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مالمح من شخصّيت�ه:                         

محمد  بن  محمد  نرص  أبو  اإلسالمّي  الفيلسوف 

7)2هـ عام  ُولد  الفارايّب،  أُوَزلَغ  بن  طرخان   بن 

يف بلدة “وسيج” بالقرب من مدينة فاراب، من أمٍّ تركيّة 

امليسورة،  وحياته  نسبه،  برشافة  متيّز  فاريّس)))،  وأٍب 

أعرض  فيها؛ حيث  الحياة وزهد  لكّنه عدل عن هذه 

فعة والجاه والشهرة. عاش يف كنف سيف  عن منازل الرِّ

الدولة، الذي أغدق عليه املال؛ لكّنه كان ينفق أربعة 

العزلة  إىل  ماَل  لتلبية حاجاته.  النهار  يف  فقط  دراهم 

والتأّمل، إىل أن تُويّف عام 339هـ.

ومن  املسلمني،  الفالسفة  أشهر  من  “الفارايب”  يُعّد 

باألدب  ملاّمً  كان  الهجرّي.  الرابع  القرن  فالسفة  أكرب 

واملوسيقى،  والرياضيّات،  والفلسفة،  واملنطق،  العريّب، 

ثقافته  بسعة  متيّز  وقد  االجتامع.  وعلم  والسياسة، 

وإحاطته بالعلوم وقدرته عىل تعلّم عّدة لغات؛ حيث 

)))- يُراجع: ابن أيب أصيبعة: عيون األنباء يف طبقات األطباء، رشح وتحقيق الدكتور نزار رضا، 

)ال ط)، منشورات دار مكتبة الحياة، بريوت، ص603.

كان يجيد الفارسيّة، والرتكيّة، الكرديّة، والعربيّة)2).

املعلِّم  “أرسطو”  إىل  نسبًة  الثاين”  “املعلِّم  بـ   ُسّمي 

ح  األّول؛ ألنّه حذا حذوه يف االهتامم بعلم املنطق، ورَشَ
مؤلّفات أرسطو املنطقيّة. 

مؤّلفاته:

تنّوعت مؤلّفات “الفارايب” بني مقّدمات ومخترصات، 

واملعارصين،  املتقّدمني  عىل  ردود  وتعليقات،  رشوح 

ومؤلّفات خاّصة عرض فيها آراءه. 

أن  ينبغي  “ما  واملخترصات:  املقّدمات  من  فكان 

يُقّدم قبل تعلّم الفلسفة”، و “رسالة يف أغراض ما بعد 

الطبيعة”، و “املخترص الكبري يف املنطق” وغريها.

 أّما من الرشوح والتعليقات: “رشح كتاب املقوالت 

العبارة ألرسطو”، و “رشح  كتاب  ألرسطو”، و “رشح 

كتاب الجدل ألرسطو”.

ومن الردود عىل املتقّدمني واملعارصين:  “الّرد عىل 

)2)- يُراجع: صليبا، جميل: تاريخ الفلسفة العربيّة، ط3، دار الكتاب العاملّي، لبنان، )99)م، 

ص-)3) 40). 

ليلى قبيسي
مجازة يف علم النفس ـ لبن�ان
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“مقالة يف وجوب صناعة  و  الجدل”،  أدب  الراوندّي يف  ابن 

الكيمياء والرّد عىل مبطليها” وغريها.

يف  “رسالة  و  العقل”،  يف  “رسالة  الخاّصة:  كتبه  من  وأّما   

ماهيّة النفس”، و “كالم يف الرؤيا”، و “كالم يف العلم اإللهّي” 

أفكارها  وإيجاز  معانيها،  بدقّة  مؤلّفاته  متيّزت  وقد  وغريها. 

التي تحتاج إىل رشح وبيان مفّصل.

فلسفته:

قّدم الفارايّب من خالل فلسفته مقاربة شبه شاملة لكّل ما 

شؤونها  تدبري  منتهاها،  مبدؤها،  اإلنسانيّة،  بالحياة  يرتبط 

والسياسة التي ينبغي اتبّاعها. يقول الدكتور إبراهيم مدكور))): 

»كان الفارايّب يريد أن يدرس كّل يشء، وكان مييل إىل النظر يف 

األمور من كّل ناحية، وإىل البحث يف جميع االحتامالت املمكنة، 

والتفصيل،  التقسيم  إىل  والتعميم،  التوحيد  إىل  يسعى  وكان 

وهذه الروح البّناءة ظاهرة متام الظهور يف أسلوبه الكتايّب ويف 

عباراته.. فهو كاتٌب يوجز ويلّخص ويعرف قيمة كّل لفظة، وهو 
يطيل التأّمل الفكرّي يف اللفظة كام يطيله يف الفكرة«.)2)

أبرز أفكاره الفلسفّية:

♦وحدة الفلسفة:

سعى الفارايب إىل التوفيق بني املذاهب املتعارضة  من قبيل 

الجمع بني رأيي الحكيمني يف كتابه “الجمع بني رأيي الحكيمني 

أفالطون وأرسطو”، ُمعترباً أّن هذين الفيلسوفني متّفقان، وإْن 

اختلفا يف بعض املسائل)3).

♦النظرة إىل الله والعامل:

يكون  أن  إّما  قسمني؛  إىل  ينقسم  املوجود  أّن  الفارايب  بنّي 

)))-  إبراهيم مدكور ) 902)م - 996)م ): عامل لغة، ومتخّصص  يف الفلسفة، وأستاذ جامعّي مرصّي.

(2(- Madkour, Ibrahim, La Place d’Al Farabi Dans l’École Philosophique 

Musulmane, bulletin of the school of oriental and African  schools, 2009, p((,(6. 

)3) يُراجع:، صليب تاريخ الفلسفة، )م.س)، ص43)-46).

بعلّة  إال  الوجود  إىل  املمكن ال يخرج  أو ممكناً، وألّن  واجباً 

وملّا كانت العلل ال تتسلسل إىل غري النهاية، وجب أن ينتهي 

التسلسل إىل موجود واجب الوجود ال علّة لوجوده، فتكون 

املمكنات بذاتها واجبة بغريها، والله هو موجوٌد واجب بذاته، 

وهو السبب األّول لوجود كّل يشء يف العامل.

أنّه ملّا كان  الفارايّب  الله، فيعترب  وأّما يف ما يتعلّق بصفات 

السبب األّول هو املوِجد لسائر املوجودات، فذلك يعني أنّه 

بريء من كّل نقص وأّن وجوده أفضل وأكمل وأقدم وجود.

♦النفس اإلنسانية:

يعترب الفارايب أّن النفس اإلنسانيّة متتلك خمس قوى:

ـ القّوة الغاذية التي يتغّذى بها الجسم ويقوى من خاللها.

ـ القّوة الحاّسة التي تتمثّل فيها الحواس الخمسة، فيدرك 

من خاللها محيطه.

ـ القّوة النزوعيّة التي ينزع اإلنسان من خاللها نحو اليشء، 

فيشتاق له أو ينفر منه فيكرهه.

ـ القّوة املتخيّلة التي من خاللها تُحفظ الصور التي ارتسمت 

من املحسوسات، فيُعاد تخيّلها مع غيابها.

ومتييز  املعقوالت  إدراك  من  متكِّن  التي  الناطقة  القّوة  ـ 

حسنها من قبحها.

♦املدينة الفاضلة:

يبنّي الفارايب أّن املدينة الفاضلة هي الركن االجتامعّي الذي 

السعادة، حيث  بها  تُنال  التي  األشياء  عىل  التعاون  فيه  يتّم 

مشبّهاً  السعادة،  تلك  لبلوغ  األساس  الرشط  التعاون هو  إّن 

هذه املدينة ببدن اإلنسان الذي تتعاون أعضاؤه لحفظه ومّده 

الذي ينبغي  املدينة  تتألّف من رئيس  املدينة  بالقوة. وهذه 

بحسب الفارايّب أن ميتاز بخصال محّددة تُظهر رضورة كونه 
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بحكم إ “اإلمام”  يسّميه  والذي  وامللكات  الصفات  كامل 

تأثّره باإلمامة يف املذهب الشيعّي. ويف مقلٍب آخر يشري 

الفارايّب إىل ما هو مضاّد للمدينة الفاضلة والتي فّصل لكّل 

الجاهلة،  املدينة  أنواع:  أربعة  إىل  فقّسمها  حالها،  منها 

بالهم  يف  تخطر  ومل  السعادة  أهلها  يعرف  مل  التي  وهي 

يعلمه  ما  أهلها  يعلم  التي  وهي  الفاسقة  املدينة  أصالً، 

املدينة  أهل  سلوك  سلوكهم  لكن  الفاضلة،  املدينة  أهل 

سلوك  كان  التي  املدينة  وهي  املبّدلة  املدينة  الجاهلة، 

ذلك،  بّدلوا  لكنهم  الفاضلة  املدينة  أهل  سلوك  أهلها 

لكن  بالله،  املُعتِقدة  املدينة  وهي  الضالّة  املدينة  ورابعاً 

رئيسها يكون ضاالً ويخادع الناس))).

يُقِبل عىل  أّن من  الفارايب  يعتقد  أخرياً، 

نظيفاً  يكون  أن  يجب  والعلم  الفلسفة 

يعتقد  كام  األخالقيّة،  الناحية  من  ونزيهاً 

أّن األخالق هي ُمنطلَق حضارّي وشمويّل، 

وأّن  األخالق،  مع  ُمندكّة  الحضارة  وأّن 

صيانة  عن  املسؤول  هو  املدينة  رئيس 

نظام املدينة()).

))) يُراجع: صليبا، تاريخ الفلسفة، )م.س)، ص47)-77).

)2) يُراجع: املدارس األخالقيّة يف الفكر اإلسالمّي دراسة منهجيّة حديثة يف املصادر واالتجاهات، 

اإلسالمّي، بريوت، 2)20م،  الفكر  لتنمية  الحضارة  بور، ط)، مركز  بهبهاين  الحسن  تعريب عبد 

ص 28)-29).




