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تناولتتف فتتي بحذتتي ضتت ا موضتتوح فلستتفة الحضتتارة عنتتد الفتتارابي و مستتكويه ب ريقتتة الدراستتة      
 المقارنة.

كتون استلوب كتتابتي استلوباال ستلسال سلستاال مبست اال ومختصتراال من لقتة متن القتو  خيتر وحاولف ان ي
 الكسم ما ق  ود .

وقد جاءف دراستي ض ه بأربعة فصو  يقع كسال منلا بذسذة مباحت  وقتد جتأء الفصت  االو  بعنتوان 
نظتترة تأريخيتتة حتتو  مفلتتوم الحضتتارة وقتتد تناولتتف فيتته تعريتتو الحضتتارة ون تتأتلا وخصا صتتلا 

 ناصرضا وعوام  تكوينلا.وع

اضتتافة التتق عسقتلتتا بغيرضتتا متتن العلتتوم مذتت  الفلستتفة واالختتسب والتتدين وعسقتلمتتا باالزدضتتار 
 االقتصادي وك لك الفن.

ووقفف عند نظرياف بارزة كتبف حو  ضت ا الموضتوح واقتصترف علتق ذنمتو م استسمي وضتو ابتن 
بيين ضما  بنجلرو توينبي علق عد ان خلدون بعّده مؤسس وواضع لعلم العمران ذم ذنمو جين غر

 المفلوم والمص لح قد بدا واضحاال عندضما.

ذم الفص  الذاني ال ي جأء تحف عنوان)) فلسفة الحضارة عنتد ابتي نصتر الفتارابي(( وقتد تناولتف 
فيه نب ة قصيرة عن حياته وعصره ولم يكن غرضتي متن ضت ا االنجتاز السترد المعتتاد فتي البحتو  

ة مسترسلة بالموضوح المعتين لل خصتية موضتوح الدراستة. انمتا كتان ضتدفي متن التي تبدذ بالحيا
ض ا ضو اال ارة من اج  المقارنة بين الوضع االجتماعي والعصتر السياستي والبي تة والتتزامن فتي 
الحياة سواء كان الفتارب الزمنتي بتين ال خصتين كبيتراال ام انته فتارب بستي .وعن البي تة ضت  كانتف 

ي اف المتقاربة من ال خصية االخرى موضوح البح .لما للبي ة من اذر علق مختلفة ذو ضي من الب
 تكوين مسمح  خصية وتفكير الفرد.

بعدضا تناولف اضتمام الفارابي بالعلوم وتقسيماتلا وفي المبحت  االختر تناولتف نظريتتة فتي المدينتة 
ا ته فتي االجتمتاح الفاضلة ومضاداف ضت ه المدينتة. وقتد ت رقتف للت ا الموضتوح لكتي ا تير التق ار

والق افكاره حتو  العسقتاف الراب تة بتين بنتي الب تر وفتي المبحت  االخيتر تناولتف نظريتة الستعادة 
الفارابية م يرة الق صفاف الحاكم بعده القا م علتق م تروح الستعادة والقا تد لقافلتة المجتمتع لكتي 

 يبلغون ض ه الغاية.

ورب سا   يسأ  اين ضي فلسفة الحضارة التي لم يرد  كرضا لحد االن وقد تم الفصت  الت ي يختص 
ال خصتتية االولتتق موضتتوح المقارنتتة. متتااود ان ا تتير اليتته ضنتتا ان الباحتت  عتتن مصتت لح فلستتفة 
الحضتتارة عنتتد الفتتارابي او مستتكوية ال يجتتده و لتتك النتته متتن المصتت لحاف الحديذتتة التتتي لتتم تكتتن 

قتلم كما ضي معروو عند  بنجلرو توينبي وضنتنغتون وضربترف متاركيوز وغيترضم معروفة في و
انما الباح  عنلا عند الفارابي وابن مسكوية وكت  الفسستفة الت ين ستبقوا ابتن خلتدون وحتتق ابتن 
خلدون ال يجد المص لح كما ضو االن متعارو عليه وان ما يجده ضو المعنق ال ي وجد مبذوذا ال في 



في مدينتة الفاضلة ويجد المجتمع المتحضر في حديذه عن االجتمتاح ويجتد االضتمتام  اراء الفارابي
بالعلم علق عد ان العلم ضو وسيلة الحضارة والدافع الر يس للا لكي تمضي الق االمام ويجد ك لك 
نظريتلم في السعادة التي ضي الغاية واللدو ال ي تسعق الحضارة الق تحقيقته فتي  ريتب تقتدملا 

 يندرم بالمعنق الواسع تحف مفلوم فلسفة الحضارة. وك  ض ا

ان الباحتت  عتتن موضتتوح فلستتفة الحضتتارة عنتتد ضتت ين الفيلستتوفين البتتد ان يستخلصتتلا متتن بتتين 
 نظرياتلم.

وبعد  لك تناولف الفص  الذال  ال ي جأء تحف عنوان فلسفة الحضارة عند مسكوية وضتو يحتتوي 
ه وعصتره واضتمامته بالجانتب العلمتي والذتاني يتضتمن علق ذسذة مباح  ايضاال يقع االو  في حياتت

ارا ه في االجتمتاح والصتداقة وصتفاف الصتديب واخيتراال تناولتف نظريتته فتي الستعادة مت رقتة التق 
 واجباف الحاكم ودوره في تحقيب ض ا اللدو.

وجاء الفص  الرابع بعتده فصت  المقارنتة ويقتع فتي ذسذتة مباحت  ا تتم  االو  علتق المقارنتة متن 
  حياتلما وعصرضما واضتماملم بالعلم والذتاني ي تتم  علتق المقارنته متن حيت  موقفلمتا متن حي

 االجتماح االنساني واالخير المقارنة من حي  ارا لما في السعادة وصفاف الحاكم.

 وعسق هللا ان اكون قد وفقف في عرضي ض ا وتقديمي الراء ض ين الفيلسوفين وهللا ولي التوفيب.

 


