
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nada2007hk@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ.د. نادية هناوي 
 

 

 الجامعة المستنصرية   - كلية التربية 

 العراق

 
 أبو نصر الفارابّي من منظور محسن مهدّي 

 
Abu Nasr al-Farabi in the perspective of  

Mohsen Mahdi 
 



بو نصر الفارابّي من منظور محسن مهدّي 
ٔ
.د. نادية هناو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا

ٔ
 ي ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)258( 

 أبو نصر الفارابّي من منظور محسن مهديّ 

 

 

 

 الملّخص: 

الفلسفة   دراسة  مجال   �� مهدي  محسن  العرا��  العالم  مها  قدَّ ال�ي  ا�جهود   �� الدراسة  هذه  تبحث 

مؤّس الفارابية،   ُ�عدُّ  الذي  الفارا�ي  نصر  أ�ي  فكر   �� التخصص  إ��  دفعتھ  ال�ي  الفلسفة  واألسباب  س 

 
ّ
ر�ن �� فلسفة العصور الوسطى. وتنتقل الدراسة �عد ذلك  االسالمية، وأحد أهم الفالسفة املسلم�ن املؤث

فارا�ّي الفلسفّي.  إ�� تحليل املنظور امل���� الذي عليھ ارتكن الدكتور محسن مهدي �� النظر إ�� منجز ال 

   و�قوم هذا املنظور ع�� �عدين، األول هو اإلنصاف والثا�ي هو االستكشاف.

 استكشاف، إنصاف، ا�حروف، الفارا�ي، فلسفة، مهدي.  :ال�لمات املفتاحية

 

 

Abstract: 

This study examines the efforts made by the Iraqi scholar Mohsen Mahdi in the field of 

studying Farabi philosophy, and the reasons that led him to specialize in the thought of Abu 

Nasr al-Farabi, who is considered the founder of Islamic philosophy, and one of the most 

important and influential Muslim philosophers in the philosophy of Middle Ages. 

 The study then analyzed the methodological perspective on which Dr. Mohsen Mahdi relied 

in looking at Al-Farabi's philosophical achievement. This perspective is based on two things, 

the first is fairness and the second is exploration . 

Keywords : al-Farabi., exploration, fairness, Mahdi, letters, philosophy . 
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 : مقّدمة  -1

الفلسفة ش�ٌل مهٌم من أش�ال التفاعل اإل�سا�ي ال�ي ��ا يتجرد اإل�سان من خصوصيات النظر الواق��  

 اإلحاطة �سطوحها وأعماقها. و�غيتھ  التقليدي
ً
ة ليغوص �� عموميا��ا، متأمال إياها ب�ليانية عقالنية، محاوال

 من وراء ذلك البحث عن ا�حقيقة �� تجردها ونقا��ا.  

العرب   اهتمام  برز  ال�جر�ان  والرا�ع  الثالث  القرنان  ال�ي شهدها  والفكر�ة  العلمية  ا�حركة  خضم  و�� 

  كعلم النحو والفقھ والتفس�� والبالغة ال�ي �انت أحّق   ،م ال�ي �انوا ضليع�ن ف��ا�علوم جديدة غ�� العلو 

عرف إ�جاز كتاب هللا �عا��. ومن العلوم ا�جديدة ال�ي ساهم �شاط ال��جمة  ، إذ ��ا �ُ حذقالعلوم بالتعلم وا�

 �� التعرف عل��ا �� الفلسفة ال�ي �ان لها عند األمم األخرى م�انة مهمة. 

  
ً
تلك العهود من عمر ا�حضارة    ��علوم �انت را�خة وعتيدة  �  مقارنةولم يكن أمر ممارسة الفلسفة سهال

  ت  ّد العر�ية اإلسالمية، فعُ 
ُ
 من فر أوّ الفلسفة

ً
علم الكالم)  (  وع علم البالغة ومورست تحت مس�ىل األمر فرعا

ل  �� القرآن وتدليلهم ع�� إ�جازه. وأوّ   أي أ�حاب الصنعة الكالمية �� بح��م  ،وُس�ي املشتغلون ��ا مت�لم�ن

فّن  بتفس��  املع��لة واهتمت  �انت فرقة  للمت�لم�ن  بن عطاء    فرقة  البالغي�ن واصل  القول. ومن مت�لم��ا 

وسهل بن هارون وعمرو بن عبيد وا�جاحظ الذي �ان ذا نزعة عقلية وطا�ع جدا�� يقوم ع�� االستدالل  

 باملنطق والقياس.

 : في تاریخ الفلسفة اإلسالمّیة أهّمیة الفارابي   -2

نصر الفارا�ي الفيلسوف  لم تأخذ الفلسفة اسمها كفرع معر�� مستقل عن علوم اللغة إال ع�� يد أ�ي  

   م  870  / هـ  260أو    259عام  املولود  
ّ
حاة واللغو��ن م الذي أتقن النحو وجادل النّ 950/هـ    339عام  �  واملتو�

مؤّس أح�ى    عقليا كفيلسوف  مقدرتھ  لهم   ثبت 
ّ
الال وال��اث  اإلغر�قي  الفلسفي  ال��اث   �� ضليع  هو�ي  س 

  ، ف�ان أْن األفالطو�ي ا�حدث
ُ
 ب باملعلم الثا�ي.  ّق ل

و�سبب شهرتھ �� الفلسفة و�راعتھ �� فهم أرسطو �� كتابيھ فن الشعر وا�خطابة، ولدراستھ ع�� أيدي  

من مدرس�ي    النسطور��نمتأثرا ببعض  فة �� �غداد، وانخراطھ �� الفلسفة األفالطونية ا�جديدة،  املتصوّ 

حاة والبالغي�ن لھ ولغ��ه العداء، وم��م ابن األث�� الذي ثار ع�� أساليب  أثينا واإلسكندر�ة، أظهر �عض النّ 

 
ّ
 . 1هم أرسطو وأفالطون الفالسفة ورأى �� الفارا�ي وابن سينا ـ ومن شا��هما ـ رجاال أضل

��ّج  ف�انوا  الفقهاء  علم  أما  �انعون  الذي  م�ان  ت الكالم     لكنھ   ة،مهمّ   ة لھ 
َ
وسط الدين    م�حق  علوم 

ف�انوا يقومون برعاية علم الكالم عندما يحتاجون إليھ لك��م �انوا يراقبونھ    ، اإلسالمية، وم��ا علم الفقھ

   ، مراقبة شديدة
ّ
م  قيلهم �� جدل ع   ع للشك �� أذهان املؤمن�ن و�غراٌق ما بدا �� ذلك زر ويعملون ع�� قمعھ �ل

إ�� أن استطاع الفارا�ي �عقالنيتھ ا�جدلية جلب االهتمام إ�� ملل    ،لهم عن واجبا��م الشرعية  أو تحو�ل

 
دب الكاتب والشاعر ضياء الدين بن االثير،  ينظر: -1

ٔ
ه د. احمد الحوفي ود. بدوي وعلق علي ، الجزء االول، قدمه المثل السائر في ا

 . 310-063ص )دار نهضة مصر طبانة ( القاهرة:
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 معها كفلسفة ال تضاد الدين
ً
و�� السبيل الذي ع��ه �ستطيع    ،بل �� أفضل طر�قة ل�حياة  ،الو��، متعامال

 . 1اإل�سان بلوغ املعرفة األكمل

الفارا�ي واصل عملھ الفلسفي واملنطقي بدالالت ومسائل لها صلة    ّن وع�� الرغم من تلك املواجهة، فإ

 م��ا علم إحصاء العلوم وعلم السياسة املدنية، فاتحا الباب  
ً
 جديدة

ً
 علوما

ً
بالفلسفة األفالطونية، مبتكرا

 للفالسفة من �عده �ابن سينا وابن رشد وابن طفيل وابن ماجة وابن ميمون فضال عن الغزا�� وابن خلدون، 

والسب�ي   والرازي  والس�ا�ي  القزو��ي  مثل  لل�جرة  السادس  القرن   �� العر�ية  البالغة  علماء   �� مؤثرا 

والتفتازا�ي وغ��هم. ووصل تأث�� أ�ي نصر الفارا�ي إ�� فالسفة العصور الوسطى �� مشرق العالم اإلسالمي  

 القليل �� أواخر القرن التاسع  فلم ي��جم منھ إال   ،ا ومغر�ھ، لكن عوامل كث��ة جعلت إرثھ الفلسفي منسيّ 

 عشر.  

فھ الفارا�يأهمية ال��اث الفكري  إّن  
َّ
املفكر�ن الغر�ي�ن املهتم�ن بالفلسفة الشرقية    �عضجعلت    الذي خل

�عيد من  سوى  إليھ  �ش��ون  الفالسفة    .ال  إ��  ينظرون  الغر�ي�ن  أّن  والسبب  أصال.  إليھ  �ش��ون  ال  وقد 

إيصال هذا اإلرث إ�� عصر    يقتصر ع�� ، وأّن فضلهم  �ن لإلرث اليونا�يناقل  ع�� أ��م مجّرد  املسلم�ن عامة 

، ولم ي�ونوا  ال��ضة، لتقوم أور�ا بإحيائھ من جديد، و�أّن 
ً
الفالسفة املسلم�ن لم يضيفوا لهذا اإلرث جديدا

 ر�ن. مطوّ ال  مبتكر�ن و 

أّن  شّك  ب  وال  ينظرون  الغر�ي�ن  الفالسفة  تجعل  استشراقية  نزعة  التصور  هذا  إ��    ءاستعالوراء 

فال هو يتأمل الظواهر    ،ون فلسفتھ حكمةو�صفونھ بالشيخ ا�حكيم، ويعّد   ،الفيلسوف اآل�ي من الشرق 

 والبواطن وال هو يبتكر املفاهيم واالصطالحات. 

  �ا، ولذلك ابتدع الفارا�ي ألفاظاملفاهيم هو مطل�  يجد أّن ابتداع  أن من يقرأ الفلسفة اإلسالمية   بيد

ألفاظمول واملاهية األجناس وا�ح( �� مقابل  النوع) عند أفالطون، و(ال�اثريسس  (  )  أو  التيموس والنوس 

بل    ،وا�جوهر) عند أرسطو. وهو ما لم يقم بھ الفالسفة الغر�يون أنفسهم ممن درسوا أفالطون وتأثروا بھ

 ب� أهتم كث�يضع مفاهيم �ال�ي وضعها الفارا�ي وهو الذي  لم    2بول ر��ور   ّن إ
ً
ووقف ملّيا    ،ـ( ا�جمهور�ة)كتاب  ا

وا�شغل بالنفس اإل�سانية كحقل قوى يتعرض للتجاذب املزدوج من العقل وا�جاز    ،عند املدينة الفاضلة

 واملماثلة والرمز�ة واملثال.  

تبت    ، قد باتت إ�� اليوملعشر�ن  مطلع القرن ا، بدءا من  أعمال الفارا�ي  املالحظ أّن و 
ُ

تحظى باالهتمام، فك

واألبحاث  ا��ف حوله   ،الدراسات  و   اوصيغت  سوسيولوجية  وطروحات  وسياسية،  أمن�جيات  ن��بولوجية 

 ها أد�ي فكري، و�عضها اآلخر نف��ي واجتما�� وثقا��. �عضُ  نظر�ات  اووضعت ف��

 
سيس الفلسفة إالسالمية السياسيةينظر: د. محسن. س. مهدي،  -1

ٔ
بيروت : دار الفارابي،  (، ترجمة وداد الحاج حسن، الفارابي وتا

 . 71)، ص2009، 1ط
 . )2008،  2المركز الثقافي العربي، ط  ( المغرب: ترجمة عدنان نجيب الدين، ،الخطاء اإلنسانفلسفة اإلرادة ينظر: بول ريكور،  -2
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شهرة  ولعّل  وأك��ها  واملصنفات  الرسائل  تلك  هوأهم  أهل  كت  ،  و(آراء  ا�حكيم�ن)  رأيي  ب�ن  (ا�جمع  اب 

 املدينة الفاضلة) و(
ّ

 عند الفارا�ي.   � مجمل العمل الفلسفّي السياسة املدنية) ال�ي ف��ا يتج�

 : الفارابي من منظور محسن مهدي  -3

الباحث األصيل، وأهمّ   محسنالدكتور  ع  تمتّ   مهدي بم��ات 
ّ
ة والص��، متمكنا بذلك من  ها األناة والدق

املعمّ  بمعرفتھ  االجتماع  علم   �� تخصصھ  جامعا  وتحقيقا،  بحثا  املض�ي  العمل  ��ذا  بال��اث  القيام  قة 

خاصا،   الفلسفي اإلغر�قي واإلسالمي مع توظيف قدراتھ الذاتية وموهبتھ األدبية ال�ي منحتھ أسلو�ا علميا

البعد العل�ي �� أبحاثھ ودراساتھ،    أن �عّزز   و  ،ر من التقييد األ�ادي�يأن يتحرّ   ، �� الوقت نفسھ،استطاع بھ

ح�ى قال عنھ شارلز ب��وورث:" أن اش��اره بالبحث العل�ي املض�ي والشامل جعلھ يتجنب التقيد بالعرف  

  .1بصلة إ�� موضوعھ ا�خاص من قر�ب أو �عيد" العل�ي املتمثل باإلحالة إ�� األدبيات الثانو�ة ال�ي تمّت 

فلسفة التار�خ  (بــــ  نت أطروحتھ للدكتوراه املوسومةأول عمل بح�ي �حسن مهدي �ا  وع�� الرغم من أّن 

�� دراسة الفلسفة  ه  بداية مشوار ، فإّ��ا �انت أيضا  وال�ي ��ا تخصص �� علم االجتماع  عند ابن خلدون) 

 وفلسفة الفارا�ي خاصة. ،ة اإلسالمية القروسطية عام

 : اآل�ي�  �يمهدي �� فلسفة الفارا�ي ف  تخصص الدكتور محسنأسباب أما 

 بمرتبة أرسطو  إ  من شأن الفارا�ي هو أول فيلسوف أع��  أّن  -
ً
رث مدرسة اإلسكندر�ة �� اإلسالم متمتعا

فيلسوفا فاض    باعتبارهو�نما    ،مجرد م��جم ومؤرخ وناقل لل��اث الفلسفي  ، ال بوصفھ نفسھ كمعلم ثان

ع��ا   ع��ت  ال�ي  فلسفتھ  لھ  ف�انت  فهمھ،  من  بالكث��  واألرسطي  األفالطو�ي  الفلسفي  اإلرث  ع�� 

مصنفاتھ، مرشدا من سيأ�ي �عده إ�� الكيفية ال�ي ��ا تفهم األدبيات األفالطونية ا�حدثة باستعمال  

 علم املد�ي أي العلم املهتم باملدنية. املنطق وال

الفلسفة الغر�ية لم تول املعلم الثا�ي األهمية ال�ي تناسبھ، بل تأثرت بدال من ذلك بتلميذه ابن سينا    أّن  -

الظواهر   واألعراض و��خيص  ا�جواهر  �� مالحظة  الفارا�ي وطرائقھ  بأف�ار  التأثر  �ان شديد  الذي 

فلسفة خاصة �� مقار�ة الشريعة اإللهية بالفلسفة اإلسالمية جعل  والسلوكيات. ولعل تفرد الفارا�ي ب

   ولذلك آثروا ابن سينا عليھ. ،مصنفاتھ مصدر ح��ة وتضليل للباحث�ن

ما ساد من اف��اض أن مصنف الفارا�ي (آراء أهل املدينة الفاضلة) هو صيغة أخرى منقولة من مدينة  - -

 أفالطون.  

من تنوع عل�ي يجمع ب�ن الفقھ والكالم والفلسفة العملية واملدنية  ما تم�� بھ أرث الفارا�ي الفلسفي   -

 والعلوم النظر�ة والعلم الطبي�� واإللهيات و��ن علوم أخرى استحد��ا وتفرد ف��ا. 

اقتناع محسن مهدي أن التباين ب�ن السياسة األفالطونية وملل الو�� أمر قائم لكن هناك أوجھ �شابھ   -

   قائمة أيضا. وهذا ما "��جع 
ّ
ره لھ السياسة  طالب الفلسفة وامللة ع�� حد سواء ع�� البحث عما توف
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ّ

د أن وجود آراء �� هللا وال�ون داخل أمة ما غ�� �اف  األفالطونية من �عاليم عن ملل الو��. ومن املؤك

 . 1العتبارها شبھ املدينة الفاضلة حسبما تصورها أفالطون"

 ة امللة ال�ي استعملها الفارا�ي للداللة ع�� الدين.  اهتمام محسن مهدي بالفلسفة املدنية وفلسف -

-  
ّ
باستثناء القليل من نصوصھ ال�ي    ،سم بالعمقما انطوت عليھ نصوص الفارا�ي من طا�ع فلسفي يت

 ا�سمت بالبساطة. 

د الفارا�ي �� أف�اره الفسلفية حول العالقة ا�جدلية املعقدة ب�ن العلم واملدنية كمعضلة ناقشها  تفرّ  -

من هو    الة، و�ساءل جذور آراء أهل املدينة الفاضلة والسياسة املدنية وامللل ا�جاهلة والضّ صا  متفّح 

   ؟اإل�سان؟ وما �� املدنية

اج��اح الفارا�ي لعلم جديد لم �عرف قبلھ هو علم إحصاء العلوم، وتنظ��ه للفلسفة املدنية �� سياق  - -

�� اآلن ذاتھ،متوافق  و  ،مماثل لسياق ا�جمهور�ة والطيماوس والنواميس ألفالطون  مع مستلزمات    ، 

 
ّ

 ريعة اإللهية.  الش

أن الفارا�ي فيلسوف خدم الفلسفة اإلسالمية من خالل إدراكھ "الن�اع الكب�� ب�ن الس�� وراء ا�خالص  - -

الفردي والس�� وراء ا�خالص العام غ�� أنھ �ان الفيلسوف املسلم الوحيد الذي اختار أن �ستكشف  

الن�اع.. تتمتّ أ  .و�ذلك.  هذا  الذي  البشر  حسن محبة  ��  برز  النبيل  الفيلسوف  وتفا�ي  الفلسفة.  بھ  ع 

 إو��ذه الطر�قة ف سبيل رفاه أمتھ 
ّ
 .2ھ أسدى خدمة عظيمة لألمة اإلسالمية"ن

الفالسفة الذين آتوا من �عد الفارا�ي لم يتوافق اح��امهم لھ وال تقدير انجازه مع التفهم لدوره  أّن  ـ   -

 . 3الفلسفة اإلسالميةكفيلسوف أسس 

وّج  - ال�ي   �� وغ��ها  مجتمعة  األسباب  الفارا�ي  هذه  نحو  العلمية  مهدي  محسن  املفكر  جهود  هت 

ص �� فلسفتھ �عد أن تخصص �� الفيلسوف ابن خلدون. وهذا جزء من مآثره الكث��ة �� علم  ليتخصّ 

 االجتماع �� العراق والعالم.  

تتبادر  و  - ال�ي  يتبادر  األسئلة  �� هذا السياق، ��لذهن  إ�� الذي  الفارا�ي  ،  : هل أنصف محسن مهدي 

فعال؟ وهل �ان لھ منظور خاص �� دراسة أرث الفارا�ي الفلسفي؟ وهل �ان تحقيق رسائل الفارا�ي  

مساعدا �حسن القروسطية  عامال  بالفلسفة  يلم  أن  يلّم مهدي  أن  استطاع محسن مهدي    ؟ وكيف 

�� الفلسفة    العلوم اللغو�ة واإل�سانية والعلمية لي�ون لھ دوره املهّم   باملعارف ال�ي جمع ف��ا الفارا�ي ب�ن

ر �� محسن مهدي اإلسالمية
ّ
الفارا�ي الذي �حبھ من  ابُن خلدون الذي قاده إ�� الفارا�ي أم  :؟ وأ��ما أث

القروسطية وتحقيق كتب أعالمها؟  ؟ وأين نضع محسن مهدي �� اهتمامھ بدراسة الفلسفة  ابن خلدون 

 مع ا�أ
ّ

 ؟ر�ن ا�جددينحقق�ن التقليدي�ن أم مع املفك
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  الدكتور محسن مهدي  وّجھهذه األسئلة وغ��ها ال بد من الوقوف ع�� أ�عاد املنظور الذي بھ    ��لإلجابة ع

 ، وهو منظور ذو �عدين: ملنجز الفارا�ي الفلسفّي  اهتمامھ

 :البعد األول: اإلنصاف -3-1
م  كث��ة  مواضع   �� الفارا�ي  مهدي  محسن  كتابھأنصف  اإلسالمية    ن  الفلسفة  وتأسيس  (الفارا�ي 

تقليدا   تكن  فلم  الفارا�ي،  فلسفة  تم��ت  ��ا  ال�ي  واالج��اح  االبتداع  مواطن  ع��  ركز  وفيھ  السياسية) 

 للفلسفة اليونانية.  

ما قّدمھ الفارا�ي من تفك�� �� طبيعة اإل�سان هو إدراك ملا طرحھ كتاب    ل مواطن اإلنصاف تأكيده أّن وأوّ 

 
ّ
  :ھ أيضا تفك�� تم�� فيھ الفارا�ي، فخصَّ بھ الفلسفت�نق بالشرائع، لكنّ النواميس ألفالطون من أسئلة تتعل

هات�ن  وجعلتھ يتلمس    ،هت الطبيعة البشر�ة اهتمام الفارا�يفلسفة السياسة والفلسفة املدنية. وقد وّج 

ي والتقوى كصفت�ن طبيعيت�ن �� اإل�سان تجعالنھ يكتشف ا�جهول أو يبحث  الفلسفت�ن معتمدا التق��ّ 

كما أ��ما ال يفرضان مسبقا ا�حكمة ال�ي تحيط    ،عنھ من دون أن يتطلب ذلك منھ معرفة املبادئ األس�ى

  ف��ا بحالة جهلھ؛  �� مرتبة يقّر   فال يحصر نفسھ  ،بال�ل. ومن ثم ت�ون حالة ا�جهل عند اإل�سان أولية عادة

.  أك�� سمّوا  تصورات أك�� ايجابية ومبادئ   ، وعنرض صلبة يقف عل��ا أبل إنھ يجادل ا�جميع، باحثا عن  

"أن يقول أنا أؤمن وأبحث من أن    يفّضل   اإل�سان  تجعلفإن الطبيعة البشر�ة �� ال�ي    ،و�� رأي الفارا�ي

  .1يقول أنا أصدق أمرا وأنا أعلم أن ا�حقيقة مغايرة تماما"

الفارا�ي وتأسيس الفلسفة  ( و�سبب اهتمام الفارا�ي بطبيعة اإل�سان، ركز محسن مهدي عل��ا �� كتابھ

 وعل��ا يت  ،�ا مصدر سعادة اإل�سانفا هذه الطبيعة بأ�ّ اإلسالمية السياسية) معرّ 
ّ
ما يصنعھ ع��    ف �ّل وق

ومدر�ا العرف ال بوصفھ أمرا اعتباطيا بال�امل أو مقبوال ببساطة    ،الطبي��  طبيعتھ ومرتبتھ �� إطار ال�ّل 

الّس  اف��عھ  تامّ   ،لفكطر�ق  و�جعلها  الطبيعة  ن  يحّسِ أمرا  بوصفھ  الفلسفة  و�نما  رفضت  هنا  ومن  ة. 

   اإلسالمية الفكرة القائلة إّن 
ّ

  ،بدال من ذلك ،و�� ا�حقيقة فأ��ا تقول  ،ي ا�حّر تحظر التحرّ ريعة اإللهية الش

أال هو املن�ج املتمثل �� الوثوق بما يمكن    ،وقد باشرت تقص��ا وفقا ألفضل املنا�ج املتوفرة  . إ��ا مفروضة

 .2وليس بما ُيقال، واالستناد إ�� الطبيعة بدال من رأي اإلسالف  ،أن ُيرى 

 
ّ

أك ما  أيضا  اإلنصاف  د.ومن  لإل�سان    ده  رؤ���ا   �� عقالنية  الفارابية  الفلسفة  أن  من  مهدي  محسن 

  .3كمفردة تدلل ع�� مع�ى انطوى ف��ا بالقوة، موضوعٌ 

 ضمن الفارا�ي    ھ يدرجو�ذ يقسم محسن مهدي املت�لم�ن إ�� فئت�ن: فئة العقالني�ن وفئة التقليدي�ن، فإن

سياق جديد يضع ل�حضارة العر�ية اإلسالمية صورة    ألن فلسفتھ املدنية بدأت مس����ا ��  ،فئة العقالني�ن

امليالدي من خالل �عث فلسفة أفالطون وأرسطو من جديد العاشر  القرن   �� الفلسفة    ،جديدة  وتحر�ر 
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السقراطية من الالهوت املسي��. فتأثر بفعلھ هذا الفكر ال��ودي �� القرن الثا�ي عشر ع�� يد مو��ى بن  

لب�� األك�� وتوما اال�و��ي. و�سبب  أ��اية القرن الثالث عشر ع�� يد  تي�ي ��ميمونيدس والفكر املسي�� الال

 
ّ
 هذا �ل

ّ
 ھ رئيس مدن العلم و�قعة ا�حكمة واملعلم الثا�ي. ھ صار الفارا�ي �عرف بأن

 الفهم، بل �ان ُيتعامل معها بجهل ح�ى أّن   فلسفة الفارا�ي لم تفهم حّق   وقد تأسف محسن مهدي ألّن 

"رجاال آخر�ن عظماء ومشهور�ن قد أداروا ظهورهم، بطر�ق��م، ل�حياة العامة وألم��م عن جهل أو خيبة أمل.  

وال يكتبو��ا    ،فلسفة مدنية)(  وهناك بيننا اليوم من املفكر�ن من ال يزالون عاجز�ن عن إدراك مع�ى عبارة

العبارة تمثل بحثا تافها يقوم    أو كما لو أّن   ،�ن مزدوج�ن كما لو �انت عديمة الداللةأبدا من دون وضعها ب

مونا أشياء كث��ة بھ أناس لم يكتشفوا الفلسفة ا�حّق  ِ
ّ
غ�� أ��م لن �علمونا    ،. يمكن لهؤالء املفكر�ن أن �عل

 
ّ
العامة  قط املسائل   �� نفكر جيدا  نحّس   ،كيف  امتنا وكوال كيف  أبناء  نن مص��  ر��ي سياسة مدنية  يف 

  .1"ونحافظ عليھ

وعقالنية الفارا�ي جعلتھ يبحث �� مقوالت ما �عد الطبيعة ألرسطو ال أن يختصرها، و��ذا رد محسن  

ز رأيھ بالفروق ب�ن  مهدي ع�� من قال إن الفارا�ي لم يأِت ���يء جديد سوى ت�خيص مقوالت أرسطو. وعزّ 

قھ ( ا�حروف) الذي حّق   ان ف��ا، وهو ما نجده مفصال �� كتابالفارا�ي وأرسطو من ناحية ا�جهة ال�ي يبحث

محسن مهدي، وعنھ قال:" إن كتاب ا�حروف هو تفس�� لكتاب أرسطو طاليس �� ما �عد الطبيعة وال �ع�ي 

  .2هذا أن الكتاب�ن يتفقان �� جميع املوضوعات ال�ي ينظران ف��ا بل هناك فروق"

الطبيعة) مقدم �جميع أجزاء املنطق ومقدم �جميع أجزاء الفلسفة  ما �عد  (   وقد رأى الفارا�ي أن كتاب 

ھالفارا�ي  لكّن  ،ال�ي ال تنظر �� ��يء غ�� املقوالت
ّ
 ، إ�� التعاليم والعلم الطبي�� والعلم املد�ي تجاوز ذلك �ل

  .كما أن الفارا�ي نظر �� ألفاظ ومعان مشهورة �� لغات عصور من غ�� لغة أرسطو طاليس وعصره وملتھ

ما �عد الطبيعة) ومضمونھ وأغراض  (  ا�حروف) للفارا�ي عن فحوى كتاب(  هذا فضال عن تباين فحوى كتاب

أن الفارا�ي لم يكن من الشراح املستعَبدين للنص  "  وعن ذلك يقول محسن مهدي:  .3أرسطو طاليس فيھ

الرئيس لالختالف  الذي يقومون �شرحھ وأنھ �ان لھ رأي خاص �� غرض ما �عد الطبيعة. وهذا هو السبب  

  .4ب�ن الكتاب�ن"

والفقھ   �النحو  اإلسالمي  الفكر  اهتمامات  تتصدر  علوم  من  ا�ختلفة  مصنفاتھ   �� الفارا�ي  بحثھ  وما 

بمثابة   بلدان عديدة و�عيدة. ف�انت كتاباتھ  إ��  اكتس��ا من رحالتھ  ال�ي  ف��ا معارفھ  والالهوت، ساعدتھ 

 . 5وا الوطنرسائل موجهة إ�� قومھ الذين لم �غادر 

 
سيس الفلسفة اإلسالمية السياسية، مصدر سابق، ص -1

ٔ
 .95د. محسن. س. مهدي، الفارابي وتا

بو نصر الفارابي، كـتاب الحروف، مصدر سابق، ص -2
ٔ
 .33ا

 . 33-30المصدر نفسه، ص -3
 .42المصدر نفسه، ص -4
 . 93المصدر نفسه، ص -5



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2202)  مارس  - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)265( 

فإن    ،(آراء أهل املدينة الفاضلة)  وأما القول بأن الفارا�ي ب�ى مدينة حا�ى ف��ا مدينة أفالطون �� كتابھ

ق محسن مهدي هذا الكتاب، وفيھ وجد أن �شبيھ املدينة  عقالنية الفارا�ي �� (كتاب امللة) تفنده. وقد حّق 

األصيلة. وعن قول الفارا�ي إن أعضاء البدن ال�� ال تتعاون �جرد  بالبدن ال�� ال�امل توكيد لهو�ة الفارا�ي  

مهدي: قال  مختلفة،  مراتب  لها  بل  مش��كة،  غاية  ومرات��ا  "  تحقيق  املدينة  أقسام  وصلة  ووضعها  وامللة 

بنظائرها من أقسام العالم ومرات��ا والقوى النفسانية ومرات��ا وأعضاء بدن اإل�سان ومرات��ا تذكر القارئ  

مبادئب هما  املد�ي  العلم   �� الفارا�ي  املدينة  (  كتا�ي  أما  املدنية)..  و(السياسة  الفاضلة)  املدينة  أهل  آراء 

الفاضلة والسياسة املدنية فتعطي اآلراء واألفعال و�أ��ا �شرع ملة ما أو �عطي مثاال يجب أن ينظر إليھ من  

  .1ير�د وضع ملة ما �� أمة ما أو �� زمان ما"

ا الكتاب احتل م�انة مهمة ب�ن مؤلفات الفارا�ي، وفيھ استعمل الفارا�ي لفظ امللة بخالف  وألهمية هذ

�� غ��    " كتاب امللة" . و��ن هذين الكتاب�ن �عض االختالفات فما تحتوي عليھ فصول  "امللة الفاضلة"كتابھ  

يذكر �� قصة ��    أن ابن طفيل" بـــ  الذي فسر محسن مهدي سبب �سميتھ  "امللة الفاضلة"محتو�ات كتاب 

م ال ��اية لها بقاًء  آال ��  ثبت �� كتاب امللة الفاضلة بقاء النفوس الشر�رة �عد املوت  أالفارا�ي    بن يقظان أن

  .2ال ��اية لھ"

 :البعد الثاني: االستكشاف -3-2
من عادة العلماء البحث �� أصل اللغة و�شو��ا، وهو ما وجده محسن مهدي �� الفارا�ي الذي غاص ��  

ك�� مصنفاتھ. وحققھ محسن  أ(ا�حروف)    اللغة واكتمالها وعالق��ا بالفلسفة وامللة، وذلك �� كتاب  أصل

بل شيخ امل��جم�ن العارف باللغات    ،وفيھ رؤ�ة جديدة لهذا الفيلسوف ال بوصفھ أمام املنطقي�ن  ،مهدي 

مصط�ح من اليونانية مع    السر�انية والفارسية واليونانية، ف�ان يحدد ما �عملھ امل��جمون عند نقلهم أي 

شروح وافية ملعا�ي املصط�ح العلمية والفلسفية �� اللغة العر�ية ولغات أخرى غ�� العر�ية فضال عن تفس��  

املعا�ي العامية وصل��ا باملعا�ي العلمية. و�ان االعتقاد السائد قبل تحقيق محسن مهدي لكتاب ا�حروف أن  

 د استقصوا البحث �� معا�ي املصط�ح وكذلك الفالسفة اإلغر�ق.  الفالسفة الذين كتبوا بالعر�ية �انوا ق

طاليس الذين  ألرسطو   "ما �عد الطبيعة"�� أن كتاب الفارا�ي �ان مصدرا استقى منھ شراح كتاب    كوال ش

  .3اإلل�ي أتوا �عد الفارا�ي مثل ابن سينا وابن رشد، الكث�� من آرا��م �� العلم 

كتاب ا�حروف يكشف لنا �عدا آخر �� الفارا�ي كعالم لغوي، فقد اعطى ملعا�ي   ّن إليس هذا حسب، بل 

ومن    .4األفعال �سميات غ�� �سميات سيبو�ھ وغ��ه من النحو��ن كما س�ى مع�ى ا�حروف باأللفاظ الدالة

 
بو نصر الفا -1

ٔ
خرى، حققها وقدم لها وعلق عليها محسن مهدي،( بيروت: دار المشرق، طا

ٔ
)،  1991،  2رابي، كـتاب الملة ونصوص ا

بي نصر الفارابي ( بيروت : دار توبقال، ط11ص
ٔ
 عليه  1990، 1. وحقق محسن مهدي كـتاب الواحد والوحدة، ال

ً
قا

ّ
 له ومعل

ً
) مقّدما

يضا. 
ٔ
 ا
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�) ما عّرف  ع�ع�� العموم (  "وقد يقال  فقال:  ،ع��)ملعا�ي ا�حروف تفس��ه حرف ا�جر(   أمثلة تفس�� الفارا�ي 

ا�� �عض  أماهية أي ��يء �ان من   بالتئام �عضها  نواع جميع املقوالت، وع�� ما بھ قوام ذاتھ. وهو الذي 

و  أخصا بأجزائھ ال�ي ��ا قوام ذاتھ  تحصل ذات ال��يء. و�� ال�ي إذا عقلت ي�ون قد عقل ال��يء نفسھ م�

  .1"عض يحصل ذلك ال��يء ـ أي ��يء �ان بالتئام �عضها إ�� �م�خصا باألشياء ال�ي ��ا قوام ذاتھ وهو الذي 

تمكن من   اللغو�ة  مقدرتھ  املنطقي. و�سبب  واملصط�ح  النحوي  املصط�ح  ب�ن  فرَّق  الذي  والفارا�ي هو 

كعلم الفلسفة  العالمة    ،توطيد  ع��ما  كشف  بحادثت�ن  صلة  التوطيد  ولهذا  والفقھ.  النحو  شأن  شأ��ا 

راج، وا�حادثة  محسن مهدي من خالل تحقيقھ لكتاب (ا�حروف): ا�حادثة األو�� اجتماع الفارا�ي بابن الس

 والس��ا��. ىالثانية مناظرة م�

فإّن  مهدي  محسن  نح   و�حسب  إمام  امل��د  �حب  الذي  النحوي  السراج  أستاذ  ابن  �ان  البصرة  اة 

ومن هنا جاء اهتمام الفارا�ي �عقد الصالت ب�ن النحو واملنطق ومن    .وقد اجتمعا �عد وفاة امل��د  ،الفارا�ي

وهو أمر لم ينظر فيھ مفكر إسالمي قبل الفارا�ي أو  بال��اث النحوي واللغوي العر�ي "ثم تمكن من اإلملام  

  .2را�ي �� مصنفاتھ العديدة "�عده بالتفصيل والعمق الذي نظر فيھ الفا

لنا سبب تأليف الفارا�ي لكتاب ا�حروف كما يدلنا ع�� مصدر الفارا�ي ��  إن هذا االستكشاف يفسر 

وخاصة ما يقولھ �� �شأة علم اللغة عند    ،�عض ما يقولھ عن آراء نحويي العرب وأقوالهم �� معا�ي ا�حروف

 . 3الكتاب علما أنھ لم يذكر ابن السراج �� هذا ،العرب

 ،والس��ا�� ف�انت انتصارا للنحو ع�� املنطق وللنحو��ن ع�� أ�حاب املنطق والفلسفة  ىأما مناظرة م�ّ 

ذا نجح الس��ا��  و�ان يجهل ا�حروف ومعان��ا ومواضع استعمالها ول  ،لم ينظر �� النحو وأح�ام اللغة  ّ�ىألن م

 لمنطقي إ�� النحو. لنھ ال حاجة أادعائھ �بطال ، و باللغة العر�ية ونحوها وفقهها ّ�ى�� إظهار جهل م

واللغة النحو  �علم  أهمية  إ��  ينتبھ  الفارا�ي  جعل  ما  السراج.  ،وهذا  ابن  الحظھ    ..ف�حب  الذي  لكن 

  ،خذ عنھأنھ  إ، فقد قيل  ىموض الذي شاب عالقة الفارا�ي بم�محسن مهدي �� هذه املسالة هو هذا الغ

�ان أسنَّ من الفارا�ي الذي �ان أحدَّ ذهنا وأعذب كالما والفارا�ي �ان يومئذ �� �غداد يدرس املنطق   ىن م�ّ �و 

وعن ذلك قال مهدي:" يخيل إ�� أن املناظرة ال�ي جرت ب�ن م�ي والس��ا�� أدت بكث�� من تالمذة    .4والفلسفة

الس  أثارها  ال�ي  األسئلة  عن  هو  يجيب  كيف  �سألوه  أن  إ��  وعن  الفارا�ي  باملنطق  وصل��ا  اللغة  عن  ��ا�� 

علّو   ا�حروف.. ع��  �ان  الفارا�ي  ألن  أن    وذلك   �� و�بدو   .. ونحوها  وفقهها  بالعر�ية  عارفا  املنطق   �� شأنھ 

الفارا�ي ذهب يجيب عن هذه األسئلة و�فسر هذه األمور �� حلقة �ان �شرح ف��ا معا�ي �حروف و�فسر ف��ا  

فأطنب �� أصل اللغة والنحو و�� �شأ��ا و�� صل��ا بالفلسفة وامللة    ،اليسكتاب ما �عد الطبيعة ألرسطو ط
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.. وعالقة الش�ل اللفظي باملع�ى العق�� وعالقة املعا�ي العامية باملعا�ي الفلسفية. ونقل املعا�ي من لغة إ��  

ن ف��ا و�دارسون  أخرى يدحض ما زعمھ الس��ا�� من أن املنطقي�ن ال يصرفون عناي��م إ�� اللغة ال�ي يتحاورو 

  .1أ�حا��م بمفهوم أهلها"

ما �عد الطبيعة) ألرسطو لم يكن  (  ا اكتشفھ محسن مهدي �� تحقيقھ لكتاب ا�حروف أيضا أن كتاب وممّ 

بل �علم أوال الكتب املنطقية والطبيعة والر�اضية. وهذا ما رأى فيھ    ،من الكتب ال�ي بدأ ��ا الفارا�ي التعلم

الفارا�ي ر�ما صّنف أو أم�� كتاب ا�حروف �عد االن��اء من تصنيف أو إمالء    ّن محسن مهدي دليال ع�� أ

 حول ترتيب    ،كتبھ األخرى �� املنطق وعلوم الفلسفة
ً
كما اكتشف الدكتور محسن مهدي أن هناك ش�و�ا

الكتاب وكمال نصھ وأنھ من غ�� املمكن إعادة ترتيب الكتاب أو إكمال نصھ لعدم وجود األسس الثقافية  

  .2ملثل هذا العمل

الفارا�ي   ألقاها  �� األصل مجموعة دروس  �ان  أنھ  �� كتاب ا�حروف ما يدل ع��  الفارا�ي  ومن أسلوب 

التعليم مجلس   �� السامعون عنھ  الفارا�ي    ، وكت��ا  اهتمام  وراء عدم  السبب  اكتشف محسن مهدي  كما 

مع رجوعھ الدائم إ�� ما قالھ ف��ا. وهذا ما  باإلشارة �� �ل كتاب يكتبھ إ�� جميع الكتب ال�ي صنفها من قبل  

يجعل هناك صلة ب�ن املواضيع ال�ي يبحث ف��ا الفارا�ي �� كتاب ا�حروف و��ن املواضيع ال�ي تبحث ف��ا كتبھ  

  .3املنطقية األخرى 

ومن االستكشافات ال�ي رصدها محسن مهدي ما وجده وهو يبحث �� دقائق حياة الفارا�ي من �شابھ  

را�ي باسم عالم لغوي آخر هو أبو نصر الفارا�ي ا�جوهري وهو أحد أعالم القرن الرا�ع ال�جري  اسم الفا 

صلھ من فاراب  أو  .ومات �� نيسابور  ،وقد ترجم لھ ياقوت ا�حموي �� إرشاد األر�ب و�ان إماما �� لغة العرب

 .4ديوان األدب)( وهو ابن أخت أ�ي ا�حق الفارا�ي صاحب

اكتشفھ   ما  دقائق  ألنھ  ومن  بالعظيم،  ُوصف  لدعاء  الفارا�ي  ابتداع  هو  امللة  لكتاب  تحقيقھ   �� أيضا 

ليس من الغر�ب أن ي�ون  "  �عظم هللا و�مجده، يقول ا�حقق: يح��ي اآلراء واألفعال واألقاو�ل ال�ي �عضها  

اللهم يا واجب  الدعاء هكذا "بدأ  �و   .األقاو�ل �عظم ��ا هللا""  الفارا�ي قد ألف دعاء بّ�ن فيھ ما �عنيھ بقولھ:

يا قديما لم يزل" و  العلل  و الوجود و�ا علة  املن�لة  أ�نت�ي " وأمط ع��ا كدر الطبيعة  النفوس  �� عالم  نزلها 

 را�ي وا�حمد � أ لرفيعة هللا الذي هدا�ي وكفا�ي و ا
ّ

  .5�عده وسلم �سليما" ع�� من ال ن�يّ  هللا �وحده وص�
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ٔ
 ي ا
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، واهتم الباحث املستشرق ليو  1934هيم مد�ور قد اهتم بفلسفة الفارا�ي منذ عام  إذا �ان العالمة إبرا 

الدكتور محسن مهدي يظل هو   العرا��  املفكر  بھ  بفلسفة أفالطون، فإن ما قام  الفارا�ي  بتأثر  ش��اوس 

قيقھ  األهم، ال من ناحية التعر�ف العل�ي بفكر الفارا�ي الفلسفي حسب، إنما أيضا من ناحية ما قام بتح

من رسائل هذا الفيلسوف ومصنفاتھ ال�ي �انْت طّي النسيان واإلهمال طيلة عصور مضت. فأخرجها إ��  

النور، ليضيف إ�� مكتبة الفلسفة العر�ية والعاملية إضافات مهمة �عطي صورة مقّر�ة أل�ي نصر الفارا�ي،  

 اهتمام الدارس�ن إ�� هذا الفيلسوف الشر�� املسلم والعالم امل
ً
قب باملعلم الثا�ي. ويعّد موجها

ُ
ؤسس الذي ل

ما قّدمھ الدكتور محسن مهدي �� تحقيق كتاب (ا�حروف) من منظور خاص وعم�ّ� �� قراءة فلسفة الفارا�ي  

ل ع�� أهمية ما تركھ الفارا�ي من إرث كب�� ومنجز  
ّ
 من مجموعة أمثلة تدل

ً
، مثاال

ً
 وانصافا

ً
ونقدها استكشافا

 "ا�حروف" من موقع خاص �� خارطة املصّنفات األخرى ال�ي ألّفها الفارا�ي.  ثرّي، كما تؤكد ما لكتاب  
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