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 1الفارابي

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 منى الرفاعيترجمة: 

 
 
 
 

جم لد  ، وكتابه إحصاء العلوم ومنطقه ولغته، حول يس آن دروارتتت   . مقدمة: هذا نص متر ي ، والمنشور عىل الفاراب 

ي الموسوعة عىل موسوعة ستانفورد للفلسفة)
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  ي هذا الرابط(. ننوه بأن التر

قد ، والتر

 عن 
ا

ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى  النسخة الدارجةتختلف قليًل للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األخت 

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د  . إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   واعتمادهم للتر

 

 

 

                                                           
1 Druart, Therese-Anne, "Al-Farabi", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2016 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/al-farabi/>. 

http://philosophy.cua.edu/faculty/druart/
https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/al-farabi/
https://plato.stanford.edu/entries/al-farabi/
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 ُولد قد الفارايب نصر أبو يكون أن املرّجح من. الفارايب حياة املوثوق به عن جدا القليل سوى نعرف ال حنن
 م 943 عام يف، و العراقبغداد،  إىل انتقل شبابه يف. راباف يسمى مكان يف( هـ 257) م 870 عام يف
 يناير أو ،م 950 ديسمرب يف دمشق يف تويف لكنه مصر إىل ذهب رمبا، و ودمشق سوراي إىل ذهب( هـ 331)

 إليه تشري األحباث أحدث لكن ،تركي أنه البعض زعم، و العرقي أصله يف العلماء شكك(. ـه 339) م 951
  :Rudolph 2012)363–74(. فارسًيا ابعتباره

 

 لدى الفارايب اهتمامان رئيسيان:

 
األول هو  املعّلمالثاين". ) املعّلمالفلسفة واملنطق على وجه اخلصوص، هذا االهتمام يفّسر ملَ هو معروف بـ " -

 .أرسطو ابلطّبع(

 
هو أهم أطروحة موسيقية عن العصور الوسطى يف األراضي  "كتاب املوسيقى الكبري"املوسيقى، كتابه  -

 للغاية.اإلسالمية، ويتضّمن أيًضا أقسام فلسفية مدروسة 

 
أّدت الطبعات والرتمجات اجلديدة مع بداية مثانينيات القرن العشرين، حدث الكثري يف املدرسة الفارابية. 

العديد من واملنّقحة ألعمال الفارايب إىل دراسات أعمق عن فكره، وإىل بعض اجلدل القوي املثري لالهتمام. 
وحىت يف بعض  ت نقدية وترمجات إجنليزية كاملة،طبعاالزال ينقصنا املراجع جتيز دراسات أكثري تفصياًل. 

خة عن فلسفة الفارايب. يف حاجة أيًضا إىل املزيد من ألحيان ترمجة نصوص عديدة ألي لغة، ومقدمة راسا
 األحباث من أجل فهٍم أفضل للعالقة بني اهتمامه الفلسفي واملوسيقي.

 
آللريتش رودلف  "أبو نصر الفارايب"الفارايب يف  ميكنك إجياد القوائم األحدث واألكثر تفصياًل ألعمال

(. كما ترجم أيًضا جون ماكجيين ودايفيد 87 - 379: 2004وفيلييب فاليت )(، 457 - 374: 2012)
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"الفلسفة العربية الكالسيكية: خمتارات أدبية من من النصوص الفارابية يف مقالتهم كتاب  سي ريسمان سلسلة
 (.120 - 54: 2007)املصادر" 

 

 اء العلومحصإ .1
 اللغة .2
 نطقامل .3
 وسيقىالرايضيات وامل .4
 الفيزايء .5
 املاورائيات .6

 املراجع •
 أكادميية أدوات •
 نتمصادر أخرى على اإلنت  •
 مقاالت ذات صلة •
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 . إحصاء العلوم1

 
من ضيف تتمة مفيدة إىل هذه القوائم. فيما يلي سنرّكز على تطورات علمية مهمة يف آخر ثالثني سنة، وسن

أجل إلقاء الضوء على هذه التطورات العلمية سنتبع النظام التقليدي للعلوم األرسطووية اليت يعرضها الفارايب 
لطبعاهتا الالتينية يف العصور ، وهو أحد نصوصه األكثر شهرة واليت كان "إحصاء العلوم"نفسه يف كتابه 

 إصدارًا ذاية كاملة هلذا النّص، ولكن آمور تشريين نشر ال يوجد ترمجة إجنليز أتثريًا كبريًا يف الغرب. الوسطى 
ني الالتينية عن النسخت للغة األملانيةظهرت مؤخرًا إصدارات نقدية جديدة برتمجات ترمجة وشروح فرنسية. 

جريارد إصدار (، أو 2006) "حول العلوم"نس بعنوان للقرون الوسطى، إصدار دومينيكاس غونديسالي
عن صدور طبعة نقدية لألخري برتمجة (. أعلن بريبوسل الناشر )تورهناوت( 2005الكرميوين بنفس العنوان )

طقًيا أكثر مبا أننا نعلم القليل جًدا عن الرتتيب فرنسية آلي جالونيري. اتباع هذا النظام النظري التقليدي يبدو من
"الدولة املعروف أيًضا بـ  "آراء أهل املدينة الفاضلة" الزمين ألعمال الفارايب، حىت مع وجود داللٍة ما عن كتايَبي 

ندرة إّن أن يكوان من بني أعماله األخرية.  الكون" ئمباد"املعروف أيًضا بـ  "األنظمة السياسية"، و"املثالية
بعض التوتر والتناقض  املعلومات الدقيقة عن الرتتيب الزمين ألعمال الفارايب جتعل من الصعب حتديد ما إذا كان

والسريّة، أو  اختالفات بني املقاالت العامة بني األعمال املختلفة قد نتج عن حتّول يف تفكريه، أو إشارة إىل
الفالسفة. بينما فهم الفارايب  لبشرية اليت تؤثّر حىّت على كبارقد نشأ ببساطة عن القيود املتأصلة يف الطبيعة ا

الفلسفية  املبادئوحاول تقدمي نظرايت متينة، حتتوي بعض األعمال على العديد من لسفة على أهنا َجزيلة الف
شمل املتداخلة، وسوف نشري إىل ذلك يف حينها. معرفة الفارايب أبعمال أرسطو هي معرفة جامعة، حىّت أهّنا ت

 بعض مقاالته املتعلقة بعلم احليوان. 

 
 
 اللغة .2

 
الكثري  "احلروف"ويعطينا كتاب ، يرّكز الفارايب على اللغة والنحو وعلم العروض، إخل. "إحصاء العلوم"تابه كيف  

، 1969من املعلومات عن آرائه يف اللغة. وجد حمسن مهدي، وهو انشر أول طبعة من هذا الكتاب يف عام 
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الحًقا خمطوطة كتابية أخرى ابللغة العربية ولكنه مل يكمل طبعة جديدة. ابالستفادة من املواد اجلديدة اليت 
قّدم حمّمد علي خالدي  كمامجة اجنليزية كاملة.  رت لز ابتروورث طبعة اثنية بمجعها مهدي سابًقا، حيّضر تشار 

آن دراورت بدراسة اآلراء املبتكرة للفارايب عن اللغة. (. بدأت ترييزا 2005جلزء األوسط )ترمجة جزئية تغطي ا
وهم متأثرون ، يف فرايبورغ ام بريسغاو، تعمل انداي جريمان مع فريقها على اللغة واملنطق يف اللغة العربية الفصحى

" كتاب املوسيقى من كتاب  ابلنسبة للفارايب، املوسيقى ختدم اخلطاب، القسم األخريبرقّي مكانة الفارايب. ّدة بش
يشرح كيف تتالئم املوسيقى تقنًيا مع اخلطاب، كالّشعر مثاًل، من أجل تعزيز املعىن يف نصٍّ ّما. تتّضمن " الكبري

" العالقة بني اللغة واملوسيقى يف ، 1992رنيل يف عام اجلميد مدين جلامعة كو  أطروحة الدكتوراة لعزّة عبد
ترمجة إجنليزية هلذا اجلزء. يشرح هذا اجلزء أيًضا كيف للحّكام أن يولوا  "كتاب املوسيقى الكبري" للفارايب"،

اهتماًما للقوة املوسيقية وأمهّيتها يف جتميل اخلطاب، من أجل حّث املواطنني على الفضيلة ومساعدهتم يف فهم 
 وجهات الّنظر الصحيحة. 

 
 املنطق .3

 
درس الفارايب املنطق جبانب دراسته للغة، وملدة طويلة بدت حماولة فهم املنطق فهًما جّداًي عند الفارايب نوًعا ما 

خمتلفة، ابستثناء كتابه  طبعات وترمجات أعمال املنطق للفارايب موزعة يف صحف وأعمال مجاعيةصعبة املنال. 
 (.Zimmerman 1981)" "التعقيب على تفسري أرسطوالطويل 

 

"املنطق عند يف طبعة بشكل انتقادي أكثر قام رفيق العجم وماجد فخري بتعديل وجتميع مجيع هذه النصوص 
و  1987نشر حمّمد تقي دانيشبازوه يف مدينة قم بني عامي (. 87-1985) يف أربع جمّلدات الفارايب"
عن تعليق طويل عن تتضّمن اجزاء مكَتَشَفة حديثًا من نصوص املنطق للفارايب، اكتمااًل جمموعة أكثر  1989

من هذه الّنصوص بقيت غري مرتمجة، تبعهم كتابني عن ال أبس به األانلوتيكا األوىل )القياس(. وبرغم أّن عدد 
"الفارايب (، 1991د )" لشكري عاب"املنطق األرسطووي واللغة العربية عند الفارايباملنطق عند الفارايب، ومها: 

نشرت ماوان زونتا (. 1994جلو الميري ) والقياس املنطقي عند أرسطو: النظرية اليواننية والتطبيق اإلسالمي"



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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برتمجة للغات العربية والعربية واالجنليزية.  "األنواع"( أجزاء من تعليق طويل عن 2006يف اآلونة األخرية )
ملنطق ويساعدوننا وويلفرد هودجيز وتوين سرتيت وبول توم يف الروحيي خّصص العديد من العلماء مثل خالد ايت

على الفارايب،  ( أتثري اآلالت السرياينية2008رايب. قّدر جون وات )لذكاء املنطق عند الفايف تقديٍر أفضل 
 قالة مطّولة عن آراء الفارايب يف اجلمل الشرطية.( م2014وخّصص كامران كارمياهلل )

 

بعض املواضيع اليت ختّص املنطق هي أيًضا على صلة ابألخالقيات وعلم املاورائيات. أحدها متعّلق ابلوحدات 
 احلدث، وقوع قبل أي ، املستقبلية ابلوحدات املتعلقة للبياانت احلقيقية القيمة الفور على ُحددت إذااملستقبلية، 

. 9 "التفسري"هم. أرسطو يتناول هذا املوضوع يف وحرية اإلرادة جمّرد و  سلفا حمدد شيء كل  يكون فعندئذ
ويناقش الفارايب جوانب أكثر تعقيًدا يف هذا املوضوع حيث يعزز من تقدير املعرفة املسبقة للرب، ويدافع عن 

" معركة البحر ( 2006حرية اإلرادة عند اإلنسان ضد بعض علماء الالهوت )انظر كتاب بيرت آدمسون )
 (."حدات املستقبليةالعريب: الفارايب والو 

  

 األراضي يف الفالسفة فإن السكندري، التقليد أعقاب يف ،(1990) بالك. إل ديبورا أوضحت وكما 
. أرسطو أورغانون من أجزاء وكذلك الصحيح، كمكمالت للمنطق  وعلم العروض البالغة يعتربون اإلسالمية

غة. حيّضر فريدريك وورثر ومارون على البال( التعليق القصري  91 - 347: 2008ترجم السني إي. إيزاهر )
"الفيلسوف يف بعض نصوص البالغة عند الفارايب، كما قّدم فريدريك ديبلر يف كتابه  عّواد طبعة جديدة عن

(، وهو جمموعة ترمجات مفيدة جًدا لبعض أعمال الفارايب القصرية، ترمجة 2007) بغداد يف القرن العاشر"
فرنسية لألطروحات الثالث املختصرة الاليت كّرسها الفارايب لعلم العروض. وترجم جريت جان فان جيلدر 

، إىل االجنليزية، تاب علم العروض""ك(، 23 – 15: 2008وماريل هاموند واحد من هذه األطروحات )
 بـ "كتاب املوسيقى الكبري".ما ترمجا مقطع خمتصر وثيق الصلة ك

 
( اخلطاب 1قام العلماء املهتمون ابلفلسفة السياسية بتسليط الضوء على الفروقات اليت خلقها الفارايب بني )

عربية ، وهو ما يطلق عليه أيًضا يف اللغة ال"التحليالت الثانية"يف كتابه التوضيحي، وهو ما يعكس آراء أرسطو 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 "املتكّلمني"( اخلطاب اجلديل، وهو من طبيعة 2، وهو ما يشّكل حبد ذاته معىن فلسفي دقيق، )"كتاب الربهان"
سَتخَدم يف القرآن أو 3ألرسطو، ) بـ "املوضوعات"أو الالهوتيني، ومرتبط 

ُ
( اخلطاب البالغي والشعري، امل

 اب إىل الناس العاديّة. جل توجيه اخلطملقّدسة املسيحية واليهوديّة من أالكتب ا

 

نظري يف  االعتبار الكبري الذي يكّنه الفارايب لنظرية الربهان عند أرسطو أّدى به إىل حماولة احتواء أي مبدأ
األساسية  املبادئّن بعًضا منهم، كاملوسيقى مثاًل، ال تستند بشكل حصري على إطارها، على الّرغم من أ

كانت املوسيقى ذات َمّدة من املالحظات التجريبية. كما  مست مبادئأيًضا والضرورية الكونية، كما أهنا حتمل 
 املبادئمراعاة للكثري من "كتاب املوسيقى الكبري" كتابه ل اجلزء األول يفنجد الفارايب، ف دأمهية كبرية عن

 داء املوسيقي. التجريبية االبتدائية واشتقاقها من الفحص الدقيق للتجربة، مثل األ

 

 الرايضيات واملوسيقى .4

   
بعد املنطق أتيت الرايضيات. الرايضيات عند الفارايب تشمل علوم احلساب واهلندسة والبصرايت والفلك 
واملوسيقى وعلوم األوزان وامليكانيكا، ومؤخرًا فقط أويل اهتمامٌ هلذا اجلانب من فكر الفارايب. رّكز جاد فريدونثال 

ما عدا اإلشارة إىل اعرتاض الفارايب، على عكس الِكندي، على اهلندسة،  ( على آراء الفارايب يف1988)
صالحية ما نسميه اليوم بعلم التنجيم، وجتاهل العلماء آراء الفارايب يف علوم الفلك والكون. وكتاب دميان 

به يلقي كتاقام بسّد هذه الثغرات،   (2012) "الطريقة والبناء والتطور يف علم الكون عند الفارايب"جانوس 
م الكون وعلم فلسفة الطبيعة. يربز جديًدا على جوانب خمتلفة من علم الفلك عند الفارايب، وكذلك عل ضوءً 

( إىل 11 – 2010العالقة ما بني علم الكون وعلم ما وراء الطبيعة. أشار جوهانس ثومان )الكتاب أيًضا 
 Ms. Tehran Maglis) إىل الفارايبب اجملسطي املنسوب تعليق جديد مت اكتشافه حديثًا على كتا

6531.) 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الدارج حتت الرايضيات. ويف كتابه   يتبع التصنيف التقليدي للموسيقىالفارايب "إحصاء العلوم"، يف كتابه
، ولكّنه يصر يشري فعاًل إىل أّن املوسيقى تستّمد بعًضا من مبادئها من علم احلساب "كتاب املوسيقى الكبري"

التجريبية. يف بعض املواضع، فضاًل عن االنعكاسات  املبادئداء يف حتديد بًقا، على أمهية األأيًضا، كما ذكران سا
الرايضّية، فمثاًل  املبادئحيان مع بعض النظرية، األذن هي احَلَكم املطلق، حىت إذا تعارضت األذن يف بعض األ

 "كتاب املوسيقى الكبري"ال يوجد ترمجة كاملة لكتاب  النصف متاًما. ال متّثلهو مدرٌك متاًما أن نصف نغمة 
قبل تعديل النسخة  35 – 1930سوى ترمجة رودلف دي. إيرالجنر إىل الفرنسية املنشورة أواًل يف األعوام 

. ال يوجد ترمجات إجنليزية هلا سوى ترمجات جزئية، إحدى هذه الرتمجات 2001العربية وإعادة طباعتها عام 
البابنيي ( 2009اللغة واألخرى يف قسم املنطق التابع للشعر. ترجم جورج دميرتي ساوا )موجودة يف قسم 
 املوسيقية ابلنظرايت ممتازة مبعرفة تتمتع اليت الفيلسوف ،( ماكغيل جامعة) الوين أليسون تقوماملتعّلَقنيي ابلّنظيم. 

 الكتاب" فإن ذلك، ومع. الطويل ملعقدا النص هلذا كاملة  ترمجة اجنليزية إبعداد ،"العود عزف" و اليواننية
للكتاب مل يكن راضًيا عن شرحه  كتابته  بعد. خّصصه الفارايب للموسيقى اّلذي الوحيد النص ليس الكبري"

، 1998عام  أملانية ترمجة مع نويباور إيكهارد حترير) اإليقاعات يف أقصر نصني الحقاً  كتبف ،لإليقاعات
نواتت موسيقية لإليقاعات.  نظام يبدو ما على الفارايب اخرتع(. 2009 عام وااسلاملقالنيي  لكال جليزيةا ترمجةو 

 وقد ،لفارايبل "فلسفة املوسيقى يف العصور الوسطى لإلسالم"من كتاب  الثالث فصله شحادة فضلخّصص 
ويقّدم . املوسيقى يف الفارايب آلراء الفلسفية اجلوانب بعض حولزوًجا من املقاالت  دروت آن ترييز قدمت

 (.1989) "ممارسة اآلداء املوسيقي يف بداايت العصر العبّاسي"ساوا السياق املوسيقي الالزم يف كتابه 

 

 الفيزايء .5

 
 املأخوذة الفيزايء مع تتعامل اليت الفارابية النصوص من قليل عدد فقط لدينا. الفيزايء أتيت الرايضيات بعد

 يف كتابه الفيزايء يف الفارايب آراء بعض ليتينك بول يتناول. برمتها الطبيعية الفلسفة وتغطي معانيها أبوسع
( 2008) راشد مروان تبىّن (. 2012) اينوس وكذلك( 1994) العريب" العامل يف واستقباهلا أرسطو "فيزايء

 . املتغرية الكائنات عن مفقودة أطروحة بناء حماولة إعادة



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 النسخة بنشر( 1951) سايلي وأيدين لوغال جنايت قام، الفراغ وجود ترفض قصرية طروحةأ الفارايب وكتب
  .اسياقه( 1983) دايرب يقدم، و بتحليلها( 1951) سايلي وقام ،إجنليزية ترمجة مع العربية

 

 األعضاء البشرية، وقام عبد التفنيد املوضوعي لنقد جالني آلراء أرسطو عنمما يستحّق دراسات جديّة هو 
 فيوّضح اهتمام الفارايب أبعمال أرسطو املتعّلقة بعلم احليوان، "املعاهدات الفلسفية". له يفيالرمحن بدوي بتعد

كما تبنّي تشابه مثري لالهتمام بني اهليكل اهلرمي لكّل من أعضاء اجلسم البشري والكون ونظرية االنبعاث 
 للفارايب عن دراسة الطب.  ونشر إم. بريسنر ودرس أيًضا املقدمة املختصرة وذلك املتعّلق ابلدولة املثالية.

 

ألرسطو، كما أبدى العلماء اهتماًما أكرب ألطروحة الفارايب  "عن الروح"الفيزايء عند الفارايب تشمل أطروحة 
هذه األطروحة املهّمة، واليت يوجد منها نسختني بالتينية (. M. Bouyges, 1983) "عن الفكر"الصغرية 

"الفلسفة العربية زية كاملة قّدمها كل من ماكجينيز وريزمان يف كتاهبم العصور الوسطى، يوجد منها ترمجة اجنلي
عن  شاملة تعليقات مع فرنسية ترمجة( 2012) فاالت فيليب نشر(.  78 – 68: 2007) الكالسيكية"

. واملاورائيات، كما أنّه أاثر اجلدل الكونيات وعلم واألخالق املنطق النص هذا يالمس. الفارايب الفكر عند
 ابلنسبة وهو كوان حتصل عن طريق االنبعاث من عامل الفكر،للفارايب فاأل ابلنسبة أنه القدماء العلماء اعترب

 اآلونة يف. التجريد لغة يستخدم املقاطع من العديد يف الثاين املعلم كان  لو حىت واألخري، العاشر الذكاء له
 عند حقيقي جتريد هناك ذلك، من العكس على مؤخًرا أنه( 2010 و 2006) اتيلور ريتشارد يزعم األخرية،
 من عامل الفكر.  املنبثقة القوة على النواحي بعض يف ينطوي ذلك كان  ولو حىت الفارايب،

 

 املاورائيات .6

ليس من السهل تقييم فهم الفارايب لعلم ما وراء الطبيعة. الرسالة املختصرة بعنوان يلي الفيزايء،  املاورائياتعلم 
تشّدد على عكس ما يعتقده البعض، فهذا العلم ليس الهوتًيا  علم ما وراء الطبيعة عند أرسطو""أهداف 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وقّدم ماكجينيز وريزمان ت احلّية، مثل الكينونة والوحدة. ولكنه يفحص كّل ما هو مشرتك بني مجيع الكائنا
(، ونشر حمسن مهدي يف 81 – 78: 2007) "ة الكالسيكية"الفلسفة العربيترمجة اجنليزية كاملة يف كتاهبم 

 احلروف" ". العديد من فقرات كتاب "عن الوَحدة والتوّحد"النص العريب أبطروحة مصّغرة بعنوان  1989عام 
(، تلك املقاطع تثري تساؤالت عن ماهية العالقة 2008ذات مغزى جتريدي، وهذا كما أظهرها ستيفان مّن )

Anne Druart  -Thérèseكال املفهومني مع املصّنفات )  ابلضبط بني املنطق واملاورائيات، مثل تعامل
بني املاورائيات  على علم الوجود اّلذي يفّرق بوضوحمثل تلك النصوص تقّدم نظرة أرسطوية ترّكز (. 2007

 وعلم الكالم، ويبدو أنّه يرتك مساحة حمدودة لعلم الالهوت الفلسفي وخاصًة الساللة األفالطونية اجلديدة. 

 

جبانب  الوجود" مبادئ"أو "النّظام السياسي" وكتاب  "آراء أهل املدينة املثالية"ر، يبدأ كتاب من جانب آخ
جتريدي مقّدم على هيئة ساللة أفالطونية حديثة يليه جانب اثٍن يتعامل مع تنظيم املدينة أو الّدولة وال يتعامل 

هليكل اهلرمي للدولة املثالية اهليكل اهلرمي مع الكائن احلي أو الواحد على أنه الفكرة األكثر عاملية. يعكس ا
 "الدولة الكاملة"حّرر وازلر الكتاب األّول برتمجة اجنليزية حتت عنوان الفيض املطروحة يف القسم األول. لنظرية 

(. وقّدم جورج ابتروورث أول ترمجة اجنليزية كاملة لكتاب 1964(، وحّرر فوزي جنار الكتاب الثاين )1985)
(. مل تّتضح متاًما 94 – 27)اجملّلد الثاين، راجع الصفحات "الكتاابت السياسية" يف كتاب  السياسي""النظام 

بعد العالقة الدقيقة بني علم الوجود والساللة األفالطونية احلديثة أو نظرية االنبثاق، على الّرغم من أّن كتاب 
ة املثرية للجدل هي إن كانت الساللة األفالطونية القضييناقش كال اجلانبني. عالوةً على ذلك،  "إحصاء العلوم"

احلديثة ترتكز على الفلسفة السياسية أو املاورائيات، فهي ببساطة نداء خطايب جلعل آراء الفارايب السياسية 
آراء  مذة ليو سرتاوس وحمسن مهدي قّسمواتال والفلسفية مستساغة لدى السلطات الدينية ولدى العاّمة.

اآلراء العامة  املكتوبة للنخبة الفكرية.اخلفية و اليت يتبعها اجلمهور العريض، وإىل اآلراء  العامةراء الفارايب إىل اآل
منسجمة أكثر مع اخلطاب واآلراء الدينية، مثل اآلراء عن اخللود وروح اإلنسان، يف حني أّن هذه اآلراء مكبوتة 

خلود الروح الفارايب  ااألطروحات اليت ينكر فيهيلي سنرى العديد من فيما عمد لدى الكتاابت اخلفّية )عن 
" "كيف تقرأ الفارايبسراوسية حداثة، ومها شتاإلنسانية(. جند مقالتني لتشارلز ابتروورث من بني أكثر املواقف ال
. بعض العلماء اآلخرين مثل دمييرتي جواتس و "هدف الفارايب: الفلسفة السياسية وليس السياسية الالهوتية"

يعتربون املاورائيات عند الفارايب، مبا فيها الساللة األفالطونية احلديثة، هي جوهر ّن وترييزا آن دراورت وستيفن م



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2017© حكمة  11

سوف نتناول هذا اجلدال يف تقدمي  "فلسفة أرسطو".أعماله، حىت وإن تناول الفارايب املاورائيات قلياًل يف كتابه 
 . املاورائيات حسب تصنيف الفارايب للعلومعان التاليان بعد األخالقيات والسياسة، ومها املوضو 

 املفقود كتابه  عن نعرفه قد ما ل يرجع إىلياًل، ولكن جزًءا كبريًا من اجلدكان تناول الفارايب لألخالقيات قل
يات. على الرغم من وجود ترمجة عربية األخالق على الرئيسي وهو هجومه ،"يةالنيكوماخ ياتاألخالق"تفسري 
)أشرف على حتريرها آي. آي. آكاسوي وآي فيدورا، وترمجها  "األخالقيات النيكوماخية"أرسطو  لكتاب

(، فال نرى سوى أتثريًا بسيطًا له يف كتاابت الفارايب املتواجدة. ولكن كتب 2005لالجنليزية دي إم دانلوب، 
ابن ابجة وابن طفيل وابن الفارايب عنه تعقيًبا مفقوًدا، حيث أشار إليه ثالثة من الفالسفة األندلسيني وهم 

فحسب رأيهم، ينكر الفارايب يف ذلك التعليق خلود الروح االنسانية، كما ينكر أيًضا احتمال وجود أي رشد. 
 من العديد ذلك، يف ومعاقرتان بني الروح وعامل الفكر أو الفكر النشط، معتربًا إايها من احلكاايت الطويلة. 

 ويشكل ممكن االقرتان هذا أنالفارايب  عييدّ ، السياسي والنظام واآلراء الفكر أطروحة مثل األخرى، األعمال
إذا كان ما قّدمه الفالسفة األندلسّيون يوّضح قراءة دقيقة للنص املفقود، فقد يكون لدى  .املطلقة السعادة

ن حمتوى هذا مة إىل آراء ظاهرة وخمفية، حيث أأتباع ليو شرتاوس مربرات لقراءة أعمال الفارايب كأجزاء مقسّ 
حيث أن التأثري األقوى هو األفالطونية  "أطروحة اآلراء"العمل قد تتعارض آراؤه يف نصوص أكثر شعبية، مثل 

قد تقّدم رؤية عامة وظاهرية  واملنشأ،املاورائيات األفالطونية احلديثة، املفّسرة أساًسا على أهنا الساللة احلديثة. 
يف األعمال اخلفية احملجوزة للنخبة الفكرية. نشر تشامي ميري نرياي مؤخًرا  مفيدة من أجل العامة، ولكّنها منفية

 اقتباسنيي من هذا التعقيب، برتمجة عربية وترمجة اجنليزية، املكتشف حديثًا وأعطى تلخيًصا عن القضية. 

 

، يكوماخية""األخالقيات النعلى الّرغم من عدم امتالكنا ألي نصوص للفارايب معنّية ابألخالق وترتكز على 
، "توجيه االهتمام حنو طريق السعادة" إال أنّنا منلك أطروحة خمتصرة عن األخالق يف ُعريف األخالقيات اهللنستية

وهو متهيد لدراسة الفلسفة  ،"التحصيل" أو"حتقيق السعادة" ، نالحظ عدم اخللط بينه وبني ""التنبيه أو
ملاكجينيز  "الفلسفة العربية الكالسيكية"الصحيحة واملنطق على وجه اخلصوص )الرتمجة االجنليزية يف كتاب 

الطالب على كبح رغباته ليتمكن من الرتكيز حتّرض أواًل ((. هذه األطروحة 20 – 104: 2007وريزمان )
راسة الفلسفة واملنطق على وجه اخلصوص. من الواضح أهّنا سابقة على دراساته، واثنًيا تشّجعه على أن يبدأ د

 "التعبريات املستخدمة يف املنطق"ملقدمة ابتدائية عن املنطق الفارايب حتت عنوان للفلسفة، وتعمل كمدخل 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، بدون ترمجة اجنليزية(. يبقى مفهوم الفارايب عن األخالقيات الفلسفية غري 1968)طبعة حمسن مهدي: 
 إلنشائه. توّسعامل نّصيالساس ن لدينا القليل جًدا من األألواضح 

 

أفضل بكثري، كما وجذبت اهتمام الكثري من العلماء. فحسب كتاب الفلسفة السياسية للفارايب أصابت جناًحا 
، تشمل علم الكالم وعلم الالهوت الالفلسفي والفقه، أو القانون اإلسالمي. العديد من "إحصاء العلوم"

سياسية الفارابية مرتمجة إىل اللغة االجنليزية، ترجم حمسن مهدي ثالثة من تلك األعمال يف كتاب األعمال ال
"فلسفة  و"فلسفة أفالطون"  و"حتقيق السعادة" وهو حيتوي على ترمجة الكتب ، "فلسفة أفالطون وأرسطو"

ترجم تشارلز  (.1969b; reprint 2001ث نصوص مأخوذة من ثالثية مؤلفات )، وهذه الثالأرسطو"
( واجلزء اخلامس 2001)اجملّلد األول:  "الكتاابت السياسية"يف كتابه  "خمتارات من األقول املأثورة"ابتروورث 

التوافق بني أفكار اثنني من احلكماء: أفالطون اإلهلي " و"كتاب الدين"  و"إحصاء العلوم" من كتاب 
 "مّلخص لقوانني أفالطون". وسياسي" "النظام ال، ويف اجمللد الثاين ترمجة كتاب وأرسطو"

 

ألرسطو، وهو نص ال يبدو أن له ترمجة أو ملخص ابللغة العربية، ولكن  "السياسة"الفارايب ال يستلهم من 
 النصني هذين إىل وصولهن كان وإ حىتألفالطون.  "القوانني" و"اجلمهورية" أيخذ بعض اإلهلام من نصوص 

ابن رشد  كتابة  من الرغم على. اهلم كاملة  عربية ترمجة وجود يف الشك بعض يوجد حيث ما، حد إىل حمدودا
، فإجيازه وحمتواه ال يثبتان معرفة عميقة ابلنص كاماًل، ومع ذلك اكتشف "اجلمهورية"لتعليق من هذا النوع على 
فيما خيص (. b10509–VI, 506d3) "اجلمهورية"عربية ملقطع واحد من ديفيد سي. ريزمان ترمجة 

، ولكن هذه النص، الذي نشرت طبعته "ملخص لقوانني أفالطون"فنحن لدينا ما كتبه الفارايب  "القوانني"،
، خمتصر جًدا ويغطي "الكتاابت السياسية"العربية ترييزا آن دراورت وترمجه ابتروورث إىل االجنليزية يف كتاب 

إذا كان هذا امللخص يعتمد على ترمجة عربية يف هذه املرحلة ال ميكن حتديد ما  من األول من الكتب.فقط الثُ 
املختصر للفارايب "فلسفة أفالطون" " أو على ترمجة مللخص يوانين، غالًبا لغالني. "القواننيكاملة أو جزئية لـ 

  ال يستعرض معرفة مفّصلة عن أعمال أفالطون.

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هذا االهتمام كثريًا  حتول أهنا إال أفالطون، من اإلهلام بعض أتخذ السياسية الفارايب فلسفة أن من الرغم على
 ،والعرق اللغة أحادية دولة من فبدالً . معه والتكيف متاًما خمتلف عامل إلظهار لالهتمام ومثرية مهمة طرق حنو

الفيلسوف امللك  جعل ضرورة أيضا ويرى، األداينو  اللغاتو  الثقافات متعددة واسعة إمرباطورية الفارايب تصوري
 .حاكم فيلسوف نيب

 

 ترمجته مقدمة يف تروورثاب يرويه ما وهو ،اجلدل من الكثريللفارايب  "ملخص لقوانني أفالطون"أاثر كتاب  لقد
 كتاب  ت،ر درو  طبعة مسودة من مستفيًدا ابرنز، جوشوا نشر ، 1995 عام يف(. 97-127: 2015)
 أيخذ الفارايب أبن وجادل، الطونألف "قوانني"الـ ل وهو ملخص" الفارايب :بالغةيف صورة ال امليتافيزيقيا"

األفالطونية احلديثة، مبعىن آخر ماهية الصفات  الساللة أو اخلاصة مليتافيزيقياوابلتحديد ا أكثر رمبا أو ،امليتافيزيقيا
 احلال هو هذا الروحية للكائنات بداًل عن علم الوجود، أيخذها على أهنا شكل من أشكال البالغة، وأن

ألفالطون. ومن املثري للجدل هو سؤال هل كان جيب علينا أم ال قراءة أفالطون كما قرأه ابرنز  ابلنسبة ابلفعل
 .شرتاوسيني اآلخرين حتت فهم الفارايب لهوال

 

"التوافق كتاب   صحة عن جدية شكوك وضع خالل من اجلدل يف جديداً  عنصراً ( 2009) راشد مروان قدم
للفارايب. وابتباع التقليد اإلسكندري، هذه األطروحة  اإلهلي وأرسطو"بني أفكار اثنني من احلكماء: أفالطون 

تناقش أنه على الرغم من سلسلة القضااي املتعارضة بني أفالطون وأرسطو إال أنه يوجد توافق ملحوظ بني هؤالء 
. وهذا زية()انظر آنًفا لرتمجة ابتروورث إىل اللغة االجنلي احلكماء، فيمكن للمرء حل هذه التناقضات بسهولة

أفلوطني أيًضا. من إىل "الالهوت عند أرسطو"، وهو ما مل يكتبه أرسطو أبًدا، وأنه مستمد من  يشريالنص 
"التوافق بني أفكار اثنني جتادل سيسيليا مارتيين يف طبعتها النقدية وترمجتها اإليطالية هلذا النص )انحية أخرى، 

يب للكتاب ا( لصاحل األصالة الفارابية له. تقّبل املرء للتأليف الفار للفارايب من احلكماء: أفالطون اإلهلي وأرسطو"
قد يؤثر إما على فهمه للجدل ككل عن كيفية القراءة للفارايب، أو قد يؤثر أيًضا على فهمه ألرسطويته أو 

لسفته السياسية أفالطونيته احلديثة. هذا أيًضا جيعل القضية الكاملة عن العالقة بني املاورائيات عند الفارايب وف
 معّقدة وملتوية. 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عن الناحية الشرتاوسية، دعوان نشري إىل ما كتبه من بني التطورات االخرية املعربر عنها يف خمتلف املقاالت 
وهذا ما  "هدف الفارايب: الفلسفة السياسية وليس علم الالهوت السياسي" و"كيف تقرأ الفارايب" ابتروورث 

"الالهوت والفلسفة، العناية انب اآلخر ميكننا أن نشري إىل كتاب تشارلز جينيكا على اجل أشرت إليه سابًقا.
"، والذي يعرتض على ما أعلنه مروان راشد أن كتاب اإلهلية ابلفارايب وأصالة التوافق بني أفكار احلكيمني

ة بني عن العالقكتااًب . نشر آمور تشريين من انحية أخرى  "أفالطون الفارايب"غري أصلي، وكتاب  "التوافق"
"، "املدينة وآراؤها: السياسة وامليتافيزيقيا عند أبو نصر الفارايبالفارايب حتت عنوان  دعن واملاورائياتالسياسة 

 ."التوافق"ملحق يعرتض فيه على صحة كتاب والذي حيتوي على 

 

 اخلامتة -7 

 
 ابللغتني اكتمااًل، أكثر وترمجاتالفارايب أكثر جدارة  نصوص من إصدارات اآلن لدينا أن من الرغم على

 من العديد يف مبعثرة والرتمجات اإلصدارات هذه من العديد فإن اخلصوص، وجه على والفرنسية اإلجنليزية
. لو نشرت مطبعة جامعة أوكسفورد متوسطًا إجنازًا ليس املتاحة الفارايب نصوص كل  جمع، فواجملالت الكتب
)جملد واحد، حترير يب. آدمسون ويب.  2012كما فعلت مع الكندي يف   "األعمال الفلسفية للفارايب"،كتاب 

عمال غري املرتمجة أو املرتمجة جزئًيا إىل االجنليزية، وأيًضا تلك الرتمجات االجنليزية املخبأة ، بدايةً ابألإي. بورمان(
قد يتطّلب جملدات لك يف الكتب واجملالت النادرة، فسنكون ممتّنني إىل األبد، ولكننا على وعٍي اتم أبن ذ

  عديدة والكثري من الوقت.

 

 أوروبية لغة أي إىل اإلطالق على غري مرتمجة النصوص بعضو . أفضل حترير إىل حباجة تزال ال النصوص بعض
، اآلخرون العلماء قاله وما متوفر هو مبا كاملة  دراية على دائًما العلماء يبدو ال. اإلجنليزية إىل بعدغري مرتمجة  أو
 الفارايب ألعمال تعقيًدا واألكثر األوضح الصورة لكن به، القيام جيب الذي العمل من الكثري هناك يزال ال



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يف مشكلة لدينا يزال ال كان  إن حىت وتعقيدها، اتساعهامدى  على الضوء سلطت اإهن. الظهور يف آخذة
  .أجزائها كل  جتميع
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