والنشر 

مجهورية أفالطون ، املدينة الفاضلة كما تصورها فيلسوف الفالسفة . تأليف : أمحد املنشاوي ص   )٢  (
  م . ٢٠١٠الطبعة األوىل  –، الناشر : دار الكتاب العريب  ٦٩

  . ١٦نفس املصدر ص   )٣  (

(٦٢٠)



      
 ١١ 

األهم  الذي أسس حيث كان السؤال « وأشهرها : ( القوانني ) ، و( اجلمهورية )،  
.وتطرق يف هذا الكتاب إىل تعريف العدالة  ) ١ (» عليه اجلمهورية ، ما هي العدالة ؟ 

جيد قارئ « وشروط حتققها وصورة الدولة املثلى اليت ينبغي أن تتحقق فيها ، ومن هنا 
اجلمهورية أن البحث يف العدالة وشروط حتققها يف اتمع املثايل يستغرق سبعة أبواب 

  . ) ٢ (» ن األبواب العشرة اليت يتكون منها الكتاب م
  ولذا سيكون حديثي يف مسألة العدالة االجتماعية عند أفالطون عن أمرين :

  األول : مفهوم العدالة االجتماعية عند أفالطون .

  الثاين : مقومات حتقيق العدالة االجتماعية يف الدولة من وجهة نظر أفالطون .

  دالة االجتماعية عند أفالطون .أوالً  : تعريف الع

وهو يقصد ا طبعاً العدالة  –ساق أفالطون يف كتابه اجلمهورية تعريف العدالة 
وهذا نص « على لسان أستاذه سقراط يف حماورة بينه وبني شخص آخر :  –االجتماعية 

  كالم أفالطون عن العدالة يف اجلمهورية : 

شرعنا يف تأسيس مدينتنا أخذنا على سقراط : لتعلم إذن منذ البداية وعندما 
عاتقنا واجباً هو أن نبني ما هي العدالة ، ولقد ذكرنا مراراً إن كنت تذكر أنه ال ينبغي 
ألحد أن ميارس إال عمالً واحدا يف اتمع ، وهو العمل الذي هيأته له الطبيعة ، وقلنا إن 

  . ) ٣ (» أعمال الغري  يفكل إىل عمله وبدون أن يتدخل العدالة تتلخص يف انصراف 

وإذا فالعدالة من وجهة نظر أفالطون : أن يلتزم كل فرد بالعمل املخصص له وال 
وحتقيقاً هلذه الفكرة فإنه عمد يف مجهوريته إىل تقسيم الناس إىل ثالث « يتعداه إىل غريه 

                                                
  . ١٨نفس املصدر ص   )١  (
  م . ١٩٩٤مكتبة األسرة  – ١٣مجهورية أفالطون . د : أمرية حلمي مطر ص   )٢  (
  . ٢٥املصدر السابق ص   )٣  (

(٦٢١)



      
 ١٢ 

  . ) ١ (» فئات وفقاً ملا يتمتعون به من قدرات فطرية  

ها اخلاص ا ال ينبغي أن تتعداها إىل غريها من وكل فئة كما ذكرت هلا عمل
احلكام وهم العقل املدبر ، واحلراس وهم اإلدارة « الفئات . هذه الفئات الثالث هي : 

العاقلة ، أما الطبقة الثالثة فهي اليت تقوم بتنفيذ أوامر الطبقتني السابقتني ، وتعين بأمالك 
  . ) ٢ (» الدولة 

قة وظيفة ، فقد جعل هلا فضيلة متيزها عن غريها ، وكما جعل أفالطون لكل طب
فنراه قد أسند مهمة احلكم إىل الفالسفة باعتبار أم ميلكون القوة العاقلة ، أما الطبقة 
الثانية باعتبار أم ميلكون القوة العصبية فأسند هلم مهمة حراسة الدولة ، أما الطبقة 

الزراع والصناع والتجار ( العمال ) فهؤالء ال الثالثة اليت تعين بأمالك الدولة وهي طبقة 
  . ) ٣ (حيفل م أفالطون إطالقاً 

ستتحقق فضيلة العدالة عندما « وبناء على هذا التقسيم الطبقي ألفراد اتمع 
  . ) ٤ (» يكون هناك انسجام بني الفضائل الثالث 

يل وقفة مع كان هذا تصور أفالطون ملفهوم العدالة ( االجتماعية ) ، وسيكون 
  هذا التصور يف اية هذا املطلب .

                                                
دار  –املدينة الفاضلة كما تصورها فيلسوف الفالسفة . تأليف  : أمحد املنياوي  –مجهورية أفالطون   )١  (

  م . ٢٠١٠الطبعة األوىل  –اب العريب الكت
سلسلة ثقافية شهرية  –دار اهلالل  – ٦١املنقذ قراءة لقلب أفالطون . د : عبد الغفار مكاوي ص   )٢  (

  م . ١٩٨٧أغسطس  -هـ  ١٤٠٧ذو احلجة  – ٤٤العدد  –
املوسوعة العربية  –بتصرف  ١٨٣ص  ١موسوعة الفلسفة . د : عبد الرمحن بدوي جـ   )٣  (

  م . ١٩٨٤الطبعة األوىل  –بريوت  –لدراسات والنشر ل
تاريخ الفكر الغريب من اليونان القدمية إىل القرن العشرين . تأليف : غنار سكريباك ، نلز غيلجي   )٤  (

 –املنظمة العربية للترمجة  –مراجعة : جنوى نصر  –، ترمجة د : حيدر حاج إمساعيل  ١٣٧ص 
  م . ٢٠١٢ل أبري –بريوت  –الطبعة األوىل 

(٦٢٢)
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  ثانياً : مقومات حتقيق العدالة االجتماعية يف الدولة من وجهة نظر أفالطون : 
يف سبيل حتقيق العدالة االجتماعية يف الدولة ارتأى أفالطون القول بإلغاء امللكية 

ترب أفالطون أن اع« اخلاصة ، والقول بشيوعية النساء واألطفال واملمتلكات ، حيث 
امللكية اخلاصة متثل عائقاً أمام حتقيق السعادة والعدالة يف الدولة املثلى، ومن هنا فإنه رأى 
إلغاء امللكية اخلاصة واحلياة األسرية يف الطبقتني العلويتني ، أي عند من يف أيديهم 

املصلحة  السلطة السياسية ، وجرى تفكريه كما يلي : الثروة واحلياة األسرية مها أصل
الذاتية اليت ميكنها أن تصطدم مع املصلحة العامة ، والثروة مصدر احلسد والرتاع 

  . ) ١ (» وكالمها يضعفان الشعور اجلمعي يف اتمع 

واملقصود بالطبقتني العلويتني ، طبقة احلكام ( الفالسفة ) ، وطبقة احلراس ( اجلند 
حىت ال ينصرفوا « طبقتني بالذات بقوله : ) ، ويربر أفالطون هذه الشيوعية يف هاتني ال

  . ) ٢ (» عن أداء واجبام املنوطة م 

لكي تتحقق الفضيلة للمدينة ينبغي « وبالنسبة للثروات فقد أوضح أفالطون أنه 
أن نتجنب الغىن املفرط والفقر املدقع فتوزع األراضي على املواطنني وحيرم عليهم أن 

  . ) ٣ (»  يتصرفوا فيها بالبيع والشراء

ينبغي أن تقسم املساكن واألراضي « يقول أفالطون يف مؤلفه ( القوانني ) : 
  . ) ٤ (» بالتساوي بقدر اإلمكان 

                                                
  . ١٤٠نفس املصدر ص   )١  (
  م . ٢٠١٠الطبعة األوىل  –دار الكتاب العريب  – ٨٤مجهورية أفالطون . أمحد املنياوي ص   )٢  (
الطبعة  –دار املعارف  –. د / أمرية حلي مطر  ٢٤الفلسفة السياسية من أفالطون إىل ماركس ص   )٣  (

  م . ١٩٩٥اخلامسة 
، ترمجة من اليونانية إىل اإلجنليزية . د / تيلور ، نقله إىل العربية  ٢٥١أفالطون ص القوانني . تأليف   )٤  (

  م . ١٩٨٦مطابع اهليئة املصرية العامة للكتاب  –حممد حسن ظاظا 

(٦٢٣)
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وبتطبيق هذا التوزيع بالتساوي يف الثروات ، وبتحقيق هذه الشيوعية يف كل  
 جمتمعاً –من وجهة نظر أفالطون  –املمتلكات السيما يف النساء واألطفال ، نضمن 

  مثالياً خالياً من الرتاعات . 
فإذا كان هناك اآلن على األرض مثل هذه « يقول أفالطون يف ( القوانني ) : 

اجلماعة ، مجاعة فيها النسوة واألطفال وكل املمتلكات أيا كانت ، وإذا اختذنا كل ما 
ن ميكن لتحويل حتـى ما جعلتـه الطبيعـة ملكاً لنا بنحوٍ ما إىل ملكيـة عامة ، فإ

  . ) ١ (» ذلك سيكون عالمـة ودليالً على امتيـاز هذه النظم 
يرجع إىل تصوره أن أرقى مراتب « ولعل السبب يف قول أفالطون ذه الشيوعية 

احلب هو احلب املثايل بني الرجال ، وشيوعية املثلية اجلنسية يف صفات اتمع اليوناين 
كأي  –. كما أنه قد تأثر  ) ٢ (» تياز املترف ، واحتقاره للمال كعنصر من عناصر االم

الطبقي ألفراد املصاحبة لعصره، حيث إنه قد استوحى فكرة التقسيم بالظروف  –فيلسوف 
كان جيري يف عصره يف اسربطة وكربت ، حيث كانت حتكم هذه البالد « اتمع مما 

ها يف أرض الطبقة االرستقراطية الدورية اليت حافظت على نظمها احلربية لتضمن بقاء
  . ) ٣ (» على خدمتهم على أمرهم زراعاً يقومون غزاا ، وبقي أهلها األصليون مغلوبون 

  تعقيب على تصور  أفالطون للعدالة ( االجتماعية ) .
  اتضح من خالل احلديث عن مفهوم العدالة االجتماعية عند أفالطون أنه : 

راد الطبقات الثالث واحلكام أوالً : حصر مفهوم العدالة يف التزام كل فرد من أف
( الفالسفة ) ، احلراس ( اجلند ) ، الزراع والصناع ( العمال أو اخلدم ) حدود الطبقة 

  اليت ينتمي إليها مع عدم التفكري يف التطلع إىل غريها .
                                                

  . ٢٥٣القوانني . أفالطون ص   )١  (
  . د : أمرية حلمي مطر . ١٦الفلسفة السياسية من أفالطون إىل ماركس ص   )٢  (
  م . ١٩٩٤مكتبة األسرة  –. د : أمرية حلمي مطر  ٣١رية أفالطون ص مجهو  )٣  (

(٦٢٤)
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ثانياً : ألغى امللكية اخلاصة يف كل شيء العتبارها من وجهة نظره عائقاً أمام حتقيق  
  ولة .العدالة يف الد

  ول :ـوأق

بالنسبة لألمر األول املتعلق مبفهوم العدالة ، فالشك أن هذا التحديد ملفهوم 
العدالة مناف شكالً وموضوعاً للعدالة االجتماعية املنشودة يف أي جمتمع ، فأي عدالة يف 

على تركيز االهتمام يف كل شيء على  –كما رأينا  –هذا التقسيم الطبقي الذي يعتمد 
كام واحلراس ، أما طبقة اخلدم فال يوليهم أدىن اهتمام ، وبناء على ذلك ميكن طبقيت احل
إن العدالة عند أفالطون ال ترتبط باملساواة أدىن ارتباط ، بل هي يف الواقع « القول : 

تأكيد الالمساواة ، فالدولة يف رأيه تكون عادلة إذا رضي الصانع والزارع بوضعه ، ومل 
أرفع من ذلك الذي تؤهله له طبيعته ، أي إذا اقتنع بالالمساواة  حياول أن ميارس عمالً

الطبيعية بينه وبني اآلخرين ، وبعبارة أخرى : فالعدالة هي احملافظة على الفوارق بني 
  .  ) ١ (» الناس ، وليست هي السعي إىل إلغاء هذه الفوارق 

أساسها اتمع ويالحظ أن أفالطون مل يبني األسس واالعتبارات اليت قسم على 
إىل هذه الطبقات ، صحيح أنه قال بتربية وإعداد طبقة احلكام تربية تؤهلهم هلذه الوظيفة 
، ولكن مل يوضح االعتبار الذي يتم على اساسه اختيار هؤالء األفراد بالذات لتربيتهم 

  وتأهيلهم ملنصب احلكم والقيادة .
اصة والقول بشيوعية النساء أما بالنسبة لألمر الثاين وهو إلغاء امللكية اخل

واألطفال واملمتلكات ، فالشك أن هذا األمر يتصادم مع الفطرة البشرية اليت متيل إىل 
حب التملك الشخصي ، مث أي عدالة يف أن يشترك يف ناتج العمل من بذل جهداً أو 

  عرقاً مع الذي مل جيتهد ومل يعمل ؟!! .
                                                

الناشر : دار الوفاء لدنيا الطباعة  – ٩٠مجهورية أفالطون . دراسة وترمجة د . : فؤاد زكريا ص   )١  (
  م . ٢٠٠٤اإلسكندرية  –والنشر 

(٦٢٥)



      
 ١٦ 

ان قد حصره يف طبقيت احلكام وأما قوله بشيوعية النساء واألطفال وإن ك 
واحلراس ، وبرر ذلك بتفرغهم ألداء مهامهم وعدم وجود ما يشغلهم ويصرفهم عن 
هذه املهام ، إال أن هذا األمر ال حيقق العدالة االجتماعية ، بل يؤدي إىل االحنالل 

  والفوضى األخالقية .

  

  

  

  

  
   

(٦٢٦)
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  املطلب الثاين 
   ) ١ (العدالة االجتماعية يف فلسفة أرسطو   

من الفالسفة الذين كان هلم تأثري كبري يف تاريخ الفلسفة الفيلسوف اليوناين 
أعظم فيلسوف جامع لكل فروع « أرسطو ، وهو كما قال الدكتور عبد الرمحن بدوي 

، وهو وإن كان له باع كبري يف الفلسفة ) ٢ (» املعرفة اإلنسانية يف تاريخ البشرية كلها 
إال أن الفلسفة السياسية شكلت جزًءا كبرياً من فلسفته ، نظراً ألنه بأشكاهلا املتنوعة ، 

  كان يضع السياسة يف املرتبة األوىل يف تصنيف العلوم .
، وتبعاً هلذا جند  ) ٣ (» وأمسى العلوم والفنون هي السياسة « يقول أرسطو : 

الفضلى دولة كتابني خصصهما للحديث عن الفلسفة السياسية املتعلقة بالأرسطو قد ألف 
، أما ) وكتاب ( األخالق النيقوماخية ): كتاب ( السياسيات وكيف ينبغي أن تكون، مها

  . ) ٤ (» كتاب السياسيات فيعترب هو املؤلف الرئيسي لفلسفته السياسية 

                                                
دمية يونانية ، وكان أبوه ق . م مبدينة استاغريا ، وهي مستعمرة ق ٣٨٤ولد أرسطو طاليس يف سنة   )١  (

نيقوماخوس طبيباً خاصاً ألمونتاس الثاين ملك مقدونيا ، وفقده أرسطو يف سن مبكرة ، وحوايل سنة 
جاء إىل أثينا ودخل األكادميية ، وهي املدرسة اليت كان يدرس فيها  ١٨ق . م وهو يف سن  ٣٢١

أرسطو أثينا إىل طروادو وقام  ق . م غادر ٣٤٨أفالطون مؤسسها، وملا تويف أفالطون يف سنة 
بالتدريس والبحث العلمي ، ويف اية حياته جلأ إىل مدينة خلقيس وطن أمه حيث تويف يف سنة 

وهو يف سن الثانية والستني ، مؤلفات أرسطو عديدة ، وقد ذكر بطليموس الغريب عناوين  ٣٢٢
 – ٩٨ص  ١ن بدوي جـ مقالة. راجع: موسوعة الفلسفة. عبد الرمح ٥٥٠منها تتألف من  ٨٢

١٠٠ .  
  . ٩٨ص  ١موسوعة الفلسفة . د / عبد الرمحن بدوي جـ   )٢  (
نقله من األصل اليوناين إىل العربية وعلق عليه األب  ١٥٠كتاب السياسيات . تأليف / أرسطو ص   )٣  (

  م.١٩٥٧بريوت  –طبع ونشر: اللجنة الدولية اليت مجعت الروائع االنسلدية  –أوغسطينس بربارة 
مراجعة أ . د /  حممد رجب  – ٧٨الفلسفة السياسية . إعداد الشيخ / كامل حممد عويضة ص   )٤  (

  بريوت . –دار الكتب العلمية  –البيومي 

(٦٢٧)
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ومن األمور واملسائل اليت أوالها أرسطو اهتماماً كبرياً يف هذين الكتابني بالذات  
  اعترب العدل هو أساس الفضائل كلها . مسألة العدل، ألنه قد

تعترب فضيلة العدل فضيلة اجتماعية تتبعها « يقول أرسطو يف كتابه السياسيات : 
  . ) ١ (» ضرورةً كل الفضائل األخرى 
« ال ميكن قيام الدولة املثلى. يقول :  –من وجهة نظره  –وبدون هذه الفضيلة 

دل والبسالة احلربية ألنه ال سبيل إىل تأسيس بيد أن الدولة حتتاج أيضاً إىل فضيلة الع
  . ) ٢ (» دولة بدون هاتني الفضيلتني 

وباإلضافة إىل قيام أرسطو بتخصيص جزٍء كبري من كتابه السياسيات للحديث 
عن العدالة بأنواعها ، جنده قد استفاض باحلديث عن هذه املسألة يف كتابه ( األخالق 

تمد املصدر األساسي لنظرية أرسطو يف العدالة من يس« ، حيث  ) ٣ (النيقوماخية ) 
  . ) ٤ (» الفصل اخلامس من كتابه األخالق النيفوماخية 

باالعتماد على هذين الكتابني يف نقل كالم  –مبشيئة اهللا تعاىل  -ولذا سأقوم 
  أرسطو عن العدالة االجتماعية أو كما مساها التوزيعية .

  عند أرسطو . أوالً  :  مفهوم العدالة وأنواعها
، ذا املبدأ قام أرسطو بتعريف العدالة . حيث عرف »ويضدها تتميز األشياء « 

  العدالة مبا يضادها .
                                                

  . ١٥٢السياسيات . أرسطو   )١  (
  . ١٥١السياسيات ص   )٢  (
د عين بتصحيح ونشر هو أن نيقوماخوس بن أرسطو ق« األرجح يف تسميته باألخالق النيقوماخية :   )٣  (

األخالق النيقوماخية « راجع : مقال بعنوان : » . هذا الكتاب الذي ثبتت صحة نسبته ألبيه 
  م . ١٩٦٨سنة  ٣عدد  – ٦جملد  –جملة تراث اإلنسانية  –د / أمرية حلمي مطر » . ألرسطو 

سلسلة عامل  –صر ، ترمجة مصطفى نا ٨٦خمتصر تاريخ العدالة . املؤلف / ديفيد جونستون ص   )٤  (
  م . ٢٠١٢أبريل  –املعرفة 

(٦٢٨)



      
 ١٩ 

فلنفحص عن كثب ما هو العدل ؟ وما هي « قال فـ (األخالق النيقوماخية) :  
واعد هو غري القانوين واملضاد لق« ، فيبدأ بتعريف الظامل أوالً بأنه :  ) ١ (» مشخصاته ؟ 

  . ) ٢ (» العدالة أي اجلائر ، وعلى هذا يكون العادل هو القانوين واملنصف 

إذاً العدل من وجهة نظره هو االلتزام بالقانون وعدم اخلروج عنه . وهذا هو 
املفهوم العام للعدلة لدى أرسطو ، وبناء على هذا املفهوم العام يقسم أرسطو العدل إىل 

ييز نوعني من العدل : عدل توزيعي سياسي واجتماعي، وجيب مت« نوعني ، حيث يقول : 
  . ) ٣ (» وعدل قانوين تعويضي 

املرادف  –فبالنسبة للنوع األول منها وهو ما مساه أرسطو بالعدل التوزيعي 
  . ) ٤ (» والعدل يبدو للجميع مساواة ما « للعدالة االجتماعية فيعرفه بقوله : 

دل القانوين والتعويضي فهو كما عرفه أرسطو : وأما النوع الثاين والذي مساه بالع
إعطاء ذي احلق املغتصب حقه يف املعامالت الثنائية ، كالتجارة أو املقايضة أو « 

  .  ) ٥ (» االختالس 
وما يهمنا يف موضوع البحث هو النوع األول وهو العدل التوزيعي. وجوهر هذا 

  اسبية .النوع من العدالة كما ذكر أرسطو هو املساواة التن
وعلى ذلك يكون العادل هو مبعىن ما نسبة ، وهذه النسبة « يقول أرسطو : 

                                                
ترمجه  – ٦٤ص  ٢علم األخالق إىل نيقوماخوس ( األخالق النيقوماخية ) تأليف / أرسطو جـ   )١  (

مطبعة دار  –من اليونانية إىل الفرنسية : بارمتلي سانتهليز ، ونقله إىل العربية / أمحد لطفي السيد 
  .  ١٩٢٤القاهرة  –الكتب املصرية 

  . ٦٤ص  ٢املصدر السابق جـ   )٢  (
  . ٦٣ص  ٢نفس املصدر جـ   )٣  (
  مصدر سابق . – ١٥٠السياسيات . تأليف : أرسطو ص   )٤  (
بريوت  –املطبعة الكاثوليكية  – ١٢١أرسطو طاليس . املعلم األول . د / ماجد فخري ص   )٥  (

  م . ١٩٥٨

(٦٢٩)



      
 ٢٠ 

تقتضي مساواة العالقة القائمة بني أربعة أطراف على األقل ، وتظل النسبة ثابتة ، سواء  
كانت بني الشخصني أو بني الشيئني ، والتوزيع الذي يراعي هذه النسبة هو العادل ، أما 

نسبة فهو ظامل ، ويسمي الرياضيون هذه النسبة بأا هندسية ، وهي ما ال يراعي هذه ال
  . ) ١ (» أحد أنواع العدالة وهي العدالة التوزيعية 

وهذه املساواة التناسبية اليت ذكرها ارسطو هي مساواة عامة بني األفراد يف 
 تويل احلكم والسلطةالقدرات واملؤهالت ، ومساواة يف استحقاق الثروات على حسب 

املال واجلال وما شابه على القسط يف توزيع « تعين عنده :  على حسب اإلمكانات ، فهي 
  . ) ٢ (» مستحقها 

ووجود « ومن مث يربط العدل التوزيعي باالسـتحقاق واجلدارة ، حيث يقول : 
  . ) ٣ (» تلك املساواة يتحتم على األحرار واألكفاء 

اواة اعتباطية أو شيوعية فوضاوية فليست املساواة اليت حتدث عنها أرسطو مس
  عشوائية كاليت حتدث عنها أستاذه أفالطون .

ومن هنا رأينا أرسطو يصوب سهام النقد ألفالطون يف قوله بشيوعية النساء 
« واألطفال واملقتنيات ، حيث يبني بعض األضرار واألخطار املترتبة على ذلك بقوله : 

د ، ال كأم له مبفرده ، ولكن لكون أي وعندما يضحى لكل من أهل الدولة ألف ول
  . ) ٤ (» غالم يعترب ولد أي رجل ، يهمل اجلميع على السواء هؤالء الغلمان 

: أفالطون بشكل عام يقولويؤكد على صعوبة تطبيق هذه الشيوعية اليت دعا إليها 
ان ذلك ، وبرهيصعب التمازج يف احلياة واالشتراك يف مجيع األمور البشرية وباجلملة « 

                                                
  مصدر سابق . – ٦٩ص  ٢اخية ) جـ علم األخالق إىل نيقوماخوس ( األخالق النيقوم  )١  (
  مرجع سابق . – ١٢١أرسطو طاليس . املعلم األول . د / ماجد فخري ص   )٢  (
  . ٥٠السياسيات ، أرسطو ص   )٣  (
  . ٥٢املصدر السابق ص   )٤  (

(٦٣٠)



      
 ٢١ 

  . ) ١ (» اشتراك املترافقني يف سفر أكثرهم تقريباً يتخالفون ويتنافرون ألمور تافهة طفيفة  
فاخلطر األكرب والضرر األعظم من وجهة نظر أرسطو عند تطبيق هذه الشيوعية 
العامة باملنظور الذي رآه أفالطون هو وقوع اتمع يف هوة سحيقة من اخلالفات 

  اية هلا . واملنازعات اليت ال

ومن هنا كانت نظرة أرسطو للمساواة والعدالة التوزيعية ( االجتماعية ) نظرة 
  خمتلفة وبأطر متغايرة ، وهذا ما سأوضحه اآلن .

حتقيق العدالة التوزيعية يف  –أو كما مساها أرسطو مشخصات   –ثانياً : جماالت 
  الدولة .

( االجتماعية ) فيها من وجهة نظر  هناك جماالت البد من تطبيق العدالة التوزيعية
يفتتح أرسطو موضوع عدالة التوزيع بالقول « أرسطو حىت نضمن دولة مثالية ، حيث 

  . ) ٢ (» بأا تتجلى يف توزيع مظاهر الشرف وامللكية 

  .)ولنبدأ أوالً مبا مساه أرسطو (املساواة يف مظاهر الشرف) (السلطة أو احلكم
إال أنه مل يقصر  ) ٣ (د قسم اتمع إىل فئات خمتلفة فعلى الرغم من أن أرسطو ق

أمر احلكم والسلطة على أفراد أو مجاعة بعينها كما فعل أفالطون حينما جعل زمام 
استبعد امتياز الفالسفة ، ورأى أن الدولة املثلى « السلطة واحلكم بيد الفالسفة ، بل 
                                                

  . ٥٨نفس املصدر ص   )١  (
  مرجع سابق . – ٩١خمتصر تاريخ العدالة . املؤلف / ديفيد جونستون ص   )٢  (
  قسم أرسطو الدولة إىل طبقات وهي :  )٣  (

  أهل األسواق ( التجار )  – ٣      العمال . – ٢احلراث ( الفالحون ) .     – ١
  القائمون على العدالة والقضاء .  – ٦      احملاربون . – ٥            األمراء .   – ٤
بأعباء احلكم  املوظفون والقائمون – ٨       الذي خيدم ثروته ( املوسرون ) .     – ٧

    . ١٩٢ – ١٩٠. يراجع : السياسيات ص 

(٦٣١)



      
 ٢٢ 

 ا الدولة اليت يكون دستورها البد أن جتمع بني الطرفني املتناقضني من أطراف اتمع ، إ
  .) ١ (» ، أو بني األرستقراطية والدميقراطية اً بني حكم األغنياء والفقراءوسط

 ولذا رأى أرسطو أنه ال احتكار يف أمر السلطة واحلكم على مجاعة معينة أو فرد
  بذاته ، بل من العدل التناوب فيهما .

يقوم على التوازن التام بني التسلط ولذا فالعدل هلؤالء « يقول أرسطو : 
، ولكن هذا التناوب  ) ٢ (» واخلضوع ، وبالتايل يقوم العدل أيضاً على التناوب فيهما 

ليس من العدل أن « حمكوم ومقيد بالكفاءة واألهلية عند التساوي ، حيث كما يقول : 
  . ) ٣ (» يتسلط الفرد وحده إذا ما تكافأ اجلميع بال استثناء ومتاثلوا 

ومع أن أرسطو يرى التناوب يف أمر السلطة واحلكم وعدم احتكار طائفة أو طبقة 
بعينها هلما ، إال أنه يرى أن يكون التناوب يف السلطة واحلكم بني أفراد الطبقة الوسطى 

فالطبقة الوسطى هي الطبقة الواجب أن يكون معظم السلطة يف أيديها ، « يف الدولة 
بالفقرية ، وأعدادها كبرية مبا يكفي لتكون للدولة قاعدة شعيبة فهي ليست بالغنية وال 

  .  ) ٤ (» عريضة 
فالسبب الذي جعله يرى إسناد السلطة واحلكم للطبقة الوسطى يف الدولة هو  

أم ميثلون القاعدة الشعبية العريضة يف الدولة ، وبالتايل خروج احلاكم منهم يضمن 
  لتايل أيضاً استتباب أمر الدولة .والء أغلب أفراد الدولة له ، وبا

باإلضافة إىل أن إسناد احلكم للطبقة الوسطى يتوافق مع مبدئه العام (الوسط 

                                                
  . ٣١الفلسفة السياسية من أفالطون إىل ماركس . د / أمرية حلمي مطر ص   )١  (
  مصدر سابق . – ١٧٠،  ١٦٩السياسيات ص   )٢  (
  . ١٧٠السياسيات . أرسطو ص   )٣  (
. تأليف : غنار سكريبك ، نلزغيلجي ص  تاريخ الفكر الغريب من اليونان القدمية إىل القرن العشرين  )٤  (

  مرجع سابق . – ١٩٣

(٦٣٢)



      
 ٢٣ 

طٌ يف ـ، وهي بدورها وس ة الفضيلةـط يكسب الدولـفضيلة) ، وحيث إن التوس 
  . ) ١ (» رذيلتني 

فقد اتضح إذن أن خري جمتمع مدين هو الذي يعتمد « ومن هنا وحسبما يرى 
على متوسطي احلال ، وأن الدولة اليت يتاح هلا أن حتسن السياسة هي اليت تكثر فيها 

  . ) ٢ (» الطبقة الوسطى 
  ثالثاً :  امللكية وتوزيع الثروات من وجهة نظر  أرسطو .

كما سبق وأن ذكرت فقد انتقد أرسطو رأي أستاذه أفالطون يف شيوعية 
ال تكون املقتنيات شائعة كما ادعى جيب أ« املمتلكات واملقتنيات حيث قال : 

  . ) ٣ (» بعضهم 
يعترب أرسطو  «من هنا فقد اعترف أرسطو حبق الفرد يف امللكية اخلاصة ، وذا 

  .) ٤ (» أول من أرسى دعائم الرأمسالية بإقراره حق امللكية

وعلى الرغم من أن أرسطو ال ينكر ما للملكية اخلاصة من مساوئ إال أنه يرى يف 
نفسه أن امللكية املشتركة واملعيشة املشتركة ميكن أن تكونا مثار خالفات كثرية ،  الوقت

  . ) ٥ (ألما تقضيان على احلافز الذايت لدى اإلنسان وتضعفان الرغبة يف العمل واالنتاج 

خص على زيادة ـة الفردية تكون حافزاً لكل شـأن امللكي« ا رأى ـومن هن
                                                

  . ٣١الفلسفة السياسية من أفالطون إىل ماركس . د / أمرية حلمي مطر ص   )١  (
  . مصدر سابق . ٢١٤السياسيات . أرسطو ص   )٢  (
  . ٣٨٣نفس املصدر ص   )٣  (
طبعة  –الة الصحافة العربية . الناشر: وك١٥قادة الفكر االقتصادي . صالح الدين نامق ص   )٤  (

  م .٢٠١٨
بتصرف ، منشورات دار  ٥٧تاريخ الفكر االجتماعي . تأليف د / نبيل عبد احلميد اجليار ص   )٥  (

  م . ٢٠٠٩اململكة األردنية سنة  –دجلة 

(٦٣٣)
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  . ) ١ (» اإلنتاج  
قر حق الفرد يف امللكية اخلاصة ، وضع شكالً لتوزيع الثروات يف الدولة وبعد أن أ

توزيعا يضمن حتقيق العدالة من كل األفراد يف الدولة . ولنأخذ على ذلك مثـاالً يف 
فيتحتم إذن أن تشطر أراضي الدولة إىل « تصوره لتقسيم أراضي الدولة حيث قال : 

فراد ، وأن يقسم كال الشطرين إىل شطرين ، شطر يكون مشتركاً وشطر يكون لأل
جزئني آخرين : اجلزء األول من شطر الدولة يوقف خلدمة اآلهلة ، واجلزء الثاين لإلنفاق 

  على املوائد العامة .

أما اجلزء األول من شطر أراضي األفراد فيكون على احلدود ، وأما اجلزء الثاين 
ى كل من املواطنني مرياثان يشترك فيكون على مقربة من العاصمة ، حىت إذا ما وزع عل

  . ) ٢ (» اجلميع بطريف البالد ، ألن املساواة والعدل يقضيان بذلك 
وهذا التوزيع الذي ذكره أرسطو مرتبط بالتناسب مع قدرات األفراد واجلهد 

فإذا كان األمر بصدد تقسيم الثروات االجتماعية لزم أن « املبذول منهم حيث قال : 
  . ) ٣ (» ضبط على نسبة ما بني األنصباء اليت يدخل ا كل واحد يقع التناسب بال

وذا كما يرى أرسطو تتحقق العدالة التوزيعية ( االجتماعية ) يف الدولة املثلى مبا 
  يضمن سعادة األفراد واستقرار الدولة .

تلك كانت نظرة أرسطو ملسألة العدالة التوزيعية ( االجتماعية ) اتضح من خالهلا 
قرر أن العدالة هي املساواة يف التوزيع بني األفراد املتساوين مع مراعاة استعدادام  أنه

وقدرام ومؤهالم ، كما أنه مل ينكر مسألة امللكية الفردية ، بل اعتربها دافعاً للعمل 
                                                

دار قباء للطباعة والنشر  – ٣٢٩الفلسفة اليونانية تارخيها ومشكالا . د / أمرية حلمي مطر ص   )١  (
  م . ١٩٩٨طبعة  –التوزيع و

  مصدر سابق . – ٣٨٤السياسيات ص   )٢  (
  . ٧٢ص  ٢علم األخالق إىل نيقوماخوس ( األخالق النيقوماخية ) جـ   )٣  (

(٦٣٤)



      
 ٢٥ 

واإلنتاج وسبيالً للخالص من املنازعات واالختالفات ، كما أنه رأى إسناد احلكم إىل  
  وسطى يف اتمع نظراً المتالكهم القاعدة الشعبية العريضة .الطبقة ال

لذا فقد أرجع سبب قيام الثورات إىل عدم املساواة بني املتكافئني أو ميش الطبقة 
وتضطرب األحكام السياسية أيضاً عندما تتكافأ « املتوسطة يف اتمع ، حيث قال : 

قة الوسطى ضعيفة أو شيئاً ال يعتد به قطعاً أقسام الدولة اليت تبدو متناقضة ، وتكون الطب
، ألنه إذا تفوق قسم من أقسام الدولة تفوقاً كبرياً ال يعود القسم اآلخر يريد اازفة يف 

  . ) ١ (» مقاومة من يتفوق عليه تفوقاً ظاهراً 
   

                                                
  مصدر سابق . – ٣٥٨السياسيات . أرسطو ص   )١  (

(٦٣٥)



      
 ٢٦ 

   
  
  

  املبحــــــــــــــث الثانــي
  »رايب منوذجاً الفا« العدالة االجتماعية يف الفلسفة اإلسالمية 

  ويشتمل على مطلبني
املطلب األول : مفهــوم العــدل بشــكل عــام ، ومواصفــات العدالــة االجتماعيــة لـــدى 

  الفارابـــي  .
املطلـب الثاين : طبيعــة املدينــــة الفاضلــــة ومــراتــــب أهلهـــــا ، ومقاييــس التفاضــل 

  بينهـــم  .
  

  

  

  
   

(٦٣٦)
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يف أسباب اختيار الفارايب منوذجاً للحديث عن العدالة االجتماعية يف توطئة :  
  . الفلسفة اإلسالمية

املتأمل يف فكر كثري من فالسفة املسلمني القدامى جيد أن التفكري السياسي قد 
أخذ حيزاً كبرياً من فلسفات الكثري منهم ، وال عجب يف ذلك ، فالسياسة كانت 

وحىت اآلن ، لكن  لديين اإلسالمي منذ هجرة الرسول ومازالت جزًءا من التفكري ا
كانت « بالذات باع كبري يف الفلسفة السياسية ، حيث  ) ١ (كان أليب نصر الفارايب 

الرتعة السياسية هي املسيطرة على فكر الفارايب وتوجهه حيث أصبحت القضايا 
اليت جند فيها عرضاً الفلسفية األخرى كلها خاضعة هلا ، ومؤلفات الفارايب الرئيسية 

شامالً ملذهبه هي مؤلفات سياسية مثل كتاب : آراء أهل املدينة الفاضلة ، وكتاب 
  . ) ٢ (» السياسات املدنية وحتصيل السعادة وغريها 

باإلضافة إىل هذا السبب ، هناك سبب آخر الختيار الفارايب كنموذج للحديث 
فلسفته تأثراً واضحاً بالفيلسوفني اليونانيني عن العدالة االجتماعية ، وهو أنه قد تأثر يف 

استأثرت « أفالطون وأرسطو ، إال أن تأثره بفلسفة أرسطو كان أوضح وأعمق ، حيث 

                                                
ينة من بالد هو أبو نصر حممد بن حممد بن أوزلغ بن طرخان ، مدينته فاراب ، وهي مد« الفارايب :   )١  (

م ، وكان أبوه قائد جيش وهو فارسي  ٨٧٠ -هـ  ٢٥٩الترك يف أرض خراسان ، ولد عام 
هـ ، كان أبو  ٣٣٩املنتسب ، كان ببغداد مدة ، مث انتقل إىل الشام وأقام ا إىل حني وفاته سنة 
لوم الرياضية ، وكانت نصر الفارايب فيلسوفاً كامالً وإماماً فاضالً ، أتقن العلوم احلكمية وبرع يف الع

، » إحصاء العلوم ، والعلم اإلهلي « له قوة يف صناعة الطب ومل يباشر أعماهلا ، من أهم مؤلفاته : 
ينظر : عيون ألنباء » . السياسة املدنية وآراء أهل املدينة الفاضلة « ويف العلم املدين له كتب منها : 

عباس أمحد بن القاسم السعدي اخلزرجي املعروف يف طبقات األطباء . تأليف : موفق الدين أيب ال
الطبعة األوىل باملطبعة  –، صححه : امرؤ القيس بن الطهمان  ١٣٤ص  ٢بابن أيب أصيبعة جـ 

  م . ١٨٨٢املوافق  -هـ  ١٢٩٩الوهبية سنة 
 –دار اجليل  – ١٣٥ص  ٢تاريخ الفلسفة العربية . تأليف : حنا الفاخوري وخليل اجلر جـ   )٢  (

  م . ١٩٩٣/  ٣ت بريو

(٦٣٧)



      
 ٢٨ 

فلسفة أرسطو ومؤلفاته بقسط كبري من نشاطه ... واعترب أكرب الفالسفة بعد أرسطو  
خليفة أرسطو ،  وأعظم ناشر وموضح آلرائه، حىت لقد أطلق عليه اسم املعلم الثاين أي

والذي اشتهر بلقب املعلم األول ، وهو أعرف فالسفة اإلسالم بتاريخ الفلسفة ونظريات 
  . ) ١ (» الفالسفة 

هلذا وقع االختيار على أيب نصر الفارايب للحديث عن مسألة العدالة االجتماعية 
  عنده كأبرز فالسفة املسلمني  .

خالق والسياسة ، ولعل كتاب آراء للفارايب عدة كتب يف األ« وكما ذكرت فإن 
أهل املدينة الفاضلة الذي ألفه يف شيخوخته بعد بلوغه السبعني سنة أدل هذه الكتب 

  . ) ٢ (» على آرائه الفلسفية والسياسية 
وهلذا سيتم االعتماد عليه باألساس يف نقل أقواله عن العدالة االجتماعية باإلضافة 

ت الطابع السياسي ، ككتاب السياسات املدنية ، لبعض مؤلفاته الفلسفية األخرى ذا
  وكتاب فصول منتزعة .

   

                                                
ضة مصر للطباعة والنشر  – ١١املدينة الفاضلة للفارايب . تأليف د / علي عبد الواحد وايف ص   )١  (

  والتوزيع .
طباعة ونشر وتوزيع : الشركة العاملية  – ١٦٦تاريخ الفلسفة العربية . تأليف د / مجيل صليبا ص   )٢  (

 ١٩٩٥الطبعة الثالثة  –لبنان  –بريوت  –يقية العربية الدار األفر –دار الكتاب العاملي  –للكتاب 
  م .

(٦٣٨)
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  املطلــــــــــب األول 
  مفهوم العدل بشكل عام ومواصفات العدالة االجتماعية لدى الفارايب

جاء حتديد الفارايب ملفهوم العدل بشكل عام حتديداً غريباً ، حيث قال يف الباب 
أهل املدينة الفاضلة حتت عنوان : ( القول يف العدل ) :  اخلامس والثالثني من كتابه آراء

فما يف الطبع هو العدل ، فالعدل إذاً التغالب ، والعدل هو أن يقهر ما اتفق منها ، « 
واملقهور إما أن يقهر على سالمة بدنه ، أو هلك أو تلف ، وانفرد القاهر بالوجود ، أو 

ستعبده الطائفة القاهرة ويفعل ما هو األنفع قهر على كرامته وبقي ذليالً ومستعبداً ، ت
للقاهر يف أن ينال به اخلري الذي عليه غالب ويستدمي به ، فاستعباد القاهر للمقهور هو 
أيضاً من العدل ، وأن يفعل املقهور ما هو األنفع للقاهر ، هو أيضاً عدل ، فهذه كلها 

  . ) ١ (» هو العدل الطبيعي وهي الفضيلة 

م عن العدل هو املفهـوم املستخدم يف شـريعة الغاب ( البقاء وهذا املفهـو
لألقوى ) ، وهو التنازع يف سبيل حصول القوي أو القاهر على أكرب قدر من خريات 
الضعيف أو املقهور ، ويف حالة وصول القوي أو القاهر إىل مبتغاه يكون قد حتقق 

  بالسعادة .

  . ) ٢ (» ا يناويه هو األسعدوأن اإلنسان األقهر لكل م«يقول الفارايب: 

وحنن نرى أن وصف الفارايب للمدن اجلاهلة « يقول الدكتور / مجيل صليبا : 
، ألنه يتكلم ةـورة عن وصفه للمدينة الفاضلـ، ال يقل خطقة واملبدلة والضالةـوالفاس

دها ـب وغري ذلك من اآلراء اليت ال جنـوة وتنازع البقاء والتغالـر والقـعلى القه

                                                
،  ١٥٢آراء أهل املدينة الفاضلة ومضاداا . املؤلف : حممد بن حممد الفارايب " أيب نصر " ص   )١  (

  ، احملقق د / علي أبو ملحم . الناشر : دار ومكتبة اهلالل للطباعة والنشر . ١٥٣
  . ١٤٩املصدر نفسه ص   )٢  (

(٦٣٩)
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  . ) ٣ (» وأضراما  ) ٢ (وداروين  ) ١ (( نيتشه ) إال عند  

فأي عدلٍ هذا الذي يكون مبنياً على قهر القوي للضعيف واستبعاده واستيالئه 
  على حقه ؟ إن هذا هلو الظلم البني بعينه .

آراء أهل « وعلى الرغم أن هذا هو مضمون كالم الفارايب عن العدل يف كتابه 
أنه قد يقصد به أن هذا الشكل من العدل هو ما تنطوي عليه ، إال » املدينة الفاضلة 

طباع أغلب الناس ، فطباع أغلب الناس فطرت على حب السيطرة والتسلط واستعباد 
الغري ، وليس مقصد الفارايب من كالمه السابق أن هذا هو مفهوم العدل عنده ، أو أن 

هذا االستنتاج ببداية كالمه هذا التصور هو املعتمد لديه عن العدل ، وقد يستدل على 
ويف ايـة » فما يف الطبع هو العدل « وايته عن العدل، حيث قال كما سبق ذكره : 

كالمه أيضاً أطلـق على هـذا الشكل من العدل اسـم العدل الطبيعي ، حيث قال : 
لقاهر فاستعباد القاهر للمقهور هو أيضاً من العدل ، وأن الفعل املقهور ما هو األنفع ل« 

  . ) ٤ (» هو أيضاً عدلٌ ، فهذه كلها هو العدل الطبيعي 

فهذا هو أيضاً عندهم عدلٌ « ويف ختام حديثه عن هذه الصورة من العدل قال : 

                                                
م ، مات أبوه وهو يف سن الرابعة  ١٨٤٤نيتشه : فريدريش فلهلم : ولد يف روكن بروسيا يف عام   )١  (

، ودخل يف الثامنة عشرة جامعة بون ، حيث هزته مطالعة كتاب شوبنهاور " العامل كإرادة ومتثل " ، 
أصيب  بعد أن ١٩٠٠نشر نتيجة أحباث حتت عنوان ميالد املأساة ، ومات يف سنة  ١٨٧١ويف عام 

دار  – ٦٧٩ – ٦٧٧ص  ١بنوبة خبل . راجع : معجم الفالسفة ، إعداد : جورج طوابيش جـ 
  م . ٢٠٠٦/  ٣بريوت ، ط :  –الطليعة 

فرباير  ١٢دارون : عامل حيوان إجنليزي ، اشتهر خصوصاً مبذهب التطور ، ولد يف اجنلترا يف   )٢  (
 ١الفلسفة د / عبد الرمحن بدوي جـ . راجع : موسوعة  ١٨٨٢إبريل  ١٩، وتويف يف  ١٨٠٩

  مرجع سابق . – ٤٧٣ص 
  مرجع سابق . – ١٧٨تاريخ الفلسفة العربية . د / مجيل صليبا ص   )٣  (
  . ١٥٣آراء أهل املدينة الفاضلة ومضاداا ص   )٤  (

(٦٤٠)
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  . ) ١ (» طبيعي  
فكلمة ( عندهم ) تؤكد أن ما قاله الفارايب سابقاً عن العدل حكاية عن مفهوم 

  غريه  له ال أن هذا هو تصوره له .

يؤكد هذا األمر أيضاً ، أنه ذكر معيارا للعدل التوزيعي ( االجتماعي ) ومما 
يتعارض متاماً مع ما أسلف ذكره عنه ، حيث قال عن العدل التوزيعي ( االجتماعي ) : 

العدل أوالً يكون يف قسمة اخلريات املشتركة اليت ألهل املدينة على مجيعهم ، مث من « 
  . ) ٢ ( »بعد ذلك يف حفظ ما قسم عليهم 

حىت تتحقق العدالة التوزيعية  –مث يوضح الفارايب أن هذه اخلريات املشتركة البد 
وتلك اخلريات هي « حيث يقول: أن تقسم بالتساوي حسب االستحقاق  –(االجتماعي) 

السالمة واألموال والكرامة واملراتب وسائر اخلريات اليت ميكن أن يشتركوا فيها ، فإن 
ملدينة قسطاً من هذه اخلريات مساوياً الستئهاله ، فنقصه عن ذلك لكل واحد من أهل ا

 ٣ (» وزيادته عليه جور ( .  

وتوزيع اخلريات وقسمتها بالتساوي على حسب االستحقاق كما ذكر الفارايب 
هو جوهر العدل االجتماعي وهو ما يوافق الفطر السليمة ويزيل األحقاد من النفوس 

  ويضمن استقرار اتمع .
هذه اخلريات املقسمة بني األفراد على حسب االستحقاق واجلدارة تشمل و

  األموال واملراتب االجتماعية املنافع اليت ميكن االشتراك فيها بالتساوي .

قد توجد طائفتان يف املدينة ال مال لديهم ، إما ألم يؤدون  مث ينبه الفارايب إىل أنه
                                                

  املصدر نفسه .  )١  (
 –دار املشرق  –ري جنار ، حتقيق د / فوزي مت ٢٠فصول منتزعة . تأليف : أبو نصر الفارايب ص   )٢  (

  هـ . ١٣٤٢ –م  ١٩٧١إيران  –طهران 
  املصدر نفسه .  )٣  (

(٦٤١)
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أعماالً تطوعية لصاحل أهل املدينة ال يسعون من ورائها لكسب املال ، أو ألم مرضى  
مرضاً مزمناً ال قدرة هلم على العمل والكسب ، فينبغي أن يوفر هلم ما يكفيهم ويسد 

  حاجام .

عدة املدينة هي األموال املعدة للطوائف الذين : «  وهو يبني هاتني الطائفتني بقوله
ليس من شأم أن يكسبوا ماالً ، والذين هم كذلك وتعد األموال هلم وعلى القصد 
األول وعلى رأي مجيع مدبري املدن هم أقسام املدينة الذين غايات مهنهم على القصد 

طباء وذويهم ، فإن ، ومثل الكتاب واأل، مثل محلة الديناألول ليس اكتساب أموال
هؤالء يف املدينة مثل أجزائها العظمى وحيتاجون إىل أموال ، وأما على رأي قوم من 

  . ) ١ (» مدبري املدن والزمين والذين ال منة فيهم أن يكسبوا األموال 

ويؤكد الفارايب على أنه يف حال حدوث نقصٍ أو زيادة يف قسمة اخلريات 
يف عدالة التوزيع االجتماعي وظلماً سواًء بالنسبة للفرد  املتساوية فإن هذا يسبب خلالً

  يف حال النقص أو للمدينة يف حال الزيادة .

ور على أهل املدينة ـه فجور عليه ، وأما زيادته فجـوأما نقص« يقول الفارايب : 
، مث يبني أنه يف حال استقرار التقسيم املتساوي على حسب اجلدارة فإنه ينبغي  ) ٢ (» 

كل من حصلت له القسمة واستقرت أن حيمي نصيبه فيها وحيافظ عليه من أي اعتداء ل
  أو ضرر يلحق به .

فإذا قسمت واستقر لكل واحد قسطه فينبغي بعد ذلك أن « يقول الفارايب : 
حيفظ على كل واحد من أولئك قسطه ، إما بأال خيرج عن يده ، وإما بأن خيرج بشرائط 

. ويف حال ) ٣ (» رج عن يده من قسطه ضرر، ال به وال باملدينة وأحوالٍ ال يلحق من خي
                                                

  . ٢٢،  ٢١فصول منتزعة . تأليف / الفارايب ص   )١  (
  . ٢٠املصدر نفسه ص   )٢  (
  . ٢٠فصول منتزعة ص   )٣  (

(٦٤٢)
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حدوث االعتداء أو اإلضرار بنصيب أي شخص يف قسمة اخلريات ينبغي أن يكون هناك  
  رادع قوي من العقوبات يفرضه رئيس املدينة .

واجلور هو أن خيرج عن يده قسطه من اخلريات من غري أن « يقول الفارايب : 
له ال عليه وال على أهل املدينة ، مث ينبغي أن يكون ما يعود عليه هو يف  يعود املساوي

خاصة نفسه إما نافعاً للمدينة وإما غري ضار هلا ، واملخرج عن يد نفسه أو عن يد غريه 
قسطه من اخلريات ، مىت كان ضاراً باملدينة كان أيضاً جائزاً ومنع منه ، وكثري من مينع 

توقع به وعقوبات ، وينبغي أن تقدر الشرور والعقوبات حىت  حيتاج يف منعه إىل شرورٍ
  . ) ١ (» يكون كل جور حبذائه عقوبة ما مقدرة تفرض مساوية له 

يوفر احلماية وحيافظ  –من وجهة نظر الفارايب  –فتدخل احلاكم بفرض العقوبة 
توزيعي النسيب فهو يربط هذا العدل ال« على استقرار العدالة التوزيعية ( االجتماعية ) . 

بالعدل القانوين ، ويتخذ احلاكم يف هذه احلالة وظيفة القاضي الذي حيفظ على كل 
صاحب قسط من اخلريات قسطه بعد أن يكون قسمها بني املواطنني ، فاحملافظة تسري 

  . ) ٢ (» جنباً إىل جنب مع اإلنشاء والبناء 
ي عند الفارايب هو وكما ذكرت سابقاً ، فإن األساس يف هذا العدل التوزيع

الكفاءة واجلدارة بني املواطنني يف الدولة ، ومن مث فهو يقرر أن احملاباة أو احملسوبية أو 
إعطاء اهلبات واملكرمات لفرد أو فئة على حساب فئة أخرى مساوية هلا يف االستحقاق ، 

  قد يؤدي إىل إفساد الدولة ككل ويؤثر على استقرارها اجتماعيا .
إذا وجد يف املدينة من مييز بشيء على غري استحقاق ينبغي التخلص  واقترح أنه

  منه وإبعاده خارجها حىت ال يؤدي بقاؤه إىل اإلضرار ببقية أجزاء املدينة .
                                                

  . ٢٠املصدر نفسه ص   )١  (
صدر عن الس األعلى للثقافة باالشتراك  – ٢٧٦أبو نصر الفارايب يف الذكرى األلفية لوفاته ص   )٢  (

م  ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣القاهرة  –تصدير د / إبراهيم مدكور  –مع اهليئة املصرية العامة للكتاب 
.  

(٦٤٣)



      
 ٣٤ 

وينبغي إسناد مهمة هذا اإلبعاد إىل رئيس املدينة ، الذي شبهه الفارايب بالطبيب  
  ؤدي إىل فساد اجلسم بكامله .الذي يبتر عضوا مريضا يف جسم اإلنسان، وإن ترك سي

كما أن الطبيب إمنا يعاجل كل عضو يعتل حبسب قياسه مجلة « يقول الفارايب : 
ه عالجاً يفيده به صحةً ينتفع ا ـالبدن وإىل األعضاء ااورة له واملرتبطة به بأن يعاجل

دينة ينبغي أن اء ااورة له واملرتبطة به ، كذلك مدبر املـيف مجلة البدن وينفع ا األعض
يدبر أمر كل جزٍء من أجزاء املدينة ... ، كذلك املدينة ، وكما أن العضو الواحد إذا 
حلقه من الفساد ما خيشى التعدي إىل غريه ، ينبغي أن ينفى ويبعد ملا فيه من صالح تلك 

  . ) ١ (» الباقية 
ة التوزيعية ( وهذه نظرة إجيابيةُ احترازيةُ من الفارايب يضمن ا محاية العدال

االجتماعية ) على املدى البعيد ، مبا يضمن محاية نظام الدولة ، لكن هذا قد يتعارض مع 
بعض ما ذكره عن طبيعة املدينة الفاضلة ومراتب أهلها ومقاييس التفاضل بينهم ، وهذا 

  ما سيتم عرضه اآلن مبشيئة اهللا تعاىل .
   

                                                
  . ١١فصول منتزعة . الفارايب ص   )١  (

(٦٤٤)



      
 ٣٥ 

  املطلــــــب الثــانـــي 
  فاضلة ومراتب أهلها ومقاييس التفاضل بينهمطبيعة املدينة ال

قدم الفارايب تصوراً عن مدينة تتحقق فيها السعادة ألصحاا على أكمل وجه 
ومساها باملدينة الفاضلة ، وأساس حتقيق السعادة يف هذه املدينة هو التعاون الكامل بني 

  أفرادها على حتقيق هذا الغرض .
فاملدينة اليت يقصد باالجتماع فيها « الفاضلة : يقول الفارايب يف تعريفه للمدينة 

التعاون على األشياء اليت تنال ا السعادة يف احلقيقة هي املدينة الفاضلة ، واالجتماع 
  . ) ١ (» الذي به يتعاون على نيل السعادة هو االجتماع الفاضل 

ه يف والدعامة الرئيسة يف هذا التعاون هو اختصاص كل واحد بعمل يتقنه وحيسن
  املدينة كجزء من حلقة السعادة .

فلذلك ال ميكن أن يكون اإلنسان ينال الكمال الذي ألجله « يقول الفارايب : 
جعلت الفطرة الطبيعية إال باجتماعات مجاعة كثرية متعاونني ، يقوم كل واحـد لكل 

مجيع ما  واحد ببعض ما حيتاج إليه قوامه ، فيجتمـع مما يقوم به مجلة اجلماعة لكل واحد
  . ) ٢ (» حيتاج إليه يف قوامه ، ويف أن يبلغ الكمال 

ويف سبيل ذلك يشبه الفارايب التعاون الكامل بني أفراد املدينة ويف اختصاص كل 
واملدينة الفاضلة تشبه « ول : ـدن وأعضائه حيث يقـواحد منهم بعمل حيسنه بالب
يم حياة احليوان وعلى حفظها ا على تتماون أعضاؤه كلهـالبدن التام الصحيح الذي تتع

  . ) ٣ (» عليه 
وتتميماً هلذا التشبيه ، فإنه يتحدث عن مراتب ودرجات أفراد هذه املدينة 

                                                
  . ١١٣آراء أهل املدينة الفاضلة ومضاداا ص   )١  (
  . ١١٢آراء أهل املدينة الفاضلة ومضاداا ص   )٢  (
  . ١١٤املصدر نفسه ص   )٣  (

(٦٤٥)



      
 ٣٦ 

وكما أن البدن « وتفاضلهم فيما بينهم كتفاضل أعضاء بدن اإلنسان ، حيث يقول :  
ضاؤه أعضاؤه خمتلفة متفاضلة الفطرة والقوي فيها عضو واحد رئيس وهو القلب ، وأع

تقرب مراتبها من ذلك الرئيس . وكل واحد منها جعلت فيه بالطبع قوة يفعل ا فعله ، 
وأعضاء أخر منها قوي تفعل أفعاهلا على حسب أغراض هذه اليت ليس بينها وبني 
الرئيس واسطة فهذه يف املرتبة الثانية ، وأعضاُء أخر تفعل األفعال على حسب غرض 

نة أجزاؤها خمتلفة الفطرة متفاضلة اهليئات ، ومنها إنسان هو هؤالء الذين يف هذه املدي
رئيس وآخر يقرب مراتبها من الرئيس ، وهؤالء هم أولوا املراتب األول ، ودون هؤالء 
قوم يفعلون األفعال على حسب أغراض هؤالء ، وهؤالء هم يف املرتبة الثانية ، مث هكذا 

ر يفعلون أفعاهلم على حسب أغراضهم ، فيكون تترتب أجزاء املدينة إىل أن تنتهي إىل أخ
هؤالء هم الذين خيدمون وال خيدمون ، ويكونون يف أدىن املراتب ، ويكونون هم 

  . ) ١ (» األسفلني 
ويالحظ مما سبق أن الفارايب يرتب أعضاء املدينة ترتيباً هرمياً من األعلى إىل 

لما اقترب األعضاء من الرئيس األدىن ، واألدىن خيدم األعلى منه ويتطلع إليه ، وك
وتعكس هذه «  ) ٢ (كانت أعماهلا أشرف ، وكلما بعدت عنه كانت أعماهلا أحسن 

الصورة مبدأً من املبادئ اجلوهرية اليت تقوم عليها أفكار الفارايب الفلسفية وهو افتراض 
  . ) ٣ (» الوحدة والترتيب يف كل شيء 

يس ترتيباً فردياً ، وإمنا نظمه وقسـمه إىل لكن هذا الترتيب اهلرمي عند الفارايب ل
املدينة الفاضلة أجزاؤها مخسة : « ترتيبٍ طبقيٍ مكون من مخس طبقات حسبما قال : 

األفاضل وذوو األلسنة واملقدرون وااهدون واملاليون ، فاألفاضل هم احلكماء 
                                                

  . ١١٤نفس املصدر ص   )١  (
  بتصرف . ١٧٢تاريخ الفلسفة العربية . د / مجيل صليبا ص   )٢  (
نظرية الدولة عند الفارايب دراسة حتليلية تأصيلية لفلسفة الفارايب السياسية تأليف د / مصطفى سيد   )٣  (

  م . ١٩٨٩املنصورة  –مكتبة اجلالء اجلديدة  – ٢٦،  ٢٥أمحد صقر ص 

(٦٤٦)



      
 ٣٧ 

لسنة وهم اخلطباء واملتعقلون وذوو اآلراء يف األمور العظام ، مث محلة الدين وذوو األ 
والبلغاء والشعراء وامللحنون والكتاب ومن جيري جمراهم وكان يف عدادهم ، واملقدرون 
هم احلساب واملهندسون واألطباء واملنجمون ومن جيري جمراهم، وااهدون هم املقاتلة 
واحلفظة ومن جرى جمراهم وعد فيهم ، واملاليون هم مكتسبوا األموال يف املدينة مثل 

  . ) ١ (» الفالحني والرعاة والباعة ومن جرى جمراهم 
لكن قد يؤخذ على هذا الترتيب الطبقي الذي ذكره الفارايب أنه قد وضع 
الفالسفة واحلكماء يف قمة هذا الترتيب لشرف أعماهلم كما قال ، وأما الفالحون 

تسبوا األموال والرعاة والباعة فقد جعلهم يف أسفل الترتيب ، رغم أم كما مساهم ( مك
هؤالء هم « ) أو هم طبقة املنتجني ، كما أنه قد يفهم من قوله عن هذه الطبقة الدنيا 

أم قد ال يناهلم بعض اخلدمات املوجودة يف املدينة  ) ٢ (» الذين خيدمون وال خيدمون 
الفاضلة . وهو ما يتعارض مع ما ذكره سابقاً من تعميم سائر اخلريات على مجيع 

ني، وما قد يسبب خلالً جزئياً يف منظومة العدالة االجتماعية عند الفارايب أمر آخر املواطن
، وهو أن الفارايب اشترط شروطاً معينة يف رئيس املدينة الفاضلة أفرد هلا فصالً خاصاً يف 
كتابه ( آراء أهل املدينة الفاضلة ومضاداا ) ، وذكر منها : أن يكون تام األعضاء ، 

، وأن يكون حسن العبارة ، حمباً للتعليم ، ، جيد الفطنة ذكياًواحلفظ ملا يفهمهجيد الفهم 
غري شره على املأكول واملشروب واملنكوح، حمباً للصدق وأهله ، مبغضاً للكذب وأهله، 

  . ) ٣ (وأن يكون كبري النفس ، وأن يكون بالطبع حمباً للعدل 
النبوة ، حيث سوى الفيلسوف أضف إىل هذه الشروط أنه رفع الرئيس إىل مرتبة 

  والرئيس والنيب .

                                                
  . ١٨فصول منتزعة ص   )١  (
  . ١١٤آراء أهل املدينة الفاضلة ومضاداا ص   )٢  (
  بتصرف . ٧٥آراء أهل املدينة الفاضلة ومضاداا ص   )٣  (

(٦٤٧)



      
 ٣٨ 

فتبني أن معىن الفيلسوف والرئيس « يقول الفارايب يف ( حتصيل السعادة ) :  
، إال أن استجماع أي شخص  ) ١ (» األول واضع النواميس واإلمام معىن كله واحد 

إن «ل: هلذه الشروط فحسب ال يؤهله ألن يتقلد منصب رئاسة املدينة، ألنه حسبما قا
امللوك ليسوا ملوكاً باإلرادة فقط بل بالطبيعة وكذلك اخلدم ليسوا خدماً باإلرادة فقط 

  . ) ٢ (» بل بالطبيعة قبل ذلك 
ومفهوم كالم الفارايب ، أن امللك هو ملك باالستعداد الفطري ، واخلادم هو 

  خادم بالفطرة أيضاً من وجهة نظره .
إن توفرت فيه يف يوم من األيام كل الشروط معىن ذلك أنه ال جيوز للخادم حىت و

  اليت حددها الفارايب لتقلد منصب الرئاسة أن يصري رئيساً ؛ ألنه ولد بفطرته خادماً .
والشك أن هذا يتعارض مع ما ذكره الفارايب سابقاً عن قسمة الكرامات واملراتب 

توزيعية ( االجتماعية ) يف بالتساوي تبعاً لالستحقاق ، مما يسبب خلالً جزئياً يف العدالة ال
  مدينة فاضلة .

  وبعــد
تلك كانت نظرة الفارايب إىل مسألة العدالة التوزيعية ( االجتماعية ) كان ينوي ا 
يف املقام األول حتقيق السعادة جلميع أفراد املدينة الفاضلة من خالل توزيع اخلريات 

حسب اختصاص كفاءة، وعلى وقسمتها بالتساوي بني أفرادها على حسب االستحقاق وال
  كل واحد منهم بالعمل الذي حيسنه ، وبالوظيفة املهيأ هلا وفق طبيعته الفطرية .

كما أنه قد شرع نظاماً أشبه بنظام الضمان االجتماعي ، لسد حاجة األفراد الذين 
ال يستطيعون الكسب والعمل كاملرضى يف مدينته الفاضلة ، ويف سبيل احلفاظ على هذا 

                                                
، قدم له وبوبه وشرحه الدكتور / علي أبو  ٩٤حتصيل السعادة. تأليف : أبو نصر الفارايب ص   )١  (

  م .١٩٩٥الطبعة األوىل  –ر مكتبة اهلالل ملحم ، طبع ونشر: دا
  . ١٧املصدر نفسه ص   )٢  (

(٦٤٨)



      
 ٣٩ 

االجتماعي أوجب على رئيس املدينة فرض عقوبة ملن حياول التعدي على هذا العدل  
  النظام . وملن حياول متييز نفسه بشيء غري مستحق له .

األمر الذي ميكن القول معه يف النهاية : إن نظرية الفارايب ملسألة العدالة 
عية قابلة وإن كانت قد شاا بعض السلبيات إال أا كانت نظرة واق –االجتماعية 

للتحقيق يف بعض األمور مغرقة يف اخليال واملثالية اردة يف بعضها اآلخر . وإن كان 
  بعض الباحثني قد رأى أا مدينة خيالية بعيدة عن أرض الواقع .

ومجلة القول أن مدينة الفارايب مدينة األخيار « يقول الدكتور / مجيل صليبا : 
ماء أو أنبياء منذرون يستمدون مبادئ علمهم الصاحلني الذين حيكمهم فالسفة حك

وقواعد عملهم مما يفيضه العقل الفعال عليهم من الصور الروحانية ، وهي مدينة خيالية 
  . ) ١ (» بعيدة عن احلياة والتجربة 

  

  

  

  
   

                                                
  . ١٧٩تاريخ الفلسفة العربية . د / مجيل صليبا ص   )١  (

(٦٤٩)



      
 ٤٠ 

  
من خالل استعراض رؤية كل من الفلسفة اليونانية متمثلة يف أفالطون وأرسطو، 

مية متمثلة يف الفارايب يف مسألة العدالة االجتماعية ، وجد االتفاق والفلسفة اإلسال
  واالختالف بينهم يف كثري من األمور .

  فمن أوجه االتفاق ما يلي :
اتفق كل من أفالطون وأرسطو والفارايب يف الغاية من وضع مبادئ العدالة  – ١

ا شرع كل من االجتماعية ، وهي وصول مجيع أفراد الدولة إىل السعادة . وهلذ
أفالطون والفارايب يف وضع تصور ملدينة تتحقق فيها هذه السعادة اعتماداً على 

  مبدأ السعادة .
اتفق كل من أفالطون والفارايب على أن اجلمهورية أو املدينة كالبدن التام الصحيح  – ٢

، إال أن الفارايب خالف أفالطون يف أنه جعل أعضاء املدينة وحدة مترابطة خيدم 
ألدىن األعلى وخيدم األعلى األدىن حىت الطبقة قبل األخرية ، أما أرسطو مل يقل ا

  بذلك .

اتفق الفالسفة الثالثة على التقسيم الطبقي يف اتمع بدرجات خمتلفة إال أن  – ٣
أفالطون والفارايب جعال يف قمة هذا التقسيم احلكام من الفالسفة ، ويف أدناه 

  أما أرسطو فقد اقترح إسناد احلكم إىل الطبقة املتوسطة .. طبقة العمال والفالحني
اتفق الفالسفة الثالثة على قسمة سائر اخلريات والثروات على مجيع طبقات اتمع  – ٤

  على حسب االستحقاق واجلدارة .
أمجع الفالسفة الثالثة على أنه من واجب احلكام محاية العدل التوزيعي بفرض  – ٥

   حال حماولة اإلخالل به .العقوبات الرادعة يف

  ومن أوجه االختالف :

بالنسبة لتوزيع وقسمة اخلريات ، انفرد أفالطون بالقول بشيوعية املمتلكات  – ١
(٦٥٠)
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واملقتنيات والنساء واألوالد السيما طبقيت احلكام واحلراس ، وأنكر أرسطو على  
  أستاذه هذا القول ، كما مل يقل به الفارايب .

. انفرد أرسطو بالقول بأم جيب أن يكونوا من الطبقة الوسطى ،  بالنسبة للحكام – ٢
وانفرد الفارايب برفعة احلاكم الفيلسوف إىل مرتبة النبوة ، كما انفرد أفالطون 
باشتراطه أن يدرب احلاكم الفيلسوف تدريبا عملياً على احلكم ملدة مخسة عشرة 

  سنة .

نظام أشبه بنظام الضمان االجتماعي  انفرد الفارايب عن أفالطون وأرسطو بفكرة – ٣
  الذي يكفل غري القادرين على الكسب والعمل كاملرضى .

انفرد الفارايب عن أفالطون وأرسطو بقوله بإبعاد كل من مييز يف الدولة مبكرمة أو  – ٤
  شيء ال يستحقه منعاً إلفساد منظومة العدالة التوزيعية يف املدينة الفاضلة .

  أخرياً : 

ول من خالل النتائج السابقة أن الفارايب قد تأثر بأفالطون وأرسطو يف ميكن الق
الكثري من أفكارمها املتعلقة بالعدالة االجتماعية ، لكن هذا التأثري ال ينفي تفرده وأصالته 

  يف الكثري من أفكاره املتعلقة ذا الشأن .
   

(٦٥١)



      
 ٤٢ 

  قائمة بأهم املصادر واملراجع 
  القــــــرآن الكريــــــــم .

صدر عن الس األعلى للثقافة  –أبو نصر الفارايب يف الذكرى األلفية لوفاته  – ١
 –باالشتراك مع اهليئة املصرية العامة للكتاب ، تصدير د / إبراهيم مدكور 

  م . ١٩٨٣ - هـ  ١٤٠٣القاهرة 

) آراء أهل املدينة الفاضلة ومضاداا . املؤلف : حممد بن حممد الفارايب ( أبو نصر  – ٢
  الناشر: دار مكتبة اهلالل للطباعة والنشر . –، احملقق د/ علي أبو ملحم 

بريوت  –املطبعة الكاثوليكية  –أرسطو طاليس املعلم األول . د / ماجد فخري  – ٣
  م . ١٩٨٥

تاريخ الفكر الغريب من اليونان القدمية إىل القرن العشرين. تأليف : غنارسكريبك ،  – ٤
املنظمة  –/ حيدر حاج إمساعيل ، مراجعة : جنوى نصر نلزغيلجي ، ترمجة د 

  م .  ٢٠١٢أبريل  –بريوت  –الطبعة األوىل  –العربية للترمجة 

منشورات دار  –تاريخ الفكر االجتماعي . تأليف د / نبيل عبد احلميد اجلبار  – ٥
  م . ٢٠٠٩اململكة األردنية اهلامشية  –دجلة 

 –بريوت  –دار اجليل  –ف : حنا خوري وخليل اجلر تاريخ الفلسفة العربية . تألي – ٦
  م . ١٩٩٣الطبعة الثالثة 

تاريخ الفلسفة العربية . تأليف د / مجيل صليبا ، طباعة ونشر وتوزيع : الشركة  – ٧
 –العاملية للكتاب ، باالشتراك مع دار الكتاب العاملي والدار األفريقية العربية 

  م . ١٩٩٥الطبعة الثالثة  –لبنان  –بريوت 

حتصيل السعادة . تأليف : أبو نصر الفارايب ، قدم له وبوبه وشرحه الدكتور / علي  – ٨
  م . ١٩٩٥الطبعة األوىل  –طبع ونشر : مكتبة اهلالل  –أبو ملحم 
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ذيب اللغة. تأليف: أبو منصور حممد بن أمحد األزهري، حتقيق: عمر سالمي ،  – ٩ 
الطبعة األوىل  –بريوت  –اء التراث العريب وعبد الكرمي حامد . نشر : دار إحي

  م . ٢٠٠١

ذيب األخالق . تأليف : أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ ، حتقيق : إبراهيم بن  – ١٠
هـ  ١٤٠٩الطبعة األوىل  –دار الصحابة للنشر والتوزيع والتحقيق  –حممد 

  م . ١٩٨٩ - 

الناشر : دار الوفاء لدنيا  –ا مجهورية أفالطون . دراسة وترمجة د / فؤاد زكري – ١١
  م . ٢٠٠٤االسكندررية  –الطباعة والنشر 

مجهورية أفالطون ( املدينة الفاضلة كما تصورها فيلسوف الفالسفة ) . تأليف:  – ١٢
  م .٢٠١٠الطبعة األوىل  –أمحد املنياوي. الناشر: دار الكتاب العريب 

  م.١٩٩٤ة األسرة مكتب –مجهورية أفالطون. د /أمرية حلمي مطر  – ١٣

السياسيات . تأليف : أرسطو . نقله من األصل اليوناين إىل العربية وعلق عليه  – ١٤
 –األب أغطينس بربارة ، طبع ونشر اللجنة الدولية لترمجة الروائع اإلنسانية 

  م . ١٩٥٧بريوت 

سي . الشرح الكبري على منت املقنع . تأليف : عبد الرمحن بن حممد بن أمحد املقد – ١٥
  الناشر : دار الكتاب العريب للنشر والتوزيع .

علم األخالق نيقوماخوس ( األخالق النيقوماخية ) . تأليف : أرسطو ، ترمجه من  – ١٦
نقله إىل العربية : أمحد لطفي السيد  –اليونانية إىل الفرنسية : بارتلمي سانتهلر 

  م . ١٩٢٧القاهرة  –مطبعة دار الكتب املصرية  –

يون األنباء يف طبقات األطباء . تأليف : موفق الدين أيب العباس أمحد بن القاسم ع – ١٧
السعدي اخلزرجي املعروف بابن أيب أصبيعة ، صححه : امرؤ القيس بن 
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  م . ١٨٨٢هـ املوافق  ١٢٩٩الطبعة األوىل باملطبعة الوهبية  –الطهمان  

دار  –د / فوزي متري جنار فصول منتزعة . تأليف : أبو نصر الفارايب ، حتقيق  – ١٨
  م . ١٩٧١ -هـ  ١٣٤٢إيران  –طهران  –املشرق 

دار  –الفلسفة السياسية من أفالطون إىل ماركس . د / أمرية حلمي مطر  – ١٩
  م .  ١٩٩٥الطبعة اخلامسة  –املعارف 

مراجعة أ . د / حممد  –الفلسفة السياسية . إعداد الشيخ : كامل حممد عويضة  – ٢٠
  بريوت . –دار الكتب العلمية  –ومي رجب البي

دار قباء للطباعة  –الفلسفة اليونانية تارخيها ومشكالا . د / أمرية حلمي مطر  – ٢١
  م . ١٩٩٨طبعة  –والنشر والتوزيع 

قادة الفكر االقتصادي . تأليف : صالح الدين نامق ، الناشر : وكالة الصحافة  – ٢٢
  م . ٢٠١٨العربية 

تأليف : أفالطون ، ترمجه من اليونانية إىل االجنليزية د / تيلور ، ونقله  القوانني : – ٢٣
  .م١٩٨٦مطابع اهليئة املصرية العامة للكتاب  –إىل العربية : حممد حسن ظاظا 

الطبعة  –لسان العرب . املؤلف : حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري  – ٢٤
  بريوت . -دار صادر  –األوىل 

ضة مصر للطباعة  –ينة الفاضلة للفارايب . تأليف د / علي عبد الواحد وايف املد – ٢٥
  والنشر والتوزيع .

 –خمتصر تاريخ العدالة . املؤلف : ديفيد جونستون ، ترمجة مصطفى ناصر  – ٢٦
  م . ٢٠١٢أبريل  –سلسلة عامل املعرفة 

 –مكتبة املدرسة  –دار الكتاب اللبناين  –املعجم الفلسفي د / مجيل صليبا  – ٢٧
  م . ١٩٨٢لبنان  –بريوت 
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 –جممع اللغة العربية اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية  –املعجم الفلسفي  – ٢٨ 
  م . ١٩٨٣ - هـ  ١٤٠٣القاهرة 

الناشر : مكتبة  –معجم املصطلحات االجتماعية . املؤلف : أمحد زكي بدوي  – ٢٩
  م . ١٩٨٢لبنان 

 - بريوت  -دار الطليعة للطباعة والنشر  –ورج طرابيش معجم الفالسفة . ج – ٣٠
  م . ٢٠٠٦الطبعة الثالثة  –لبنان 

معجم مقاييس اللغة . املؤلف : أمحد بن فارس بن زكريا أبو احلسني ، حتقيق /  – ٣١
  م . ١٩٧٩بريوت  –طبعة دار الفكر  –عبد السالم حممد هارون 

السيد الشريف اجلرجاين، احملقق : حممد معجم التعريفات. املؤلف: علي بن حممد  – ٣٢
  نشر : دار الفضيلة . –صديق املنشاوي 

 –سلسلة ثقافية شهرية  –املنقذ : قراءة لقلب أفالطون . د / عبد الغفار مكاوي  – ٣٣
  م . ١٩٨أغسطس  - هـ  ١٤٠٧ذو احلجة  – ٤٤٠العدد  –دار اهلالل 

ؤسسة العربية للدراسات والنشر امل –موسوعة الفلسفة . د / عبد الرمحن بدوي  – ٣٤
  م . ١٩٨٤الطبعة األوىل  –بريوت  –

نظرية الدولة عند الفارايب . دراسة حتليلية تأصيلية لفلسفة الفارايب السياسية .  – ٣٥
املنصورة  –مكتبة اجلالء اجلديدة  –تأليف د / مصطفى سيد أمحد صقر 

  م . ١٩٨٩
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 فهــــرس املوضـــــــوعـات 

  ٢  .....................................................................................  املقدمــة

  ٦  ...........................................  . واصطالحاً لغة االجتماعية العدالة تعريف يف:  مدخل

  ٦  .......................................  : اللغة يف االجتماعية العدالة تعريف:  أوالً

  ٧  ..................................  : االصطالح يف االجتماعية العدالة تعريف:  ثانياً

  ١٠  ..........................................  أفالطون فلسفة يف االجتماعية العدالة:  األول املطلب

  ١١  ................................  . أفالطون عند االجتماعية العدالة تعريف:   أوالً

  ١٣  .......  : أفالطون نظر وجهة من الدولة يف ةاالجتماعي العدالة حتقيق مقومات:  ثانياً

  ١٧  ............................................  أرسطو فلسفة يف االجتماعية العدالة:  الثاين املطلب

  ١٨  ...................................  . أرسطو عند وأنواعها العدالة مفهوم:    أوالً

  ٢١  ...  . الدولة يف التوزيعية العدالة حتقيق – مشخصات أرسطو مساها كما أو – جماالت:  ثانياً

  ٢٣  ..........................  . أرسطو  نظر وجهة من الثروات وتوزيع امللكية:   اًثالث

  ٢٧  .. اإلسالمية الفلسفة يف االجتماعية العدالة عن للحديث منوذجاً الفارايب اختيار أسباب يف:  توطئة

  ٢٩  ...........  الفارايب لدى االجتماعية العدالة ومواصفات عام بشكل العدل مفهوم:  األول املطلب

  ٣٥  .....................  بينهم التفاضل ومقاييس أهلها ومراتب الفاضلة املدينة طبيعة:  الثاين املطلب

  ٤٠  ........................................................................................  اخلامتة

 ٤٢  ...................................................................  واملراجع املصادر بأهم قائمة

  
  

(٦٥٦)




