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 الفكر اإلداري عند الفارابي
 *دراسة تاريخية تأصيلية

 فـور شريـر أنـد. أثي

 مدرس اإلدارة العامة
 قسم اإلدارة العامة –كلية اإلدارة واالقتصاد 
 ارــنبة األــجامع

 جمهورية العراق
 ص:ـملخ

ولكنـ  والتلصصـا،   الفالسفة المسلمين الذين قدموا نتاجهم الفكـر  يـي ملتلـل العلـو أحد أبرز  يعد الفارابي
تميز بفلسفت  السياسية واالجتماعية التي نعتقد أنها احتو، على مضـامين دداريـة وتنميميـة جـديرة بالبوـا  ولالفعـ  

ن الفكــر اإلدار  والتنميمــي ويلســفتهما علــى مســتو  مــن النضــم واألاميــة والعمــ  مــا اــو أيقــد أتبتــه اــذا الدراســة 
مكــن يعــد دفـاية تراكميــة حقيقيـة يــي مرـاا اإلدارة العامــة أو بمـا ي مكـن أنمــا يجـدير باالاتمـا  والبوــا والدراسـة  ب

وقــوع علــى مــد  وحرــم   للا،نرــاز اإل المةــ  اــذ يلتأصــيلاانطالقــة بوةيــة تعتمــد المــنهم التــاريلي  ةيلــد  أيــ أن
 عالقتها وروابطها وجذوراا باأليكار المعاصرة يي ذا، الميدان.

وعلــى بعــ  بــاإلدارة الفــارابي ذا، العالقــة  كتابــا،علــى  باألســاسعتمــد، الدراســة التــي ا  أشــار،لــذلف يقــد 
 ةسـتراتيرياال واإلدارة ةمنهـا بالقيـادة والر يـالمرتبطة السيما  وأيكارا آراءا نأ دلىمؤلفات :  دلى أشار،المصادر التي 

وغيراـا..  علـى مسـتو   اإلدار  موفـو  الفسـاد  أو اإلدار   اإلبـدا والهرمية والتنميم والتلصـ  وحتـى يـي مرـاا 
 المعاصرة يي اذا المراا. واأليكار اإلداريةمن التنمير الفلسفي الذ  يضااي ويتكام  مع المؤلفا، 

 ألســهوافــا المعــالم  ادســالمي   اويكــر   ةييلســوينا قــد  يلســف أنعلــى ايتــراي رمــيه مفــادا:  باألســاساســتند البوــا 
ــولــادارة يــي اإلســال اعلــم اإلدارة عموم ــومقومــا،  والتميــز بلــك  يضــااي وينــايه  عمــ   واــي بمســتو  مــن الا  خصوص 
النصــوو والعبــارا،  مــن خــالا الدراســة صــوة اــذا االيتــراي أتبتــهقــد و والتنمــيم   اإلدارةالمعاصــرة يــي مرــاا  األيكــار

 ذا، العالقة. وأيكارا آلرام ومن خالا التفسير المعاصر   المتواترة يي مؤلفا، الفارابي نفس 
منمــر   وأقــد  أاــممــن  اواحــد   يعــد مكــن أنالفــارابي ي دن :توصــله دليهــا الدراســةالتــي الســتنتاجا، ا أاــمومــن 

 على اختالع نمرياتها ويلسفاتها. اإلدارةالمدرسة الكالسيكية يي 

                                                 
 .2009  وُقب  للنلر يي أغسطه 2009تم تسلم البوا يي يبراير  *
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  ة:ــمقدم
ـ ةأليـالتاريلي والوضار   نرازواإل يعد العم  دن لورـم التمـ احقيقي ـ اومؤشـر   أصـالتها أسـاسة منبـع يلراـا و أم 
يزخــــر بالعديــــد مــــن  واإلســــالميوتاريلنــــا العرلــــي   ويــــي تواصــــلها مــــع حافــــراااتهــــا المافــــية دنراز والتطــــور يــــي 

الهــد  التــي  مصــابيايكانــه بوــ    والرامعــة التــي اــذبتها العقيــدة ورلتهــا القــيم العرليــة األصــيلةاللــواخ  الفكريــة 
 على مر العصور. اإلنسانيةسبي   أنار،

 امؤلف ـ و ا كتاب ـ  (187)راا علـى مـد  التـي نلـ أليكـاراوكانـه   واألعـال  اللـواخ  اـذاأحـد  كان الفـارابي
ويي المرـاال،   واستلهاداا من قب  ملتلل العلماء  الوافا من خالا استوضاراا يي ملتلل العلو  األتر
ا مـن طالق ـ ان اإلداريـةاـذا العـالم والفيلسـوع للنمـر يـي مضـامينها  أيكـارا مـن واليو  نستوضر بعض    الملتلفة
مافــيها ذا، توجــ   دلــى حافــراامــن خــالا نمــرة موفــوعية مــن  داليتغيــر  ال األمــةواقــع حــاا اــذا  أنمبــدأ 

 مستقبلي.

ـ  وال حتـى يـي السياسـة  اإلدارةيي مراا علـم  اص  لصتم اوالفارابي لم يكن مؤلف   ـبـ  لـم يكـن عالم   اا متلصص 
الفيلســوع يعــوي االترــاا  أنذلــف   موســوعي ييلســوع :بكــ  بســابة ولكــ  شــموليةدنــ   .مــا يقــ موــدد يــي مرــاا 

م مــن تبلــم مــن االتســا  بقــدر مــا تبلغــ  معريــة العــال    األيــ م بنــو  مــن المعريــة اللــاملة والعريضــة التلصصــي للعــال  
 العالقــةذو    رمــع اللــتا، الفكــر أن يُ غيــر يســيرة صــعبة و  تــ علــى ذلــف يقــد كانــه مهم لنــاء  . و والتلصــ  الضــي 

ومؤلفاتــ    مـوآرااـذا الفيلسـوع التــي دونهـا يـي كتبــ   أيكــارسـطر أ( بـين تنايــا العامـة اإلدارةاســة )الدر اـذا بتلصـ  
 الملتلفة.

 اإلدارةيـي مرـاا  اوخالص ـ  امنمم ـ  ايكري ـ  اجهـد   أوانـا  نمريـة موـددة مـا  دنيمكن القـوا  الدن   واذا يعني
تفسـيراا مـن يـي والتـي اجتهـدنا   اترة ذا، العالقـةالفكريـة المتنـ واإلشـارا، األيكـاراي بعـ   وإنما عند الفارابي 
ا بلغـه دنهـوالتـي نعتقـد   ويلسـفت  لفكـرا دداريـةن اذا الرهد عبارة عن قـراءة إولالتالي ي  متلص  ددار  منمور 

أقـ   علـى أو  المعاصـرة اإلداريـة األيكـارمع عدد كبير من للتنايه بما يؤالها   الكةير من النضم والدقة الليء
بعـ   ورلمـا جـر  الكتابا، الفلسفية عنـد اـذا الفيلسـوع   وافوة يي اذور  ول أصيلة اذور  لها ج أنكتلاع تقدير ا

والتـي تتماتـ  يـي  اـو  بلغتـ  التـي عاصـراا كـان المعاصـرة اإلداريـة المفـردا،التعبيـر عـن بعـ  ن أ ذلف بسـب 
 امزي ـ ر  اتعبيـر   االلغـة كانـه دامم ـ  أنذلـف   ما يي الصـياغة والترسـيد اولكن رلما تلتلل عنها شيئ    البنية والوظيفة

 أويتغيـر  أوذلـف االتفـاق الـذ  قـد يتطـور   التي يقصدونها يـي كالمهـم األشياءيرر  باتفاق المتكلمين بها على 
 .لغى مع مرور الزمنيُ 

يــي اــذا  وتوظيفهــاومصــطلوا، الفــارابي ذا، العالقــة والتــي ســيرر  اســتلدامها  ا،بيــر تع أنونوــن نعتقــد 
 : التي يوفوها الردوا التاليالمراديا، مع موتوااا ووظيفتها يي وا تتمات  الب
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 ( 1جدول )

 مقارنة افتراضية بين تعبيرات الفارابي ذات العالقة ومصطلح اإلدارة المعاصر
 مصطلح اإلدارة المعاصر تعبيرات الفارابي ت
 .القيادة  .الرماسة 1
 .الواجا، النراح وتوقي  األاداع وإشبا  السعادة. 2
 .التنميم )المنممة( .المدينة 3
 .التنميم الريد والناجا والفاع  .المدينة الفافلة 4

 المصدر: دعداد الباحا.

الفامـدة التـي تسـاعد  تكمنالمعاصرة  اإلدارةتعبيرا، و الفارابي مقاب  مصطلوا،  مسميا،ويي استقراء موتو  
 –اإلدار  خـالا قراءتهـا بعـين الباحـا  من –ا يساعد مؤلفات  توظيف   يي أوردااالرامعة التي  األيكاريي توظيل تلف 

 .والتنميمي اإلدار  وتنميراا  صيلهاواستلالو وتقويم وتولي  موتو  تأ استنباط على

والتــي احتــو، علــى ملــكلة  الدراســا، الســابقةمنهريــة البوــا و  دلــى "أوال "لنــاء  علــى ذلــف يقــد تــم التطــرق يــي و 
 اوأخيــر    تــم عمــد دلــى الكــال  بإيرــاز عــن أاميتهــا والمــنهم العلمــي المتبــع ييهــا  وغاياتهــا أاــدايهاو الدراسـة وتســا التها 

  .ومن تم الكال  يي الدراسا، السابقة  دلى حدود البوا ويروف  اإلشارة

مـن خـالا اإلجابـة   اتـ إنراز للفـارابي  شلصـيت  وسـيرت  الذاتيـة و بلـك  ملتصـر يقد خصصـه  يي "تاني ا"أما 
 لتسا ا األام انا: من او الفارابي؟ا نع

ـــى "تالة ـــا"التطـــرق يـــي تـــم  ـــة عنـــد الفـــارابي دل احتـــو، يـــي  دذ  المضـــامين الفكريـــة والفلســـفية اإلداريـــة والتنميمي
 لأليكـاراقتباسـها وتلليصـها وتوليلهـا باعتباراـا موتـو   التي اسـتطا  الباحـا فاءا،مفرداتها على اإلشارا، واإل
 ألجـ  الوقـوع علـى المضـامين اإلداريـة ييهـا  ولمـا يلـد  أغـراي البوـا وأادايـ  ا، العالقة والتنميرا، الفلسفية ذ

  واإلبـــدا التلصـــ  و الهرميـــة والتنمـــيم  و   ةيســـتراتيروالتفكيـــر والر يـــا اال اإلدارةو   والتـــي ااتمـــه بكـــ  مـــن: القيـــادة
 اإلدار .يي موارلة وتللي  الفساد  وآرام 

ا"جاء  اأخير  و   .دليهاستنتاجا، التي توصله االوأام     ولتوفيا خاتمة الدراسةلالاتما "رابع 

 :الدراسات السابقةمنهجية البحث و  -أولا 

 :وتساؤلتها بحثمشكلة ال -1
من غياب وافا للرهد العلمـي والمـنمم مـن  اإلدارةيي مراا  واإلسالميةتعاني ساحة الفكر والتنمير العرلية 
بنـاء نمريـة  أوام حتى يـي توفـيا أو تساتصل  أوترسم  أوتلك   مكن أنالبووث والدراسا، ذا، العالقة التي ي
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تلــف المعتمــدة علــى كتابــا، ومؤلفــا، كــ  مــن   واإلســالميالعرلــي  اإلدار  معرييــة ذا، بعــد تطبيقــي وعملــي للفكــر 
مـن  زمنيـي ذلـف الـ اإلدار  القاممين والممارسـين للنلـاط  أوالعالقة من جهة    ذو  التاريلي الفكر الفلسفي أصواب
الفكــر والتنميــر علــى المبــاد  والقــيم والممارســا،  أوارســة والتطبيــ  مباعتباراــا معتمــدة يــي مرــاا الم  أخــر   جهــة  

صـي  لتأ اعتمـاد مةـ  اـذا الدراسـا، سـعي  انلفـاي يـي توجـ  البـاحةين ال دلـىالسب  يي ذلف  دورلما يعو  .اإلسالمية
ــ  المعريــة المســتنبطة مــن خــالا تلــف الكتابــا،  مكــن أنرغم مــن وجــود زخــم مكتبــي لمؤلفــا، وملطوبــا، يعلــى ال

 توجها،. ال المة  اذ اواري   ال  ومنه اتر   اتكون منبع  

ـــ اإلشـــكاليةبهـــذا  األمـــرولقـــدر تعلـــ   لـــكلة البوـــا التـــي يســـعى منهـــا ولمســـتو  م االمعرييـــة النمريـــة وانطالق 
أن  يرــدرالعالقــة لفيلســوع مةــ  الفــارابي   الوقــوع عنــداا مــن خــالا تناولــ  للنتــاف الفكــر  والفلســفي ذلمعالرتهــا و 

 ا:ءتسان
  يي اذا المراا اوافو   اعلمي   ايعد رايد   مكن أنوافا عند الفارابي ي ددار  تنمير  أوا  انا  يكر  -أ

 اي؟ ما ببيعتها؟ ما حرمها؟ ما  السياسية واالجتماعية ويلسفتها المسام من خالا كتابات  يي 

عم  تاريلي  دلى اإلدارةالمعاصرة يي ميدان  األيكار أوالنمريا،  أوع  الكتابا، ب تأصي ا  يمكن  -ب
تم تللي   دذااي العالقة التي يمكن تبنيها ييما  ما  اكان اذا وارد   وإذا  الفارابي؟ دلى إن يص  بزم
 ؟اذا الرواب  الفكرية والتاريليةوجود 

 اإلدارةالفارابي يي مراا نمرية تنميمية يمكن تللي  وتصنيل كتابا،  أوأ  مدرسة يكرية  دلى -ف
 ؟دليها

 :البحث أهداف  -2
ســيما تلــف التـــي   يــي كتابــا، الفـــارابي اإلداريــة األيكـــاريوــ  وتلــلي   دلــىتســعى صــفوا، اــذا البوـــا 

بوــ  مــن الكتــ   والتــي تعــد "رســالة يــي السياســة"و "السياســة المدنيــة"و "المدينــة الفافــلة أاــ  آراء" تها كتــ تضــمن
بالسياســـة  المرتبطـــةالعامـــة ومضـــامينها  اإلدارةالمتعلقـــة بفلســـفة و الملتلفـــة  اإلداريـــة يكـــاراألالتـــي تعـــالم  األساســـية
بنـاء المزيـد مـن  دلـىاـذا البوـا يسـعى يـإن  وغيراـا. لـذلف  ةيستراتيراال واإلدارة  ونمرية القيادة  والوكومة  العامة

 كمســعى امــة باالعتمــاد علــى مؤلفــا، الفــارابيالع اإلدارةســيما يــي الميــدان الفلســفي والفكــر  لعلــم   التــراكم العلمــي
 شاملة. دسالمية دداريةبناء نمرية يي  المساامة ألج 

مـن  الفيلسـوععنـد اـذا  اإلدارةالبوـا الوقـوع المباشـر علـى موتـو  التنميـر الفكـر  لعلـم  أاداعمن  كما دن
ـ دبـراززيـادة علـى   خـالا بعـ  مؤلفاتـ  ذا، العالقـة   النمريـة المعاصـرة لهـذا العلــم سـهألل اماايتهــا وببيعتهـا ويق 

الفلسـفية والنمريـة مـع مـا اـو معاصـر منهـا يــي  األيكـاربعـد تلــف  أوالقيـا  بوكـم موفـوعي علـى مـد  قـرب  ألجـ 
 الكتابا، والبووث ذا، العالقة.
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 :البحث أهمية -3

لعلمية اوتاريلها يي المراال،  األمةاكتلاع المزيد من القيم العلمية والنمريا، الفكرية يي تراث  -أ
يلد  واقع  مكن أنولما يساام يي بناء المزيد من التراكم العلمي والمعريي الذ  ي  المتلصصةوالعملية 
 ييها. العلمية المتلصصةالتنمية 

يي ملتلل  تأتيرات اذا الفيلسوع ويلسفت  وعم  دراست  وجلي   أاميةاذا الدراسة من خالا  أاميةتبرز  -ب
 سمي بالمعلم الةاني.حتى  اإلنسانيةالمعرية  أصناع

  العامة اإلدارةوالنمريا، التي يمكن اكتلايها ووصفها وتوليلها ومعالرتها يي ميدان  األيكارمترتبة على  أامية -ف
  يمكن االستفادة منها يي حق  االختصاو اإلسال يي  اإلدارةمعريية يي مراا نمرية  بإفايةولما يسما 
 .الميدانتطور اذا  يي اسعي   اإلسالمية اإلداريةاو ببناء النمرية الران  النمر  الل دتراءولما يساام يي 

 العلمي للبحث: المنهج -4

يي اعتماداـا علـى الكتابـا، التاريليـة ذا، المضـامين الفكريـة والفلسـفية علـى المـنهم التـاريلي  ،الدراساتقو  
لـذلف جـاء، اـذا الدراسـة   مرـااوالرجـو  دلـى المسـا المكتبـي المفيـد يـي اـذا ال يي معالرة وتولي  تلـف المضـامين

مـن  اإلداريـةذا، الداللـة  واأليكـاري يـي الوقـوع علـى ببيعـة وموتـو  الـر   من المنهم التاريلي التأصـيل اانطالق  
 .أكاديمية دداريةقراءة تلف المضامين بعين  دعادةخالا 

 حدود البحث: -5

  اي نتاجـا، ومؤلفـا، الفـارابي ذا، العالقـة ن الودود النمرية والفلسفيةإ  لذلف يالبوا معني بأيكار الفارابي
يـا، وأيكـار نماذف ونمر  نأالودود التطبيقية والميدانية ينعتقد  أماوأيكارا التي يمكن توظيفها يي اذا المراا؛  ا  وآرا

تصـلا يـي ميـدان اإلدارة العامـة بمؤسسـاتها ومنمماتهــا  البوـاتلصــ  مضـامينها يـي مرـاا  الفـارابي التـي تناولنـا
 لفة يي البيئة العرلية اإلسالمية بلك  خاو.الملت

 فروض البحث: -6

  التــي مــآرا خــالا ومــن –بفكــرا  أنــتمييلســوينا الفــارابي  دندلــى ايتــراي رمــيه مفــادا:  تســتند الدراســة باألســاس
ــ – مؤلفاتــ  ذا، العالقــة تضــمنتها ؛ اــذا االيتــراي العــا  ينســو  علــم اإلدارة وافــوة ومقومــا، جليــة لمبــاد ا أسس 
ــ علــى ــ اجميــع المرــاال، يــي المضــامين اإلداريــة التــي ســيتم اإلشــارة دليهــا الحق   ايــي اــذا البوــا  واــذا يعنــي ايتراف 

؛ وذلـف مـن خـالا ومقومـا، اإلدارة يـي اإلسـال  لمبـاد  وأسـه ادسـالمي   اويكـر   ةقد  يلسـفدن   وللك  مودد وخاو:
ة واألمراء والللفاء الذين عاصرام أو سـمع عـنهم مـن ك  من الملاادا، التطبيقية والممارسا، الفعلية ألعماا الوال

 جهة  واالستنتاجا، الفكرية التوليلية التي استنبطها من منهم وعقيدة اإلسال  وفوابط  من جهة أخر .
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 الدراسات السابقة: -7
ر  على الرغم من الكم الهام  مـن الكتابـا، والمؤلفـا، والبوـوث التـي ااتمـه بالفـارابي ومـا قدمـ  مـن نتـاف يكـ

 بالتوديـد الكتابا، ذا، العالقـة تتعلـ   يإن بميدان البوا األمردنساني تر  يي ملتلل التلصصا،  ولقدر تعل  
اــذا الكتابـا، اــي   وحتـى اإلداريـةالعلــو   األقـرب لميـدانباعتباراـا الميــدان   تهــا المتنوعـةومراالبالفلسـفة السياسـية 

 اا وتلليصها.حصر  اصع  جد  يبويا   من السعة والةراء والكةرة

أو بالفلســفة اإلداريــة عنــد اــذا الفيلســوع اــي نــادرة لدقيقــة والوافــوة المرتبطــة بــالفكر الكتابــا، ايــإن  مــع ذلــف
 الـادارة بلـك  وافـا مرتبط ـ افـوع  عنوان مستق  يوم  بين بيات  مو  أ  اآلنيوجد حتى  الدن     ونون نعتقداجد  

اـــي األولـــى مـــن نوعهـــا يـــي تصـــدراا وتبنيهـــا لعنـــوان  -ااجتهـــاد  –ة مـــع نتاجـــا، الفـــارابي  ورلمـــا تكـــون اـــذا الدراســـ
 ها الملتلفة عند الفارابي.اتعو متلص  مستق  لميدان اإلدارة وموف

مــن اــذا الميــدان  مــن خــالا  األقــربمــن الدراســا، والبوــوث اــي  اكبيــر   اانــا  عــدد  يــإن  علــى الــرغم مــن ذلــف
 توظيـــل دلـــى  ســـعى الباحـــا اإلدارةصصـــة يـــي مرـــاا وافـــوة ومتل موفـــوعا،ســـطراا أمعالرتهـــا ولـــين تنايـــا 
 كان من أشهراا وأقـدمها دراسـة "بنعبـد العـالي"البوا وغايات   ورلما  أغراييي سبي   ل بعضها  مما استطا  تناو 

بوــا الــدبلو  العــالي يــي الفلســفة الــذ  حمــ  عنــوان "الفلســفة السياســية عنــد الفــارابي" والــذ  احتــو  علــى مضــامين 
  يي مراا بوة .وافوة المعالم استفاد منها الباحا  اريةدد موفوعا،و 

"صـقر" واحــد  ـمؤلـل "نمريــة الدولـة عنــد الفـارابي: دراسـة توليليــة تأصـيلية لفلســفة الفـارابي السياسـية" لــ كمـا دن
 مـن والتـي اسـتطا  الباحـا توظيـل بعـ العامة  اإلدارةمن المؤلفا، المهمة القريبة من اذا المراا  ولالذا، علم 

 ها يي أدبيا، اذا الدراسة.موفوعات

المنلــورة يــي مرلــة  باإلفــاية دلــى ذلــف كانــه دراســة "صــالا": "السياســة الفارابيــة وآراء أاــ  المدينــة الفافــلة"
"آياق عرلية" واحدة من الدراسا، المهمة التي احتو، مضامين يي يلسفة اإلدارة بين تنايااا بلـك  جلـي  اسـتةمراا 

 اع بوة .يي توقي  أادالباحا 

ترــدر اإلشــارة دلــى أن المؤلفــا، التــي تناولــه يلســفة الفــارابي وأيكــارا الســيما السياســية منهــا  إنــ ي اأخيــر  
ولكن مـع ذلـف يبقـى اسـتلالو الموتـو    العامة اي واسعة االنتلار اإلدارةلمراا  األقربباعتباراا الميدان 

توظيفهــا يـي مرــاا راسـا، اــي مـا اســتطا  الباحـا اا مهمـة ليســه بالسـهلة  واــذا الدأســطر بـين تنايـا  اإلدار  
  بوة  اذا.

 الفارابي من هو؟ -ثانياا
نصـر( وقـد اختلفـوا بعـد ذلـف  أبـي) ملقـ  بــ نـ أاسم الفارابي او)مومـد( و  دنقي : ال خالع بين المؤرخين يي 
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مـد بـن مومـد بـن نصـر مو أبـو: نـ أ( يـي 100 )ابن خلكـان: أورداما  واألرجا  (292: 1989  يي نسب  )الزياد 
 870ولــد عــا    "تركســتان" بــإقليم "يــاراب"يــي واليــة  "وســيم"بلــدة  دلــىوزلــم الملــهور بالفــارابي نســبة أبرخــان بــن 
 تركية. وأ يارسي  أص من  اعسكري   اب يعم  قامد  أاررية من 

وقيـ    اـو شـابو  :قيـ   حتـى دخـ  العـراق اإلسـال تنقـ  يـي بـالد  دذ  باألسـفارا كان الفارابي منذ صباا مولع  
يلم يي دراسـت  بـالمنط   أنويي بغداد استطا  الفارابي  .(239: 1975 )شرع ومومد من عمرا األرلعينواو يي 

 (.9: 1977 العزيز )عبد من لغة أكةر دجادةتمكن من ن  أكما   والنوو والفلسفة والموسيقى والريافيا، والعلو 

  مصـر دلـىتـم سـاير بعـداا   اللـا  دلـىجتماعيـة مـن بغـداد السياسـية واال األحـواابسـب  سـوء بعـد ذلـف انتق  
لـ  العطـاء لمـا  وأجـزاويادتـ   أكـر الـذ    (293: 1989  )الزيـاد  حلـ  حافـرة سـيل الدولـة الومـداني دلىوعاد 

  يعـي  بتـرع أنريـ   وسـرعان مـا  مـاا أولكـن الفـارابي الفيلسـوع الزااـد لـم يكتـرث برـاا   رأ  من  العلم الغزيـر
 (.10: 1977  العزيز )عبد دراام كان ينفقها يي وجوا معاش  بأرلعةى ياكتف

ــ ــ  يعــرع الكةيــر عــن حياتــ  ا الوعموم   التأمــ وقــل حياتــ  علــى   الســكينة والهــدوء دلــىا يللــد يقــد كــان شلص 
 (.288: 1983 وآخرون )كام   ز  المتصوية األمر آخريي  ارتد تم الومداني  األميربم  م  الفلسفي يست

 –ارريـة  399وذلـف يـي ديسـمبر سـنة   سيل الدولـة األميرالفارابي يي دمل  واو مساير يي صوبة تويي 
ولــ  مــن العمــر تمــانين   التصــوع وصــلى عليــ  يــي بعــ  خاصــت  أاــ ز  لــبه  أميــرا أنويــرو    ميالديــة 950
 سنة.

بــدأ شــباب   .العزلــة والهــدوءوالنمــر ويــؤتر  التأمــ  دلــىيميــ   كــان رجــال  نــ  أ يوقفنــا يــي حيــاة الفــارابي ظهــر مــاأو 
  زوجـة وال أبنـاءعاش وحيدا بال مـاا وال  .(48: 1973  أمين) اوختم حيات  متصوي    اا وقضى كهولت  متفنن  متفلسف  
(  حتــى 15: 1977 العزيـز   المتنوعـة )عبـدالتـي كانـه بوــ  بوـر عـذب مـن العلــو   وكتبـ  أيكــاراتـر العـي  بـين آو 
نصـر الفـارابي  أبـوامـا  اإلسـال واتنان يـي   وأرسطو أيالبون واما  اإلسال منهم قب  اتنان   أرلعةالوكماء  ندقي  
ــ حــد بعيــد يلــم دلــىالفــارابي كــان واســع الةقايــة  أنذلــف   (294: 1989 علــي بــن ســينا )الزيــاد   وأبــو ا مــن يــد  علم 

د ق ـلتـي ذكراـا المؤرخـون والتـي يُ ومـن العنـاوين ا دليناولنا يي كتب  التي وصله   وأللولر  يي   دال ن االعلو  يي زم
الكةيـــر منهـــا بـــرااين ســـابعة علـــى تضـــلع  يـــي علـــو  اللســـان والريافـــيا، والكيميـــاء والعلـــو  العســـكرية والموســـيقى 

اـذا الرجـ   دن "ابـن سـبعين" عنـ قـاا  أنيـال عرـ    واألخـالقوالطبيعيا، والعلم المدني والفقـ  والمنطـ  والسياسـة 
اســتو  لقــ  المعلــم يقــد ولــذلف   غيــر واــو الفيلســوع ييهــا ال  ذكــرام للعلــو  القديمــةأو   اإلســال يهــم يالســفة أاــو 

 (.241: 1975 الةاني )شرع ومومد

 :عند الفارابي اإلداريةالمضامين  -ثالثاا
منهــا  ال  قلــي اعــدد   إنيــ  كمــا ســب  القــوا اكتاب ــ (187)ويلســفت  يــي  أيكــاراالفــارابي قــد نلــر  نأعلــى الــرغم مــن 
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ــــ واــــي تلــــف المتعلقــــة بالفلســــفة السياســــية واالجتماعيــــة منهــــا  بوةنــــا اــــذا أغــــرايلــــد  ي مكــــن أني ويــــذكر   اعموم 
المدينـة  آراء"الفارابي السياسية تنوصر يي مؤلفين يقـ  لـ  امـا: كتـاب  وأيكارونمريا،  آراءأن غالبية  "الليرواني"

الباحــا بمــا يــتالء  وتوجهــا،  اعتمــدولقــد  .(93: 1958)الفــاخور  والرــر   "السياســا، المدنيــة"كتــاب و   "الفافــلة
ــ مــن   ي"رســالة يــي السياســة اللــرعية" كمــا يســمى أو "رســالة يــي السياســة"ا علــى كتــاب الفــارابي اــذا الدراســة أيض 

لــذلف يقــد تــم   الفكــر والفلســفة السياســية ومضــامينها دلـىتكــون  اقــرب مــا اإلدارةويلســفة  اإلدار  الفكــر  نأالمعـروع 
  زيـادة علـى بعـ  المصـادر التـي عالقة مباشرة بسياق البوا ومنهر  ذا، انهأل أساسيبلك    اذا الكتاعتماد 

المعريــة المترتبــة بلصــوو الفكــر  تأصــي يــي  أشــار، دلــى مؤلفــا، أخــر  ذا، عالقــة مباشــرة بموفــو  البوــا 
 تلف المضامين واأليكار بالنقاط اآلتية: أام دلى اإلشارةويمكن   عند الفارابي اإلدار  

 :ادةـالقي -1
يــن  باعتباراــا  المفــاايم المتعلقــة بالقيـادةتلـف اــي  "نصـر أبــو"ا عنــد وفـوح   اإلداريــة األيكــار أكةـررلمـا كانــه 

 كــــ  تنمـــيم  وال تقـــو  المنممــــا، دال بوجـــود القــــادة أســـاس اــــي"القيـــادة" اــــذا الوظيفـــة إن يـــ يـــي اآلخــــرين. التـــأتير
(Mondy & Premeaux, 1995: 90). 

ن مــن أ وفــرورة القيــادة يعتقــد الفــارابي بأاميــةيفيمــا يتعلــ    موفــو  القيــادة مــن زوايــا متعــددةيتنــاوا الفــارابي 
 أورمـيه المدينـة  أناي وظيفة الرماسـة )القيـادة(. ذلـف خطرا  وأكبرااوظامل المدينة الفافلة )التنميم الناجا(  أام

ــا دنمــاقامــداا  الــذ  تتوقــ  ييــ  جميــع معــاني  األعلــى  واــو المةــ التــي يقــل علــى رأســها  اــو منبــع الســلطا، العلي
يمكن للمدينـة يـي نمـر  ال دذ  (30: )وايي (65: 2001 الكماا واو مصدر حياة المدينة ودعامة تنميمها )الوسن

كـان  األواانتقـادا  دنحتـى   (85: 1997 العـالي اـي لـم تلضـع لقيـادة )بنعبـد دذاتكون صـالوة عادلـة  أنالفارابي 
ملتلـل ييمـا يتعلـ  بالمدينـة  واألمـر. رءوسرمـيه ييهـا وال مـ ال (92: 1994 ا: )الفـارابينهـدللمدينة الرماعيـة اـي 

لـى مـن يوجـ  النـاس نوـو الـرأ  إوتنمـيم و  ددارة دلى(: توتاف 85: 1997 العالي على حد قوا )بنعبد ألنهاالفافلة 
مهمـا كـان  (التنمـيم)أ    األمـة أونـة والملكا، يي المدي األيعاايتأتى ذلف بقيادة تمكن تلف  وإنما  والعم  الصام 
  حرم  أو ببيعت .

يرـ  دنـ   دذ  وشرط الز  ساب  حتى على وجود المدينة )التنميم( ذاتهـا أمرالقيادة  ندلى أكما يلير الفارابي 
يكـون  :(96: 1959  ن رميه المدينـة علـى حـد قـوا )الفـارابيأو   شبه  بالقل  أويكون ييها عضو رميه سماا  أن
 .ومكونات  يبنى التنميم أن. أ  وأجزا ااتوص  المدينة  أنتم يكون او السب  يي  ال  أو او 

 دلـى وأرجعهـاالنمريـة للقيـادة  األصواالفالسفة الذين يسروا  أواالفارابي او  نأنعتقد  اأيض  ويي مراا القيادة 
تركـــز  دذ  نمريـــة الســـلوكيةيقابـــ  يـــي الدراســـا، المعاصـــرة نمريـــة الســـما، وال واـــو مـــا  مكتســـبة أوعوامـــ  يطريـــة 
ـــالســـما، والعوامـــ  التـــي ترعـــ  أبـــرز  علـــى األولـــىالنمريـــة  النمريـــة الةانيـــة يتوـــدد  أمـــا  دون غيـــرام قـــادة اأشلاص 
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 . "Robbins, 1994: 496" للقيادة الفاعلة تباعهااالتصريا، الواج  

يكــون  أنحــداما أ  ن بلــيئينتكــو  دنمــاالرماســة  دن( بمــا اــو نصــ : 1: 1959  ولهــذا اللــأن ينــاق  )الفــارابي
لـيه يـي وسـع كـ  دنسـان أن دنـ   ولـذلف يلـير الفـارابي: .اإلراديـةوالةـاني بالهيئـة والملكـة   لهـا ابـالفطرة والطبـع معـد  

ــ ــا(  الن الر ســاء ليســوا كــذلف بــاإلرادة يقــ   ولكــنهم قــادة بــالطبع والملكــا، التــي يوملونهــا ا)قامــد   ايكــون رميس   أيض 
 .(75: 1989)صقر  

والرياسـة تكـون وتوصـ  يهو القامـ :   األمريي بداية  نمرية السما، أنصارالفارابي كان من  أنونون نعتقد 
القامـد  ،العناصر التـي وفـعها لصـفا دنب    وليه اذا وحس . (101: 1959  لمن يطر بالطبع عليها )الفارابي

كــ  عضــو مــن  نأيــر  ييلســوينا  دذ  الفطــرة والطبــع دلــىقــرب منهــا أواــي   ســما، بمعنــى الكلمــة أواــي صــفا، 
 عضــو ييهــا أو دنســان أكمــ رمــيه المدينــة اــو  دنبــ    اـلهــ ايكــون رميس ــ  أنيصــلا  المدينــة الفافــلة ال أعضــاء

: 1959  تي )الفــــارابياللصــــام  يقــــد حــــدداا الفــــارابي بــــاآل أواــــذا الصــــفا،  أمــــا .(260: 1975  )شــــرع ومومــــد
105):  
 .األعضاءيكون تا   أن -أ
 .ل يقاا  بالطبع جيد الفهم والتصور لك  مايكون  أن -ب
 .ظ لما يراا ولما يسمع  ولما يدرك يكون جيد الوف أن -ف
 .ايكون جيد الفطنة ذكي   أن -د
 ك  ما يضمرا. دبانةلسان  على  يؤتي   يكون حسن العبارة أن  -ا

 .ل  امنقاد    ا للتعليم واالستفادةيكون موب   أن -و
 روب والمنكوح.يكون غير شرا على المأكوا والمل أن -ز

 .وأال ا للكرا مبغض   وأال ا للصدق يكون موب   دن -ح
 للكرامة. ايكون كبير النفه موب   دن -ط

 الدنيا اينة عندا. أغراييكون الدرام والدينار وسامر  أن - 
 .وأالهماا للرور والملم ومبغض   وأال ا للعدا يكون بالطبع موب   أن - 
 يفع . أن بغين  ينأ الذ  ير   الليءيكون قو  العزيمة على أن  -ا

والنــاس الــذين   المدينــة الفافــلة أيــرادوالتــي بهــم تتوقــ  الســعادة وينالهــا  األيافــ اــذا اــي صــفا، الر ســاء 
الفافـــلة  األمـــةمـــة يتلـــف اـــي أ ن كـــانواإو   واألخيـــار والســـعداء ن و الفافـــلرميه اـــم النـــاس لـــيـــدبرون برماســـة اـــذا ا

مــن قبــ   األاــداعقيــادة الفاعلــة والتــي بهــا تتوقــ  وتنرــز اــذا اــي صــفا، ال نأبمــا معنــاا  ( 68: 1994  )الفـارابي
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ـ أو يـدارون توـه لـواء اـذا القيـادة اـمالذين يعملون  واأليراد  التنميم الذ  يرأسون  والتنمـيم   االنـاس النـاجوون حتم 
 او التنميم الناجا والفاع  . يرأس الذ  

  األوقـا،قهـا يـي شـل  مـا يـي وقـه مـن سما، من الصع  توقال أوصفا، ال امة  اذ نأالفارابي  وإلدرا 
اللـرامع والسـنن  أخـذ، األوقـا،يوجد مةل  يي وقه مـن  ال أنن اتف  إ( بالقوا: و 107: 1959  )الفارابي أشاريقد 

ــنــ  أ . واــذا يعنــيوأمةالــ التــي شــرعها اــذا الــرميه  تلــف التصــريا،   النمريــة الةانيــة مــن نمريــا، القيــادة دور  يفع 
 دلـىالمعـايير السـلوكية منهـا  دلـىاـي أقـرب  دراديـةوفـع شـروط عمـ  علـى  نـ أ أ   يادة الفاعلةللق تباعهااالواج  

 (107: 1959)الفارابي   اي:   تلف(78: 1989صقر  السما، أو اللصام  )
 .ايكون حكيم   أن -أ
 .األولون لللرامع التي دبراا  ايكون حايم   أن -ب
 يي اللريعة.يوفظ عن السلل  يكون ل  جودة االستنباط ييما ال أن -ف

 األمورالوافرة من  األوقا،يعرع يي وقه من  أنر ية وقوة استنباط لما سبيل  و يكون ل  جودة  أن -د
 .األولون يسير بها  أنوالووادث التي تودث مما ليه سبيلها 

 .نبطه بعدام ممن احتذ  ييها حذوامالتي است وإلى األولينشرامع  دلىللقوا  درشاديكون ل  جودة  أن -ا
 .الورب أعماابا، ببدن  يي مباشرة ون ل  جودة تيك أن -و

أ  الذين   الر ساء الةواني على القادة الذين يتمتعون بهذا الصفا، أوتسمية الرميه الةاني  هأبلقولقد 
يـي الكـال   األخـر  يـي مؤلفاتـ   ا  ولقـد أسـه  وأبنـ  الفـارابي الحق ـ ينطلقون من النمرية السـلوكية يـي القيـادة

 "رســالة يــي السياســة اللــرعية"خصــ  يــي مؤلفــ   دذالســلوكية الالزمــة لهــذا القيــادة   ليــا،باآلعــن التفصــي  
   وييمـا ينبغـي أن مـمـع أكفا ييما ينبغي أن يستعمل  المرء مع ر ساءا  وييما ينبغي للمـرء أن يسـتعمل  ال  يصو 

ادة الفاعلـة والناجوـة ك  ذلف يي سبي  خل  ولناء القيـ (76-67: 2003يستعمل  مع من او دون  )الفارابي  
 . كان ايي التنميم أي  

ــالمهمــة ييمــا يلــ  مفهــو  القيــادة عنــد الفــارابي  اإلشــارا،ومــن  بــاختالع مســتويا، القيــادة  ديمانــ اــو  اأيض 
اـو مـرتب  بتصـورا عـن  وكـذلف مـا  األمةـ صـعولة وجـود القامـد ب بإيمانـ اـو مـرتب   ورلما كان لـذلف مـا  وياعليتها
 دنـ  (66: 1994  نصـر بـالقوا: )الفـارابي أبـويلـير  دذ  دينـة الفافـلة )التنمـيم النـاجا والفاعـ (هرمـي للماللك  ال

ومـن لـم   التـي يريـداا األشـياءيومـ  غيـرا علـى  أن دنسانوليه يي قوة ك    يرشد غيرا أن دنسانليه يي قوة ك  
 أنلـ  القـدرة علـى  دنمـاوكـان   مل  ييـ يستع أنوال  أصال   األشياءمن  ءنه  غيرا نوو شييُ  أنيكن ل  القدرة على 

ـمبـ  يكـون   شـيءوال يـي  ال  أصـ الم يكن اذا رميس    دلي يرشد ما  اأبد  يفع   . ومـن كانـه ءويـي كـ  شـي اأبـد   ارءوس 
علـى الـذ  لـيه  اللـيءيسـتعمل  ييـ  يهـو رمـيه يـي ذلـف  أومـا ويوملـ  عليـ   ءشي دلىيرشد غيرا  أنل  قوة على 
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أن يـنه   علـى تم كانـه لـ  قـدرة  وعلم  يعل  دلي رشد أ دذاولكن كان   من تلقاء نفس  لليءأن يفع  ذلف ايمكن  
ـ  ويسـتعمل  ييـ  دليـ رشـد أالـذ  علمـ  و  غيرا نوو ذلف اللـيء ـوم دنسـانعلـى  اكـان اـذا رميس   دنسـانمـن قبـ   ارءوس 

ـ  آخر ـ ال  أو  اوالرميه قد يكون رميس   دنسـاناـو  ويـرأس دنسـاناـو الـذ  يرأسـ   يـالرميه الةـاني  اتاني ـ اوقـد يكـون رميس 
 .دنسان يرأس  أن أصالُ شيء  يوتاف وال يي او الذ  ال اإلبالقعلى  األواوالرميه   آخر

يـي أحـد  ولذلف يقسم الفارابي القيادة دلى مرات  تالث  العليـا تلـف التـي تصـدر األوامـر وال تتلقااـا مـن
  والدنيا تلف التي تتلقى األوامر وحس   نفس  الوقهيي ر التنميم  والوسطى تلف التي تتلقى وتصدر األوام

  واـذا التقسـيم (2يي مراا نمرية التنميم والقيادة  انمـر اللـك  ) الكتابا، المعاصرةيتف  مع أحدث واذا 
يــي تنميمـــ   أن األيــرادو لــذلف   ةالوافــا لمســتويا، القيــادة نــراا يتكــرر بلــك  مــتالز  كلمــا اســتدعه الفكــر 

: 2003نــ  يــي كــ  تنمــيم البــد مــن وجــود اــذا الرتــ  )الفــارابي  أون  و رءوســوم وأكفــاءر ســاء يقســمون دلــى 
60). 

 :ةيستراتيجال والرؤيا التفكيرو  اإلدارة في -2
بالقــدرا، التصــورية المرتبطــة بموفــو  القيــادة اــي تلــف الصــفة المرتبطــة  موفــوعا،ال أكةــررلمــا تكــون مــن 
 تعــد بوــ  والتــي ةيســتراتيراالالر يــة  دنهــا  لتوديــد اللــك  المطلــوب ييــ  للــزمن لعمــ  المســتقبليواالستلــرايية يــي ا

 .(Kerin et.al,: 1990: 240) دةالقيا أساس

 أخــر  واــو مــن جهــة   خاصــة يهــو مــن جهــة مــرتب  بصــفا، القامــد ةكانــولهــذا الموفــو  عنــد الفــارابي م
اــو الــذ  اســتكمله قــوة المتليلــة عنــدا عنــد الفــارابي  األوايــالرميه لرانــ  الميتــاييزيقي مــن يلســفت   متعلــ  با

يبلـم السـعادة القصـو   أن اإلنسـانكان القصد من وجـود  يإذا  (268: 1985 )آا ياسين بالطبع غاية الكماا
 األشياءيعلم  أنتم يوتاف بعد ذلف   ويرعلها غايت  ونص  عيني  ال  أو يعلم السعادة  أنبلوغها  دلىن  يوتاف إي

واـذا يعنـي:   (65: 1994  )الفارابي األعماايعم  تلف  أنتم   يناا بها السعادة يعملها حتى أنالتي ينبغي 
ا دامم ــ  اــذا ن تكــون أو   والغايــا، بدقــة األاــداعتوديــد  ال  أو يوتــاف لبلوغــ    ســعى لــ توقيــ  النرــاح الــذ  يُ  دن

اعلـة التـي ينبغـي الف واآلليـا،يعلـم الوسـام   أنتم يوتاف بعد ذلـف    سيءو مر حافرة يي ذان القامد ويي ذان 
 ابــ  يرــ  تبنيهــا واعتماداــا منهر ــ   ذلــف يوال يكفــ  والغايــا، األاــداعتلــف  دلــىبهــا حتــى يــتم الوصــوا  األخــذ
ليــتم  امفتوح ــ  اوايق ــ  اواســع   اذاني ــ  اوكــ  اــذا يتطلــ  حضــور    وقراراتــ  وأعمالــ ســلوكيا، القامــد يــي جميــع  اعملي ــ 

اللــك   منطقــي لفكــرة الفــارابي اــذا يــين يتصــور التسلســ  الويمكــن للباحــا أ توقيــ  تلــف الــر   والتصــورا،.
 اآلتي:
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 دعداد الباحا.من المصدر: 

 ( العالقة بين نجاح المنظمة وأهدافها ووسائلها1الشكل )
نمــر  علــى مضــامينها ذا، البعــد  بإســقاطمــا قمنــا  دذا ةيســتراتيراالالر يــا  ال  ديعنــي  اــذا ال نأونوــن نعتقــد 

ذلــف أن   خــذين باالعتبــار التراكمــا، النمريــة العلميــة والتطبيقيــة العمليــة يــي اــذا المرــااآالمســتقبلي  يســتراتيراال
 أنرميسـها قبـ   عقـ والمدينة الفافلة )التنمـيم النـاجا( موجـودة يـي   رأ  صام  :ال  أصالسياسة عند الفارابي اي 
الفـارابي يـي كتابـ   يلـير( دذ 87: 1997  )بنعبد العـاليشيء  دنها برنامم وتلطي  قب  ك   يتوجد كواقع اجتماع

ينـاا  أنيرسـمها للرميـع واـو يلـتمه مـا يرسـم مـن ذلـف  وأيعـاا آراءمن واجبـا، رمـيه الدولـة تقـديم  نأدلى )الملة( 
  او وك  من توه رماست  السعادة القصو .

قسـم الفـارابي الر سـاء يـي  دذ  يي كتاب  )يصوا منتزعة( يالموفو  ا ا عندا يي اذاوفوح   األكةر واإلشارة
ودون اـذا الـرميه مـن   تلـف الغايـة دلـىمن ل  غاية ور ية وافـوة يسـتنب  بهمـا جميـع مـا يوصـ   دلىذلف الكتاب 

اـؤالء مـن  ودون   ولكن ال تكون ل  ر ية كاملة يويى بها جميع ما ينـاا بـ  تلـف الغايـة  تلي  الغاية من تلقاء نفس 
ولــذلف يمكــن تصــور مراتــ  القيــادة عنــد الفــارابي ييمــا يتعلــ   (.74: 1997 ال غايــة عنــدا وال ر يــة )بنعبــد العــالي

 تي:ية باآلستراتيرباإلدارة اال

 
 الباحا. دعدادمن المصدر: 

 ( مستويات اإلدارة اإلستراتجية عند الفارابي2الشكل )

 من يمتلك غاية ورؤية استراتيجية

من يعرف الغاية وال يملك 
 اإلدارة الوسطى رؤية استراتيجية

 اإلدارة الدنيا من ال يمتلك غاية وال رؤية س فقطءومر

اإلدارة 
 العليا

 رئيس ليس فوقه رئيس

 سءورئيس ومر

المنظمة نجاح  

 معرفة وتحديد األهداف

الالزمة لتحقيق  والمتطلبات معرفة وتحديد اآلليات والوسائل
 تلك األهداف

الوسائل دائما في ذهن القائد والتابعينو اآلليات حضور تلك األهداف و   

ستلزمي   
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العـا   اإلبـارذلـف   ولـين الر يـا (الرسـالة)بـين الغايـة لعق  الذ  كان يومل  الفـارابي الـذ  ميـز بـ  ا أعمم ماي
القـــرن  أعتــاباــذا المفـــاايم التــي لــم تمهــر صـــراحة حتــى دخولنــا  اا وســلوكهما الــذ  يوكــم وجــود المنممـــة وقامــد

يهـ  وصـ  التنمـيم المؤسسـاتي يـي دولـة  ...ةيسـتراتيراال اإلدارة: ميـدان دبار ما ندعوا اليو الواد  والعلرين يي 
اـو يـي  مـن  أ اـو مرـرد صـدية مـن تطـاب  الكـال ؟  أ والتنميمـي؟  اإلدار  اـذا الدرجـة مـن الـوعي  دلى اإلسال 

 ؟!اكون  ييلسوي  بييوي العق  الفعاا الذ  امتلك  الفارابي 

 في الهرمية والتنظيم: -3
انقسا  المنممـة دلـى مسـتويا، ارميـة )ايراركيـة( تفصـ  بـين من األمور التي ال لبه ييها يي مراا اإلدارة اي 

مرات  اإلدارة ومراكزاا الملتلفة داخ  المنممة  وتلير المصادر دلى أن أوا من جاء بهـذا المفهـو  والمضـمون بلـك  
وافـوة يكريـة وتاريليـة  لهـذا المبـدأ كمـا نعتقـد أصـوال   لكـنالبيروقرابـي   يـي أنموذجـ  "يبرماكه و "دقي  وصريا او 

ـ م ينا المسلعند ييلسو   ايباإلفـاية دلـى اإلشـارة الصـريوة والمباشـرة والدقيقـة لهـذا المضـمون يـي كتاباتـ   يقـد أشـار أيض 
 ليات  ونماذج .آدلى المصادر واألسه النمرية والفلسفية لذلف الترتي  الهرمي و 

  عليهــا اتــأدبو التــي  اآلدابلوســ  و  أالهــار ط ــمراتــ  المدينــة تتفافــ  بوســ  ي   نأ دلــىيلــير الفــارابي بــالن  
مرتبـة خدمـة  دمـامـن كـ  بامفـة يـي المرتبـة التـي اـي اسـتيهال   وذلـف  دنسـانوالرميه اـو الـذ  يرتـ  الطوامـل  وكـ  

  اومراتـ  تبتعـد عنهـا كةيـر    ال  تكون انا  مراتـ  تقتـرب مـن مرتبـة الرماسـة ومراتـ  تبتعـد عنهـا قلـيوإما مرتبة رماسة  و 
مراتـ  اللدمـة التـي ليسـه ييهـا رماسـة  دلـىتصـير  أن دلـى ال  قلـي العليـايـتل  عـن المرتبـة     رماسـا،وتكون تلـف مراتـ
 أن أراد أمــريوــدد وصــية يــي  أنبعــد ذلــف  أرادنــ  متــى إيرتــ  اــذا المراتــ  ي أنيــالرميه بعــد   أخــر  وال دونهــا مرتبــة 
 دلـى وأولئـف  دليـ قـرب المراتـ  أ دلـىبذلف  أوعز  وينهضهم نوواا  أا  المدينةبامفة من  أو  المدينة أا يوم  علي  

 (.72: 1994  ) الفارابي األمرمن رت  لللدمة يي ذلف  دلىيص  ذلف  أن دلىمن يليهم تم ال يزاا كذلف 

المبــدأ عنــد ييلســوينا توفــيا لهــذا  وأ   ولكــن مــا درجــة التلــاب  اــذا  "ويبــر"ن الفــارابي يــتكلم ولــيه أال شــف 
الهرميـة والتسلسـ  القيـاد  يـي  لمبـدأتفسـير حتـى يفهـم اعتمـادا  دلىالدقة والوفوح ما ال يوتاف ؟ يالكال  من المسلم

 .بمئا، السنين "ويبر"قب  أ  تنميم ناجا )المدينة الفافلة( 

دلـــى مراتـــ  عـــدة يهـــو  أيراداـــامســـتويا، يـــوز  ييهـــا  دلـــىالفـــارابي يقســـم مدينتـــ  )تنميمـــ (  دنمـــن الوافـــا دذ 
المراتــ   أولــوااــم  وأولئــف  ا مقصــود ذلــف الــرميهوالمرتبــة التــي بهــ  الــرميه أولهــا (98: 1959  )الفــارابي :القامــ 
أجـزاء تم اكذا تترتـ   ...وام يي المرتبة الةانية  أولئف أغرايعلى حس   األيعااالء قو  يفعلون ودون اؤ   األوا
الء اـم ييكـون اـؤ   علـيهماي مـن عـال أغـر علـى حسـ   أيعـالهميفعلـون  آخـرين دلـىتنتهي  أن دلىتنميم( الالمدينة )
 .أدنى المرات مون ويكونون يي مون وال يلد  الذين يلد  

وتلــريعا، تتكلـــل  آراءواــو علــى قمــة القيـــادة توديــد   الـــرميه الفيلســوع ســتكون مهمتـــ  دنومــن ذلــف يبــدو 
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يـي   يتسـئولم عـن ال    يضـجميع المراال، وعلـى كـ  المسـتويا،النلبة الموزعة بوس  النما  الهرمي تطبيقها يي 
 على معايير وافوة المعالم. علي   بناء   ةخل  ذلف البناء الهرمي والموايم

ومـــن ذلـــف يتبـــين أن البنيـــان االجتمـــاعي )الهيكـــ  التنميمـــي( الـــذ  يلـــك  جـــوار المدينـــة الفافـــلة )التنمـــيم 
وال يلـد   واـو رمـيه  اءاألعضـيكـون بـالهر   يكـون يـي قمتـ  العضـو الـرميه الـذ  يلدمـ  جميـع  الناجا( أشب  ما
مون... ولـين القمـة والقاعـدة توجـد مراتـ  وببقـا، ذلف التنميم مون وال يلـد    ويأتي يي القاعدة األعضاء الـذين يلـد 
ن االجتمــاعي )التنميمــي( اــو اخــتالع قــدرا، ومــؤاال، االبنيــ أعضــاءالتــدرف الهرمــي بــين  أســاسن أ... و تتفــاو،
 (26: 1989التي تفرفها ببيعة ذلف التنميم )صقر   عمااباألم للقيا  ولالتالي اختالع صالحياته  األيراد

 أوايـإن  المدينـة الفافـلة(اإلدار  )موفو  التدرف الهرمـي عنـد الفـارابي يـي تنميمـ  وكيانـ   أاميةوزيادة يي 
كــون التراتــ  ى يالمعنــولهــذا   ال مراتــ  ييهــا وال نمــا  أنهــاالمــدن الراالــة اــي  دلــى أصــواباالنتقــادا، التــي كالهــا 

ن التـــدرف أ... و دن النمـــا  ســـنة مـــن ســـنن الكـــون مةـــ  مـــا   )التـــدرف الهرمـــي( يضـــيلة مـــن يضـــام  المرتمـــع الصـــالا
  ومـد  اسـتلدامهم لتلـف القـدرا، للصـيةتـدرجهم يـي قـدراتهم ال دلـى األولىالمدينة يرجع بالدرجة  أا الهرمي عند 

والقـدرا،  عقليـة( بمقدار ما يفض  يي المرتبـة الاإلدار  مركز الاآلخر يي المرتبة االجتماعية )يالبع  يفض  على 
أو غيراــا  اإلنتــافمــتال  وســام  اتوزيــع الةــروا، و  أســاسا ليســه مبنيــة علــى الهرميــة انــيــإن  ... ولالتــاليالللصــية
عنـد  راديـاألي (  وإنما بناء  على معـايير التلصـ  المبنيـة علـى قـوانين الكفـاءة والرـدارة 78: 1977  )بنعبد العالي
الصــنامع والعلــو   أجنــاس( يتفافــلون بــالطبع يــي المراتــ  بوســ  تفافــ  مراتــ  64: 1994  )الفــارابي :الفــارابي
 ذلف الرنه. أجزاءتم الذين ام معدون بالطبع نوو جنه ما يتفافلون بوس  تفاف    بالطبع نوواا اأعدو التي 

عـن  دور تلـف التلصصـا، مـن جهـة يضـال  أنهم يتمايزون بوس  قدراتهم وتلصصـاتهم ولوسـ  أاميـة و  أ 
 لايفاء باألدوار التي أسند، دليهم. مد  استلدامهم إلبداعاتهم وقدراتهم الكامنة

 :واإلبداع رؤاه في التخصص -4
عـرف علـى موفـو  التلصـ  وتوزيـع األعمـاا أن نمن الضرور  بعد الكـال  عـن الهيكـ  التنميمـي والهرمـي 

يعـــد  دذ  ،ياســـئولومومـــا يترتـــ  علـــى ذلـــف مـــن مراكـــز   كـــان المناســـ مـــن خـــالا وفـــع الرجـــ  المناســـ  يـــي الم
على اـذا اللاصـية يـي ميـدان  امركز   "األممتروة "بكتاب   "د  سماآ"جاء  أنيمنذ  اإلدار  العم   أساس التلص 
مســـتو   دلـــى – منهـــا خاصـــة اإلداريـــة – األعمـــاااعتبـــر التلصـــ  مفتـــاح الكفـــاءة الـــذ  ترقـــى بـــ  كـــ    األعمـــاا
 يي ك  ميدان. واإلبدا  ادةاإلج

ذلــف بتلــبي  المدينــة الفافــلة )التنمــيم الفاعــ (  دلــى "الفــارابي"علــى اــذا المبــدأ يلــير  تأكيــداويــي معــري 
يالمدينـة   وظيفـة معينـة وموـددة نرـازا إلبـ  مللوق ـ   ترعلـ  مـؤاال  بالبدن الـذ  يلـت  كـ  عضـو ييـ  بلاصـية 

 القـدرا، والموااـ  أسـاسعلـى  األعمـاابالتضامن والتعاون وتوزيع  دال أمراايستقيم  بالرسم الواحد ال أشب عندا 
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 اـــا( يـــي اـــذا المدينـــة )التنمـــيم( الإنراز و  األاـــداعحـــد الســـعادة )توقيـــ  يـــإن  ( ومـــن تـــم14: 1977  العزيـــز )عبـــد
 (  ألن112: 1959  )الفــارابي علــى حــد قــوابمــا يلــت  بــ  كــ  يــرد ييهــا مــن تلــف المدينــة بعمــ  مــا  داليتوقــ  

توق  ييها سـعادة )أاـداع( األيـراد علـى أكمـ  وجـ   وال يكـون ذلـف دال دذا تعـاون تالمدينة الفافلة يي نمرا اي ما 
مــنهم بالعمــ  الــذ  يوســن  ولالوظيفــة المهيــأ لهــا  واخــت  كــال    أيراداــا علــى األمــور التــي تنــاا بهــا تلــف الســعادة

  .(30)وايي: 

يــال  أالهــا  دلــى األمانــا،كــ  ذ  حــ  حقــ  ورد  وإعطــاءهم النــاس منــازل دنــزااوالتلصــ  شــرط مــن شــروط 
بوســـ   دالعلــى العمــ   األجــريعطــى  وال  وســ  المــؤاال،ب دالالنــاس يــي المدينــة الفافـــلة  دلــى األعمــااتوكــ  
 مـا أوان إولذلف يـ  يي  واإلبدا التلص  شرط فرور  من شروط الترويد يي العم  ي  واإلتقان والترويد اإلنتاف

 دالوالتلصــ   واإلبــدا العــدا  دلــىينمــر اــذا الفيلســوع  واكــذا ال  ا عنــد الفــارابي اــو يــي التلصــ يكــون العــد
وال   بـــال عـــدا وتلصـــ  دبـــدا وال   تلصـــ  بـــال عـــدا وال  عـــدا بـــال تلصـــ  حيـــا ال  نمـــرة واحـــدة مرتمعـــة
ـأنوجـد لنـا أالفـارابي قـد يـإن  ولـذلف  (63: 1992  )صـالا باإلبـدا  دالازداار وال ارتقاء  ا شـل  ييـ  منطقي ـ اموذج 

ويوفــا   اإلبــدا  دلــىعالقــة تنميميــة ياعلــة بــين تنميمــ  الفافــ  وكــ  مــن العــدا والتلصــ  والتعــاون المفضــي 
 تصور الباحا لفكرة ولر ية الفارابي يي اذا المراا. أدناااللك  
 

 
 دعداد الباحا. من المصدر:

 عدل والتخصص والتعاون واإلبداع في تنظيم الفارابي( العالقة بين ال3الشكل)

 أكمـ علـى  األيـرادسـعادة  ومـن خاللـ  يتوقـ  ييـ  اـو مـااي/( يـي نمـر الفـارابي التنمـيمالمدينة الفافلة ) دن
 واخـت  كـ     السـعادةتلـف التـي تنـاا بهـا  األمـورعلـى  أيرادااتعاون  دذا دالوال يكون ذلف   الموددة( أادايهموج  )
يتســـم ذلـــف التنمـــيم يرـــ  أن  دذ  (104: 1974  أمـــينبالعمـــ  الـــذ  يوســـن  ولالوظيفـــة المهيـــأ لهـــا بطبعـــ  )مـــنهم 

 المدينة الفاضلة

 التنظيم الناجح

يقوم 
 على

 اإلبداع التخصص العدل

 التعاون 



 الفكر اإلداري عند الفارابـي...

-18- 

   أ (األاـداعبـ  )وتتوقـ  بـ  السـعادة تم تـو  العدالة ييـ  ولذلف يق  تمهر  باعتمادا على تقسيم العم  والتلص 
تهــا للقيــا  بــ  بموجــ  صــفاتها ومؤاالعنــدما يــؤد  كــ  يــرد وكــ  مرموعــة مــن المرــاميع الوظيفيــة عملهــا المؤالــة 

ا (  ذلـف أن السـعادة ال تـتم واألاـداع ال تتوقـ  دال بالتعـاون  والتعـاون يسـتلز  تقسـيم  65: 2001  وقدراتها )الوسـن
باعتباراــا  ةيســئولالمللمهــا   يكــ  يــرد يــي المنممــة مطالــ  بــأن يقــو  بواجباتــ  الفرديــة... وانــا تمهــر وتــدخ  يكــرة 

مــن جهــة أخــر   وكــ  مســئوا مطالــ  بســلو  ينســرم مــع الــوظيفي لتلصــ  مــن جهــة وللمركــز الرــزء المكمــ  ل
 مهام .ل اومع ااتمامات  الموددة ولوس  درجة وعي  وايق    يتسئولم

مســئولية اختياريــة   اــذا المســئولية اــي توصــي  حاصــ  ذلــف التلصــ  الــذ  يبنــى عليــ  ذلــف التعــاون  دنأ  
نصــر  أبــالــذلف يقــد جعــ   صصــ  وكفاءتــ  هــا قــدرا، القامــد )الــرميه( ومهاراتــ  وتلتوكم دبداعيــةواعيــة  ةقصــدي دراديــة

 وأوفـوهاممـاار تلـف المسـئولية  أجلـىن إو   يهي عندا تستلز  الورية يي النمر ويي العمـ   سفت للف اأساس  المسئولية 
 حول . اآلخرين منيي ذلف التنميم او حين يلعر ك  صاح  مركز ييها بمسئوليت  نوو ذات  ونوو 

 :اإلداري نظريته في تشخيص ومحاربة الفساد  -5
مســـتو  نمريـــة موحـــدة وشـــاملة  دلـــىترقـــى  مكـــن أنال يوجـــد حتـــى الوقـــه الوافـــر كتابـــا، وافـــوة ودقيقـــة ي

والــر   التــي  األيكــارولكــن انــا  بعــ    وتلــلي  آليــا، عالجهــا أســبابهاوتوديــد  اإلدار  لتفســير ظــاارة الفســاد 
ــة وتلليصــها وتوليلهــا والوقــوع عليهــا مــن اــذا المــاار ااتمــه بمعالرــة  مــن ر   ويلســفا،  ازوايــا ملتلفــة وانطالق 

 وتلصصا، ملتلفة.

يهـو يسـعى مـن خـالا مؤلفاتـ  ذا، العالقـة دلـى توصـي    ن الفارابي لم يتميز عن اذا بلـيءأوعلى ما يبدو 
رتهـد يـي توصـي  تلـف السـعادة مـن واـو ي  أ  الضد مـن الفسـاد واإليسـاد  تلف المرتبطة باللير والصالح  السعادة

 جهـة خالا اإلشارة دلـى بـرق توصـيلها مـن جهـة وإبـراز أفـداداا والعمـ  علـى اجتنـاب آليـا، وبـرق ديسـاداا مـن
ــ   السـعادة يــي وبـرق توصــي اأخـر   لـذلف كانــه ر اا يـي تلــلي  الفسـاد وتوليلــ  تتعلـ  بفلســفت  األخالقيـة عموم 

ـ اعند الفالسفة عموم   موفو  األخالقمدينت  الفافلة تلف  و  عقـد مـن أن يـتم التطـرق دليـ  أ  اوعند الفـارابي خصوص 
بالموفو  يرـدر القـوا:  األمورلكن ولقدر تعل   .يي يكر الفارابي اإلدار   ال  توظيف  كامحتى يي اذا الصفوة أو 

 إلرادة تكمــ  مــا أعــداان إو  بــاإلرادةاــي كامنــة بــالطبع ومنهــا مــا اــي كامنــة  مــا واألخــالقالفــارابي يــر  الفضــام   دن
ــيــإن  اــذا مــن جهــة  ومــن جهــة أخــر   (29: 1989  بالطبيعــة )صــقر اإلنســان  قــد ااــتم اييلســوينا يــي كتاباتــ  عموم 
يأصـــبا تـــولي المســـئوليا، والمناصـــ  والمراكـــز  -كمـــا ســـبقه اإلشـــارة– ورلطهـــا مـــع الســـلو  والســـلطة بالمســـئولية

ورلمـا كـان   توقيـ  أاـداع تنميمـ  )سـعادة المدينـة(علـى رتـ  اإلدارية عندا مقاس  بصوة سلو  صـاحبها ومـد  قد
 اخيالي ـ اوذاني ـ  عنـدما غـادر بغـداد امنلأ ذلف او الفساد يي الرهاز اإلدار  الذ  عاصرا الفارابي وارب منـ  واقعي ـ

 عندما رسم أو تصور مدينت  الفافلة الطولاوية.
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يـإذا كانـه األخـالق تنبـ  دلـى سـبي   .رة عـن األخـالقال معنى لفص  السياسة واإلدادن   ومن ذلف يمكن القوا
ووظيفــة اإلدارة اـي التـي تعلـم اإلنســان كيفيـة توصـي  الســعادة   ال يـتم دال بـالتنميم توصـي  األخــالقيـإن   السـعادة
األاـداع التـي يـرو  الوصـوا لهـا  تلـف  إنرـازواستراتيريا، توقيـ  و  أ  برق وآليا،  (54: 1997  نعبد العالي)ب
كـان شـكل   اـو لـيه غايـة بوـد ذاتـ  عنـد  ان التنمـيم أي ـتلبع حاجات  الملتلفة ولالتالي توق  سـعادت   ذلـف ألالتي 

 اإلنسان وإنما باألساس وسيلت  إلشبا  تلف الواجا، وتوقي  السعادة كما او مفتري.

للقامــد أو  وارتبــاط المســئولية مــع األخــالق نــراا يــي أجلــى صــورا عنــد الفــارابي يــي الصــفا، التــي حــدداا
صــفا، تــولي ادذ ذكــر الفــارابي كمــا ســبقه اإلشــارة صــفا، أخالقيــة بوتــة اعتبراــا شــروط ومو   لــرميه المدينــة
ذلــف أن  بــ  وحتــى خصــام  الفــرد يــي المأكــ  والملــرب.  كالصــدق والكرامــة وموبــة العــدا  الرماســة عنــدا

ة الفافــلة بــالرميه  يتكــون ياســقة دذا كــان ( قــد عــز  خيريــة أو شــريرية المدينــ231 )أبــو رلــدة: الفــارابي كمــا يلــير
ســها الــرميه الفافــ  الــذ  تنطبــ  مدينــة الليــر يهــي التــي يرأ   أمــاال  أو فــا ابقواعــد الليــر أو ياســق   ال  حاكمهــا جــاا

 علي  شروط الرماسة التي حدداا يي .

ـــاكمـــا حـــرو الفـــارابي علـــى رلـــ  السياســـة واإلدارة بـــاألخالق والفضـــام   يقـــد حـــرو  رلـــ  النمـــر علـــى  أيض 
نـ  ال يكفـي أن تتـواير اـذا الفضـام  يـي شـل  المـوابن بـ  يرـ  عليـ  أن يمارسـها يـي أبالعمـ  والفكـر بـالواقع  و 

 ( 46: 1989للفضام  النمرية واألخالقية والعملية تلف )صقر   ان يكون لسلوك  تطبيق  أحيات  العملية و 

ن أو   أالهـا أخـالق( عنـد ييلسـوينا تـرتب  باعتـداا صـوة المدينـة الفافـلة )التنمـيم النـاجايإن  ذلف عن ال  يض
نوــو  أو قامــد ذلــف التنمــيم اــو ديعهــمن مــن مســئولية رمــيه أو   أخالقهــمالتفــاو، الــذ  يوجــد يــي يــي مرفــها اــو 

 بـــأخالقالســـمو األساســـية اـــو ولـــذلف يرعـــ  الفـــارابي مـــن مســـئوليا، القامـــد   (311: 1985 االســـتقامة )آا ياســـين
  ا عــن الفســاد وآلياتــ بعيــد    فــوعية وشــفاييةبنزااــة ومو  األاــداع نرــازأ  إل  لتوقيــ  الســعادة يرأســ التنمــيم الــذ  

 ا.بأخالق سامية للمسئو  داليكون  مكن أنال ي باألص واذا 

 علـى امبني ـ باألسـاسعنـد الفـارابي وتوديـد ماايتهـا وموتوااـا  اإلدار  ولهذا المعنى يكون تفسير ظـاارة الفسـاد 
 ك   من: 

والعـاملين يـي ذلــف   األولـىالقـاممين علــى التنمـيم )القامـد بالدرجـة  األشـلاوالعامـ  النفسـي والفـرد  عنـد   -لا أو 
العــاملين ييهــا وقياداتهــا  أيراداــاصــالح المنممــة اــو مــن صــالح  أنواــذا يعنــي   التنمــيم بالدرجــة الةانيــة(

وتلـف القيـادا، القاممـة  األيـراد لئـفلتنمـيم مصـدرا وسـبب  ونموذجـ  اـم أو وان الفساد يي ذلـف ا  ترأسهاالتي 
 على ذلف التنميم.

  أالهـا آراءيسـاد  أوصالحها يعتمـد علـى صـالح  أويساد التنميم )المدينة(  نأعام  اجتماعي عا  مفادا  -اثانيا 
يســـاد  نأبمـــا معنـــاا   وغايــاتهم ألاـــدايهم اأ  عقيــدتهم ور ااـــم ويلســـفتهم التـــي اعتبرواــا واعتمـــدواا مصـــدر  
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تـــي توكـــم التصـــريا، اإلداريـــة ال الفلســـفة أوصـــالح الفكـــر  أووصـــالح  مصـــدرا ومرســـم  يســـاد التنمـــيم 
 .وأاداي لذلف التنميم  اإلدارية

مـا اـو اقتصـر علـى مرهـودا  دذاالسـعادة  اإلنسـانداخ  المدينة لن يتوق  ب  ولن يبلـم  اإلنسانخير  ذلف أن
بــ   يــأمر ومــا األخــالقمــا تنهــى عنــ    يالــدين وأوامــر قاألخــالبريــ  الليــر ونــوااي  اتبــا و الفــرد  يــي تقــويم نفســ  

  (110: 1997  وسياسـية ياعلـة )بنعبـد العـالي دداريـةلم تعافدا تنميما، دذا   مررد شعارا، جوياء مالدين قد ي
  ا داخ  تنميم .ا مهم  دور   األخالقيولذلف جع  الفارابي للسلو  

مــن التفســيرا، اللــاملة التــي تــدا  يتفســير اــذا الموفــو  اــ ن ر   الفــارابي ويلســفت  يــيأنوــن نعتقــد  اوأخيــر  
الــذ  يصــور يكــرة اآلتــي   ويمكــن للباحــا بنــاء النمــوذف ن الفكــر اإلدار  ويلســفت ئو علــى أيــ  معريــي للبيــر يــي شــ

 تي:الفارابي  تلف المتعلقة بالفساد اإلدار  باآل
 

 
 دعداد الباحا.من المصدر: 

 ( عوامل ومكونات الفساد اإلداري عند الفارابي4الشكل )              

 خاتمة واستنتاجات: -رابعاا
ن الفارابي كان أتوقي  السعادة  ذلف  دلىكانه مدينة الفارابي )تنميم ( مستندا يي تصور ييلسوينا المسلم  -1

افا يلد  تلف الفلسفة و  بالعقيدة والفلسفة اإلسالمية  يكانه مدينت  أكةر قصدية وذا، غري امتأتر  
مفهو  ويكرة ويلسفة التنميم الصالا )المدينة الفافلة( وسيلة لتوصي  أو لتوقي  السعادة  أن ذلفوعقيدتها  

واو يي كالم  عن غري وغاية ذلف التنميم يريد   واآلخرةاألاداع وإشبا  الواجا،( يي الدنيا  دنراز)

 مسئولية القامد يي دصالح

 أخالق الفرد أخالق الرماعة
الفساد 
 اإلداري 

سباب جماعية أ
اجتماعية  
يكرية  يلسفية  
 تنميمية  عامة.

أسباب يردية 
  أخالقية  نفسية

شلصية  
 خاصة.
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 بناء يي المعتمد ن اذا الغري ير  أن يكون او األساسأعتقد   ونون ناتوقي  سعادة الدنيا واآلخرة أيض  

 مؤسساتنا وتنميماتنا ولما يتواي  مع الفكر اإلدار  يي اإلسال .

رفي هللا )ن وأممة آا البيه  يوالللفاء الراشد (صلى هللا علي  وسلم)جع  الفارابي من صفا، نبينا مومد  -2
ن اذا أصفا، قامد تنميم  الفاف   ونون نعتقد يي وصل خصام  و  احافر   ا  مرجع  (اعنهم جميع  

 االصفا، واللصام  الفريدة التي حملها بردارة أولئف القادة وساد، حينها األمة بهم  ير  أن تكون أبد  
يراا يي من يلغ  المناص  القيادية واإلدارية امستوضرة عند توديد الصفا، واللروط الواج  تو حافرة 

 العليا يي أ  تنميم عا .

نعد الفارابي من أنصار مدرسة السما، يي القيادة  على الرغم من ددراك  وتلليص  ألامية ودور  مكن أني -3
النمرية السلوكية ييها  مع شديد تأكيدا على فرورة االعتماد على القدرا، اإلبداعية والذاتية واالستلرايية 

 بالعق  الفعاا. سيما يي كالم  عن القوة المتليلة وفرورة اتصاا الرميهالللقامد  

لنراح التنميم  وعوا أسباب  دلى عوام   امهم   امعيار   كون لالتسلس  القياد  والهرمي أو من الفارابي بالتدرف آ -4
تتعل  بقدرا، وقابليا، األيراد العاملين من جهة  ولاالختصاو العلمي والعملي وحاجة التنميم لذلف 

)انر  و   العم  اإلدار  منذ أن جاء بها )ماكه ويبر(االختصاو من جهة  تانية  واو بذلف يتف  ومباد
الكالسيكية يي اإلدارة  بلمولية تمتد بين  المدرسةنعد الفارابي من منمر   مكن أني لذلف يايوا( من بعدا 

 المدرسة البيروقرابية ومدرسة التقسيما، اإلدارية أو المباد  اإلدارية. 

 واأليكارحدث النماذف أ حدأل عميقة وإشارا،وقفا، وافوة  الفارابي كانه ل يإن  على الرغم من ذلف؛ -5
 واألعماا  اإلدارةمستو  النمر  والتطبيقي حتى عصر عولمة ال التي لم يتم التعام  معها على اإلدارية 
  بين يةستراتيراالمن ميز بين الرسالة والر يا  أوا  ورلما كان او ةيستراتيراال واإلدارةيي التفكير  ا  آراواي 

والوسام   بين األاداع والغايا،.. وغيراا  والتي تعبر بعم  عن وعي ونضم يكر   واآلليا، االستراتيريا،
 ويلسفي ددار  وافا لمن يومل .

ت   والذ  التلص  او المعيار األام الذ  اعتمدا الفارابي يي توزيع األيراد فمن الهر  التنميمي لمدين -6
ومد  استلدامهم  العقلية والرسدية لهؤالء األيراد والقابليا، والمهارا، اختالع القدرا، غايت  التعاون وسبب 

بين مستويا، ومراكز ذلف الهر   ا  كما ركز الفارابي على التعاون القامم باالعتماد على التلص  أيض  لها
 التنميمي.

يي  امميز   ابعد  لمفهو  لهذا ايإن  لية  لذلفئو الفارابي او المس اعتمداالتلص  الذ   لمبدأالنتاف الرميه  دن -7
والسلو  الناجم عن  باألخالق  كما يرلط  من جهة هو يرلط  بالورية الفردية يي التصرعتنميم الفارابي  ي



 الفكر اإلداري عند الفارابـي...

-22- 

 اإلدارةبين  يص  لدي  كما ال واألخالقلية ئو يص  لدي  بين المس ن  الإي من جهة أخر   ولالتالي الورية تلف
 واألخالق.

ووسيلة مةلى لتوقي  التطوير   هايترويد يي   مةار توصيا، خبراء اإلدارة ومنمر يي العم  والأصبا اإلبدا   -8
لابدا  اإلدار  كرزء من منمومت   ارامع   االكفاءة والفاعلية يي األداء  والفارابي قد  أنموذج   نرازيي العم  وإل

بني على أسه وقواعد رجع عوام  مكونات  دلى تفاع  عناصر التلص  والتعاون الموأالفكرية واإلدارية  
العدالة يي ذلف التنميم  واو أنموذف جدير باالاتما  والتررلة والتطوير والتطبي  على مستو  منمماتنا 

 برذور تاريلية حضارية مالممة لواجة مرتمعاتنا بك  خصامصها وصفاتها. اكون  مرتبط  لالعامة 

يهدد  أصباحتى  لها امتداداا العالمي  رةظاا  واي اإلدار  الفساد  ظاارةمن استفواا مؤسساتنا تعاني  -9
تر وخطر اذا أحرم و  قد أدر  ببصيرت  النايذة ييلسوينا المسلم نأ  ويبدو بأكملهاكيانا، وشركا، ودوا 
دلى بيان   ناايف عن اعتبارا الضد من التنميم الصالا والفاف   لذلف سعى اإلدار  ز االماارة على الره

ينا ااتما  كان أر يي موارلة واجتناب خطرا الذ  يهدد تنميم  الصالا  واو  علىللعم   اوعوامل  سعي   أسباب 
الفساد بالوكم الصالا  عالقة – المعاصرة والكتابا، األيكارحدث أخالا  ومن – دتبا،تم  أنمول  بعد يي 

 يي أ  تنميم. اإلدار  على مستو  السلو  

مع االيترافا، العامة  -دلى ك  ما سب  استناد  ا –متواي  ن  أ جاء، الدراسة باستنتاف نعتقد اأخير   -10
قد قد  لنا من  -الفارابي–األوا عليها  واي أن ييلسوع اإلدارة  اعتمدالبوا و  هاواللاصة التي انطل  من

ذا،   بناءة ونماذف صالوة لمقوما، ومباد  علم اإلدارة ا  معالم وافوة وأسس  موأيكارا وآرا  خالا أبروحات
وتركيبت   ألنها تعتمد بطبيعتها ولاألساس على  ى ببيعة المرتمع العرلي المسلمخصوصية مستندة دل

لذلف المرتمع من جهة  وعلى عقيدة ذلف المرتمع ونو  تقايت  ونم   الممارسا، والتطبيقا، الناجوة والمررلة
والمروع البيئية   خذ باالعتبار ك  اذا الضواب ؤ أن ت ان  من المهم جد  أاعتقادنا يي تفكيرا من جهة أخر   و 

القيا  بأ  نلاط يسعى  عند –والتاريلية واالعتبارا، ذا، الداللة االجتماعية واأليدلوجية والفكرية والنفسية 
ولناء مؤسساتنا اإلدارية أو القيا  بأ  جهد يستهدع عملية التنمية  خل  عند دلى اإلصالح اإلدار  أو
  والتطوير يي تلف المؤسسا،.
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ABSTRACT 
Al Farabi is one of the most prominent Muslim philosophers who achieve their 

intellectual works in various field of sciences, which he has advantage in the political 

and social philosophy we believe, that, his works contain the contents of 

administrative and organizational worthy of research. Actually, this study has 

confirmed that the administrative and organizational thought and philosophy at the 

level of maturity, importance and depth, that is, interesting to research and study. The 

thoughts of Al Farabi is a real addition and cumulative in public administration. And 

the administrative and organizational thought can serve any breakthrough research 

adopt the historic authenticating curriculum of such achievements, that is, to identify 

and characterize the extent and volume of their relationship and attachments and roots 

of contemporary ideas in the same field. 

Accordingly; this study, which depends basically on Al Farabi’s writing dealing 

with management and on some resources that depend on his writing, refer to: Al 

Farabi’s thought and ideas are in stage of Philosophical theoretic which emulate and 

consummate with modern management writing and ideas, Especially his opinion that 

related to Leadership, Strategic Vision and Management, Hierarchy, Organization, 

Specialization, and even field of innovation management or corruption issues and 

others, were in high level of theoretic. 

The research basically depends on a main assumption that: our philosopher works 

obvious Islamic notable philosophy and ideas for foundations of administrative science 

in general, and specifically for Islamic administration, And his philosophy and ideas 

are as deep and recognized as to compete and emulate the modern though in 

organization and management, The study has proved the assumption via the text and 

terms of Al Farabi’s writing, and through the modern explanation of his thought and 

ideas. 

Most important of the conclusions is: Al Farabi can be described as one of the 

most important and premier classical school management theoretician beside of their 

different philosophy and theories. 


