
مجريات منتدى الفارا� العاملي
�د�سم� ٢١-٢٢، ٢٠٢٠م

أمانة ال�ومس��ك، إسالم آ�اد، �ا�ستان 

أبو نرص الفارا�
(٩٥٠-٨٧٠ م)

حکومة جمھوریة
كازاخستان

منظمة التعاون
اإلسالمي

الكومستیك



 

 

 

كومة جمهورية كازاخستان، ومنظمة التعاون اإلسالمي، واللجنة الدائمة للتعاون العلمي ح

اإلسالمي )الكومستيك(والتكنولوجي في منظمة التعاون   

  

 تحتفل بشخصية وإسهامات العالم اإلسالمي المشهور 

لميالده 1150أبو نصر الفارابي بمناسبة الذكرى   

 

 مجريات

  منتدى الفارابي العالمي

 ندوة لمدة يومين

 

م ۲۰۲۰،  ۲۲۔ ۲۱ديسمبر  

 

 أمانة الكومستيك، إسالم آباد، باكستان 

  

 
حكومة جمهورية 

 كازاخستان
لكومستيكا  

 منظمة التعاون اإلسالمي

 



 

 

 

 

 

 

 

:المحررون  

 األستاذ الدكتور س. خورشيد حسنين

 مستشار للكومستيك

 

 

  مساعد محرر:

 السيد/ إكرام عباسي  -

 مدير برنامج في الكومستيك

 

 السيد محمد جميل -

 سكرتير شخصي في الكومستيك

 

 

 

 

 

 

  



 جدول المحتويات

 كلمة المحرر  ............................................................................................................................ i 

  رسالة أ.د. الدكتور محمد إقبال تشودري، المنسق العام للكومستيك ...................................................... ii .... 

   نصر الفارابي: مقدمةأبو  ........................................................................................................... iii 

 الجلسة االفتتاحية 

  .1 ...........................................................  فخامة الدكتورعارف علوي، رئيس جمهورية باكستان اإلسالمية 

  .2 ..............................................  معالي البروفيسور/ الدكتور محمد إقبال تشودري، المنسق العام للكومستيك 

  .5 ..........................................  سعادة السيد/عسكر موسينوف، األمين العام المساعد لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 .7 ...................................  سعادة الدكتور/ كيديرالي، رئيس األكاديمية التركية الدولية، نور سلطان، كازاخستان 

 9 .....................................  .سعادة السيد بيريك آرين، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة العربية السعودية 

 .)11 ............................................  .البروفيسور/ الدكتور خورشيد حسنين، مستشار الكومستيك )كلمة افتتاحية 

 13................................................................................................................... برنامج المنتدى 

 الجلسات الفنية  

 18 ................................................................... محاضرة خاصة: )الجلسة الختامية( د. عاليمكير موتانوف 

  21 ....................................................................... محاضرة رئيسية: )الجلسة االفتتاحية( سيد نعمان الحق 

  .25 .................................................................................................................  تيريز آن دروارت 

  32 ........................................................................................................................ فرحان نظامي 

 35 ........................................................................................................................... بيتر آدمسون 

 37 ............................................................................................................................ افتخار مالك 

  39 ...................................................................................................................... محمد مدثر علي 

  44 ............................................................................................................................. دين محمد 

  50 ................................................................................................................... السيد وقاص سجاد 

   57 ............................................................................................................................ معز حسن 

  63 .................................................................................................................. أنمول ياسمين أحمد 

   67 .......................................................................................................................... مجيب أحمد 

  70 .................................................................................................................... محمد سليم مظهر 

  73 ........................................................................................................ حافظ طاهر إسالم عسكري 

  75 .............................................................................................................................. أسد أحمد 

   76 ................................................................................................................ محي الدين الهاشمي 

  77 ............................................................................................................................. حلقة نقاش 

 83................................................................................................... قائمة الخبراء والمشاركين 

 

 



 بتنظيم ورعاية مشتركة من قبل الكومستيك وحكومة كازاخستان

 لجنة الكومستيك المنظمة : 
 

 

    األستاذ د.محمد إقبال تشودري  :الرئيس - 

 المنسق العام للكومستيك    

 البروفيسور/ الدكتور خورشيد حسنين الشخص المحوري:- 

 الكومستيك لدى مستشار

 د سيد نعمان الحق  :المستشار الفني- 
 عميد معهد الفنون الحرة بجامعة اإلدارة والتكنولوجيا بالهور    

 أفتاب حسين زيدي /السيد  :األعضاء- 

 ة بالكومستيكمدير الموارد البشرية واإلدار     

 د. حميرة جهان    

 الدولي للعلوم الكيميائية والبيولوجية، جامعة كراتشي. المركز

 السيد/ نويد عامر   

 مدير عام الضيافة  بالكومستيك. 

   السيد/ عثمان قدوس ملك

 تكنولوجيا المعلومات  بالكومستيكراء مد كبير

 حارث أكرمالسيد/     

 مدير برامج لدى الكومستيك

 السيد/ محمد جميل  

 كومستيكسكرتير شخصي في ال     

 السيد/ محمد إعجاز خان

 مسؤول الموارد البشرية لدى الكومستيك

   السيد/ إكرام عباسي  

       مدير البرامج لدى كومستيك  

 :اللجنة المنظمة الكازاخستانية           

وب الدائم المند، والملكة العربية السعودية سفير جمهورية كازاخستان لدى - . معالي السيد. بيريك آرين .1

 .لجمهورية كازاخستان لدى منظمة التعاون اإلسالمي

 اإلسالمية سفير جمهورية كازاخستان لدى جمهورية باكستان - أكان رحمتولين /سعادة السيد .2

 مدير مركز الفارابي في الفارابي في جامعة كازاخستان الوطنية. - السيد بكجان ميرباييف  .3

عودية )مدينة جدة( : القنصل العام لجمهورية كازاخستان لدى المملكة العربية السسعادة السيد/ طلغات شالدانباي .4

 نائب المندوب الدائم لجمهورية كازاخستان لدى منظمة التعاون اإلسالمي.

ملكة العربية السكرتير الثالث للقنصلية العامة لجمهورية كازاخستان لدى الم - السيد ييرالن ساجين بيكوف .5

 السعودية )مدينة جدة(.

  



 لمحات من منتدى الفارابي العالمي

 



i 
 

 كلمة المحرر

لميالد  1150م، على شكل ندوة بمناسبة الذكرى 2020ديسمبر  22إلى  21تم تأسيس منتدى الفارابي العالمي في الفترة من 

القديم. تم تنظيم هذه الفعالية من قبل منظمة الكومستيك بدعم أبو نصر الفارابي، الفيلسوف المسلم البارز في العصر اإلسالمي 

 .من حكومة كازاخستان ومنظمة التعاون اإلسالمي

الفارابي غني عن التعريف بالنسبة ألي مهتم بالفلسفة اإلسالمية التراثية كأحد أبرز روادها. أهمية فكره، وال سيما جوانبه 

اليوناني أو أسس التنظيم االجتماعي القائم على التعاون والتي يتردد صداها عبر العالمية سواء فيما يتعلق بمبادئ المنطق 

 .القرون

كان يفترض تنظيم هذه الندوة بدايةً كحدث حضوري، ثم كان ال بد من تحويلها إلى تنسيق مشترك يشمل مشاركات حضورية 

نا. تتشرف الكومستيك بتنظيم فعالية تجمع هذه ومشاركات وعبر اإلنترنت بسبب قيود السفر المعمول بها أثناء جائحة كورو

 .المجموعة من العلماء المشهود لهم بإسهاماتهم البارزة في مجال الفلسفة والتاريخ والحضارة اإلسالمية

تنقسم محتويات هذا الكتاب بشكل غير رسمي إلى قسمين؛ وهي الكلمات التي ألقاها مختلف الشخصيات في الجلسة االفتتاحية 

 .والعروض الفنية للخبراء للمنتدى

آظهر معظم المتحدثين في الندوة لطفاً كبيراً بتزويدنا بنصوص مكتوبة من عروضهم التقديمية. البعض اآلخر اعتذر ألنهم 

خططوا لنشر هذه النصوص في وقت الحق بشكل كامل. تتفهم الكومستيك قراراتهم بالكامل وتحترمها. في حالة عدم استالمنا 

 .التقديمية، فقد تم تقديم عناوين وملخصات خاصة للعروض التقديمية في هذا الكتابنصوص العروض 

إنه لمن دواعي سروري أن أشكر جميع الخبراء الذين ساهموا بآرائهم في هذه الندوة. وعلى وجه الخصوص، أشيد بالنصح 

لعلوم اإلدارية بالهور، طوال الفعالية. وكل والدعم الذي قدمه البروفيسور/ نعمان الحق، عميد معهد الفنون الحرة في جامعة ا

تقديري لمحمد جميل السكرتير المساعد لدى الكومستيك، لمساعدته السكرتارية في اإلجراءات. أخيًرا، أشكر المنسق العام 

 .للكومستيك األستاذ د. الدكتور محمد إقبال تشودري الذي دعم هذا الجهد في كل مراحله بحماس

تثبت هذه المجموعة من المقاالت الثاقبة واألصيلة حول الفكر الفلسفي والسياسي واالجتماعي للفارابي تأمل الكومستيك أن 

 .أنها مورد قيم للباحثين والعلماء في هذا المجال

 

 المحرر
       الدكتور. سيد خورشيد حسنين

   مستشار لدى الكومستيك
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 خطاب األستاذ د. دكتور محمد اقبال تشودري

 المنسق العام للكومستيك

إنه لمن دواعي سررررروري البال  أن يتم إعداد وقائع منتدى الفارابي العالمي األول للنشررررر. تم تنظيم المنتدى باالشررررتراك بين 

 لميالد الفيلسرررررروف المسررررررلم البرررارز أبو نصررررررر الفرررارابي  1150الكومسررررررتيرررك وحكومرررة كرررازاخسررررررتررران في الرررذكرى 

رئيس باكسررتان ورئيس الكومسررتيك، فخامة الدكتور عارف علوي ضرريف الشرررف بهذه . وكان 2020ديسررمبر  22-21في 

المناسررررربة، لتسرررررليى الضررررروء على األهمية التي توليها باكسرررررتان للعلماء والمفكرين في تراثنا. إنه لمن األهمية بمكان حف  

ية الكالسيكية والتاريخ اإلسالمي المشاركات في هذه الندوة والتي تفضل بها شخصيات بارزة في مجاالت الفلسفة اإلسالم

 .والعلوم ليستفيد منها األكاديميون والباحثون والطالب في المستقبل

كانت الفعالية نفسها جزًءا من جهود الكومستيك لتدارس اإلسهامات العميقة للمسلمين في الفلسفة والعلوم والتعلم واالحتفاء 

لعلماء المسلمين المعاصرين للمساهمة بشكل فعال. يعتبر الفارابي في هذا بها، كما أنها تهدف لتوفير مصدر إلهام وتحفيز ا

الصدد من أنسب الشخصيات الملهمة لعلماء المسلمين اليوم لتحقيق إنجازات عظيمة، ألن سيرة حياته تتميز بالشجاعة الفكرية 

 .والعالمية والبحوث العلمية العميقة

ساعدتها لم يكن لهذه الندوة أن تحقق مثل هذا النجاح الباهر. اقترحت حكومة كما يسعدني أن أنوه بالمؤسسات التي لوال م

كازاخستان عقد هذا الحدث كجزء من االحتفاالت بالذكرى السنوية، وتعرب الكومستيك عن امتنانها لدعمها السخي لهذه 

رالي، ولرئيس جامعة الفارابي الفعالية. كما أعرب عن امتناني لرئيس األكاديمية التركية، سعادة السيد دارخان كيدي

 الكازاخستانية الوطنية، الدكتور غاليمكير موتانوف، على اهتمامهم ومشاركتهم في هذه الفعالية

وبالنظر إلى نجاح هذه الفعالية واإلحساس بروح التعاون الناتج عنه، تخطى الكومستيك لتنظيم منتديات عالمية مماثلة لتكريم 

 .ن وإبراز أهميتهم المعاصرةالعلماء والفالسفة المسلمي

أهنئ فريق الكومستيك وخاصة زميلي أ.د. خورشيد حسنين، على تنظيمه فعالية ناجحة للغاية وإلعداد وقائع منتدى الفارابي 

 العالمي األول

 

 اسالم آباد                         

 2021يونيو 
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 أبو نصر الفارابي

 مقدمة

 ( المعروف في الغرب باسممحمد بن محمد الفارابيأبو نصر ) أبو نصر الفارابي

"Alpharabius".  م. كان فيلسوفًا وفقيًها  951-950و  872عاش في الفترة ما بين حوالي

إسالميًا ذائع الصيت، كتب في مجاالت الفلسفة السياسية والميتافيزيقا واألخالق والمنطق. كان 

ا في الرياضيات ومنظراً للموسيقى. في التقاليد الفلسفية أيًضا عالًما تطبيقيا وعالًما في الفلك وعالمً 

اإلسالمية، كان كثيراً ما يُطلق عليه "المعلم الثاني"، على غرار أرسطو الذي كان يُعرف باسم 

"المعلم األول". يعود الفضل إليه في الحفاظ على النصوص اليونانية األصلية خالل العصور 

، والتأثير على العديد من الفالسفة البارزين، مثل ابن سينا الوسطى بسبب تعليقاته وأطروحاته

 .وابن ميمون. أصبح معروفًا من خالل أعماله في الغرب وفي الشرق

خراسان التي تُعرف بهذا االسم مثل فاراب على  -يمكن أن يكون مسقى رأسه واحداً من عدة أماكن ممكنة في آسيا الوسطى 

الحديثة، فاراب )تركمان ابات الحديثة( على أوكسوس آمو داريا في تركمانستان، أو فارياب في سير داريا في كازاخستان 

خراسان  الكبرى )أفغانستان الحالية(. من المعروف من الروايات العرضية أنه قضى معظم حياته في بغداد. من المعروف 

شق في العام التالي ودرس أيًضا في تطوان بالمغرب م، وانتقل إلى دم942أنه عاش في بغداد على األقل حتى نهاية سبتمبر 

وعاش ودّرس لبعض الوقت في حلب. وتفاعل في بغداد مع علماء مسيحيين منهم رجل الدين يوحنا بن حيالن ويحيى بن 

عدي وأبو إسحاق إبراهيم البغدادي. زار الفارابي مصر في وقت الحق. حيث كان يدعمه سيف الدولة الحمداني. يقول 

م). على الرغم من ضياع 951يناير  12و 950ديسمبر  14)بين  339عودي أن الفارابي توفي في دمشق في رجب المس

كتاباً في الميتافيزيقيا، وسبعة  11كتاباً في المنطق، و  43كتاباً تتضمن  117العديد من كتبه، إال أنه من المعروف أنه ألف 

رسالة تعليقية، 11، و كتب في األخالق، وسبعة كتب في العلوم السياسية كتاباً عن الموسيقى والطب وعلم االجتماع 17و    

قدم الفارابي مسرراهمات أسرراسررية في مجاالت المنطق والرياضرريات والموسرريقى والفلسررفة وعلم النفس والتربية. على الرغم  .

سب إليه أيًضا تصنيف المنطق إلى من أنه كان أساًسا منطقيًا أرسطيا، فقد ضمن عددًا من العناصر األرسطية في أعماله. يُن

 .."مجموعتين منفصلتين، األولى "النظريات" والثانية "البراهين

إحصاء العلوم" هو أحد أشهر كتبه في العلوم، حيث كان لنسخه الالتينية في العصور الوسطى تأثير كبير في الغرب. كان "

ن أن تشمله المعرفة، سواء كانت الهوتية أو فلسفية، ويصنف إحصاء العلوم مسًحا موسوعيًا لكل ما يعتقد الفارابي أنه يمك

ويفهرس مختلف مجاالت المعرفة والعلم. كما كتب الفارابي مقاالً في غاية األهمية عن الموسيقى بعنوان "كتاب الموسيقى". 

لعقل تناولت العالج يعرض فيه المبادئ الفلسررررفية للموسرررريقى، وصررررفاتها الكونية، وتأثيراتها. كما كتب رسررررالة عن معاني ا

 .بالموسيقى وناقشت اآلثار العالجية للموسيقى على الروح

سم "الفارابية". كان له تأثير كبير  سفة اإلسالمية المبكرة المعروفة با سوف، كان الفارابي مؤسس مدرسته الخاصة للفل كفيل

بعد أرسطو من حيث المعرفة في عصره.  على العلم والفلسفة لعدة قرون، وكان يصنف على نطاق واسع في المرتبة الثانية

 .كان عمله الذي يهدف إلى جمع الفلسفة والتصوف، مهدًا للعمل الالحق البن سينا

من أبرز أعماله "المدينة الفاضلة" حيث وضع نظريته للدولة المثالية كما في "الجمهورية" ألفالطون. جادل الفارابي بأن 

قناع، ورأى مثل أفالطون، أن من واجب الفيلسوف تقديم التوجيه للدولة. عرض الدين قدم الحقيقة من خالل الرموز واإل

الفارابي وجهة النظر األفالطونية، ورسم تشابًها من داخل السياق اإلسالمي، حيث اعتبر أن الحالة المثالية يجب أن يحكمها 

 .اإلمام، بدالً من الملك الفيلسوف الذي تصوره أفالطون

رازي، أعاد الفارابي صررياغة الفلسررفة في إطار جديد مشررابه إلطار الدين اإلسررالمي. تم تنظيم العلوم وعلى عكس الكندي وال

ضمن هذا اإلطار الفلسفي بحيث بلغت علوم المنطق والفيزياء والرياضيات والميتافيزيقا ذروتها كعلم سياسي موضوعه هو 

 تحقيق السعادة وكيف يمكن تحقيقها في المدن واألمم
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ارابي أطروحة قصرررررريرة بعنوان "في الفراك"، يفكر فيها في طبيعة وجود الفراك. ربما أجرى التجارب األولى فيما كتب الف

يتعلق بوجود الفراك، حيث قام بالتحقيق في الغطاسرررررات المحمولة باليد في الماء. كان اسرررررتنتاجه األخير هو أن حجم الهواء 

 مفهوم الفراك التام غير متماسكيمكن أن يتوسع لملء الفراك المتاح، وافترض أن 

كتب الفارابي في علم النفس االجتماعي ومبادئ آراء مواطني المدينة الفاضررررررلة، والتي كانت أولى األطروحات للتعامل مع 

علم النفس االجتماعي. وذكر أن "الفرد المنعزل ال يمكنه تحقيق الكمال بمفرده، دون مساعدة أفراد آخرين"، وأن "التصرف 

لكل إنسرران هو االنضررمام إلى إنسرران آخر أو رجال آخرين في العمل الذي يجب أن يؤديه" وخلأ إلى أنه "لتحقيق  الفطري

 ما في وسعه من هذا الكمال، يحتاج كل إنسان إلى العيش مع اآلخرين والتواصل معهم".

على التوفيق بين فلسرررفة أرسرررطو كان أول فيلسررروف إسرررالمي يميز بين الفلسرررفة والدين، واتخذ العقل كمصررردر للحقيقة. عمل 

ا للميتافيزيقا لدى الفالسرررررفة اإلسرررررالميين -وأفالطون انطالقاً من عقيدة قرآنية. أصررررربح مفهومه عن الجوهر الوجود أسررررراسرررررً

الالحقين مثل ابن سررينا، والذي أثر الحقًا على الالهوت المسرريحي لتوما األكويني. على هذا النحو، لن يكون من الخطأ القول 

فارابي هو مصرررردر البدء إلعادة تقييم الحقة للعالقة بين العقل والوحي، والفلسررررفة والسررررياسررررة، والفرد والجماعة التي بأن ال

 حدثت خالل عصر النهضة

رسخ عمل الفارابي سمعته بين المسلمين باعتباره أعظم مرجع فلسفي بعد أرسطو، ومترجًما رائعًا لفكر أفالطون وأرسطو 

لًما لكل الفالسررفة المسررلمين تقريبًا باإلضررافة إلى عدد من الفالسررفة اليهود والمسرريحيين. اتجه نحو فهم والمعلقين عليهما  ومع

سفية األثينية واإلسكندرانية، حيث وسع  ستيين في المدارس الفل ستمراًرا لتقليد األساتذة الهلن سفة المعقدة، ا شمل ألسئلة الفل أ

اهتماما خاصرررا لدراسرررة اللغة وعالقتها بالمنطق. في تعليقاته العديدة على أعمال أولى  الفارابي نطاق البحث الفلسرررفي وثبته

أرسررطو المنطقية، شرررح ألول مرة باللغة العربية النطاق الكامل ألشرركال الحجة العلمية وغير العلمية وأسررس مكانة للمنطق 

أسرررس وافتراضرررات فيزياء أرسرررطو كشررررط أسررراسررري ال غنى عنه للبحث الفلسرررفي. كشرررفت كتاباته عن العلوم الطبيعية عن 

 .وتناولت حجج معارضي أرسطو من فالسفة وعلماء وثنيين ومسيحيين ومسلمين

الفكر الجيني في الفترة اإلسالمية الكالسيكية، شهادة على العظمة التي حققها المفكرون المسلمون الذين لم يترددوا في التعلم 

لدين أو ية لفهمها  من أسررررررالفهم أو أقرانهم، بغض النظر عن ا عالم ية  كأدوات تحليل لذين قبلوا المنطق والعقل  يدة، وا العق

 .وتطويرها واقعاً إنسانياً أفضل

 المصادر

Druart, Therese-Anne, "al-Farabi", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2020 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.); Mahdi, Muhsin (1962). Alfarabi: Philosophy of Plato and Aristotle. Ithaca, NY: 

Cornell University Press.; Corbin, H. (1993). History of Islamic Philosophy. London: Keagan Paul 

International.  

 

 

 

https://books.google.com/books?id=-SaXczxPo40C&q=al-farabi+the+second+master&pg=PA4
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 فخامة الدكتور عارف علوي

 رئيس جمهورية باكستان اإلسالمية

 رئيس الكومستيك

 ضيف شرف في الجلسة االفتتاحية

 لمنتدى الفارابي العالمي

 

، األمانة العامة للكومستيك في إسالم آباد۲۰۲۰ديسمبر   . 
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 كلمة األستاذ. د.محمد إقبال تشودري

 المنسق العام للكومستيك

  

 

 فخامة الرئيس الباكستاني، 

 رئيس الكومستيك،،

 الوزراء المحترمون،،

 سعادة السفير عسكر موسينوف،

 األمين العام المساعد لمنظمة التعاون اإلسالمي،،

 أصحاب السعادة،،

 الجامعات ورؤساء المنظمات البحثية الرائدة،،وكيل وزارة العلوم والتكنولوجيا،، رؤساء 

 سيداتي وسادتي

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،، صباح الخير

إنه لشرف لنا في الكومستيك أن نرحب بفخامة رئيس باكستان، وبكم جميعًا في افتتاح "منتدى الفارابي 

دول يشاركون  8مشارك من  100حوالي العالمي" بالتعاون مع جمهورية كازاخستان. يسعدني أن أبلغكم أن 

 في هذا الحدث الضخم، على الرغم من القيود الكبيرة التي واجهتنا بسبب الوباء األخير

لدينا العديد من الشخصيات المتميزة تشارك من الخارج. أنا ممتن للغاية لهم ألنهم قطعوا مسافات طويلة .

تناننا لوجود سعادة السفير عسكر موسينوف مساعد األمين للمشاركة في هذا الحدث الهام للغاية. نعرب عن ام

العام لمنظمة التعاون اإلسالمي والصديق العظيم للكومستيك بعد توليه مهام منصبه. نحن محظوظون أيًضا 

بوجود سعادة الدكتور دارخان كيدرالي رئيس األكاديمية التركية الدولية، وهي منظمة عالمية تعزز التفاهم 

تعاون بين الدول التركية في جميع أنحاء العالم. نحن مدينون للسفير إرالن إدريسوف، السفير فوق الثقافي وال

العادة لدى المملكة المتحدة. يسعدني بشكل خاص أن أرحب بأخي العزيز والباحث الشهير البروفيسور. د. 

الكازاخستانية في ألماتي. موتانوف، رئيس إحدى أرقى الجامعات في آسيا الوسطى، جامعة الفارابي الوطنية 

 ولدينا أيضاً علماء مشهورون من مختلف المؤسسات الباكستانية ودول منظمة التعاون اإلسالمي األخرى

تشهد مشاركتكم على األهمية التي نوليها جميعًا لموضوع هذا المنتدى العالمي. مساهمات العالم الكازاخي 

وكان لها تأثير كبير على العلوم الكالسيكية والمعاصرة. لقد الشهير أبو نصر محمد الفارابي معروفة جيدًا 

كان رجالً بامتياز، وعالًما ذا موهبة متعددة األوجه، ورجاًل بصفات شاهقة. يحتل الفارابي مكانة عالية في 

ساللة العلماء العظماء الذين أتوا من آسيا الوسطى ونشروا المعرفة على نطاق واسع. لعبت فلسفة الفارابي 

وًرا مركزيًا في تطوير األفكار االجتماعية والفلسفية ليس فقى في الشرق األدنى أو الشرق األوسى وحده، د

ولكن في أوروبا أيًضا. تأثير عمله دائم ومستمر، يتجاوز نطاق العلم، ويتعمق في التحول المجتمعي في آسيا 

 .الوسطى والعالم التركي، وما وراء الحدود

ر بأن نقود فعاليات احتفال بهذا العالم الالمع كشهادة على المعرفة العظيمة التي يضمها نحن في الكومستيك نفخ

 تراث اإلسالم

بموجب قرار مؤتمر القمة اإلسالمية في مكة المكرمة بالمملكة العربية  1981تأسست الكومستيك في عام .

السعودية. رئيس باكستان هو رئيس مجلس اإلدارة، ورئيس الوزراء هو الرئيس المشارك، وباكستان هي 

دول أعضاء،  9ن، من وزراء الدولة المضيفة للكومستيك. تتكون اللجنة التنفيذية، التي يرأسها رئيس باكستا

باإلضافة إلى األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي. يقدم رئيس باكستان تقرير أداء الكومستيك في مؤتمرات 
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( أي تقييم الموارد البشرية والمادية للدول األعضاء. تتمثل 2021القمة اإلسالمية )المقرر عقدها في عام 

االحتياجات العلمية والتكنولوجية ومتطلبات األمة وبناء القدرات المحلية  مهمة الكومستيك األساسية في تحديد

للدول األعضاء من خالل التعاون والمساعدة المتبادلة. إلى جانب ذلك، تخلق الكومستيك قوة جماعية في 

العلوم والتكنولوجيا لحل مشاكل الدول األعضاء وتعمل على إنشاء هيكل مؤسسي فعال للتخطيى والبحث 

التطوير والمراقبة ألنشطة العلوم والتكنولوجيا على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية. وهذا يجعل و

دولة وفي أربع قارات. كما  57الكومستيك المنظمة الحكومية الدولية الوحيدة في باكستان التي لها وجود في 

 .باكستانأنها المؤسسة الوحيدة في منظمة التعاون اإلسالمي التي ترأسها 

قوة أخرى فريدة للكومستيك هي طبيعة مهمتها. العلوم والتكنولوجيا تتمتعان بأهمية عالمية. إنها قضية غير 

عقائدية وتتجاوز االختالفات القومية واأليديولوجية. وهذا يوفر للكومستيك مكانة فريدة لجلب مختلف دول 

ختالفاتهم األيديولوجية أو السياسية. لقد أثبت منظمة التعاون اإلسالمي على منصة واحدة بغض النظرعن ا

الوباء األخير أيًضا دون شك أن القدرات العلمية والتكنولوجية المحلية والتعاون بين الدول اإلسالمية في هذه 

المجاالت خاصة في سياق الصحة والتغذية والمياه النظيفة لهما أهمية قصوى. لقد أوضح الوباء األخير أيًضا 

في التعامل مع التحديات المستقبلية ضروري لتجنب التهديد الوجودي للجنس البشري. لقد جعلت  أن التأهب

هذه الحقائق الكومستيك أكثر أهمية على الصعيدين الوطني والدولي. يسعدني أن أبلغكم أنه في االجتماع 

البرنامج الجديد للكومستيك السابع واألربعين لمجلس وزراء الخارجية في النيجر، تم تقدير األنشطة الجديدة و

على نطاق واسع. أكد مجلس وزراء الخارجية أيًضا على الدور الرئيسي الذي يتعين على الكومستيك القيام 

 .2026به في استراتيجية تنفيذ أجندة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

لعديدة بدأت الكومستيك في سياق ما ورد أعاله، في األشهر الستة الماضية، على الرغم من الصعوبات ا

أنشطتها وواصلتها من خالل مناهج مبتكرة. أقيم معرض الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء في أغسطس 

والذي نخطى لنقله إلى الدول األعضاء األخرى في منظمة التعاون اإلسالمي. نظمت )وزارة العلوم  2020

رات التكنولوجية لكورونا في باكستان. نحن نخطى والتكنولوجيا( باالشتراك مع  الكومستيك معرًضا للتطو

اآلن لتنظيم المزيد من المعارض لعرض منتجات الحالة في التقنيات الناشئة، تحت العالمات التجارية "صنع 

 ."في باكستان" و"صنع في منظمة التعاون اإلسالمي

تيك عددًا كبيًرا من البرامج بدعم ورعاية أعلى مكتب في الدولة وهو مكتب رئيس الجمهورية، بدأت الكومس

واألنشطة. في أول لقاء هاتفي لي بصفتي المنسق العام مع فخامة الرئيس، طلب مني العمل بشكل وثيق مع 

المؤسسات الشريكة، داخل وخارج منطقة منظمة التعاون اإلسالمي، من أجل تحقيق المهمة األساسية 

 .للكومستيك

 :لشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية. البرامج الرئيسية هي كما يليبرنامًجا بدأتها با 120هناك أكثر من 

 تأسيس اتحاد التميز في منظمة التعاون اإلسالمي. .1

إطالق "زماالت الكومستيك البحثية في مجاالت علم الفيروسات وتطوير اللقاحات" مع  .2

 المؤسسات المضيفة في إندونيسيا وباكستان وإيران وتركيا

 دولة 16لمختبرات تشخيأ األمراض الفيروسية في  تحالف الكومستيك .3

برامج تدريبية قصيرة المدة للموظفين الفنيين من أجل بناء قدراتهم في التعامل مع البحوث  .4

 المتطورة ومعدات المختبرات

التجارب السريرية العشوائية بين الدول اإلسالمية ضد كورونا  في باكستان والمملكة العربية السعودية  .5

 ان.والسود

 تم إطالق برنامج الكومستيك للعلماء المميزين مؤخًرا. .6

في  2020تم التخطيى الثنتي عشرة ورشة عمل ودورة تدريبية مواضيعية اعتباًرا من نوفمبر  .7

 باكستان وغامبيا ونيجيريا والسنغال والسودان وإندونيسيا وعمان.

 عته بقوة.يتم تنفيذ جدول أعمال )العلوم والتكنولوجيا واالبتكار( ومتاب .8
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الكومستيك هي المؤسسة الوحيدة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي التي ترأسها باكستان. مبناها الجميل، الذي 

تم بناؤه خالل فترة البروفيسور د. الدكتور عطاء الرحمن من خالل منحة من البنك اإلسالمي للتنمية، يعج 

 اآلن باألنشطة

 سعادة

يق مع وزارة العلوم والتكنولوجيا، ونتلقى التعاون الكامل على جميع في الكومستيك، نعمل بشكل وث

المستويات. نحن منخرطون أيًضا في الدبلوماسية العلمية ومبادرات التعاون مع وزارة الخارجية، وكذلك 

سفارتنا في منظمة التعاون اإلسالمي، بجدة. مهمتنا المشتركة هي تعزيز الدور القيادي للكومستيك في جميع 

مجاالت التعاون العلمي والتكنولوجي في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي، وإبراز صورة باكستان كدولة 

 .رائدة علميًا

 :السيدات والسادة الكرام

في النهاية، نيابة عن فريق الكومستيك بأكمله، اللجنة المنظمة تحت إشراف الدكتور خورشيد حسنين، وسعادة 

رحمتولين وفريقه المتميز، أنا ممتن لكم جميعًا لمشاركتكم النشطة في هذا الحدث سفير كازاخستان السيد أكان 

 .التاريخي

أخيًرا وليس آخراً، نعرب عن امتناننا لفخامة رئيس باكستان على رعايته ودعمه المستمر للكومستيك التي 

 تعمل تحت إشرافه المباشر. إن وجودك هنا سيدي، هو في مصدر عظيم لقوتنا جميعًا.

   .أشكركم أيها السيدات والسادة على حضوركم هنا هذا الصباح. إلى اللقاء 

 حاف  خدا

=========== 
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 كلمة سعادة السيد عسكر موسينوف

 األمين العام المساعد لمنظمة التعاون اإلسالمي

 

 فخامة الدكتور/ عارف علوي، 

 رئيس جمهورية باكستان اإلسالمية،،

 أ.د.محمد إقبال تشودري، 

 المنسق العام للكومستيك،،

 الضيوف الكرام،،

 السيدات والسادة،،

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

بالنيابة عن األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي وباألصالة عن نفسي أود أن أعرب عن شكرنا وتقديرنا للجنة 

ن على التنظيم المشترك لهذه الندوة الدولية الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي )كومستيك( وحكومة كازاخستا

في  2020ديسمبر  22-21لميالده في 1150حول الفيلسوف المسلم الكبير أبو نصر الفارابي بمناسبة الذكرى 

 .أمانة الكومستيك بإسالم أباد

المشاركة اسمحوا لي أيضا أن أعرب عن خالأ شكري لحكومة جمهورية باكستان اإلسالمية وجميع المؤسسات 

  .في تنظيم هذا الحدث التاريخي وعلى الترحيب الحار الذي لقيناه وعلى الترتيبات الدقيقة في هذا الصدد

 أصحاب السعادة،

 سيداتي وسادتي

بينما نسترجع المساهمة الهائلة التي قدمها هذا العالم البارز الفيلسوف أبو نصر الفارابي في تطوير العلوم والطب 

يتافيزيقيا والمنطق والسياسة والموسيقى والتي تساهم في تراث وحضارة العالم بأسره، فمن المهم والفيزياء والم

أن نالح  فيما يتعلق بكتاباته، أننا لم نكتشف بعد إال أقل من نصف العناصر المدرجة في لوائح العصور الوسطى. 

 ه عبر جميع مجاالت الفكرورغم ذلك فإن أعماله تجعلنا نقدر مكانته كفيلسوف عظيم تمتد إنجازات

عام. كان ظهور اإلسالم إيذانا ببدء عصر التساؤل  1400تم وضع أساس الثورة القائمة على المعرفة اليوم قبل 

والتفكير النقدي. كان أول أمر في القرآن الكريم هو "اقرأ"، وهذا يكشف بوضوح عن أهمية العلم في اإلسالم الذي 

العلماء المسلمون عبر التاريخ ومنهم الفارابي، في تطوير الحضارة اإلنسانية من خالل يشجع على المعرفة. ساهم 

عشرات اآلالف، إن لم يكن ماليين المخطوطات في مختلف التخصصات العلمية، وكذلك من خالل االكتشافات 

مختلف مجاالت العلم  واالختراعات واالبتكارات التي ال حصر لها، والتي أطلقوا من خاللها ثورة علمية رائدة في

 .والمعرفة، كعلم الفلك والزراعة والطب والفيزياء والرياضيات والكيمياء

 أصحاب السعادة،

 سيداتي وسادتي

نحن في منظمة التعاون اإلسالمي نقدر ونثمن أهمية ترويج التراث العلمي والموسوعي الغني للفارابي وتعميمه 

كن في بقية دول العالم لتحفيز البحث في مجاله وأعماله العلمية. على أوسع نطاق، ليس بين الشباب وحدهم، ول

، التي اعتمدتها 2026وهذا يتماشى مع توصيات أجندة منظمة التعاون اإلسالمي للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

 القمة األولى لمنظمة التعاون اإلسالمي حول العلوم والتكنولوجيا، التي عقدت في نور سلطان، بجمهورية

والتي تتمثل أولى أولوياتها األساسية في رعاية التفكير وبناء العقل و ثقافة  2017سبتمبر  11-10كازاخستان بين 

 .العلم واالبتكار
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في هذا الصدد، تبنى مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي، الذي عقد مؤخًرا في نيامي بجمهورية 

ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي، وال سيما اللجنة الدائمة للتعاون  النيجر، قراًرا يدعو جميع الدول األعضاء

العلمي والتكنولوجي )الكومستيك( للعمل مع دول مجلس التعاون اإلسالمي و حكومة كازاخستان في تنظيم وتنفيذ 

االحتفال  األنشطة ذات الصلة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والتعاون مع حكومة كازاخستان في

بالذكرى السنوية من خالل تنظيم برامج منظمة التعاون اإلسالمي على مستوى العالم لتسليى الضوء على 

 .اإلنجازات العلمية للفارابي، وغير ذلك من األنشطة

ستواصل منظمة التعاون اإلسالمي أيًضا تعزيز محور الفارابي من خالل تعزيز البحث عن المعرفة والبحث 

الدول األعضاء. في مجال التعليم العالي، ينصب تركيزنا على تحسين جودة المناهج لتحويل جامعات  العلمي بين

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى مراكز امتياز متخصصة في خلق المعرفة ونشرها. تحتل 

 ل والكفاءةالجامعات مركز جهودنا لتطوير ثقافة االستقصاء والبحث الفكري القائم على الدلي

 أصحاب السعادة،

 سيداتي وسادتي

بات العلم محوريًا في مساعينا لرفع مستويات معيشة شعوبنا بطريقة مستدامة، وتوفير الغذاء ألعداد سكاننا 

المتزايدة، والحفاظ على صحة أطفالنا وحماية البيئة. ومن األهمية بمكان أن تولي األمة اإلسالمية األهمية ذاتها 

العلمية التي أوالها أجدادنا أمثال الفارابي وأقرانه، وأن تضعها في قلب خططها التنموية االستراتيجية. للمعرفة 

سيعتمد مستقبل العلم في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على قدرة الدول على خلق "ثقافة علمية". 

داث تغيير مجتمعي من خالل غرس ثقافة البحث يجب أن تلعب الجامعات والمؤسسات البحثية دوًرا رائدًا في إح

 .وتوفير بيئة مواتية لتحصيل علم جيد

آمل أن يؤدي إحياء ذكرى هذا العالم و الفيلسوف العظيم إلى تحفيز التعاون بين الدول األعضاء الستعادة أمجاد 

 .التعليم العالي والبحث العلمي

جمهورية باكستان اإلسالمية مرة أخرى وأشكر الكومستيك على اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر حكومة 

 دعوتهم الكريمة ومنحنا الفرصة لتبادل األفكار والخبرات حول هذا الفيلسوف والباحث العظيم الفارابي

 .شكرا لكم، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

=========== 
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 كلمة ترحيبية لسعادة السيد د. كيديرالي

 رئيس األكاديمية التركية الدولية، بنور سلطان، كازاخستان

 

 

 صاحب الفخامة،،

 مميز رئيس جمهورية باكستان اإلسالمية الدكتور عارف علوي،،

 األستاذ المتميز الدكتور إقبال تشودري،،

 الضيوف الكرام والمشاركين في منتدى الفارابي العالمي،،

 

أكبر شاعر وفيلسوف في القرن العشرين الشاعر محمد إقبال عن طريق الصدفة، لم يتم تنظيم هذا المنتدى المحترم في موطن 

 .وهو المعروف بشاعر المشرق وحكيم األمة

 .فعلى الرغم من كل الصعوبات والعوائق، تمكنت الكومستيك من تنظيم هذه الفعالية رفيعة المستوى بحضور ضيوف مميزين

 .وألعلى إدارة في جمهورية باكستان اإلسالمية لدعمها الكاملأود أن أعرب عن امتناني إلدارة الكومستيك، 

 .وقد أقامت األكاديمية التركية الدولية عددًا من الفعاليات الدولية المخصصة بتراث المعلم الثاني

 .في هذا الصدد أود أن أعرب عن خالأ امتناني لكل من ساهم في تلك الفعاليات

العالم. يفاجئنا بمقياس شخصيته والطيف الموسوعي الهتماماته العلمية من العلوم يلعب الفارابي دوًرا مهًما في تاريخ 

االجتماعية والطبيعية والالهوت والمنطق والرياضيات وعلم الفلك والكيمياء والفيزياء وحتى نظرية الموسيقى، كما أن هناك 

ف العلوم بحد ذاته على النحو الذي نعرفه، من ابتكار أثر لتاريخ جميع العلوم الرئيسية تقريبًا في فكر الفارابي. حتى أن تصني

 .أبو نصر الفارابي إلى حد كبير

وبصفته عالًما موسوعيًا ومؤسًسا للعلوم الفلسفية في العالم اإلسالمي، يمكن أن يوصف بحق أنه أحد مهندسي الحضارة 

 .العالمية

ولد في مدينة فاراب الواقعة في أراضي كازاخستان الحالية. وقد تقدم لنا سيرة الفارابي مثاالً رائعاً في كثير من النواحي. 

 .سافر إلى جميع أنحاء البالد اإلسالمية وعاش وعمل في مراكز علمية وثقافية كبرى مثل بغداد ودمشق وحلب والقاهرة

 كان دائًما على اتصال مع أعظم العقول في ذلك الوقت لتبادل األفكار والخبرات.

ت وأكاديميات للعلوم، لكن هل لدينا نفس المستوى من التكامل العلمي الذي كان موجودًا في العالم اإلسالمي اليوم لدينا جامعا

 .في العصور الوسطى؟ أود أن أؤكد أن هذا التكامل موجود على الرغم من القدرات الفنية المحدودة للغاية مقارنة بعصرنا

 .تراث مشترك لإلنسانية التي ال حدود لها وال معوقاتهذه القضية أكثر أهمية، ألن العلم بتعريفه هو 

حقيقة مهمة أخرى من سيرة المعلم الثاني هي أنه عاش خالل فترة طويلة من الزمن تحت رعاية أمير حلب سيف الدولة 

 الحمداني

العلم من قبل الدول  خالل تلك الحقبة، كانت رعاية الحكام للعلماء ودعمهم هو األساس. فما هو مقدار الدعم المقدم لتطوير

 اإلسالمية الحديثة؟ نعم، ال شك أن الوضع محزن للغاية، خاصة إذا قارناه بالدول الغربية.

يجب أن نالح  أيًضا التأثير المعنوي واألخالقي الذي كان للفارابي على تاريخ الشرق. خالل عدة قرون كان مثلثه من  

"المجتمع السعيد" بمثابة مصدر إلهام للمفكرين اآلخرين. كانت هذه  -الفاضلة" "المدينة  -المبادئ األساسية: "الحكم العادل" 

 .هي الظروف التي وجد الفارابي بنفسه شروًطا أساسية حاسمة لتنمية الشخصية المثالية لإلنسان الكامل
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ابي" والذين سنفتخر بهم على نحن نؤمن إيمانًا راسًخا بأن بالدنا ستزخر بالعديد من العلماء الذين سيوصفون بـ "خلفاء الفار

 .الدوام

كما نؤمن أن هذا المنتدى الرفيع المستوى سيصبح خطوة مهمة على طريق المجتمع الذي يحلم به الفارابي، احتفاالً بالعلم 

 !والفكر

 .شكرا لكم على اهتمامكم

=========== 
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 كلمة ترحيب لسعادة السيد بيريك أرين

 المملكة العربية السعوديةسفير جمهورية كازاخستان لدى 

 

 فخامة الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان اإلسالمية،،

 معالي الدكتور محمد إقبال تشودري المنسق العام للكومستيك،،

 أعزائي المشاركين في المنتدى

 سيداتي وسادتي، 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

جمهورية باكستان اإلسالمية، فخامة الرئيس عارف علوي، وحكومة باكستان على أود أن أبدأ بتوجيه الشكر إلى رئيس 

 حفاوة االستقبال وكرم الضيافة.

كما أعرب عن تقديري لألمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي وأمانة الكومستيك على التنظيم المتميز للمنتدى، على الرغم 

 .ونا في العالممن بعض الصعوبات المرتبطة بانتشار فيروس كور

 !الحضور األعزاء

لفيلسوف القرون الوسطى الشرقي أبو نصر  1150يمكننا أن نعتبر منتدى اليوم المرحلة األخيرة من االحتفال بالذكرى 

 الفارابي.

نصر الفارابي بصفته من أتباع أرسطو وأفالطون، تأثير قوي على تطور  يهذا التاريخ خاص بكازاخستان منذ أن كان ألب

 راباالمدارس الفلسرررفية في الشررررق والغرب. ولد أبو نصرررر الفارابي على أراضررري كازاخسرررتان الحديثة في مكان يسرررمى ف

 رموز العصر الذهبي اإلسالمي.  )أو أترار( وانتقل، في شبابه، إلى بغداد ليصبح واحداً من 

عام  ليكون 2020وإلعطاء الفارابي أهمية عالمية، حددت اليونسررررركو عام  مولدهل 1150بالذكرى السرررررنوية الـررررررررررر  االً واحتف

 الفارابي.

ن لتراث الفارابي، والتي تكتسررب اليوم والمعاصررراألهمية التي يوليها أشررار رئيس كازاخسررتان قاسررم زومارت توكاييف إلى 

 ل توجهات قيمية للشباب.أهمية خاصة في تحديث الوعي العام وتشكي

واسرررعة النطاق في كازاخسرررتان وخارجها وعملية مختلفة ومؤتمر وفعالية علمية  100خالل هذا العام، قمنا بتنظيم أكثر من 

 لنشر إرث أبو نصر الفارابي.

سرررفارة كازاخسرررتان في الرياض هذا الشرررهر، بالتعاون مع مركز الملك فيصرررل للبحوث  ةاسرررتضررراف ومن بين تلك الفعاليات

والدراسات اإلسالمية، وجامعة الفارابي الكازاخستانية الوطنية، مؤتمراً دولياً بعنوان "مساهمة أبو نصر الفارابي في تطور 

 الحضارة اإلنسانية ".

دد كبير جدًا من الفالسفة والعلماء الذين انضموا عبر اإلنترنت من استكشف المؤتمر أفكار الفارابي ومساهماته وحضره ع

كازاخستان والمملكة العربية السعودية. أكدت المناقشات الحية على األهمية المستمرة لمساهمة الفارابي في المعرفة العالمية 

 فكاره.ألوالتنمية الشاملة للعلم والحاجة إلى تعزيز البحث والمشاركة العامة 

 ئي االعزاء!زمال

 سمي الفارابي بـ "المعلم الثاني" )بعد أرسطو( ، وذلك لسبب وجيه.

لقد كان حقًا عبقريًا من الطراز العالمي جمع في عمله أكثر اإلنجازات قيمة للثقافات العربية والفارسررررررية واليونانية والهندية 

 والتركية.
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عدم  سرببفة إلى الجماهير والجمع بين التنوير وتطور البشررية. كان الفارابي يعتبر مصرلًحا للتعليم ، يسرعى إلى جلب المعر

ً  شرريوع آرائه الفلسررفية مع الرأي العام. أظهر اسررتقاللية اسررتثنائية في تفكيره وتمسررك بمعتقداته  اً خاصرر وجرأتها، له صررراعا

 باستمرار.

 ، وكان أيًضا عالًما سياسيًا بارًزا.ا وموسيقيًايتمتد إنجازات الفارابي عبر جميع مجاالت الفكر. كان فيلسوفًا ومنطقً 

من أفالطون  الفارابي أفكاره ستوحىإذ ا في الواقع ، من الصعب المبالغة في تقدير مكانة الفارابي كفيلسوف سياسي أصيل.

ألديان بدالً من دولة مدينة أحادية اللغة أحادية اللغة، يتصررررررور دولة واسررررررعة متعددة الثقافات، ومتعددة اللغات، ومتعددة اف، 

 حيث يتعاون الناس "من أجل الحفاظ على أنفسهم وتحقيق أعلى درجات الكمال لديهم".

بالنسرررربة للفارابي ، إنه . COVID-19تجد تعاليم الفارابي صرررردى مناسرررربًا في عصرررررنا حيث نعمل بال كلل لمكافحة جائحة 

لـررررر " مجتمع مثالي ". هنا" يهدف الناس من خالل "اتحاد لجميع المجتمعات في العالم القابل للسكن" يمكن أن يوفر األساس 

 االتحاد إلى التعاون من أجل األشياء التي يمكن من خاللها تحقيق السعادة بمعناها الحقيقي ".

 أعزائي الحضور!

واحدة من الجامعات الرائدة في البالد، الجامعة الوطنية هناك  في كازاخسررررررتان، يحظى اسررررررم الفارابي باهتمام خاص. اليوم

سها الدكتور  يحضرالتي و الكازاخستانية، شوارع في غارئي سمية ال سم الفارابي. تمت ت ليمكير موتانوف بيننا اليوم، تحمل ا

 مدن مختلفة من كازاخستان أيًضا باسم الفارابي.

كتاب وصررررررورة وخريطة ومقتبسررررررات تحكي عن حياة وأعمال الفارابي في معرض كتاب "تراث  400تم عرض أكثر من 

 بي" في مكتبة كازاخستان الوطنية.الفارا

أريد أن أشررير إلى أن اإلرث الفلسررفي للفارابي هو الكشررف عن أيديولوجية إنسررانية وأخالقية وحوارية وعقالنية جديدة للقرن 

 الحادي والعشرين. تعاليمه هي نموذج لتحسين عالمنا. 

 للبشرية جمعاء وهو فخر للشعب الكازاخستاني.اليوم يمكننا أن نقول بثقة أن تراث الفارابي العظيم هو ملك 

ونأمل أن تعطي فعالية اليوم زخما لتبادل المعرفة والخبرة في المجاالت العلمية والتعليمية والثقافية بين الدول المشاركة في 

 .هذا المنتدى وخارجها

لمنسق العام للكومستيك، على دعمه في الختام، أود أن أعبر مرة أخرى عن شكرنا الخاص للدكتور محمد إقبال تشودري، ا

 .وجهوده في تنظيم هذا الحدث الهام

 !بارك هللا في خطواتنا ومشاريعنا لصالح األمة اإلسالمية

 !شكرا لكم على اهتمامكم

=========== 
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 كلمة افتتاحية للدكتور خورشيد حسنين

 مستشار لدى الكومستيك

  
 علوي،،فخامة الرئيس الباكستاني الدكتور عارف 

 الكرام،، حضورالضيوف وال

 السالم عليكم.

يتم تنظيم منتدى الفارابي العالمي باالشرررتراك بين الكومسرررتيك وحكومة كازاخسرررتان، وهو مؤتمر دولي لمدة يومين بمناسررربة 

 لميالد الفيلسوف والعالم المسلم العظيم أبو نصر الفارابي. 1150الذكرى 

وهذا المؤتمر إشادة بإسهاماته كمفكر عظيم: أوالً، كرائد شق الطريق لفالسفة شخصية الفارابي غنية عن التعريف، 

 .العصور الوسطى، من المسلمين وغير المسلمين

ثانيًا، البحث في أهمية فكر الفارابي لتلك األسئلة المعاصرة العميقة حيث يلتقي الدين والفلسفة والسياسة في البحث عن 

 .مجتمع مثالي

ظل الظروف الصررعبة السررائدة بسرربب الوباء، فإن هذا المؤتمر له هيكل هجين، حيث أن هناك جلسررات صرراحب الفخامة، في 

تتخللها عروض يقدمها خبراء متميزون، سواء على المستوى الشخصي أو عبر اإلنترنت. إلى جانب أولئك الذين يحضرون 

 لمؤتمر.جسديًا، قام عدد كبير من المشاركين عبر اإلنترنت بالتسجيل أيًضا في ا

لدينا مجموعة من الخبراء المشهورين من كازاخستان وقطر وباكستان والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية 

الذين سيقدمون محاضراتهم في هذه المناسبة. قائمة المتحدثين المتميزة لدينا تتضمن أ.د. أسد أحمد، من جامعة بيركلي 

تاذ الدكتور فرحان نظامي من جامعة أكسفورد، و أ.د. نعمان الحق من جامعة بالواليات المتحدة األمريكية واألس

تكنولوجيا اإلدارة في باكستان، و أ.د. غاليمكير ماتينوف من جامعة الفارابي الكازاخستانية الوطنية، ألماتي، و أ.د. بيتر 

ث بالمملكة المتحدة، وأ.د. تيريز آن آدمسون من كينجز كوليدج، المملكة المتحدة، و أ. د. افتخار مالك من جامعة با

 .دوارت من الجامعة الكاثوليكية بواشنطن بالواليات المتحدة األمريكية

يسررعدني أن أبلغكم أن لدينا عشرررة خبراء محليين بين المتحدثين وما يقرب من مئة مشررارك مسررجل، يشرراركون فعليًا في هذا 

المشاركين من نيجيريا والسودان والكاميرون والصومال الذين يحضرون المؤتمر من جميع أنحاء باكستان. لدينا المزيد من 

 هذا المؤتمر.

جلسات عمل للمنتدى تغطي الجوانب المختلفة إلسهامات الفارابي في مجموعة  5صاحب الفخامة، هناك ما مجموعه 

 واسعة من اهتماماته باإلضافة إلى الصلة المعاصرة لعمله وفكره.

 :جلسات فنية على النحو التالي 3منتدى من يتكون اليوم األول لل 

 حياته وعصره ومساهماته الكبرى -الفارابي  •

 المكانة الفلسفية والتاريخية للفارابي •

 الفارابي الرائد: الفلسفة كنظام عابر للثقافات. •

 

 في اليوم الثاني لدينا جلستان تقنيتان:

 -الفاضلةالمعلم الثاني: الميتافيزيقيا والمنطق واللغة المدينة  •

 األخالق العملية والقيادة السياسية والمواطنة وعلم النفس لدى الفارابي.   •

 

 .تقييم فلسفي -تتضمن الجلسة الختامية محاضرة خاصة وحلقة نقاش حول موضوع العلم والعالم اإلسالمي 
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من دواعي سررروري بصررفتي معالي المنسررق العام للكومسررتيك أ.د. إقبال تشررودري يرحب بالضرريوف رسررميًا. ومع ذلك، فإنه 

مسؤول التنسيق من الكومستيك أن أشكر نظرائي من الجانب الكازاخستاني الذين لوال تعاونهم المستمر لما كان هذا الحدث 

 ممكنًا.

كما أنه لمن دواعي سروري أن أشكر البروفيسور د. نعمان الحق، عميد الفنون الليبرالية، جامعة تكنولوجيا اإلدارة في 

 .هو بنفسه مرجع مهم حول الفارابي، وقد كان مستشارنا الفني لهذا البرنامجالهور، و

 .أخيًرا، أقر بجهود جميع أعضاء فريق الكومستيك الذين عملوا بجد إلنجاح هذا الحدث

 .نأمل أن تؤدي هذه الجهود إلى يومين مجزيين من الناحية الفكرية في منتدى الفارابي العالمي

 .شكرا لكم على اهتمامكم

=========== 
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برنامج منتدى الفارابي 
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 (2020ديسمبر/ كانون األول  21الجلسة االفتتاحية )

 النشيد الوطني 10:15

 تالوة القران الكريم 10:20 -10:17

 كلمة االفتتاح د. سيد خورشيد حسنين، مستشار الكومستيك 10:25 - 10:20

 كلمة ترحيب لـ أ. د.محمد إقبال تشودري، المنسق العام للكومستيك 10:30 - 10:25

10:30 - 10:35 
 خطاب سعادة السفير/ عسكر موسينوف

 األمين العام المساعد لمنظمة التعاون اإلسالمي

10:35 - 10:40 
خطاب سعادة السيد بيريك أرين، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة العربية السعودية، 

 حكومة كازاخستانممثل 

 د. درخان كيديرالي، رئيس األكاديمية التركية الدولية، كازاخستان 10:45 - 10:40

 خطاب ضيف الشرف، فخامة الدكتورعارف علوي، رئيس جمهورية باكستان اإلسالمية. 11:00 - 10:45

 صورة جماعية 11:15 - 11:00

 استراحة صباحية / تكوين شبكات 11:45  - 11:15

11:45-12:25 

 قراءة عامة

، عميد معهد الفنون الحرة، جامعة اإلدارة والتكنولوجيا في أ.د. الدكتور سرررررريد نعمان الحق 

 الهور. 

 الفارابي كظاهرة في الثقافة العالمية العنوان:

 الجلسة األولى: الفارابي، حياته ومساهماته الرئيسية

اللغات، أستاذ مساعد، معهد الفنون الحرة، مركز اللغات، جامعة ، رئيس مركز د.محمد وقاص سجاد رئيس الجلسة:

 .اإلدارة والتكنولوجيا

12:25 - 12:55 

، باحث أول، بمركز مسرررراهمة المسررررلمين في الحضررررارة في كلية الدراسررررات محمد مدثر علي

 اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفة 

   ر اإلنترنت()عب                          : الفارابي ومصادرهالعنوان

12:55 - 13:15 
 ، محاضرة، كلية فورمان المسيحية السيدة أنمول ياسمين أحمد

 الفارابي وتحقيق السعادة: مبدأ إرشادي للنظرية السياسة العنوان:

 غداء واستراحة للصالة 14:00 - 3:15

 الجلسة الثانية: المكانة الفلسفية والتاريخية للفارابي

 ، نائب رئيس جامعة البنجاب، الهور.سليم مظهرأ. د.محمد  الرئيس:

14:00 - 14:15 
 رسالة خاصة بالفيديو 

 ، مركز الدراسات اإلسالمية، جامعة أكسفورد.فرحان أحمد نظامي

 

14:15 - 14:45 

 )عبر النت(

 أستاذ بجامعة باث سبا، المملكة المتحدة. ،األستاذ/ افتخار مالك

الفيلسوف اإلنجليزي الرائد في اإلسالم: جسر بين العالم م(  1151-1080: أديالرد )العنوان

 اإلسالمي والغرب.

 

14:45 - 15:15 

أستاذ الشريعة والقانون اإلسالمي  -، مدير عام معهد البحوث اإلسالميةأ.د.محمد ضياء الحق

 في الجامعة اإلسالمية العالمية.

 الحضارة اإلسالمية.دور الفارابي في دفع االبتكار واإلبداع في العنوان: 

 استراحة / تواصل 15:15-15:45
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 الفارابي الرائد: الفلسفة كتخصص متعدد الثقافات -الجلسة الثالثة

 ، عميد معهد الفنون الحرة، بجامعة اإلدارة والتكنولوجيا.أ.د. سيد نعمان الحق: رئيس الجلسة

 

15:45 - 16:15 

 بجامعة لودفيج ماكسيميليان، األستاذ األستاذ الدكتور بيتر آدمسون

 بميونيخ / كينجز كوليدج لندن، المملكة المتحدة )عبر اإلنترنت( 

 : الفارابي في السياق: خلفية رسالته عن الحالة المثالية.العنوان

 

16:15- 16:45 

، عميد كلية الدراسات العربية واإلسالمية بجامعة العالمة إقبال أ.د.محي الدين الهاشمي

 المفتوحة.

 العنوان: نظرية المعرفة من منظور الفارابي.

 ، مدرسة الفلسفة، الجامعة الكاثوليكية األمريكية واشنطن العاصمة.أ.د. تيريز آن دروت 17:15 -16:45

 0: الفارابي عن "هل يمكننا التفكير بدون وهم أو صورة؟ )عبر اإلنترنت(العنوان

 استراحة / تواصل 17:45 -17:15

 

 (2020ديسمبر  22)اليوم الثاني 

 المعلم الثاني: الميتافيزيقيا والمنطق واللغة -الجلسة الرابعة 

 .عميد كلية الدراسات العربية واإلسالمية. جامعة العالمة إقبال المفتوحة أ. د.محي الدين الهاشمي،الرئيس: 

 

09:00 - 09:45 

 )عبر اإلنترنت(. قراءة خاصة

دراسرررات الشررررق األوسرررى، جامعة كاليفورنيا، بيركلي، أسرررتاذ ومدير مركز أ.د. أسرررد أحمد، 

 الواليات المتحدة األمريكية.

 اللغة والواقع والمجتمع لدى الفارابي. العنوان:

 أستاذ مساعد، بمعهد إدارة األعمال في كراتشي. الدكتور معز حسن، 10:15 - 09:45

 الفارابي ورؤيته في الفلك. العنوان:

 

10:15 - 10 :45 

مركز اللغات، أستاذ مساعد، معهد الفنون الحرة، مركز  -، رئيس محمد وقاص سجاد الدكتور

 اللغات، جامعة اإلدارة والتكنولوجيا.

 : الفلسفة السياسية للفارابي: اإلرث والتأثير في جنوب آسيا.العنوان

10:45 - 11:15 
 ، نائب رئيس جامعة البنجاب، الهور.أ.د.محمد سليم مظهر

 نصر الفارابي والميتافريقيا.: أبو العنوان

 استراحة الصباح / التواصل 11:15-11:30

 األخالق العملية والقيادة السياسية والمواطنة وعلم النفس -المدينة الفاضلة  -الجلسة الخامسة 

 األستاذ بقسم العالقات الدولية والعميد السابق لكلية العلوم االجتماعية، جامعة كراتشي. أ. د.مؤنس أحمر، الرئيس:

11:30 - 11:55 
 للبنات في إسالم أباد. OPF، كلية د. ناصر حسين شاه بخاري

 فلسفة الفارابي التربوية. العنوان:

11:55 - 12:25 

 )اون الين(      د. دين محمد، 

بكلية الدراسرررات اإلسرررالمية في جامعة حمد بن خليفة، مركز مسررراهمة  أسرررتاذ األديان المقارنة

 المسلمين في الحضارة، قطر.

 العنوان: عالقة الفارابي باإلنسان المعاصر.

 الجامعة اإلسالمية العالمية، إسالم أباد دكتور مجيب أحمد،  12:55 - 12:25

 .آثار الفارابي في جنوب آسيا: تحليل تاريخي العنوان:

12:55 - 13:15 
الفكر السررررياسرررري  العنوان:جامعة العالمة إقبال المفتوحة.  د. حاف  طاهر إسررررالم عسرررركري،

 للفارابي: دراسة تحليلية.

 الغداء واستراحة الصالة 13:15-14:00
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 الجلسة الختامية 

14:00 -14:15 

 قراءة خاصة

 الوطنية.د. غاليمكير موتانوف، رئيس جامعة الفارابي الكازاخستانية 

 .عالم الفارابي الفاضل العنوان:

14:15- 15:15 

 تقييم فلسفي(. –)العلوم والعالم اإلسالمي  جلسة حوارية:

 د. سيد خوشيد حسنين، مستشار الكومستيك.  منسق الجلسة:

السيد/ إحسان مسعود، البروفيسور نعمان الحق، البروفيسور د. محمد إقبال  اللجنة:

 تشودري. والدكتورة/ غزنة خالد صديقي.

 تلخيأ. 15:15-15:20

 خطاب المنسق العام للكومستيك. 15:20-15:30

 الحفل الختامي. 16:00 -15:30

 الشاي 16:00-16:30

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطابات / محاضرات

 الجلسات الفنية
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 محاضرة خاصة

في الجلسة الختامية   
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 الدكتور غاليمكير موتانوف

 راعي جامعة الفارابي الكازاخستانية الوطنية، ألماتي، كازاخستان

 

 : مدينة الفارابي الفاضلةالعنوان

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 في المؤتمر، حضورأعزائي ال

 

 

 

 .إن أبرز مهمة لإلنسان عند قدومه إلى هذا العالم هي التعرف على الخالق الذي وهبه الوعي

في قرآننا المقدس، علم خالقنا العظيم كل عابد له: "إنما يخشى هللاَ من عباده العلماء". ومعلوم أن "العقل هبة من هللا لفهم 

 سر الخلق"، ومصدر العقل هو العلم والمعرفة، وهذه ا 

 .ارة اإلنسانيةلبصيرة اإلسالمية مبنية على إدراك العقل إلبداعات الخالق، وقد ترك هذا أثراً عميقاً في الحض

الحضررارة اإلسررالمية العريقة بنيت على أسرراس العقل والحكمة والعلم كما يظهر ذلك في دين اإلسررالم. أنجبت هذه الحضررارة 

للعالم بعض العلماء الفريدين. ولكن لألسف لم يتم تقدير مكانة العلم وإمكانية النهوض بالمجتمع في العالم اإلسالمي في ذلك 

 يتعلق األمر بالدين النسمع إال إسطوانة التطرف واإلرهاب.الوقت. عندما 

ال يزال دور العلم والثقافة هو األدنى في البلدان اإلسالمية، كما أن عدد المتطرفين دينياً آخذ في االزدياد. والسبب في ذلك 

الخالق العظيم. استخفاف بتقدير هو انفصال المجتمع عن اإلسالم الحقيقي. إن جذر التدهور األخالقي يكمن في الجهل التام ب

 العقل والمعرفة والعلم. لذلك البد أن نولي اهتماما خاصا بـ "العصر الذهبي" للفكر العربي اإلسالمي ونوضح الحقيقة.

إن القضايا التي أثارتها الفلسفة اإلسالمية كحلقة وصل بين الدين والعلم، ودور اإليمان والعقل في التعرف على الخالق يجب 

المفكر الذي عاش  -تصررربح موضررروع البحث الديني اليوم. وخير مثال حقيقي على هذا التوجه هو ما يمثله عقل الفارابي  أن

 في أوترار )فاراب التاريخية(، أحد الممثلين البارزين لـ "النهضة اإلسالمية"، والمعروف في العالم باسم "المعلم الثاني".

 اع" ويعلق أهمية كبيرة على العقل النشى والمبدع.عّرف الفارابي اإلنسان بأنه "حيوان و

وجعل الدين يعتمد على الفلسرررررفة، أوضرررررح الفارابي أن المكانة الرائدة في مجال المعرفة النظرية هي الفلسرررررفة، أي العلوم.  

لمزيد من تطوير  "الدين الفاضل" مثل الفلسفة عند المفكر، ألن الفلسفة تثبت محتوى الدين الفاضل. وبالتالي فقد أعطى دفعة

 األفكار العلمية.

نعتقد أن كل من يتبع طريق الدين سيجد إجابات حكيمة على األسئلة المزعجة في تعاليم الفارابي. لقد ضرب من نفسه مثاال 

ُمثُل لمن يقبل التعاليم الدينية بطريقة طبيعية وهادئة، ولم تخلق منه متعصررررررباً دينياً يسررررررتخدم الدين لتحقيق المجد والثروة، ب

 ومعايير غير إنسانية ومرضية اجتماعيًا. 

في القرن الحادي والعشرررين عصررر التكنولوجيا الفائقة، نشررهد اختالاًل خطيًرا في التوازن بين التقدم في العلوم والتكنولوجيا 

 وتراجعًا حادًا في المجال الروحاني واألخالقي.

 إلى أزمة روحية عميقة وطويلة األمد يعاني منها مجتمعنا. وهكذا حدث ارتباك في قيمة الحضارة الحديثة، مما أدى 

ا. يقدم الفارابي إجابة   في ظل هذه الظروف، تكتسرررب تعاليم الفارابي عن المجتمع الفاضرررل القائم على األخالق معنى خاصرررً

ضرررورة قصرروى،  واحدة هي الفضرريلة، ألي شرركل من أشرركال التدمير االجتماعي والعدوان والقسرروة. إنها الفضرريلة التي هي
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والتي بدونها يكون األداء الكامل للمجتمع مسررتحيالً. هذه هي رؤية الفارابي األسرراسررية، ويمكن أن تكون بمثابة نقطة انطالق 

 في بناء عالم أكثر ازدهاًرا واستدامة.

 البعض. اقترح الفارابي عقيدة "المجتمع الفاضل" على أساس السعادة المشتركة ورغبة الناس في مساعدة بعضهم 

 أعزائي حضور هذا المؤتمر!

كما يظهر لنا الزمن، فإن قوة كل دولة يحددها الوعي العام. أصبحت المؤسسات التعليمية القوة الخاصة لتنمية المجتمع. وفي 

الفارابي جامعة الفارابي الكازاخستانية الوطنية، تقوم بتنفيذ مشروع "مدينة  -هذا الصدد، فإن الجامعة الرائدة في كازاخستان 

للمدينة الذكية" بناًء على تعاليم الفارابي "المدينة الفاضلة" من أجل إضفاء الطابع اإلنساني على المجتمع الذي نعيش فيه. هذا 

المشروع ال يكتفي بتدريب المحترفين المنافسين ولكنه يعمل أيضاً على تكوين القيم العالمية، وتعزيز القيم الروحية واألخالقية. 

الصدد، لدينا الكثير من األشياء لنستعيرها من اإلسالم والعالم اإلسالمي، ومن بينها تدريب المتخصصين في التمويل  وفي هذا

على أساس الفضائل اإلسالمية. نأمل أن يساهم مركز التمويل اإلسالمي الذي تم إطالقه في جامعتنا لتحقيق هذه الرسالة 

 . اإلنسانية في خلق "مجتمع فاضل" في البالد

وفي نفس الوقت، من المهم للغاية تدريب علماء اإلسالم الذين يقومون بتفسير االسالم بشكل صحيح. ناقشنا هذه القضايا خالل 

لقاء مع شيخ االزهر الزعيم الروحي للعالم السني المحترم السيد/ أحمد الطيب، ويتم تنفيذ مشاريع مشتركة بالتعاون مع جامعة 

 األزهر اآلن.

مركًزا عالميًا السرررررتدامة برنامج التأثير األكاديمي لألمم المتحدة، قدمت جامعة الفارابي الكازاخسرررررتانية الوطنية وبصرررررفتها 

"، اسررررررتنادًا إلى مشررررررروع "جامعة الفارابي المدينة الذكية"، في مقر األمم المتحدة في 4.0الجيل القادم من نموذج "جامعة 

لمسررررتوى الدولي كنموذج واعد لتطوير الجامعات الحديثة. يتم تنفيذ هذا نيويورك. يوصررررى بنشررررره على نطاق واسررررع على ا

المشررررروع من قبل جامعتنا باالشررررتراك مع تحالف الحضررررارات التابع لألمم المتحدة. يهدف المشررررروع إلى توحيد اإلمكانات 

 الروحية لجميع الجامعات حول العالم والعمل معًا لتثقيف المواطنين الفاضلين في العالم.

 شارك مراكز الفارابي، التي تأسست في أكثر من عشر دول في العالم، بنشاط في تنفيذ هذه المهمة.وت

أصررردقائي األعزاء، خاطب الفارابي البشررررية جمعاء: "ال يمكن للناس أن يحققوا السرررعادة إال باالتحاد. فقى من خالل توحيد 

ان أن يبل  الكمال الذي يسررررتحقه ". ولنتخذ دعوة النبي كثير من الناس، الذين يسرررراعدون بعضررررهم البعض ..." يمكن لإلنسرررر

 دليالً لنا جميعًا من أجل أنسنة المجتمع في المستقبل! -)صلى هللا عليه وسلم( "يسروا والتعسروا، وبشروا والتنفروا" 

 !مثابرةأتمنى لكم كل التوفيق وال

 

=========== 
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 سيد نعمان الحق

 جامعة اإلدارة والتكنولوجيا، الهورأستاذ وعميد معهد الفنون الحرة، 

 

 

األستاذ الدكتور سيد نعمان الحق هو عميد كلية الفنون الحرة ومستشار رئاسي  مقدمة:

في جامعة اإلدارة والتكنولوجيا في الهور. هو في الوقت ذاته باحث زائر في جامعة 

زائر متميز كذلك في بنسلفانيا وجامعة كاليفورنيا، بيركلي. الدكتور نعمان الحق أستاذ 

جامعة حبيب، وأستاذ مساعد في معهد إدراة األعمال في كراتشي، ويشغل منصب رئيس 

لجنة الفنون والعلوم اإلنسانية في مفوضية التعليم العالي. حصل على درجة الماجستير 

من كلية لندن الجامعية. كما حصل على الدكتوراه من نفس المؤسسة بعد عمله البحثي 

 .هارفارد في جامعة

حصررل على عدد من المناصررب األكاديمية األخرى، حيث ُعيّن محرراً اسررتشررارياً لمجلة التاريخ الفكري لجنوب آسرريا، التي 

تصدرها بريل الهولندية.  باإلضافة لعمله المستمر كمحرر عام لدراسات الفلسفة اإلسالمية في مطبعة جامعة أكسفورد. وقد 

كتابًا مؤلفًا بشرركل فردي أو مشررترك. من بين الكتب  13فصرراًل في الكتب، وحوالي  45ومقااًل، وبحثًا /  87ألف بنفسرره نحو 

. يكمن اهتمام الدكتور نعمان الحق في 2016التي حررها مجلد كامل عن الفارابي نشررررته مطبعة جامعة أكسرررفورد في عام 

 .ت اإلسالميةمجال التاريخ وفلسفة العلوم، وهو متخصأ في التاريخ الفكري للمجتمعا
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 سيد نعمان الحق

 كلمة رئيسية

 الفارابي ظاهرة ثقافية عالمية

 )منسوخ من العرض الشفهي(

شرررركرا جزيال لمنحي هذه الفرصررررة. كان قلبي وعقلي في هذا المؤتمر كما تعلمون. في الواقع، قبل ثمانية أو تسررررعة أشررررهر، 

وأرادوا مني أن ألقي بضررع محاضرررات عن الفارابي. لقد قمت بتحرير كتاب اتصررل بي بعض المسررؤولين من كازاخسررتان. 

ا فصررل مطول عن الفارابي، في كتاب نشرررته شررركة أكيومن في  عن الفارابي، في سررلسررلة فلسررفية في أكسررفورد، ولدي أيضررً

قدم المشررررررروع إلى األمام. لندن. لذلك تقّرَر أن أذهب إلى كازاخسررررررتان، وبعد ذلك كما تعلم، حدثت أزمة كورونا. لذلك لم يت

لكنني ما زلت ممتنًا جدًا للكومستيك لتوليها هذه المسؤولية في هذه األوقات الصعبة، في أوقات الخوف والقلق هذه، والقدرة 

على تحقيق ذلك، يعد إنجاًزا كبيًرا. يجب أن أهنئ أ.د. إقبال تشررررررودري لقيادته في هذه العملية. لقد عمل الدكتور خورشرررررريد 

 بجد في هذا األمر، وآمل أن تكون أي مساهمة يمكن أن أقدمها لهذا النشاط مثمرة. حسنين

لقد قلت في كتاباتي إنه يجب أن نعتبر الفارابي شررررررخصررررررية ذات أبعاد عالمية.  ولكن لو وضررررررعناه جانباً واعتبرناه ظاهرة 

الفلسفة اليونانية، وفلسفتنا العالمية، وسأشرح ما إقليمية، فإننا سنظلمه في مجال الفلسفة واإلنسان والثقافة نفسها. لقد صنع 

أعنيه بذلك وكيف توصلت إلى هذا االستنتاج، ألطرح هذه الدعوى. عمله على المنطق اليوناني وعالقته بالقواعد واستخدام 

شاملة عن الفكر اللغة العادية، وفكره السياسي، وإثرائه المفاهيمي وتوسيع مفهوم أرسطو عن هللا، وقبل كل شيء، نظريته ال

التي نسررررميها علم الالهوت. فكرة نجدها بعد قرون لدى ديكارت. أعتقد أن ديكارت )أنا أشررررك إذن أنا موجود(، يذكرنا بنوع 

األشررررررياء التي فعلها الفارابي. لذلك يجب على المرء أن يفهم حقيقة أننا هنا نتحدث عن ظاهرة عالمية، وليس عن ظاهرة 

سفة إقليمية. نحن نتحدث عن ن سفة العالمية. الفل سفة في اللغة العربية وحدها، ولكن عن الفل سفة، ليس عن الفل ظام عالمي للفل

 كنظام عالمي يتخطى حدود لغويات مختلفة.

اآلن، أريد أن أقول بضع كلمات فقى عن سيرته الذاتية، ألنه قيل الكثير ولكن المعروف عن حياته الشخصية قليل جداً. أول 

عام. ال يقدم لنا معاصروه الكثير من التفاصيل حول حياته، ونعلم أن ابن  200لة نحصل عليها تشبه ما بعد سيرة ذاتية مفص

يعتبره سرريده. ويمكننا جمع بعض المواد من الدالالت وبعض المالحظات المتفرقة عن سرريرته الذاتية نجدها في كتابات سررينا 

سج العديد من الحكايات الملو سه. تم ن نة عن الفارابي وحياته الحقًا، وتصوره أحيانًا على أنه جهاز كشف الكذب الفارابي نف

الذي قام بترجمة النصرررررروص اليونانية إلى العربية. بالمناسرررررربة، على الرغم مما قيل، لدينا القليل جدًا من األدلة على أنه قام 

عم أنه من أصرررررل تركي. يتم تقديمه أحيانًا على بالترجمة. في الواقع، فإن أحدث األبحاث تثبت أنه لم يقم بأي ترجمة. كما يُز

أنه شخأ درس في بيئة مسيحية في القسطنطينية. اإليرانيون يدعون أنه منهم أيًضا. ويظهر كل ذلك أنه شخصية مرغوبة 

ي لدرجة أن الجميع يطالبون به، وأقول إنه حقًا ينتمي إلى العالم. شيء واحد يجب أن نالحظه بخصوص سيرته الذاتية، وه

أنه تلقّى تعليمه في البداية على يد رجل دين مسرررررريحي. علمه هذا الشررررررخأ يوحنا بن حيان المنطق في بغداد. وأهم تالميذه 

 نصراني اسمه يحيى بن هادي. وقد درس شقيق يحيى في بغداد أيضاً، لذلك كان قريبًا جدًا من األوساط المسيحية.

منطق، و الالهوت، ومفهومه عن هللا وفلسفته السياسية، وسأفصل بعض لقد تحدثت عن بعض عناصر أفكاره، وعن ال اآلن،

 األمورعن كل بند منها.

نجد  في مدرسررة أمونيوس في القرن الثالث باإلسرركندرية، المدرسررة التي التحق بها،  تياًرا أرسررطيًا جديدًا. مثلما لدينا موجة 

ت في اإلسررركندرية، وكان أمونيوس شرررخصرررية مهمة في هذا. ، كانت هناك موجة ثانية من األرسرررطية التي نمكوفيد ثانية من

اتبع الفارابي في البداية منهج مدرسرررررة أمونيوس. يجد المرء في هذه المدرسرررررة اهتماًما بال  األهمية تجاه كتاب األورغانون 

ى الخطابات ألرسررطو، وهو القلق الذي وضررع دراسررات اللغة في المقدمة، نظًرا ألن مقوالت أرسررطو في التفسررير تنفتح عل

اللغوية. األورغانون عبارة عن مجموعة من الكتابات المنطقية ألرسررررررطو يحتوي الفئات والتحليالت السررررررابقة والتحليالت 

الالحقة والتفسير والموضوعات والتفنيد السفسطائي، وكل هذا كان يدرس بشكل محموم في اإلسكندرية. كما يهتم الفارابي 

التاريخي يحتوي على العنصر اإلضافي والحاسم للبيئة الفكرية لبغداد المعاصرة، حيث كان بشكل أساسي باللغة. لكن سياقه 

سفة الفارابي.  سية لفل سفية تركيزه على المنطق واللغة والقواعد. اآلن هذا يقودنا إلى السمة األسا من بين أقوى المساعي الفل

ة. وهذا المنطق هو العقل والمعقوالت، ما هو النحو في محاولته الصررررارمة لتأسرررريس هذا المنطق هي في الواقع قواعد عالمي

اللغة والتعبير اللفظي. تتمثل مسرررررراهمة الفارابي البارزة هنا في ربى النحو العادي للغة العربية بالمنطق الفلسررررررفي، حيث تم 
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لمنطق اليوناني مع تصررررور هذا األخير وبنائه في التقليد اليوناني وعلى وجه الخصرررروص، التقاليد األرسررررطية. هذا التكيف ل

سررررررياق لغوي غير يوناني، هو اختراق فلسررررررفي وتاريخي كبير. مسرررررراهمة مميزة أخرى للفارابي هي ما نسررررررميه الملحق 

األفالطوني الحديث لميتافيزيقيا أرسررررررطو، حيث يتم توسرررررريع نطاق مفهوم أرسررررررطو عن هللا وجعله يتماشررررررى مع المفهوم 

شرررير إلى أن أرسرررطو لم يعر اهتماًما كافيًا لدراسرررة األسرررباب النهائية لألشرررياء، أي اإلبراهيمي عن اإلله. يبدو أن الفارابي ي

 دراسة هللا والكائنات غير المادية.

يجب أن أخبرك هنا، كمالحظة هامشية، أنه عندما نتحدث عن الفلسفة اليونانية والمواد اليونانية في التقليد العربي، يجب أال 

عرب كانوا يتبعون اليونانية السالفية. في الواقع، لقد اختلفوا معهم، واختلف الفارابي أيًضا نفترض أن المفكرين والفالسفة ال

مع أرسطو. اتفقوا مع أفالطون واتفقوا مع بطليموس وكل هذا من ناحية البحث العلمي. على سبيل المثال، يظهر كل هذا في 

جوم هائل من جانب الكتاب العرب. لذا هناك نقد قوي لمفهوم ما فعله كوبرنيكوس في النهاية، عندما تعرض النظام البطلمي له

أرسطو عن هللا. اآلن فكرة أرسطو عن هللا هي فكرة جافة جدًا، إنها ببساطة ضرورة منطقية. الفرضية األساسية لدى أرسطو 

، Dك بواسطة يتحر C، و Cبواسطة  Bو  Bيتحرك  Aهي أن كل حركة تحتاج إلى محرك. اآلن في النهاية عندما يتحرك 

ثم يتتابع مراًرا وتكراًرا كما تعلمون، هل وصلت إلى نقطة يكون هناك محرك يحرك نفسه أو  يتنقل بنفسه؟ والذي حرك 

المحرك هو هللا؟ إذا لم تفعل هذا، إذن ينتهي بك األمر في ما يسمى االنحدار الالنهائي، وتستمر في طرح السؤال التالي 

 أجل تجنب التراجع الالنهائي، عليك أن تتوقف في مكان ما.والتالي والتالي. لذا، ومن 

التراجع الالنهائي يعني أن المعرفة غير ممكنة. لكي يكون العالم مفهوماً علينا أن نتجنب االنحدار الالنهائي. إذا كنت تعرف 

م التساؤل عن هذا ألن ذلك على سبيل المثال أن اإللكترونات هي الجسيمات النهائية، فما هي مكونات اإللكترونات؟ لن يت

سيكون الفئة النهائية غير القابلة للتحليل. إذن، هذه هي فكرة هللا عند أرسطو، وكان الفارابي غير مرتاح لها كثيًرا. كان علم 

لتي كانت الميتافيزيقيا أكثر مما وجده المرء في ميتافيزيقيا أرسطو ألن الميتافيزيقيا لم تتضمن استفساًرا كامالً عن الكائنات ا

أعلى وما وراء األشياء الطبيعية في الترتيب األنطولوجي. مثل هذا البحث سيقودنا إلى هذا االكتشاف لكائن كان المبدأ األول 

لجميع الكائنات. هذا المبدأ األول، كما يقول الفارابي، هو األلوهية. هو السبب الفعال والرسمي والنهائي لكل األشياء. اآلن، 

المنطقي الجاف مثل التراب، يتحول إلى إله شخصي، إله يمكن للمرء أن يرتبى به. إله يستجيب لعواطف اإلنسان من كيان هللا 

 وتوقعاته ورؤاه. وهذا شيء يفعله فلسفيًا وهذا هو الحل الفلسفي للمشكلة التي يجب فهمها حين  يجدها المرء لدى أرسطو.

هذا مصطلح يمثل نظرية معنى الفكر. هذه هي النظرية التي تعمل بمثابة اآلن، اسمحوا لي أن أقول بضع كلمات عن الالهوت 

مرسى قوي يحمل نظام الفارابي الفلسفي بأكمله، وتثبته في مكانه باعتباره كاًل متماسًكا ومتكاماًل. في الواقع، هذا المرسى 

ليس مجرد أداة منهجية للفارابي ولكنه هو الذي يحدد بشكل فريد االنجراف واالندفاع في فكره. على سبيل المثال، المنطق 

يختبئ تحت الالهوت الوجودي الحاكم، والذي تعني الوجود. يتعلق األمر بالوجود. كما تعلمون، نجد لدى ديكارت أن هناك 

كان  موقفًا فلسفيًا مفاده أن أي شيء واضح ومتميز يجب أن يكون موجودًا. لذا فإن اليقين المعرفي يعني اليقين الوجودي. إذا

أي شيء واضًحا ومتميًزا، فيجب أن يكون موجودًا. لذا  فإن هذا هو التكافؤ بين األنطولوجيا، والوجود، والوضوح المنطقي، 

وهو الشيء الذي يخدم كوظيفة أساسية في نظام ديكارت في الفلسفة الحديثة. لذلك أعتقد أنا موجود. لذا أنا متأكد من أن كياني 

يجب أن أكون موجودًا، ألني واضح. الكيانات الرياضية إذا كانت واضحة، يجب أن توجد بطريقة مؤكد. وبما أني مؤكد، 

ما. هذه حقيقة تنبعث من الفارابي. ونراها الحقًا في التراث الفلسفي العربي، كما نجدها لدى الرازي أيًضا. إنها بالنسبة له 

ودي. هذا صحيح، ألن العقل البشري ال يمكنه التفكير إال بخمس ليست مجرد أداة منهجية كما قلت، ولكنها تحتاج إلى علم وج

طرق يقسم بها األورغانون الحجج أو االفتراضات. هذه هي الطرق الوحيدة التي يمكن للمرء أن يفكر بها؛ التظاهر الذي 

 .بين المنطق واألنطولوجيايفضله، الجدل، التطور، الخطابة والشعر. من الالفت للنظر إذن أن هناك عالقة تم إنشاؤها ضمنيًا 

تعرفون أن لقب المعلم الثاني، ليس تشريفاً بسيًطا. بشكل عام في التراث الفلسفي العربي، تختلف الشخصيات والنسب في 

عناوين مختلفة. لذلك، عندما نقول الشيخ الرئيس، فإننا نعني ابن سينا. حقيقة نحن ال نجد في نأ في المصادر األولية  لف  

،  ألنهم يقولون عنه الشيخ الرئيس، أي ابن سينا. في حالة محي الدين ابن عربي، هو الشيخ األكبر، قلعة شيخ األكبر. ابن سينا

ً بسيًطا، ألن الفلسفة األرسطية شاملة للغاية. إنه  وبالمثل فإن الفارابي، يشار إليه دائًما باسم المعلم الثاني. هذا ليس تشريفا

. ويشمل علم األحياء وعلم الفلك والمنطق والقواعد والميتافيزيقا واألخالق وما إلى ذلك. إنها كلية، منهج كامل للبنية الفلسفية

والشيء الرائع هو أنها متماسكة مع بعضها. هذه ليست مجرد إشارات. هذا ليس مزيًجا غير مترابى من األفكار، ولكنه شيء 

حصل لدى  الفارابي. حاول تطوير منهج فلسفي، وكتب عن ملتحم مع بعضه بموجب بعض المبادئ المركزية. هذا الذي 

التحضير للفلسفة، وكتب عن كل نأ من نصوص أرسطو تقريبًا، وكتابه إحصاء العلوم نأ مهم جدًا في التقليد الالتيني. 
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لة دينية إحصاء العلوم مهم جدًا للحصول على تصنيف. التصنيف مهم جدا للفلسفة. إذا أصبت بألم في الصدر، فهل هي مشك

أم مشكلة طبية؟ هل أذهب إلى الطبيب أم أذهب إلى الخطيب؟ كيف أصنف هذه المشكلة؟ لذا من المهم جدًا أن نعرف القضية 

هل هي مشكلة رياضية أم أنها مشكلة فلسفية أم أنها مشكلة دينية أم ماذا؟ لذا فإن إحصاء العلوم مهم جدًا في تطوير هذا 

 .المنهج

لبعض األشررياء عن فكره السررياسرري ومن ثم سررأنتهي عند هذا الحد. كتابه: آراء أهل المدينة الفاضررلة أو  اآلن أريد أن أتطرق

مبادئ آراء أهل المدينة الفاضررلة. إننا نقول فاضررل في وصررف شررخأ محترم للغاية، ويتمتع بسررمات أخالقية رفيعة. ما هو 

تحقيق السررعادة. أي أنهم جميعًا يتبعون أولئك الذين لديهم أوجه النظام الفاضررل؟ إنه ذلك النظام الذي يتعاون فيه الناس بهدف 

تشررررابه صررررحيحة في معرفة الكائنات الغيبية والطبيعية. الواقع االجتماعي مثل الواقع الميتافيزيقي، بل الواقع كله، تصرررروره 

الف بين مواطني النظام الفاضررل الفارابي بشرركل هرمي. وهكذا قيل لنا أنه من الناحية العملية، سرريكون هناك دائًما فرق واخت

في طبيعة معرفتهم بالكائنات الغيبية والعالم والحياة المدنية، وبالتالي سررررريختلفون من حيث نصررررريبهم من الكمال. الكمال هنا 

يعني الكمال الفكري، وهو مثل السعادة. في ضوء ذلك، ينظم الفارابي المدينة الفاضلة كمجموعة تعاونية؛ مجموعة تعاونية 

التسلسل الهرمي ثالثي المستويات حيث تتكون أعلى فئة من الناس، وهم الحكام، من الحكماء والفالسفة. وهذا قريب من  من

جمهورية أفالطون. يوجد هؤالء األشرررخاص الفاضرررلون للغاية الذين يعرفون الطبيعة الحقيقية لألشرررياء، من خالل البراهين 

للغاية. كيف يعرفون الحقيقة، هذه أعلى فئة من الناس، أعلى فئة من الناس؟ المثبتة، أو بالوحي مباشررررررة. اآلن هذا صرررررعب 

يعرفون ذلك من خالل البرهان، من خالل المنطق، من خالل التفكير الفلسررررررفي أو مباشرررررررة عن طريق الوحي. اآلن هنا 

ما، النبي هو نوع من الفالسررررررفة.  كالهما. من المثير لالهتمام والمغزى أن يوجد هنا تكافؤ بين الفلسررررررفة والنبوة. لذا، بمعنى

ومن المثير لالهتمام أن يكون كذلك. من الواضررح أن الفارابي يتصررور تكافًؤا معرفيًا وسررياسرريًا بين النبي والفيلسرروف. ولكن 

هناك فرق. في هذا المسررررار العام لألشررررياء، فإن القوة العقالنية البشرررررية فقى هي التي يمكنها الوصررررول إلى معرفة الكائنات 

شرة  الغيبية، نادًرا ما يحدث أن اإلنجاب هو الكمال القوي، لدرجة أنه يطغى على القوة العقالنية والقوة التخيلية، ثم ينتقل مبا

إلى العقل النشى لتلقي صور الكائنات الغيبية ويعرف طبيعة األشياء دون وساطة في العملية العقالنية. لذلك، بطريقة ما فهو 

م الديني للنبي الذي ال يحتاج إلى أي خطوات منطقية للوصررررررول إلى الحقيقة؛ بل يحصررررررل عليها ال يلحق الضرررررررر بالمفهو

مباشرة. ألنها حالة نادرة عندما تكون قوة الخيال قوية لدرجة أنها تتصل مباشرة بالعقل النشى، بالروح. هذا هو نوع الشيء 

 .الذي لدى الفارابي

ا لذلك، أوالً قلت إن ما نسررميه الفل سررفة العربية اإلسررالمية ال يجب دراسررته كشرريء هامشرري تجاه الحضررارة، كشرريء تلخيصررً

إقليمي. هذه فكرة أنا غير مرتاح لها. أعني أن الفلسررررررفة كما نعرفها لن تكون على ما هي عليه، لو لم يفعل الفارابي ما فعله. 

إن المنطق اليوناني ليس سرروى قواعد كان هناك نقاش في بالط المأمون بين عالم منطقي يوناني ونحوي، حيث قال النحوي 

يونانية، وال ينطبق على اللغة العربية. هذه كلها مواد يونانية وال تنطبق على اللغة العربية. ويجادل المنطقي بأنها عالمية. 

مي. إنه اآلن، هذه هي البيئة التي كان يعمل الفارابي فيها. وهنا أسررررس، بأفضررررل ما لديه من قدرة، حقيقة أن هذا المنطق عال

عالمي وهو أداة تنطبق على أي لغة، ليس على اللغة اليونانية وحدها، ولكن على جميع اللغات األخرى. لذلك فإن علينا أن 

 أتمنى أن أكون قد استفززتك. وكونه موقف شامل نراه فيه. أعتقد أنني قلت ما يكفي الستفزازك. .نفهم هذا األمر

ال لي عن الفارابي والذي نشرته شركة أكيومن. أعتقد أنه لم يظهر شيء جديد عن لقد أعدت إلى حد كبير صياغة أحدث مق

الفارابي بعد ذلك. على الرغم من أنني ال أعتقد أنني أعظم عالم في هذا المجال لكنني ال أعتقد أن أي شيء قد ظهر بعد ذلك. 

 رح أسئلة علي.لذلك سأتوقف هنا وآمل أن تتمكن من إضافة ما قلته أو إبداء تعليقات أو ط

 شكرا جزيال لكم على حسن االستماع.

=========== 
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 األستاذة تيريز آن دروت

 الجامعة الكاثوليكية األمريكية، واشنطن العاصمة،

 الواليات المتحدة األمريكية 

 

 البروفيسور دروت هي أحد علماء الفلسفة العربية الرائدين في العالم. مقدمة:

ماجستير في دراسات القرون الوسطى من جامعة لوفان الكاثوليكية في بعد حصولها على 

، واصلت الحصول على درجة الدكتوراه في الفلسفة بأطروحة عن أفالطون في 1968عام 

 م.1973عام 

كانت زميلة في مركز أبحاث ودراسررررات الشرررررق األوسررررى بجامعة هارفارد. دّرسررررت في 

تحقت بعد ذلك بمدرسرررة الفلسرررفة في الجامعة ثم ال 1987إلى  1978جامعة جورجتاون من 

" )ابن رشرررد(، "التعليق الطويل على  "Averroes. وهي محررة شررراركت في كتاب  1987الكاثوليكية األمريكية في عام 

مقاالً، معظمها عن الفلسرررررفة العربية. قدمت  90كتاب عن الروح ألرسرررررطو". قامت بتحرير سررررربعة كتب ونشررررررت حوالي 

لفهم األبعاد العديدة لفكر الفارابي حسرربما يظهر في عناوين بعض منشرروراتها. على سرربيل المثال، "من مسرراهمات أسرراسررية 

(، دليل ببليوغرافي 2018(: "فلسفة الفارابي في المنطق واللغة"، في موسوعة ستانفورد )2019أفالطون إلى الفارابي،" )

( ( ؛ "الفارابي: فيلسروف 2018-2017بعد الكالسريكية )موجز في الفلسرفة والالهوت اإلسرالمي في العصرور الوسرطى وما 

يتحدى بعض آراء الكالم في أصل اللغة وتطورها"، إلخ. ولديها قائمة طويلة من االمتيازات واألوسمة المهنية. منها: جائزة 

 .2014وجائزة ماريانيست في جامعة دايتون في عام  2018الخدمة من الجامعة الكاثوليكية األمريكية في عام 
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 تيريز آن دروت

 هل يمكننا التفكير بدون صورة؟ هل تساعدنا الموسيقى؟

 جواب الفارابي.

دون الفانتازيا ، يدعي أرسطو أننا ال نستطيع التفكير بIII,7,431a14-17 (De Anima) نعلم جميعًا أنه في كتاب عن الروح

مفاهيم وبين الصور في أرسطو يعالج العالقة بين األفكار أو ال)التخيّـل(، الذي يُترجم غالباً على شكل صورة. نعلم أيًضا أن 

 :من األسئلة -على األقل-مقاطع أخرى. تثير كل هذه المقاطع مجموعتين عريضتين 

ما هي الفانتازيا بالضبى؟ أو ما الذي يعتبر فنتازيا؟ هل يقتصر التخيّـل  البصري ذاته على الصورة التي يتم التعبير  .1

صورة مجردة أم أنه يتضمن وصفًا بالكلمات، ثم في النهاية االستعارات والتشبيهات، وما إلى ذلك؟عنها أساًسا في 
 (

1
) 

هل 

يشمل ذلك الصوت الموسيقي؟ وهل التخيـّل  يترافق ببساطة مع تكون الفكرة، أم أنه شرط ضروري لها ؟ هل هي مجرد 

 شرط مرافق أم أنها ضرورة، هل هي تعزز بناء المفاهيم؟

ا؟ كيف وضح أتباع أرسطو القدامى وأًصحاب العصور الوسطى العالقة بين الفكرة أو المفهوم والفنتازيكيف ي .2

د تصور ملموس يفسره هؤالء على وجه الخصوص عند التعامل مع المفاهيم العامة المجردة، مثل الكمية، التي ال يمكن إيجا

داً على بدء، ما حقًا أنه ال يوجد تصور بدون الفنتازيا؟ وعووواضح لها، أو مع مفاهيم الحقائق غير المادية؟ هل يؤكدون 

 نغام الموسيقى؟الذي يمكن اعتباره فنتازيا؟ هل هي مجرد أوهام خيالية أم البد أن تحتوي على صور في كلمات وأن تحتوي أ

ن التخيل )الفانتازيا( ربطوا بي لإلجابة على هذه األسئلة، سأقتصر على منظور الفارابي الذي يبدو أنه من أوائل الفالسفة الذين

 ً للفكرة، وهو ليس  والمحاكاة، وبذلك تم الربى بين الروح والشاعرية حيث جعل الفانتازيا هو محاكاة الشيء أو جعله مشابها

ن أعلى مستوى أبصريًا بحتًا ولكنه قد يشمل الكلمات والموسيقى. إلى جانب ذلك، يتحدث الفارابي في بعض النصوص كما لو 

 .التصور البشري للواقع غير المادي ال يتضمن صوراً  من

ترجم إلى تقليد أو أوالً، سأوضح كيف يربى الفارابي الفانتازيا، أو بشكل أكثر تحديدًا صورة الخيال التي تُستحضر عندما تُ 

التي قد تعزز بناء ولشعر ثانيًا، يتيح لنا هذا االرتباط إبراز األهمية التربوية ل  .محاكاة  ثم تتحول إلى شعر بشكل أساسي

لتصور وأهميتها اثالثًا، سأنتقل بعد ذلك إلى الصورة الموسيقية التي تستحضر في  .المفهوم ومن ثم تعزز أهميته السياسية

لوصول إلى مستويات ارابعًا، سأُبين أن الفارابي يعتبر أنه حتى لو ساعدتنا الصورة التي تستحضرها الموسيقى في   .السياسية

 .ألولمن التصور، إال أنها قد ال تكون ضرورية أو مفيدة في مرحلة ما عندما نصل إلى تصور جوهر المبدأ اأعلى 

 الفانتازيا في التشبيه، ومفهوم الفارابي للشعر .1

ا المثال أو النأ األكثر لفتًا للنظر هو الذي ال يجمع بين االستحضار للصورة والتشبيه فحسب ولكن يضيف إليه

 .رق للشعروالتشابه يأتي من فلسفة أرسطو في نهاية عرضه لنصوص األورغانون المختلفة عندما يتطالمحاكاة / 

 16، رقم 12-85.4االقتباس األول: 

يمّكن اإلنسان من استحضار صور )خيال( لألشياء التي تتجلى في مظاهر  ]أي الشعرية[ثم قدم بعد ذلك وصفًا للفن 

)محاكاتها( عن طريق أوجه التشابه بينهما، واستحضار صور وتقليد جميع  معينة في الفنون النظرية، لتقليدها

األشياء الخاصة األخرى التي من المعتاد فيها استحضار الصور )والخيال( والتقليد )والمحاكاة( من خالل الكالم. 

تذل في عدد كبير من إن التخييل والتقليد بأوجه التشابه )والمحاكاة باألمثلة( هي إحدى طرق تعليم الناس التي تب

األشياء النظرية الصعبة وذلك لتترك في أرواحهم انطباعات )وصوراَ( عن هذه األشياء عن طريق أوجه التشابه 

                                                           

طبعة الثانية. ،  مقدمة السورابجيريتشارد : هناك جدل بين العلماء األرسطيين حول هذه المسألة، انظر على سبيل المثال1

 .XIV-XX،  2004. شيكاغو: مطبعة جامعة شيكاغو ، Aristotle in Memoryمن كتابه أرسطو في الذاكرة 
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ال يحتاج المبتذلون إلى تصور هذه األشياء وفهمها كما هي. يكفيهم إذا فهموها أن يفكروا بما   بينهما )بأمثلتها(.

2).ا في جوهرها إال لمن يكرس نفسه للعلوم النظرية وحدهايتسق معهم. من الصعب للغاية فهمه
)

 

السياسية لهذا استحضار الصورة )الخيال( هو تقليد )محاكاة( عن طريق التشابه )المثال( وحتى األهمية التربوية و

 .االرتباط يتم التأكيد عليها فوًرا

، وهي والشعر، وحتى المهارات العسكريةمرة أخرى، في مقدمة المنطق، يربطه الفارابي بالصور، والتشبيه، 

 .جزء من السياسة

 226( 2االقتباس الثاني: )

يسعى الخطاب الشعري إلى تقليد الشيء واستحضار صورته )خياله( في الكالم، حيث يقلد فن النحت أشكال أنواع 

الفنون العملية األخرى، مختلفة من الحيوانات ... وعالقة فن الشعر بالفنون المعنوية األخرى هي عالقة النحت ب

وباعتبار عالقة لعب الشطرنج بالمناورة الماهرة للجيوش؟
(

3
( 

ستفادة من ( من األمثال المختارة في نفس الخى، ولكنه يضيف أنه يمكن اال56يسير المقطع السادس والخمسين ) 

شياء استحضار الصور حتى في تصوير الحقائق غير المادية والمفاهيم المجردة، مثل الفضائل وليس مجرد األ

 التي يمكننا اإلشارة إليها.

 64االقتباس الثالث: 

القصائد لمجرد بناء صورة مميزة تستحضر خيال شيء ما. ]أفضل أنواع القصائد[ تهدف إلى  تم صياغة جميع

تحسين القوة العقلية، وتوجيه أفعالها وفكرها نحو السعادة، واستحضار صور )خيال( األشياء واآلالء اإللهية، 

وإخراج صورة ممتازة تستحضر الفضائل .
(

4
)

 

 في كتابه الشعر.ه الصور والشعر، كما يشرح الفارابي بالطبع هناك درجات من التشابه بين هذ

 (95:5( )94:20االقتباس الرابع: )

أنه عندما يقلد اإلنسان شيئاً معيناً، فقد يجعل تقليده مباشًرا، أو قد يجعله أيًضا تقليدًا لما يقلده. على سبيل المثال، قد 

والتي ترجمناها على أنها نسررخة مشررابهة؛ غالبًا ما يصررنع منحوتة )تمثاالن؛ كلمة تمثال هي من نفس جذر المثال، 

( في تقليد لزيد، ويصنع باإلضافة إلى ذلك، مرآة نالح  فيها تمثاال 5يتحدث الفارابي عن النحت بدالً من الرسم[)

زيد، وبالعكس، قد ال ننظر إلى زيد مباشررررة، بل نرى تمثاله وننظر إليه من خالل صرررورة )تمثال( يقلده، أو قد ال 

الح  حتى التمثال مباشرررة بل نرى صررورة النحت في المرآة، وفي هذه الحالة نكون قد رأينا زيداً من خالل تقليد ن

ما يقلدنا، وبالتالي نكون قد أزلناه من حقيقته بمستويين. الظاهرة الدقيقة مرتبطة باأللفاظ المقلدة.
(

6
) 

 

                                                           

ترجمة  ؛ 12-85.4،  16، رقم  1961الطبعة العربية. بقلم محسررن مهدي ، فلسررفة أرسررطو. بيروت: دار مجلة شررعر ،    2

يثاكا: إواإلضرررررررافات للكلمات العربية: فلسررررررفة الفارابي ألفالطون وأرسررررررطو ، مراجعة. إد. المهدي مع بعض التعديالت 

 .93-92، ص.  1962نيويورك: مطبعة جامعة كورنيل ، 

لمنطق" ، ، "رسالة تمهيدية للفارابي في ا DM Dunlopمقدمة في المنطق: ترجمة عربية وإنجليزية مع تعديالت في    3

 مع بعض التعديالت. 31واإلنجليزية  226(: عربي 1956) 3 ، ابعالجزء اإلسالمي الر
؛  64، 1971الطبعة العربية. بقلم فوزي محمد النجار ، فسييييييييل منتزا )األمثال الم تارا(. بيروت: دار المشييييييير  ،  4  

إيثاكا ،  .، الفارابي، الكتابات السييييييياسييييييية، "األمثال الم تارا" ..بتصيييييير تشييييييارلز إي بتروور ، لالترجمة اإلنجليزية 
 مع بعض التعديالت 36، ص.  2001نيويورك: مطبعة جامعة كورنيل ، 

 .االقتباس التاسعانظر    5

؛ ترجمة جيرت جان فان جيلدر ومارليه هاموند مع  95-90(: 1959) 12الطبعة العربية. بقلم محسن مهدي ، الشعر  6  

حرران ج. مت يل: الت يل في الشيييعر العربي الكالسييييكي ، بعض التعديالت وإضيييافة الكلمات العربية وتعليق واحد: في ال
 18-15( ، 2008)لندن: جيب ميمولاير ترست ، 
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ة، لكن الفالسف إلى المستوى األعلى لما نحاول تصوره، نحن، الناس العاديين، يمكننا االنتقال من المستوى األدنى

لتواصل بشكل لالذين هم حكام وأنبياء، يمكنهم االنتقال من أعلى مستوى للتصور إلى مستويات مختلفة من التشابه 

 أفضل معنا نحن العاديين.

 نفس النأ الذي يربى الشعر باألورغانون )اآللة( يخبرنا بذلك. 

 (1: 94( )93:21)االقتباس الخامس  

استحضار الصورة )الخيال( هو ]للشعر[ مثل اإلثبات للفرضية العلمية، ومثل الرأي بالنسبة للجدل ومثل اإلقناع 

7).بالنسبة للبالغة
) 

لكنه يخبرنا أيًضا أن أكثر الشعر اكتمااًل يتضمن "أقوااًل ... تشبه األشياء التي يتحدث عنها والتي يتم التعبير عنها 

8).(11: 92باللحن" )أيًضا 
) 

9).جودة التقليد الشعري تعزز التصور ويمكن أن يضيف اللحن الذي يتم التعبير عنه إليه مزيدًا من الحسن
( 

 كيف يربط الفارابي األورغانون )آلة العلم( بالتربية والسياسة .2

لمظهر والتي قوضت ا( والشاعرية، )عن الروح De animaترتبى محاولة الفارابي التي أقامت رابًطا بين 

عروف المرئي للتخيل بمحاولة أخرى، وهي ربى األورغانون بكهف أفالطون. في الديداسكاليا، وهو نأ م

روج من الكهف، فقى بالترجمة الالتينية ويبدو أنه مقدمة لتعليق طويل على البالغة، يقارن الفارابي بين الخ

 :متبوًعا بالعودة إليه، ومنهج األورغانون

 (14-213(، )38االقتباس السادس: )ن.

يتوافق مع  -المثل الذي ضرررربه لنا أفالطون في جمهوريته بخصررروص الكهف، كيف يغادره اإلنسررران ثم يعود إليه 

الترتيب الذي أسرررسررره أرسرررطو ألجزاء من فن المنطق. حقيقة هو يبدأ بالمبادئ العامة )الملخصرررات( أي تلك التي 

ع تدريجياً إلى العلم األكثر كماالً... بعد ذلك، يبدأ في النزول حتى يصررررررل إلى أدنى تتعلق بأشررررررياء كثيرة، ثم يرتف

العلوم، األصرررغر واألكثر شرررراً.... الموجود في كتاب الفلسرررفة، هو األكثر اكتماالً واألكثر امتياًزا في العلوم، بينما 

الذي وصررفه أفالطون عند مناقشررة نرى تخلخال وقصررورا في الحديث عن الشررعر. يشرربه هذا الترتيب نظام العلوم 

الظالل في الكه ... لذا فمن المعقول أنه في المثال المذكور أعاله سررررررعى أفالطون إلى نفس الطريقة التي اتبعها 

10).أرسطو في تعليم المنطق
) 

سابقة إلى في هذا المقطع، يشير الفارابي كيف يرتقي المرء في الفئات، " بيري هيرمينياس، التحليالت ال

فسطي، إلى البالغة التحليالت الالحقة"،من العلم األكثر كمااًل، ثم يتدرج نزوالً في المواضيع، من التفنيد الس

ربى الخطابة بالشعر إلى الشاعرية الدنيا. الملك الفيلسوف، الذي يجب أن يكون أيًضا نبيًا بالنسبة للفارابي، سي

 لتنوير أهل الكهف قدر اإلمكان.

                                                           

 17ترجمة فان جيلدر وهاموند مع بعض التعديالت    7

 ترجمتي   8

ختلف . ت78-كتب الفارابي أطروحة أخرى عن الشرررررعر ، رسرررررالة في قوانين فن الشرررررعراء ، حّررها وترجمها آرثر ج.   9

ا مبكًرا رابي" ، في . في هذا انظر ، أولريش رودولف ، "أبو نصررررررر الفا مفرداته إلى حد ما في هذا النأ وقد يكون نصررررررً

سررررربرجر وبيتر ان الثامن والعاشرررررر ، أولريش رودولف ، روتراود هانالفلسرررررفة في العالم اإلسرررررالمي ، المجلد. األول: القرن

 96-93. انظر أيًضا أرسطو ، شاعرية ، ص. 64-563، ص.  2017أدامسون محرران. ليدن: بريل ، 

 لررلررغرررة الررالترريررنرريرررة ، انررظررر الررفرررارابرري ، عررمررلرريررن غرريررر مررنشرررررررروريررن عررن الرربررالغرررة:، كررتررراب الررخررطرررابرررة فرري10   

 rethoricam Aristotelis ex glosa Alpharabii ،  ، الترجمة 252-123، ص.  1971بيروت: دار المشرررررررق .

عة. بقلم أحمد الوشررة اإلنجليزية لهذا المقطع لفريديريك وويرثر ، "الفارابي والديداسرركاليا" في أرسررطو والتقليد العربي ، طب

 96( ، ص. 2015وجوش هايز )كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج ، 
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شع سلى الضوء على أهميتها للمشرع في بالتركيز على ال شكل وثيق وي شعر بالموسيقى ب ر، يربى المعلم الثاني ال

)أطروحة موجزة، رسررالة التناسررب والتكوين، يُعرف أحيانًا باسررم عقيدة التناغم والتكوين للفارابي.
11

يدعي النأ ( 

لمتناسررررب في جميع الفنون. تركز هذه أنه بما أن للروح البشرررررية تركيبة متناسرررربة، فإنها تميل إلى تقدير التكوين ا

الفنون على واحد أو أكثر من الحواس الخمس. يسررررد الفارابي عدة فنون: الرسرررم من أجل البصرررر، والطهي الجيد 

بفضل التوابل من أجل الذوق، وإنتاج العطور كمزج للروائح، واأللحان للسمع. تقنع الخطابات أكثر إذا تم التعبير 

أكثر إذا تم ضرربطها على اللحن، حيث ال يسررتطيع معظم الناس الوصررول إلى أنواع معينة من عن الكالم باألمتار و

التصور. ولذا يجب على القادة السياسيين مشاهدة أي نوع من الشعر يتم وضعه في الموسيقى وما هي الموسيقى 

ن الموسرررررريقي هو تعبير الشررررررعبية. ثم يدعي أن أنواع الشررررررعر تختلف من أمة إلى أخرى، لكن هذا اإليقاع والتكوي

مشرررترك بين جميع األمم وحتى للعديد من الحيوانات. ثم يميز السرررفسرررطة، التي تسرررتخدم أوجه التشرررابه أو الصرررور 

للخداع، عن الشررعر، الذي يُفترض أنه شررعر أخالقي جيد، والذي يسررتخدمه ليس للخداع بل لنقل الخيال إلى صررور 

 من تعريف الشعر: "الخطاب المشترك الذي يستحضر الصور". أكثر مالءمة واستقبال الروح لها. يأتي هذا

 الصورة الموسيقية واستحضار المفهوم: .3

ا على الكثير من  كتب الفارابي أطروحة مهمة وشرراملة عن الموسرريقى تسررعد علماء الموسرريقى ولكنها تحتوي أيضررً

)المواد الفلسرررفية
12
في المخيلة ال في الفكر. لذلك يقسرررم .أما الموسررريقى عند الفارابي فإن التأليف الموسررريقي يحدث (

. ضرررررعفاء الخيال الذين يحتاجون إلى االعتماد على الصررررروت أو بعض اآلالت 1 أنواع الملحنين إلى ثالثة أنواع:

تأليف ؛  ية في ال لذين لم يعودوا بحاجة إلى مثل هذه 2الموسرررررريق ما أقوى وا لذين يكون خيالهم إلى حد  ئك ا . أول

. أولئك الذين لديهم أقوى خيال 3غير قادرين على التفكير في عملية التكوين وتحليلها ؛  المسررررراعدة للتأليف ولكنهم

ال يعتمدون على مسررراعدة الصررروت أو اآللة الموسررريقية أثناء التأليف، لكنهم وصرررلوا إلى هذا المسرررتوى من خالل 

. كان هذا هو الحال قدرتهم على التصررور بحيث يمكنهم تقديم حسرراب عقالني لكل شرريء يسررتحضرررونه في خيالهم

13)(850)ت  بالنسبة للموسيقي العباسي إسحاق الموصلي
. يشير هذا المقطع أيًضا إلى أنه كلما ابتعد الخيال عن (

 اإلدراك الحسي كلما تحسن مستوى التصور.

 طف.ن العوا. تلك الناشئة ع2. أنغام مخصصة فقى للمتعة السمعية. 1ويميز الفارابي ثالثة أنواع من األلحان: 

 . تلك التي تثير التخيالت في الروح.3

 62االقتباس السابع: 

نوع ]إلى جانب البهجة السررمعية[ يزود الروح بالتخيالت، ويثير فيها تصررور األشررياء ويقلد األشررياء التي يرسررمها 

)على الروح. وبهذه الطريقة تكون األلحان مثل الزينة والتماثيل..
14
). 

ا أشرركال األشررياء، والعواطف التي تثيرها  في بعض األحيان، ال ترضرري المنحوتات العيون فحسررب، بل تقلد أيضررً

فينا، وأفعال األشررياء وشررخصررياتها وطبيعتها. ويشررير الفارابي إلى أن األصررنام خدمت سررابقًا مثل هذه الغاية. كان 

شررركال متنوعها ... نسررربها أولئك الذين عبدوها إلى الناس يعبدونها باعتبارها مثل اآللهة. صرررنعت هذه األصرررنام بأ

                                                           

. الترجمة 6-504،  1987، النصررررررس. قم:  1بقلم إم تي دانشرررررربازوه ، المنطقيات للفارابي ، المجلد. الطبعة العربية.  11

-107( ، ص. 2007( )باريس: سويل ، 578الفرنسية لستيفان ديبلر ، في الفارابي ، فيلسوف بغداد أو إكس سيكل )النقاط 

 565-564بي ،" ص. . عرض باللغة اإلنجليزية في أولريش رودولف ، "أبو نصر الفارا11

ا نسررخة طبق   ، 1967الفارابي ، كتاب الموسرريقى الكبير ، غطاس عبد الملك خشرربة. القاهرة:   12 ألصررل من اهناك أيضررً

يخ (. فرانكفورت: معهررد تررار953إحرردى مخطوطررات هررذا النأ إليكهررارد نويبرراور ، كترراب الموسرررررريقي الكبير )كوبرولو 

لمجلد ، ا La musique arabe. توجد ترجمة فرنسرررية كاملة: 1998الدراسرررات العربية اإلسرررالمية بجامعة فرانكفورت ، 

ناك (. هParis: Vrin ،2001تمت إعادة طبعه في ( Geuthner ،1930إيرالنجر. باريس: الثاني ، ترجمة رودولف دي 

 ترجمات جزئية للغة اإلنجليزية والدكتور أليسون اليوين )جامعة ماكجيل(، وهو فيلسوف وعازف عود،. 

 .186وانظر كالين ،  58عربي ،   13

 ترجمتي. 14  
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)األصرررررنام.
15
" هو أشرررررار إلى تقارير جالينوس حول األصرررررنام وأضررررراف أن مثل هذه التماثيل كان قد وجدت في (

 أدت هذه المنحوتات إلى نوع من التصور عن اآللهة.  (16)  عصره في معظم المناطق النائية في الهند.

بالفعل، أن الشررررررعر المثالي يحتاج إلى ضرررررربى على لحن. وبالمثل، يعتقد أن الموسرررررريقى  يعتقد الفارابي، كما رأينا

المثالية يجب أن تصررراحب األقوال. لذلك، يعزز الشرررعر والموسررريقى بعضرررهما البعض عندما ال يعمل التطابق بين 

م معنى النأ. تعزيز فه تعمل علىاإليقاعات، وما إلى ذلك،  (17)األقوال واللحن فحسررررب، بل يعمل بشرررركل جيد.

ا مررخررتررلررفرررة:  ويشرررررررريررر إلررى أنررره مررثررلررمرررا يررمرركررن أن تررخررردم األلررحررران الرررسرررررررروم والررنررحرررت أغررراضرررررررررً

ا على عواطفنا  تؤثر. قد 3 يمكنها تحفيز الخياالت .2. قد تجلب المتعة ببسرراطة، مثل الراحة واالسررترخاء ؛ 1 أيضررً

ا تحقيق كل هذ امن أجل التحريض على نوع معين من األفعال، كما يمكنه ه األغراض الثالثة في وقت واحد. أيضررً

ًضا تأثير عكسي، أي  سيؤدي المعنى إلى تصور أفضل لمثل هذه األشياء. ولكن يمكن أن يكون لقوة الموسيقى أي

السعادة المطلقة و يتم تصور هذه  تحقيق إلبعادنا عن التفكير في الحقائق األعلى. تهدف جميع األفعال البشرية إلى

، 11،7سررررطو إجهاد أو إرهاق )صرررردى لميتافيزيقيا أر أن يتخللها نها متعة، إلى األبد دونالسررررعادة المطلقة على أ

لى غرار السررررعادة. لذلك، يعتقد عامة الناس خطأً أن تبدو عفي البداية يبدو أن الراحة والتسررررلية  .(14-30 1972

الوحيد هو توفير المتعة والراحة، الراحة واللعب هي السررعادة الحقيقية ويفضررل نوع الموسرريقى والشررعر الذي هدفه 

بدالً من التركيز على التأمل الفلسفي. يدعي الفارابي أن معظم أنواع الشعر والموسيقى في عصره كانت منخفضة 

 شاري( 18)معظم أنواع الموسيقى. تحرمأو  حدت"، القوانين الدينية، كانت لتشريعاتالجودة لدرجة أن العديد من "ا

 .تشيعب أن يتحكموا في نوع الموسيقى واألغاني التي يج مشرعهنا إلى أن ال

 تم التعبير عن هذه السيطرة السياسية على الموسيقى بوضوح في ملخأ قوانين أفالطون:

 145، ص. 20ملخأ قوانين أفالطون: السادس، ن. 

دينة الفاضلة. ي المأيًضا الضوء على األهمية السياسية وترتيب الموسيقيين والشعراء ف 57تسلى األمثال المختارة 

 المدينة الفاضلة خمس مراتب، يقع الموسيقيون في المرتبة الثانية مع رجال الدين.

سبة المعززة بالموسيقى أو يقوض التصور حتى  ساعد صنع الصورة المنا ألشياء للقد رأينا اآلن كيف يمكن أن ي

 يتطلب التفكير دائًما صورة؟العلوية لكن السؤال الرئيسي يظل مفتوًحا: بالنسبة للفارابي، هل 

 بالنسبة للفارابي، هل يتطلب التفكير دائًما صورة؟  .4

ليس من السرررهل تحديد آراء الفارابي في بعض المواضررريع، حيث إن النصررروص ليسرررت دائًما واضرررحة أو متسرررقة، 

)باإلضررررررافة إلى أنه ربما يكون قد غيّر بعض آرائه، كما أوضررررررح داميان يانوس.
19
حول الحياة  إن آراء الفارابي (

اآلخرة وحتى إمكانياتها موضررررع جدل، لكنها تسرررراعدنا في اإلجابة على السررررؤال عما إذا كان كل تصررررور يتطلب 

اسررتحضرراًرا للصررور. عالوة على ذلك، سررأحلل النأ األول يكمن في أن فصررل العقل عن الجسررد يمكن أن يحدث 

 يكن هناك خلود للعقل.بالفعل في هذه الحياة وبالتالي يمكن الوصول إليه حتى لو لم 

                                                           

 .عربي  15

ا  بالصررفحة  63عربي ،   16 رص الفارابي .  في اإلسررالم يحظر تماًما تمثيل هللا ، يح1180 .؛ تم عرض نفس النقطة أيضررً

لمنع ال ياُلَح  دائًما اعلى إعطاء أمثلة من الوثنيين الجاهليين. كما يحظر في اإلسالم تمثيل الناس ومن بينهم النبي، لكن هذا 

سبب ميل  على أنه المنمنمات ، إلخ. ومع ذلك سائدًا لدى المسلمين ، وقد يفسر هذا  لفارابي إلى التركيز ا، لم يكن الرسم فنًا 

 على الشعر وآالته الموسيقية.

الموسررريقى حول العالقات بين اللغة و 1992. كتبت عزة عبد الحميد مدين أطروحة دكتوراه لجامعة كورنيل عام 1093 17

ألخير من كتاب اهذه الرسررالة ترجمة إنجليزية للقسررم الثاني بأكمله من الجزء  في كتاب الفارابي الكبير للموسرريقى. تتضررمن

  .289 -90، ص.  82الموسيقى العظيم. يمكن العثور على النأ في ترجمتها رقم. 
 

يان ، رقم  1186-1187 18  يد ماء الالهوت على 61-359، ص.  03-301؛ ترجمة م ها عل . حول القيود التي وضررررررع

على سرررربيل المثال ، الغزالي ، "الدين العاطفي في اإلسررررالم كما يتأثر بالموسرررريقى والغناء. كونها ترجمة الموسرررريقى ، انظر 

. انظر أيضررررا 28-1( 1902و ) 252-195( ، 1901لكتاب إحياء علماء الدين للغزالي ، مجلة الجمعية الملكية اآلسرررريوية )

 162-95ف. شحادة ، فلسفات الموسيقى ، القسم الثاني ، ص. 

(. ليدن: بريل ، 85المنهج والبنية والتطور في علم الكونيات عند الفارابي )الفلسررررررفة اإلسررررررالمية والالهوت والعلوم ( 19 

 .32-312، خاصة الصفحات.  2012
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لنصرروص إلى على األقل على حد علمي، لم يقل الفارابي أبدًا أننا ال نسررتطيع التفكير بدون صررورة، وتشررير بعض ا

رون أن يأنه قد يؤهل هذا االدعاء األرسرررطي. على سررربيل المثال، يشرررير قول مأثور مختار،  إلى أن بعض الناس 

تها وال قوة انه ولكن ببساطة لن تحتاج الروح إلى الجسد باعتباره مادفصل الروح عن الجسد ليس انفصااًل في مك

سيكون بعد ذلك قادًرا على التفكير في  جسدية من أجل عملها. هذا بالطبع، ينطبق فقى على العقل النظري، والذي 

 جوهر المبدأ األول دون استحضار صورة.

 .87-86، 81االقتباس الثامن: قول مأثور 

يتعلق األمر بهذه الحال، فإنها تنفصل عن الجسد بغض النظر عما إذا كان هذا الجسد حيًا. ألنه بالنسبة ألنه عندما 

ألي شررريء يتعلق بأفعالها، إن لم تكن هناك حاجة إلى اإلدراك الحسررري أو التخيل، فهو قد وصرررل بالفعل إلى الحياة 

ألن العقل سيكون قد استوعب جوهره دون الحاجة  اآلخرة. عندئٍذ سيكون تصوره لجوهر المبدأ األول أكثر كمااًل،

 إلى تمثيل تناظري أو تشبيه ... هذه هي الحياة اآلخرة التي يرى فيها اإلنسان ربه دون أن ينخطف نظره أو يرتعد.

(
20
) 

 ( ألرسطو.تقدم "رسالة في العقل" ادعاًء مماثالً في القسم الذي يزعم تقديم معنى الفكر في كتاب )عن الروح

 توضح نهاية هذا المقطع أنه ال توجد حاجة للخيال، وبالتالي ليس هناك حاجة ألي نوع من "الوهم".

الل اإلعداد خبالنسرررربة لصررررور الفارابي بالكلمات، كما ينتج عن الشررررعر الجيد أخالقيًا وفكريًا، يمكن تعزيزها من 

ل في أعلى مستوى من التصور ونتأم تؤدي إلى تصور أفضل. لكن عندما نصل إلىمن ثم فإنها المناسب للحن و

لم نعد بحاجة جوهر المبدأ األول أو المبدأ األول نفسررره، فنحن حينئٍذ منفصرررلين عن الجسرررد، حتى في هذه الحياة، و

ستحضر في الكلمات المُ  ساعدنا الصورة التي ت ستحضار الصورة. قد ت  شياءاأل عدة على اللحن على تصورإلى ا

ر هللا، بمجرد أن تساعدنا في الوصول إلى أعلى مستوى من التصور، أي تصور جوه ، ولكنعلويةحتى األشياء ال

 يال.ختصبح عديمة الفائدة ومن ثم لم يعد تفكيرنا يتطلب أي صورة أو 

 

 خاتمة

ول المناسررب إلى يُظهر الفارابي اهتماًما كبيًرا بالعالقة بين اسررتحضررار الصررور واسررتحضررار المفهوم. أدى افتقاره إلى الوصرر

التصوير "عض النصوص ذات الصلة في المجموعة األرسطية إلى التقليل من أهمية دور الصور التصويرية وإبراز أهمية ب

لموسيقى، قد بالكلمات"، أي الشعر، الذي يعني الشعور. إلى جانب ذلك، فإن الشعر في أفضل حاالته، وخصوًصا المعزز با

وسرريقى. لكن الشررعر، علم الثاني على األهمية التربوية والسررياسررية للشررعر والميقلد حتى الحقائق غير المادية. لذلك، يؤكد الم

ساعد النخبة على الوصول إلى أعلى مستوى من التصور،  حتى مع تعزيزه بالموسيقى، هو أدنى فنون القياس. بمجرد أن ت

وهم". في من الصررور أو "اليمكن تجاوزها والتخلي عنها، حيث يمكن أن يكون هناك تصررور كامل لجوهر هللا دون أي نوع 

 يمكننا التفكير بدون (، أنه ال8في كتابه )"عن الروح" المجلد الثالث،  المعلم األول هذه المرحلة، ال يوافق الفارابي ادعاء 

 الخيال وتنشيطه.

=========== 

 

 

 

 

 

                                                           

 .53-52؛ ترجمة بتروورث مع بعض التعديالت ،  87-86( عربي ،  20
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 فرحان نظامي

 مدير مركز الدراسات اإلسالمية بجامعة أكسفورد،

 أكسفورد، المملكة المتحدة 

 

الدكتور فرحان أحمد نظامي هو المدير المؤسررررس لمركز أكسررررفورد للدراسررررات  مقدمة:

اإلسررررررالمية بجامعة أكسررررررفورد. كما تم انتخابه زميالً ألمير ويلز في كلية ماجدولين، 

ً في كليررة سررررررررانررت كروس عررام  . وهو متخصررررررأ في الترراريخ 1997وزميالً فخريررا

ية ته البحث ما ما ية وتكمن اهت لدراسرررررررات اإلسررررررالم ماعي والفكري  وا تاريخ االجت في ال

يا. يشررررررجع الدكتور نظامي الحوار والتفاهم بين  اإلسررررررالمي، ويركز على جنوب آسرررررر

الثقافات، ويركز على اإلسررررررالم والغرب من خالل فعاليات ومبادرات الدكتور فرحان 

أحمد نظامي المختلفة. وقد حاضر في المنتدى االقتصادي العالمي )دافوس(، وعمل في 

االسرررتشرررارية الدولية للمنتدى اإلسرررالمي العالمي، وفي مشرررروع الخبراء العالميين  الهيئة

لتحالف الحضرررررارات. شرررررارك في أنشرررررطة جامعة األمم المتحدة )طوكيو(، واليونسررررركو 

)باريس(، والمفوضرررررية األوروبية والبرلمان األوربي، وأمانة ومؤسرررررسرررررة الكومنولث، 

علمية في العديد من الجامعات مثل جامعة ديوك في نيويورك، جامعة بيركلي في باإلضرررافة إلى العديد من لجان المشررراريع ال

كاليفورنيا. وقد تعاون مع رئيس أسرررراقفة كانتربري في مبادرات بين األديان. الدكتور نظامي حاصررررل على درجة الدكتوراه 

ة، ومحرر سرررلسرررلة صرررناع في الفلسرررفة في التاريخ من جامعة أكسرررفورد، وهو محرر مؤسرررس لمجلة الدراسرررات اإلسرررالمي

 الحضارة اإلسالمية، ويعمل حاليًا على أطلس تاريخ الفكر اإلسالمي واالجتماعي.
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 فرحان نظامي

 رسالة حول أهمية الفارابي

أود أن أشرررركر الكومسررررتيك ومنظمة التعاون اإلسررررالمي وحكومة كازاخسررررتان على إطالق هذا المنتدى العالمي وخدمته. إنه 

لميالد  1150هذا الحدث الذي يركز على جوانب من حياة وإرث أبو نصررررررر الفارابي يتزامن مع الذكرى لمناسررررررب جداً أن 

 الموسيقي العظيم.

يشررررفني بشررركل خاص أن أشرررارك في هذا االحتفال. أحد األهداف األكاديمية األسررراسرررية للمعهد الذي أرتبى به هو تسرررهيل 

 .بية، وهي فكرة تختصرها حياة الفارابي وإرثه بشكل الفت للنظرالشراكة بين التقاليد التعليمية اإلسالمية والغر

إنه أمر محرج إلى حد ما بالنسبة لشخأ غير متخصأ مثلي أن يلقي كلمة "في خضم حوارات لمتخصصين متميزين حول 

لحديث، عن حياة الفارابي وإرثه. ما الذي يمكن أن يقوله شخأ متواضع، مؤرخ لإلسالم في جنوب آسيا في أوائل العصر ا

 الفارابي، الذي يُذكر في المقام األول على أنه فيلسوف؟

إن جوابي هو: القليل جدا. بصفتي شخًصا غير متخصأ، ال يمكنني قول الكثير مما يهم المتخصصين بشكل مباشر. لكن 

عها، وإذا جاز يمكنني أن أعبر عن امتناني للفرصة التي أتيحت لي لالستماع إلى حوارات المتخصصين، ودعمها وتشجي

 . لي أن أشرح بإيجاز سبب أهمية التعرف على الفارابي والتعلم منه

يمكننا أن نبدأ بحقيقة أن تأثيره يمكن تتبعه في تطور التقاليد الفلسفية األوروبية في العصور الوسطى وأوائل العصر الحديث 

الموسيقى، فإن مقاالت الفارابي الرئيسية تدور حول  وكذلك التقاليد الفلسفية اإلسالمية. بصرف النظر عن حديثه الشهير عن

طبيعة العقل البشري ووظائفه، وتصنيف أنماط وفروع المعرفة اإلنسانية، واألكثر شهرة على اإلطالق، تأمالته حول 

سع عدد النموذج المثالي لحكم اإلنسان. يجب على المجتمع البشري أن يتطلع إليه من أجل تحقيق أكبر قدر من السعادة ألو

من البشر. شكلت هذه األعمال جزًءا كبيًرا من انتقال المفاهيم والحجج الفلسفية اليونانية القديمة إلى أوروبا في العصور 

الوسطى، واستيعابها كعادات تفكير، ومزاج ثقافي وسلوك. ال شك أن تكييفه النقدي ألعمال أفالطون وأرسطو واألفالطونيين 

باته )منذ ترجمت( مألوفة وسهلة المنال. لكن العامل الرئيسي في مدى تأثيره عبر الحدود الثقافية المحدثين ساعد في جعل كتا

هو اعتماده على العقل نفسه كلغة عالمية يمكن أن تتحول إليها األشكال الثقافية المحددة للتعبير الديني. وفقًا لطريقة تفكيره، 

 سواء اإللهام من مصدر أعلى، مصدر إلهي في نهاية المطاف. يتم توصيل يتلقى الفالسفة العظام واألنبياء العظام على حدٍ 

الوحي اإللهي بشكل متوال، إلى الملكات العقالنية أو التخيلية. لكن الحكمة الخاصة بالملكات العقالنية أو التخيلية يجب أن 

 .فردي أو جماعي تكون منسجمة إذا أراد البشر ممارسة الفضيلة والعدالة في حياتهم السفلية، بشكل

على الرغم من عدم معرفتنا الكثير على وجه الدقة عن حياة الفارابي، إال أنه من المقبول عموًما أنه يعرف على األقل اللغات  

الفارسية والعربية والتركية، وأنه سافر إلى وجهات كثيرة في آسيا الوسطى والعالم العربي، وأنه قام بمعظم أعمال تخصصه 

لب. كال المدينتين في ذلك الوقت كانتا مواضع متعددة األعراق والثقافات واألديان حيث شجعت النخبة الحاكمة في بغداد وح

التواصل والنقاش الحي في مناطق نفوذها. بينما تمتع المسلمون واإلسالم بالهيمنة السياسية، كان من الواضح أن هذا الصعود 

مدينة  -التي تمارس. لم يكن النظام السياسي المثالي الذي تخيله الفارابي دولة  متوافق مع درجة كبيرة من التسامح والتعددية

ومدن أخرى، بل كيانًا أكثر تنوًعا واتساًعا سعى إلى تمكين التضامن والتعاون  -يونانية في منافسة عسكرية وثقافية مع دول 

سع من مناطق النفوذ. تم تشجيع أعماله من بين مختلف الشعوب التي تعيش في إطار سياسي شامل ومتسامح على نطاق وا

قبل السلطات الحاكمة العادلة والفاضلة، هذا الفيلسوف الذي يحمل حكمة األنبياء، الذين يفترض أن الدولة قد تم تأسيسها 

 .وحكمها باسمهم وبسلطتهم

خراط في مفاهيم وحجج الفالسفة تكمن أهمية الفارابي بالنسبة لي في أنه حاول شرح فهمه لإلسالم لمعاصريه من خالل االن

اليونانيين ومفسريهم األفالطونيين المحدثين. وفي ذلك الوقت لم يكن اآلخرون يؤمنون بذلك ولم يحبذوا إمكان المزج بين 

؛ مرة أخرى اعتقد آخرون أنه من المستهجن محاولة القيام بذلك وقد يؤدي -حسب مقتضى الحال –التفكير الديني والفلسفي 

فر. كان الفارابي مؤمنًا راسًخا بحياد العقل وعالميته، ومؤمنًا راسًخا بضرورة وجود إلهام أو أساس ديني من أجل إلى الك

 االستخدام األفضل للعقل، أي عيش حياة فاضلة في مجتمع عادل.

بعد عدة قرون، في ذروة فترة الحكم البريطاني، عندما كان المسلمون بعيدون عن الهيمنة السياسية ويبدو أن ذلك كان ممكناً  

آنذاك، وجدنا مثقفين يسعون جاهدين لتوحيد مناهج التعليم العالي العربي ومناهج التعليم العالي الغربي في نفس المؤسسات 
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ة. نجدهم يجاهدون أيًضا لفهم األعراف والعادات، كما كنا نعتقد حتى اآلن أنها تستند إلى القرآن مع العلوم اإلسالمية التقليدي

والنصوص الرسمية، في ضوء المثل الغربية الحديثة المقدمة لهم. أحد األمثلة على ذلك هي الحجة التي قدمها السير سيد 

ل المعاملة اللطيفة للعبيد، وتحريرهم واستيعابهم في المجتمع ليس فقى من خال -أحمد خان، بأن القرآن يقصد إلغاء العبودية 

 .ولكن بشكل صريح ومطلق -

المؤسسة التي تأسست بإلهام وجهود السير سيد أحمد خان أصبحت جامعة عليَكره اإلسالمية. كما تعرفون، أحمل للرجل 

فكار وراء حركة عليكره لم تكن صارمة من والمؤسسة أسمى االحترام. من الممكن بعد فوات األوان، أن نرى أن بعض األ

الناحية الفلسفية كما ينبغي أن تكون، وأنها لم تكن قوية في التساؤل، من منظور قرآني / إسالمي، دفعت األفكار من قبل 

لروح، البريطانيين، بما في ذلك أفكارهم حول ماهية التعليم. ومع ذلك، أود أن أصر على أن هناك انفتاًحا صادقًا وكرًما ل

والتزاًما حقيقيًا بفكرة أنه من المفيد بناء مساحة مؤسسية حيث يمكن للتقاليد الدينية والثقافية المختلفة أن تتفاعل، وأن ترى 

 .األشياء من وجهات نظر اآلخرين، واالستفادة بشكل كبير من هذا الجهد

ً كالفارابي. ولكننا  من المستحيل، في عالمنا الضيق من التخصصات والكفاءات، أن نتخيل أننا سنرى يوًما ما رجالً موسوعيا

بالصبر وإعادة بناء األفكار يمكننا بالتأكيد أن نأخذ في االعتبار بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي لدينا التضامن والتعاون عبر 

أشكر منظمي هذه الفعالية، بل وأكثر من الحدود الثقافية والطائفية التي يمثلها عمل الفارابي في حياته. تكريًما لهذا المثل األعلى 

 .ذلك، أشكر العلماء الذين يساهم جهدهم في فهمنا لهذا المثل األعلى

=========== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 بيتر آدمسون

 أستاذ بجامعة لودفيج ماكسيميليان في ميونيخ / كينجز كوليدج بلندن،

 المملكة المتحدة

  

يشرررغل حاليًا منصرررب أسرررتاذ الفلسرررفة القديمة والعربية في جامعة لودفيج  مقدمة:

ا المدير المشرررارك لمدرسرررة ميونيخ  ماكسررريميليان في ميونيخ بألمانيا، وهو أيضرررً

 للفلسفة القديمة. يشغل منصب أستاذ الفلسفة في كلية كينجز كوليدج لندن.

فة عام  لدكتوراه في الفلسرررررر نوتردام،  م من جامعة2000حصرررررررل على درجة ا

ومجاالت تخصصه هي الفلسفة القديمة وفلسفة القرون الوسطى )خاصة الفلسفة 

في العالم اإلسرررالمي( وقد كتب على نطاق واسرررع وبارز في الفلسرررفة اإلسرررالمية 

والفارابي وابن رشررررررد. وتتضررررررمن أعماله القديمة، بما في ذلك مسرررررراهماته الهامة للغاية حول الرازي والكندي وابن سررررررينا 

مشررارك تاريخ لميتافيزيقا )خاصررة مشرركلة اإلرادة الحرة(، وفلسررفة الدين، والفلسررفة الهندية. ومن إصررداراته كمؤلف ومؤلف ا

سفة في العالم اإلسالمي ) سفة بدون أي ثغرات: الفل سفة في العالم اإلسالمي: مقدمة قصيرة جدًا )2016الفل (؛ 2015( ؛ الفل

(؛ الفلسررفة والطب في فترة صررعود 2014(؛ دراسررات حول أفالطون والكندي )2015دراسررات في الفلسررفة العربية المبكرة )

 (.2016القرن العاشر ) -( والفلسفة في العالم اإلسالمي: القرن الخامس 2018اإلسالم ) 
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 بيتر آدمسون

 الفارابي في السياق: خلفية أطروحته عن الحالة المثالية

 الملخص

العالم اإلسررررالمي. كان له تأثير هائل على التاريخ المتأخر للفكر البشررررري، ويرجع ذلك الفارابي هو أحد رموز الفلسررررفة في 

ا رؤيته كقناة مهمة جزئيًا إلى تأثيره على ابن سرررينا  العظيم، ويرجع أيضررراً إلى أن كتاباته تُرجمت إلى الالتينية. يمكننا أيضرررً

اطق بالعربية. على الرغم من أنه لم يكن هو نفسررررررره مترجًما من إلدخال األفكار العلمية والفلسررررررفية اليونانية إلى العالم الن

اليونانية، إال أنه كتب تعليقات على أرسررررطو واسررررتخدم أفكاًرا من مؤلفين يونانيين آخرين، مثل أفالطون. لكن سرررريكون من 

ابي مفكًرا مبتكًرا للغاية أضرررررراف الخطأ رؤيته فقى على أنه يتلقى األفكار اليونانية وفًقا للتقليد الالحق. في الواقع، كان الفار

أفكاره الخاصررة إلى ما وجده في الترجمات من اليونانية. أناقش في هذا الحديث ثالثة مجاالت كان مبدًعا فيها بشرركل خاص: 

صيت الذي طرحه أرسطو، حول ما إذا كانت األحداث  سيء ال سؤال  سة. في المنطق، أتناول ال سيا المنطق والميتافيزيقا وال

تقبل تحدث بالضرررورة، ألن ما سرريحدث بالفعل أصرربح صررحيًحا اآلن. على سرربيل المثال، إذا كان صررحيًحا اآلن أنه في المسرر

سررررررتكون هناك معركة بحرية غدًا )مثال أرسررررررطو(، فهل يعني ذلك أنه من المحتمل بالفعل أن تحدث معركة البحر؟ قدم 

قة الحالية حول الحدث المسررررتقبلي ليسررررت حقيقة ضرررررورية، فليس الفارابي حالً جديدًا لهذه المشرررركلة، وهو أنه بما أن الحقي

الحدث نفسررره كذلك. في الميتافيزيقيا، قدم الفارابي إجابة مؤثرة بشررركل خاص تفيد بأن هللا هو السررربب األول في سرررلسرررلة من 

تشير ضمنًا إلى أن هللا ليس له األسباب التي تمتد عبر السماء لتؤثر على عالمنا السفلي. هذه النظرية تمثل تحديًا جزئيًا ألنها 

عالقة مباشرررة بنا نحن أو باألشررياء من حولنا، ولكن فقى مع العالم السررماوي. في السررياسررة، اقترح الفارابي أخيًرا أن يكون 

الحاكم في المجتمع المثالي مثل هللا في قمة هذا التسررررلسررررل الهرمي السررررماوي: فهو يعمل من خالل وسررررطاء لتحقيق أفضررررل 

مثل نوع من "العناية اإللهية" السررياسررية. يسررتخدم الفارابي هنا أفكاًرا من الفلسررفة اليونانية، وخاصررة ادعاء أفالطون  النتائج،

أن أفضل حاكم سيكون فيلسوفًا، لكنه يضيف النقطة اإلسالمية المميزة بأن الحاكم المثالي يجب أن يكون نبيًا وكذلك فيلسوفًا 

 مثاليًا

 

=========== 
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 افتخار ملك

  أستاذ  في جامعة باث سبا، المملكة المتحدة

 

األسررررررتاذ افتخار مالك، زميل الجمعية التاريخية الملكية، يقوم بتدريس التاريخ  مقدمة:

الحديث في جامعة باث سبا وهو يحمل ماجستير في الطب والجراحة من كلية ولفسون، 

اه من والية ميشيغان وكولومبيا أكسفورد. حصل على درجة الدكتوراه وما بعد الدكتور

وجامعة كاليفورنيا في بيركلي، نشرررررر عشررررررين كتابًا والعديد من األوراق البحثية حول 

الموضوعات التاريخية. تضم مؤلفاته األخيرة: طريق الحرير وما بعده: روايات مؤرخ 

( وهوية البشرررتون، عن جامعة باث سررربا وكلية 2020مسرررلم )مطبعة جامعة أكسرررفورد، 

فسررون، أكسررفورد، وكذلك كتاب الجغرافيا السررياسررية في جنوب غرب آسرريا: باكسررتان ول

( ؛ و باكسرررتان: الديمقراطية واإلرهاب وبناء أمة، 2016سررربتمبر ) 11وأفغانسرررتان منذ 

(؛ والهالل 2008(، و تاريخ باكسررتان )مطبعة غرينوود، 2010)دار نشررر نيو هوالند، 

(. نُشرت مؤلفاته الثالثة التي تركز على 2006سبتمبر )جامعة أكسفورد،  11رب بعد بين الصليب والنجمة: المسلمون والغ

جنوب آسررريا في سرررلسرررلة سرررانت أنتوني خالل التسرررعينيات. ألقى افتخار محاضررررات دولية في الجامعات ومراكز الفكر في 

 واشنطن، وكامبريدج، ولندن، و دورهام، و برلين، وبروكسل، وبيركلي، وغيرها. 
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 افتخار ملك

 م(، الفيلسوف اإلنكليزي الرائد في اإلسالم:1151-1080أديالرد )

 جسر بين العالم اإلسالمي والغرب

من الناحية التاريخية، ال تظل اإلنجازات الفكرية والثقافية البشرية محصورة في مناطق ومجتمعات محددة لفترة طويلة؛ بل 

قد تكون دائما محددة زمنياً. على الرغم من النضرررال واللوجسرررتيات غير  تصررربح عالمية على الرغم من أن عملية المشررراركة

المواتية، حدثت مثل هذه التبادالت بين الثقافات، حتى خالل فترة العصور الوسطى، و لكن بالتأكيد ليس بالسرعة نفسها كما 

المي في صقلية وإسبانيا، والحروب هو الحال اليوم. احتفظت العديد من المجموعات البشرية بذاكرة إخبارية كالوجود اإلس

الصررليبية، والغزو المغولي، مما سررهل نشررر األفكار والمهارات و المعارف من منطقة ألخرى. قدمت اإلسررهامات الفلسررفية 

والبيروني والخوارزمي والكندي اإلسررررالمية المبكرة واإلنجازات العلمية المسررررتحقة ألدمغة بارزة مثل الفارابي وابن سررررينا 

رشرررد وغيرهم، باإلضرررافة إلى أصرررالتهم الخاصرررة، واجهة حية بين التراث الكالسررريكي واألجيال القادمة. من المفيد أن وابن 

نرى كيف انتقلت العلوم اليونانية والتراث الفلسرررررفي والعلمي اإلسرررررالمي إلى أوروبا الغربية بفضرررررل أفراد أقل شرررررهرة مثل 

ً بررأنرره "أول فيلسرررررروف إنجل يزي". ولررد أديالرد في مرردينررة التراث العررالمي برراث خالل العصررررررر أديالرد، المعروف حرراليررا

النورماندي، وانتقل إلى فرنسرررا للدراسرررة في الكنسرررية، حيث التقى أبيالرد، الفيلسررروف الفرنسررري وآخرين، وتولد لديه اهتمام 

ك والعمارة وعلم الطيور. بالسرررررفر إلى الشررررررق للبحث في مجاالت مثل األفالطونية الجديدة، و العلوم الطبيعية والجبر والفل

سرررافر عبر صرررقلية وربما إسررربانيا إلى األناضرررول، واسرررتقر في أنطاكية لمدة سررربع سرررنوات لتعلم اللغة العربية واالطالع مع 

األعمال العلمية اإلسرررالمية التي تم جلبها من بغداد ومصرررر وآسررريا الوسرررطى. عند عودته إلى إنجلترا، قام بترجمة عناصرررر 

ا العربية جنبًا إلى جنب مع تقديم نسخة التينية من خوارزمي الزيج. باإلضافة إلى ذلك، كتب كتيبات عن إقليدس من ترجمته

المطبخ العربي، والصقارة، واإلسطرالب، ولعب بالتأكيد دوًرا رائدًا في إدخال المباني المقوسة إلى إنجلترا والتي أصبحت 

ستوفر رين، ووثقتها مؤخًرا ديانا دارك. كان شارتر والون في فرنسا من السمة الرئيسية للعمارة القوطية، والتي أكدها كري

المعاهد الدينية المسيحية الرائدة في العصور الوسطى، مما سمح باالكتشاف المحدود للفالسفة اليونانيين الكالسيكيين، وأثناء 

تاحة من إسبانيا وصقلية. كان أديالرد في الدراسة والتدريس هناك، ربما تواصل أديالرد مع علماء المسلمين أو علومهم الم

م في ماميسررررترا )المعروفة حاليًا باسررررم ميسرررريس( عندما وقع زلزال قوي، وشررررهد الحقًا إعادة بناء جسررررر 1114تركيا عام 

مقنطر. كمراقب دقيق، اكتسررب المهارة التي نسررخها الحقًا في أحد أعماله. قبل وصرروله إلى بالد الشررام، كان الصررليبيون قد 

م. في تلك 1099اموا بالفعل أربع واليات هي القدس والرها وأنطاكية وطرابلس بعد احتاللهم لألراضرررررري المقدسررررررة عام أق

األوقات العصيبة، ظهرت العديد من المخطوطات واألعمال من بيت الحكمة وأماكن أخرى في الدولة. وجد الشرق األوسى 

قه إلى أنطاكية  مذكورة سرررررررت مرات في الك -طري نة  كار  -تاب المقدس مدي بادل في األف تاح ألديالرد التالقح  المت مما أ

واالبتكارات. هنا مر على مسرراهمات لفالسررفة بارزين و باحثين مثل إقليدس، والخوارزمي، والخيام، وآخرين، مما سررمح له 

 ً باث، تم تحديدهما الحقا له كمترجم متعطش ومثقف. الخوارزمي من خوارزم وأدريالد من  عة عم مدينتين من مدن  بمتاب

للتراث العالمي من قبل اليونسركو. ارتبى بأنطاكية ووصرلت العلوم البحثية في ظهر الحضرارة اإلسرالمية إلى إنجلترا والعالم 

المسررريحي الغربي. هناك احتمال قوي أن يكون أديالرد رائدًا في اسرررتخدام األرقام العربية والصرررفر في إنجلترا حيث تعلمها 

هكذا، أعاد أديالرد تعريف أوروبا الغربية بالعلماء الكالسررررريكيين من التراث اليوناني الروماني المنبوذين في بالد الشرررررام. و

إلى حد ما . وقد عرف الغرب على المسررراهمات اإلسرررالمية في العلوم واإلنسرررانيات، وعلى هذه الخوارزمية وأدخل األرقام 

الصرررفر. وفقًا لبرتراند راسرررول ولويز كوكران، كان أديالرد من مدينة  العربية لتحل محل نظيراتها الرومانية التي تفتقر إلى

باث هو أول ناقل لعلوم المسلمين إلى إنجلترا، وقد تركت مؤلفاته ودروسه التي قدمها لملكين إنجليزيين تأثيًرا مستقبلياً دائًما 

 على المجاالت الفكرية.

 

========= 
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 محمد مدثر علي

 مساهمة المسلمين في الحضارة، كلية الدراسات اإلسالمية،باحث أول في مركز 

 جامعة حمد بن خليفة بالدوحة، قطر

 

يعمل الدكتور محمد مدثر علي باحثًا أول في كلية الدراسات اإلسالمية بجامعة  مقدمة:

حصل   حمد بن خليفة في مركز محمد بن حمد آل ثاني إلسهام المسلمين في الحضارة.

على درجة البكالوريوس في الدراسات اإلسالمية والماجستير والدكتوراه في األديان 

حوث اإلسالمية   التحق بمعهد الب  المقارنة من الجامعة اإلسالمية العالمية بإسالم أباد.

لعدة سنوات قبل أن يعود إلى الجامعة اإلسالمية العالمية ليشغل منصب  1999في 

لمقارنة. قام بتدريس دورات عن الديانات الهندية والفلسفات اليونانية رئيس قسم األديان ا

م انضم إلى جامعة قطر عميدًا مشارًكا 2011في عام  والشرقية والديانات الهندية.

و  2003تم اختياره مرتين لبرنامج فولبرايت سكوالر. في عامي  لشؤون الطالب.

تشمل    ن بما في ذلك مبادرة بناء الجسور في جامعة جورج تاون.، شارك بنشاط في العديد من مبادرات األديا2008

ارتباطاته األكاديمية األخيرة ترجمة إنجليزية لشهاب الدين السهروردي " كشف الفداء '' )رد على الفلسفة اليونانية( وترجمة 

من اهتماماته  اإلتقان للسيوطي. عربية لمجمع البحرين لدارا شيكوه، وهو يعمل حاليًا  على ترجمة المجلد الثالث من كتاب

 البحثية مقارنة األديان، والفكر اإلسالمي لشبه القارة، واألديان الشرقية، والحضارات القرآنية.
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 محمد مدثر علي

 واالبتهال العظيمالفارابي ومصادره 

السيرافي أن يناظر العالم المنطقى هـ عندما طلب الوزير أبو الفتح بن الفرات من أبي سعيد  326م /  932كان ذلك في عام 

أبو بشررر متّى وعدداً من العلماء المتميزين. أكد ابن الفرات أن أبو بشررر متّى يدعي أنه ال يمكن تمييز الحق عن الباطل، وال 

 الخير من الشر، وال الدليل الواضح من الشك إال من خالل ما جمعه اإلغريق من المنطق.

شررر متى: أخبرني عما تقصررد بالمنطق إذا فهمنا ما تعنيه به، فإن حديثنا معك يكون على قبول أبو سررعيد السرريرافي سررأل أبا ب

 حقيقته ورفض باطله بشكل مقبول.

أجاب متّى: "أقصررررد بالمنطق إحدى أدوات الكالم التي من خاللها يمكن تمييز صررررحيح الكالم من ضررررعيفه وخطأ معناه من 

 الخفيف". صوابه، كالميزان الذي أعرف به الثقيل من

أجاب السيرافي: أنت مخطئ، في اللغة العربية تميز صحيح الكالم من ضعيفه بترتيب الكالم وضده، بينما يمكن تمييز صحة 

 .معناه من خطئه بالعقل

يمضي في التساؤل عن مثال مقياس الوزن الذي استند إليه متّى قائالً إن المقياس ببساطة يقيس سلعة ما ولكنه ال يخبرنا أي 

 ."يء عن جوهرها "فليس كل ما في العالم قابل للقياسش

خالل هذا النقاش الطويل والمدون، صحح السيرافي استخدام متّى للغة العربية، واقترح فكرة أن المنطق اليوناني كان ممثالً 

عربي. كما سخر من متى لعدم للغة اليونانية والعادات والتقاليد وبالتالي لم يكن له فائدة تذكر للتركي واإلسباني والفارسي وال

 .معرفته باللغة اليونانية واالعتماد على الترجمات السريانية حيث أجاب متى أن الترجمة كانت كافية جدًا

أخيًرا وإلثبات صحة موقفه، أوضح السيرافي االستخدامات المختلفة لحرف "الواو"  الذي يشير إليه " في كل من اللغة 

نه إذا كان من الممكن أن تؤدي هذه االستخدامات المتباينة لكلمة واحدة إلى فهم مختلف جدا العربية وكتابات أرسطو، وأ

يستنتج ما يمكن التحدث عنه عن المفاهيم الكاملة التي تفهمها الشعوب المختلفة بشكل مختلف. وقف متّى مرتبًكا لكنه أجاب: 

تطلب المنطق ألن المنطق يبحث عن المعنى بينما القواعد "هذه قواعد وأنا لم أدرسها لمنطقي ال يحتاجها ولكن النحوي ي

 ."تبحث عن الكلمات والمعنى أرق من الكلمات

طوال المناظرة، يصمت متّى أحيانًا، ويدحض أمثلة السيرافي أحياناَ أخرى. وانتهى النقاش بإشادة الوزير بالسيرافي وأعلن 

التوحيدي في كتابه "اإلمتاع والمؤانسة" من بين وقائع الليلة الثامنة. كان انتصاره. هذه المناظرة الطويلة سجلها أبو حيان 

أبو بشر متى بن يونس معلم الفارابي الشهير الذي درسه المنطق. تذكر المصادر أنه على الرغم من أن متّى كان أكثر تقدًما 

لمنطق والقواعد قبل الشروع في إدخال الفكر في العمر، كان الفارابي أكثر علًما من أستاذه، وقد حرص على إتقانه ألدوات ا

 ."الفلسفي اليوناني في اللغة العربية بطريقة متماسكة ومنهجية لدرجة أنها أكسبته لقب "المعلم الثاني

 حياة الفارابي:

فارابي يعتقد المسعودي أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن نقوله عن ال ،تفاصيل حياة الفارابي شحيحة للغاية على أقل تقدير

م. حتى لو كان ذلك صحيًحا، فمن الممكن تكوين تصورعن حياة الفارابي 950هـ/ 339بشكل مؤكد هو أنه توفي عام 

 من المصادر القليلة المتوفرة لدينا.

م، ولطالما ناقش  870هـ /  256ويقال إنه ولد في قرية واسيج في فاراب فيما يعرف اليوم بكازاخستان وكان ذلك في العام 

العلماء أصول الفارابي، وبينما يراه البعض على أنه تركي، يصفه آخرون بالفارسي وحاول آخرون مثل الدكتور ناجي 

معروف إثبات عروبته، وقد نوقش اسمه مرارا في المصادر العربية، فهو محمد بن محمد بن أوزلوك بن طرخان على حسب 

قي في كتاب تاريخ الحكماء، فهو محمد بن محمد بن طرخان. وتذكره ما أورده ابن أصيبعة، بينما بالنسبة للقفطي والبيه

 .مصادر أخرى باسم محمد بن نصر، ويقال أن والده كان ضابطا في خدمة الجيش الساماني

ووفقا لما يراه الدكتور ابراهيم مدكور، فقد تلقى تعليمه المبكر في فاراب حيث درس الفقه والحديث وتفسير القرآن، ويقول 

أيًضا إنه تعلم اللغة العربية والتركية والفارسية بينما يعتقد بعض العلماء اآلخرين أنه تعلم اللغة العربية في وقت  مدكور

متأخر جدًا، يبدو أن مدكور يشير أيًضا إلى أن الفارابي قطع رحلته إلى بغداد في وقت متأخر جدًا عندما كان يبل  من العمر 
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جدًا أن يكتفي رجل متعطش للمعرفة كالفارابي بطلب العلم من مصدر واحد فقى، وتأكيداً  عاًما تقريبًا، ومن المستبعد 50

على ذلك، فقد أشار بعض العلماء مثل البروفيسور د.شارلز باتروورث أنه كان في بغداد في أوائل العشرينات من عمره 

منطق في بخارى ومرو، وتشير العديد من يدرس المنطق والفلسفة، وكان قد تعلم في وقت سابق دروًسا في الموسيقى وال

المصادر العربية، حتى تلك التي تتعارض تماًما مع االتجاهات الفلسفية لإلسالم، إلى أن الفارابي كان خبيًرا في الكيمياء، 

 .وكان يعرف الكثير عن الطب رغم أنه لم يمارس هذه العلوم أبدًا

بغداد بعد أن درس المنطق والفلسفة مع عدد من الرهبان المسيحيين ال شك في أن الفارابي حقق نضجه الفلسفي في 

النسطوريين المعروفين مثل يوحنا بن حيان ومتى بن يونس، ويبدو أن هناك درجة من اإلجماع على أن جميع كتابات 

مكث قرابة عشرين عاًما،  الفارابي تقريبًا قد أُنتجت بعد أن استقر في بغداد في وقت ما في بداية القرن العاشر الميالدي حيث

م وسافر إلى دمشق بدعوة من سيف الدولة المعروف برعايته للفن والعلم، وبعد أن مكث في  942هـ /  330حوالي عام 

دمشق بضع سنوات أجبر على المغادرة إلى مصر ألسباب غير واضحة، ومن ثم أقام في مصر مدة سنتين أو ثالث، ثم عاد 

 .م950ـ / ه 339إلى دمشق وتوفي سنة 

أجمعت جميع المصادر العربية على أنه عاش حياة متقشفة للغاية، وغالبًا ما كان يرتدي مالبس المتصوفة، وقد كان سيف 

الدولة يخصأ له أربعة دراهم يومياً، ويذكر ابن أصيبعة أن الفارابي عمل ردحاً من الزمان حارسا في إحدى الحدائق في 

أنه لطالما كان يقرأ ويكتب في ضوء الشمعة التي يستعين بها في عمله أثناء عمله في حراسة دمشق، وكان معدًما جدًا لدرجة 

 .في الحديقة

يذكر ابن خلكان حادثة رويت عنه، يصفها غالبية العلماء المعاصرين بأنها زائفة، تلك الرواية التي تقول أن الفارابي كان 

ه عزف على آلة صنعها بنفسه، بحضور إسماعيل وضيوفه مما دفعهم يعزف الموسيقى في بالط إسماعيل بن عباد، ويقال أن

إلى الضحك،  ثم قام بتغيير األوتار وعزف نغمة أدت بهم إلى النحيب والبكاء، وفي النهاية عزف لحنًا جعلهم ينامون جميعًا 

هم غير متأكدين من صحة الخبر بحد فتمكن من الهروب، فالعلماء اليوم ينكرون الحادث إما  ألنه كان أمًرا مثيًرا للشك أو ألن

نيل األمل في ذيول  -ذاته ويبقى األمرعائدا لقناعاتهم  الشخصية،  ولكن روى زين الدين الملطي حادثة مشابهة جدًا في كتابه

وروت مصادر عربية أخرى عن ابن فضل هللا أن محمد بن عيسى المعروف أكثر باسم ابن كر الموسيقي، وهو  -الدول

بلي مصري في منتصف القرن الرابع عشر تمكن من أداء نفس العمل الذي يُزعم أن الفارابي قد قام به، يقول موسيقي حن

عنه ابن فضل هللا أنه شهد ابن كر يقوم مابما لم يستطع فعله سوى الفارابي، فقد كان يجعل الناس على التوالي يبكون 

 .ويضحكون ثم يجعلهم ينامون بمجرد تغيير لحن آلته

 :ر الفارابي والعوامل المؤثرة في آرائه الفلسفيةمصاد

، فال عجب إذن أن -تاريخ الحكمة -عاًما على األقل من حياته في بغداد بحسب القفطي في كتابه  20أمضى الفارابي 

الظروف التي كانت سائدة في بغداد كان لها بعض التأثير على عمليات تفكيره، ولسوء الح ، فبحلول القرن العاشر 

الميالدي، كانت بغداد منهكة القوى ولوال وجود الخليفة واستمرار الحياة اإلدارية لبغداد لكانت فقدت أهميتها منذ فترة 

أنه ال يجوز للصالحين اإلقامة في بيئات سياسية فاسدة، بل في  -فصول المنتزه  -طويلة، وقد ذكر الفارابي في كتابه 

 .لعل هذا ما دفع الفارابي للسفر إلى دمشق أيًضايتوجب عليهم الهجرة إلى دولة فاضلة، و

 .يبدو أن هناك ثالثة عوامل قد شكلت وجهات نظر الفارابي السياسية والميتافيزيقية

شهدت بغداد في القرن العاشر الميالدي تنامي إحساس الصراع بين الحنابلة والشيعة وكان الفارابي شاهدا مباشرا  -1

لمؤرخين أن الفارابي وجد أنه من المناسب الوقوف إلى جانب الوجود الشيعي على هذه الصراعات، ويعتقد بعض ا

والحركة اإلسماعيلية ألن أدواتهم التفسيرية تساعده  في تجميع اآلراء األفالطونية مع اآلراء األرسطية، وهذا 

أي -نانيين الثالثة األوائل االتجاه الفكري دفع بعض العلماء العرب إلى تحديد ميل الفارابي إلى اعتبار الفالسفة اليو

أئمة معصومين من الخطأ، وقد تم رفض هذه اآلراء بشكل قاطع من قبل بعض العلماء  -سقراط وأفالطون وأرسطو

كعبد السالم بن عبد العلي، ويدعم هذا النوع من التفكير ما  ذكره الفارابي في كتابه الحروف، بعد سرد تطور 

أن الفارابي كاد يقترح أن الفلسفة النظرية والعملية في أعمال أرسطو قد تم  أساليب التفكير واالستكشاف، يبدو

إتقانها، ولم تكن هناك حاجة لمزيد من الفحأ لألشياء، ويرى آخرون أن الفارابي كان مدافعًا شرًسا عن الفلسفة 

سجام، ربما دفعت االنقسامات في وجه علم الكالم، وذلك ألنه يرى أن علم الكالم خلق االنقسام والفلسفة أدت إلى االن

 .العميقة التي نشأت بسبب الخالف بين مدارس الفكر الكالمي بالفارابي للبحث عن حل ألسئلته في التراكيب الفلسفية
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لطبقات االجتماعية إن انتشار التنافر االجتماعي والسياسي وانعدام القانون منذ بداية القرن العاشر الميالدي بين ا -2

ابن الجوزي  مثل المالك والتجار والكادر اإلداري من جهة، والفالحين والعمالة الماهرة من جهة أخرى. فقد كتب

ار السجناء م حيث قال: ث 918لقرن العاشر في بغداد في عام مثل غيره من المؤرخين بالتفصيل عن أحداث بداية ا

ناس م، منع ال 920وتسلقوا جدران السجن. وهاجم بنو هاشم الوزير علي بن عيسى لحجبه الحبوب، وفي عام 

الي أحرقت عدة اإلمام من إمامة صالة الجمعة، ودمروا المنبر، وقتلوا الشرطة، وأحرقوا عدة جسور. وفي العام الت

 ر أخرى وقتل كثير من الناس. جسو

إلى السلطة،  إلى صعود مجموعة جديدة من األعاجم -كما هو الحال عادةً  -إن حالة الفوضى وانعدام القانون أدت  -3

مرور الوقت،  وكان معظمهم من القبائل التركية التي كان سالحها الوحيد هو الثورة واالستيالء على السلطة، ومع

حت الخالفة ي كانت معروفة ببأسها الشديد ومهاراتها الحربية على مقاليد السلطة وأصباستولت هذه القبائل الت

لجديد الفارابي االعباسية تعتمد بالكامل تقريبًا على أرستقراطية عسكرية قوية وفاسدة، ولربما حرم الجو العسكري 

 من التمكن للوصول إلى الحالة الفاضلة التي يرنو إليها

ذين اعتمد عليهم ل المذكورة أعاله، كانت أعمال العديد من الفالسفة تحت تصرف الفارابي من أولئك الباإلضافة إلى العوام

جلد الذي لصياغة نظام فلسفي متماسك خاص به، وإلى حد ما فإن أهم هذه المصادر هي أعمال أفالطون وأرسطو، وفي الم

ه األخرى يذكر ض الرساالت الفارابية" والعديد من أعمالأعده الدكتور فريدريش ديتريسي بعنوان "الثمرات المرضية في بع

راقليتس، وديوجين، الفارابي أسماء العديد من الفالسفة الذين ال يعرفهم فقى، بل يقتبس منهم مباشرة، ومنهم فيثاغورس، وهي

ما وراء وطبيعة، وسقراط، وأفالطون )وال سيما كتابه الجمهورية، وفيدو وتيماوس(، وكذلك أرسطو وكتبه )المنطق، وال

ني، وبيرهو، الطبيعة واألخالق والسياسة، والخطابة والشعر(، وثيوفراستوس، وألكسندر أفروديسياس، وأريستبوس القيروا

اجد وأبيقور، وكريسيبوس الرواقي، وأندرونيكوس رودس، وبوثوس سيدون، وأمونيوس، وبوربري وثيميستيوس، ويرى م

ابي لديه هذه األعمال ترجم إلى العربية في زمن الفارابي تدفع المرء إلى التكهن بأن الفارفخري أن أعمال أفالطون التي لم تُ 

 .في شكل موجز

21):االبتهال العظيم
) 

ي من األمل، ما ترضاه الَّلهم إني أسألك يا واجب الوجود، ويا علة العلل، يا قديما لم يزل، أن تعصمني من الزلل، وأن تجعل ل

 لي من عمل..

 ..رق والمغاربامنحني ما اجتمع من المناقب وارزقني في أموري حسن العواقب، نجح مقاصدي والمطالب، يا إله المشااللهم 

 :اقتباس

 *لجوهرارب الجوار الكنس السبع التي انبجست عن الكون انبجاس األبهر من الفواعل عن مشيئته التي عّمت فضائلها جميع  يا

 ، روح عطارد والمشتريأطلب منك كل ال ير وأتردد من زحل 

الم الشقاء والفناء اللهم البسني حلل البهاء وكرامات األنبياء وسعادا األغنياء وعلوم الحكماء و شوع األتقياء، اللهم انقذني من ع

 واجعلني من إ وان الصفاء وأصحاب الوفاء وسكان السماء من الصديقين والشهداء

لجالل واألفضرررال،  ونور األرض والسرررماء، امنحني فيضرررا من العقل الفعال يا ذا ا أنت هللا الذي ال إله إال أنت علة األشرررياء

اطال واحرمني هذب نفسرري بأنوار الحكمة وأوزعني شرركر ما اوليتني به من نعمة، أرني الحق حقا والهمني اتباعه والباطل ب

  :لــــىهذب نفسي من طينة الهيــولي إنـــك أنـــــت الـــعلـة األو اعتقاده واسماعه،

 

 

 

                                                           

قام إبراهيم كالين بترجمة هذه القصرررررريدة إلى اللغة اإلنجليزية قبل عامين ونشررررررر الترجمة على اإلنترنت. نداء انظر    21

.  arabisf-kalin/2017/01/07/al-https://www.dailysabah.com/columns/ibrahim 

 ولكن يشعر المرء أنه ترجمته مكتوبة ليفهمها الرجل العادي.

https://www.dailysabah.com/columns/ibrahim-kalin/2017/01/07/al-farabis
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ً والـذي رّب السـموات الطباق ومركز في وسـطهن من الثـرى  كانت به عـن فــيضه المتــفّجــر يا علة األشــياء جــمعا

كدر الطبيعة والعناصر  تجيرا مـذنـبا فـاغـفر خـطيـئة مـذنب ومـقصرهذب بفيض منك رب كل منـإني دعـوتك مس واألبحر

 عنصري

العلوية واألجرام الفلكية واألرواح السماوية،غلبت على عبدك الشهوة البشرية وحب الشهوات والدنيا اللهم رب األشخاص 

الدنية فاجعل عصمتك مجنّى من التخليى وتقواك حصني من،التفريى إنك بكل شيئ محيى،اللهم انقذني من أسر الطبائع 

 .األربع وانقلني الى جانبك األوسع وجوارك األرفع

كفاية سببا لقطع مذموم العالئق التي بيني وبين األجسام الترابية والهموم الكونية واجعل الحكمة سببا إليجاد اللهم اجعل ال

 نفسي بالعوالم اإللهية واألرواح السماوية، اللهم طهر 

 .بروح القدس الشريفة نفسي وآثر بالحكمة البالغة عقلي وحسي واجعل المالئكة بدال من عالم الطبيعة أنسي

 م الهمني الهدى وثبت إيماني بالتقوى وبغّض الى نفسي حب الدنيا،الله

اللهم قّو ذاتي على قهر الشهوات الفانية وألحق نفسي بمنازل النفوس الباقية واجعلها من جملة الجواهر الشريفة الغالية في  

 جنات عالية.

المنطوقة أنك مقدم كل شررريء من حكمته وجعلت تبارك هللا سررربحانه وتعالى سررربق كل الوجود، تعلن آياته الصرررامتة وكلماته 

وجودهم في عدم وجودهم مصرررردر نعمة ورحمة. فكل الجواهر هي من نعمتك ورحمتك وكل الحوادث هي فضررررائل بركتك 

 وال شيء إال أنها أنغام حمد وإن  لم نفهم حمدها.

 ليس كمثله شيء.هلل العزة؛ أنت العلي ، أنت هللا الفريد ، وكفى لنفسه من ال يلد. ولم يولد و

 اللهم انك حبست روحي في سجن العناصر االربعة وسلطت الشهوات المفترسة لتفترسها.

اللهم امنها بحمايتك واحطها بالرحمة التي تليق بك وبغزارة الكرم التي هي احلى ما تتصررررررف به. باركها بمغفرتك التي 

وتكشف ظالمها لشمس العقل الفعال، وتطهرها من ظالم  ستعيدها إلى مسكنها السماوي وتسرع بعودتها إلى مقامها اإللهي

الجهل والضررررالل وتنشررررى طاقاتها الكامنة وتزيلها من ظلمة الجهل إلى نور الحكمة وبهاء العقل. هللا ولي المؤمنين يخرجهم 

 الظلمات الى النور. من

برؤية الخير والسعادة الحقيقية، وطهرها اللهم اظهر لروحي مناظر الصالحين في غيبوبة نومها واستبدل احالمها الكابوسية 

 من القذارة التي أصابتها بحواسها وأوهامها وطهرها من كآبة الطبيعة ووطنها في عالم النفوس في مكانة سامقة.

 إن هللا وحده هو الهادي والحامي.  الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده.

 

 

 

===========   
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 دين الدكتور محمد

أستاذ في مقارنة األديان بكلية الدراسات اإلسالمية  بمركز محمد بن حمد آل ثاني إلسهام 

 المسلمين في الحضارة بالدوحة، قطر

 

: يعمل د. محمد دين، أستاذ األديان المقارنة بكلية الدراسات اإلسالمية في مقدمة

كان  دوحة بقطر. مركز محمد بن حمد آل ثاني إلسهام المسلمين في الحضارة في ال

سابقًا أستاذًا وعميدًا مشارًكا للشؤون األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات 

اإلسالمية بجامعة قطر. كما قام بالتدريس في الجامعة اإلسالمية العالمية في باكستان 

م حصل على الدكتوراه 1988عام  في قسم مقارنة األديان. 2004و 1990بين عامي 

تتركز اهتماماته البحثية في الدين   المقارن من جامعة األزهر بالقاهرة.في التصوف 

 المقارن والتصوف المقارن والفلسفة اإلسالمية والفكر الحديث واإلسالم المعاصر.

تتضمن مشاركاته األكاديمية الحالية إعداد دراسة عن أبو يزيد  له العديد من الكتب والمقاالت البحثية وفصول في كتب.

 . طامي وعمل مرجعي عن التصوف المقارن باللغة العربيةالبس
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 دين محمد

 آثار الفارابي على إنسان اليوم

ولكن البد أن نتذكر أنه ليس هناك شررريء اسرررمه نهائية في التفكير الفلسرررفي، مع تقدم المعرفة وفتح طرق جديدة للفكر، فإن "

المنصوص عليها في هذه المحاضرات، فواجبنا هو مراقبة تقدم من الممكن أن تكون هناك وجهات نظر أخرى أسلم من تلك 

22) ."الفكر البشري بعناية والحفاظ على موقف نقدي مستقل تجاهه
). 

(1) 

أشكر  م( بإنسان اليوم، أن950هـرررررر / 339-870/  257اسمحوا لي، قبل الشروع في عرضي الموجز عن عالقة الفارابي )

قرروا إحياء  الدعوة لي ألكون جزًءا من هذه المجموعة الصررررررغيرة من األكاديميين والذينالمنظمين الذين تلطفوا بتوجيه 

حكومة وإرث الفارابي الذي طالما تم تهميشرررره أو تجاهله جداً حتى وقت قريب، وخالأ شرررركري للكومسررررتيك وإسررررالم أباد 

 .كازاخستان

ا كانت التقاليد قدمه لكم مبني على هذا االقتناع، إذإنني على قناعة بأن الفارابي فيلسوف اليوم، وعرضي المختصر الذي أ

لتي يمكن أن تساعدنا اشيئًا يحتمي به المرء وقت األزمة، فإن الفارابي يمثل في رأيي أحد تلك الشخصيات في تقاليدنا الفكرية 

ن حيث مهر ممكن أال وهي أزمة الهوية، التي وصلت إلى أسوأ مظ .حكمتها على الخروج من األزمة التي نعيشها اليوم

لقطبين اللذين يفترض الفقدان الكامل للذات أو االستسالم الكامل للقيم واألخالق الغريبة عن تصوراتنا، وأزمة العالقة بين ا

 أنهما يصنعان شخصيتنا : دينيا وعلميا.

لفكر الغربي بمساراته عندما تم تذكيرنا بالفارابي في منتصف القرن الماضي أو قبل ذلك بقليل، وجدنا أنفسنا في خضم ا

فكما قال المؤرخ وعالم الالهوت  الحديثة الخاصة التي كانت تعزز تمردهم ضد جميع التقاليد بما في ذلك التقاليد الخاصة بهم.

اإلنجليزي ليونارد إليوت بينز، "بدا أن العلم كان يكتسح كل شيء أمامه، وفي غمرته بالنجاح بدا قادًرا على تفسير كل 

كان هناك قناعة في أذهان الكثيرين بأن عهدًا جديدًا على وشك البزوك؛ كان ذلك الرجل بقوته غير المعينة على األشياء، 

)وشك االنتصار على كل عقبات السعادة والتقدم، وأما هللا والدين فال حاجة إليهما،
23

كانت هذه الروح ال تزال منتشرة وتشكل ( 

 نها الثقافة األكاديمية الشعبية في العديد من المجتمعات.المناخ الفكري العام حتى اليوم، ويبدو أ

حياء تقاليدنا الفكرية انطالقاً من ذلك أعتقد أن هذه الندوة هي حدث مهم للغاية، وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألقترح أنه يجب إ

ن المصرررادر راب المباشرررر مومراجعتها في سرررياقنا المعاصرررر، وال ينبغي أن يتم ذلك من خالل الوسرررطاء، بل من خالل االقت

لى "مجتمع عالمي إمن أجل تحقيق هذا الهدف النبيل، يجب على هذا المؤتمر أن ينقل نفسه  .األصلية الموجودة معنا وبلغاتنا

 إلحياء الفلسفة اإلسالمية".

 (2) 

لنور النبوي. يصرردر من اعندما أتأمل في الفارابي في سررياق الظروف الراهنة، فإن ما يخطر ببالي هو الذكاء الروحي الذي 

والجوانب  هذا الذكاء، في نظري، هو أعلى شرررررركل من أشرررررركال الذكاء المتاح للبشررررررر، وأعتقد أن نظرية المعرفة الفارابية

يخ الفلسررفي اإلسررالمي.  المختلفة لفلسررفته التي تم دمجها عضرروياً في منظومته، تقدمه كأحد الدعاة األوائل لهذا الذكاء في التار

ا الهوس هو ه الفكرة عن الذكاء الروحي غريبة على هوس اإلنسان الحديث بالذكاء االصطناعي وأشك في أن هذقد تبدو هذ

سياق النهج المادي للحياة أو التصور ا لحديث لها ولكن من خطوة في االتجاه الصحيح. يمكن أن يكون حقًا إنجاًزا كبيًرا في 

فة، وتلعب األخالق المفاهيم الشعبية للتقدم والتطوروما شابه معاني مختل وجهة النظر اإلسالمية لإلنسان والكون، حيث تأخذ

ذا ما يخلق في هوالفضائل دوًرا حيويًا عضويًا في تشكيلها، يظل الذكاء النبوي هو أعلى مرحلة وشكل أسمى  من المعرفة. 

 ذهني وقلبي تقاربًا مع الفلسفة الفارابية.

ـ "االختزالية"  من جهة أخرى،  -الحداثة من جهة، وما يسمى بالنهضة الدينية التي تجلت في أشكال مختلفة ويمكن وصفها ب

سررراهمت في خلق حالة من النسررريان في مجتمعاتنا. وبالتالي تهميش بُعدين حيويين في الفكر اإلسرررالمي، وهما البعد الفلسرررفي 

                                                           

 محمد إقبال ، إعادة بناء الفكر الديني في االسالم ، تمهيد. 22

 .165(، Lutterworth  ،1936ليونارد إليوت إليوت بينز ، الدين في العصر الفيكتوري )لندن: مطبعة   23

 



46 
 

اتجاهه ودافع عما سمي بالحداثة اإلسالمية أو النشاط السياسي.  بدالً من العمل على  والروحي. وبالتالي فقد الفكر اإلسالمي

 توفير تصور بديل، يتم جذبها لتقليد الرؤية الغربية أو التصور الحداثي وتسويق ذلك في المجتمعات اإلسالمية.

 (3) 

ة ذات النكهة المتجولة، ب الحقيقي للفلسفة اإلسالميوهنا تأتي أهمية الفارابي. اشتهر بلقب المعلم الثاني بال منازع، وكان األ

اهمت في تهميش الفارابي، سقد وأحد العقول العالمية العظيمة التي أنتجتها الثقافة اإلسالمية. على الرغم من أن شعبية ابن سينا 

اليونانية، ورواياته عن  سيما الفترة إال أنه سيبقى األكثر دراية بين الفالسفة المسلمين الكالسيكيين بتاريخ الفلسفة قبله، ال

وم. أهمية أفكاره لطالب التيارات والمدارس اليونانية المختلفة. الفلسفة واختالفاتها وخصائصها جديرة بالثناء حتى بمعايير الي

الذي يتنفس فيه.  قافي الفلسفة اليوم هي مسألة تفسير يعتمد على العديد من العوامل. وأهمها السياق المباشر لقارئه والجو الث

 فية قراءتك له وتفسيره.بينما أراه فيلسوفًا دينيًا، ربما يحب اآلخرون رؤيته علمانياً. يمكننا القول أن كل هذا يتوقف على كي

 (4) 

ريخية البحتة من أهم قواعد نجاح فلسررفة أي شررخأ مالءمتها لزمن أولئك الذين يتعاملون مع ذلك. لن تحمل المناقشررات التا

عض اإلرشررادات بة أي قيمة ما لم تسرراهم إلى حد ما في حل المشرركالت التي يواجهها اإلنسرران في ذلك الزمان أو تقدم للفلسررف

ا المعاصررة، ففي في هذا االتجاه. إذا كنا غير قادرين على القراءة لدى الفارابي عن شريء يمكن أن يرشردنا في مواقف حياتن

الم ال تمنحه روف التي يجد فيها اإلنسرران المعاصررر نفسرره في جميع أنحاء العوجهة نظري المتواضررعة أننا نضرريع وقتنا. الظ

طويلة.  يجب  وقتًا إضررررافيًا ليقضرررريه في التخيالت التاريخية.  يجب إخراج الفارابي من سررررجن التاريخ الذي حبس فيه فترة

ف على زماننا وأنفسررنا إذا تمكنا من التعرالتذرع بعبقريته الفلسررفية لمسرراعدتنا في سررياق اليوم. ال شررك أن الفارابي لن يخذلنا 

 من جهة ومحاولة فهم المعاني األعمق لفلسفته من جهة أخرى.

حالتنا الفلسفية اليوم مثيرة للشفقة، ويمكن وصفها بالمثال الذي أشار إليه الفيلسوف النمساوي البريطاني لودفيج فيتجنشتاين 

وقع في ارتباك فلسفي هو مثل رجل في غرفة يريد الخروج منها، م( ذات مرة، عندما قال، "إن الشخأ الذي 1951)ت 

لكنه ال يعرف كيف يخرج، يجرب النافذة لكنها مرتفعة جدًا.. يجرب المدخنة لكنها ضيقة جدًا.. ولكنه لو استدار فقى سيرى 

قل بالمصطلح اليوناني، ( كنا طوال الوقت نبحث عما يعرف بنظرية الفارابي في الع24أن الباب كان مفتوحاً طوال الوقت")

تحت  -وليس بالمصطلحات الفارابية، وقد انشغلنا باهتمامه بتقريب أرسطو من معلمه أفالطون. لقد جعلنا مدينته الفاضلة 

 مدينة فاضلة حقيقية، وبذلك حجبنا كنوز تلك المدينة عن أعيننا.  -تأثير قراءتها الغربية 

لسفي بشكل عام، ل للفارابي في هذا الموقف الموروث من تعاملنا مع تراثنا الفلقد نظرنا فقى إلى ما يعرف بنظرية العقو 

 من كنوز عديدة. وأبطاله المتجولين بشكل خاص، وخاصة مع الفارابي، مما منعنا من االستفادة مما تحتويه مؤلفات الفارابي

 (5) 

جنة أنه علماني. هذه الذين كانوا يسررعون بشرردة إلى البالنسرربة لي، كان الفارابي فيلسرروفًا دينيًا.  رأى بعض الكتاب المسررلمين 

لسفته، وفي الوقت نفسه مسألة تفسير كما أشرت سابقاً. لكن بالنسبة لي، كان توليفه بين الدين والفلسفة حقًا عالمة فارقة في ف

 دليل واضح على تدينه الشخصي. هذا جانب أود التفكير فيه في خطاباتنا اليوم.

ة تماًما اليوم أو م لسرربب بسرريى.  يذكرني بالرؤية المفقودة للنظرة اإلسررالمية للعالم، والتي أصرربحت منسرريإنه مناسررب لي اليو

سررررر سرررريطرة على األقل مختلة في النظرية والتطبيق. نحن  كأمة، في حاجة ماسررررة السررررتعادة نظرتنا للعالم وتحريره من أ

ليدي عليها، من أجل عن نظرتنا للعالم وإعادة إضرررررفاء الطابع التق الحداثة عليه. بعبارة أخرى، نحن بحاجة إلى إزالة الحداثة

عقائد" الشررقيقة في كبديل قابل للتطبيق. عندما خاب أمل الحداثة وكثير من "ال -تقديمها لإلنسرران الحديث ليس فقى للمسررلمين 

نا لألسررررررف غير قادرين على ا نا لترحيب بهم برؤيوجههم إلى اتجاهات أخرى وخاصرررررررة اإلسررررررالم، بحًثا عن بدائل فإن ت

حديث مشرروه ال  "اإلسررالمية" التي هي نفسررها معرضررة للخطر بسرربب  التأثير الواسررع النطاق للحداثة.  إن ما لدينا هو إسررالم

ي هنا هائلة يرضرررري الباحثين اآلخرين ويؤدي إلى مزيد من االرتباك والتشرررركيك العدواني.  يمكن أن تكون مسرررراهمة الفاراب

يخلق أي انقسررام بين  يل المثال ال يعلمن النظرة القرآنية للعالم، بل يقدمها كنظام متماسررك ومتناغم، الورائعة.  فهو على سررب

 الدنيا واآلخرة. إن نظريته المعرفية وتصنيفه للعلوم والميتافيزيقيا ما هي إال تمثيل لذلك.
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 (6) 

شى مع العقل ا سفة المعاصرين أن بعض تأتي أهميته من خالل العديد من أفكاره، والتي قد ال تتما لحديث. قد يجد طالب الفل

(".  بعد كل شيء، يمتلك إنسان اليوم خبرة وتاريخاً فكرياً غنياً جدًا متطوراً ألكثر 25أفكاره "يشبه األساطير إلى حد كبير )

ة أو حتى غير من ألف عام بعد الفارابي. وبطبيعة الحال، فإن العديد من تفاصيل أفكاره ستكون موضع نزاع أو غير صحيح

مقبولة. ولكن تظل أفكاره الرئيسية في كثيرمن الحاالت وثيقة الصلة بالموضوع وصحيحة.  العقول القوية، كما قال أحدهم، 

تناقش األفكار.  نحن ال نشرررررارك في التدريس، بل في التفكير.  نحن نحاول "إظهار طريقة خروج الذبابة من الزجاجة" كما 

 قال فتجنشتاين. 

لة" يلمح إلى هذا ش الفارابي أي شرريء يسررمى النظرة العالمية بهذا االسررم. ولكن نقاشرره حول "آراء أهل المدينة الفاضررلم يناق

ن أنه يمكن تفسريره مويوضرح أن المدينة التي يتصرورها هي مدينة التقاليد النبوية. تقليد مرتبى بالعقل النشرى، والذي بالرغم 

ًسا على الوحي الذي يستمر عبر القنوات ابطرق مختلفة ولكنه في الختام يشير إل لموروثة، ويرافقه ى العقول، التي تقوم أسا

 الكمال في األخالق، لتوجيه القائد  من المجتمع.

شري جيد، يجب كما ذكرت من قبل، التفاصيل ليست مهمة.  المهم هنا هو فكرة الفيلسوف القائلة بأنه لكي يتجسد مجتمع ب 

قائد.  فال عجب إذن أن يحتل علم الالهوت مكانة علأن يقوم على المعرفة الن يا في مناهج تلك بوية. النبي أو وريثه هو ال

سامية للمدينة، المدينة، والعلوم التطبيقية واكتساب المهارات التكنولوجية لتصبح جزًءا ال يتجزأ من خطة تحقيق األهدا ف ال

 وهي أهداف دينية وفاضلة. 

تمرة حول التقدم ي تتطلب تفكيًرا جادًا من المسررلم المعاصررر. في خضررم المناقشررة السرراخنة المسررهذه إحدى أفكار الفارابي الت

تمع اإلسررالمي والتنمية في جميع أنحاء العالم اإلسررالمي، يمكن للمرء أن يالح  أن السررؤال األول حول جوهر وطبيعة المج

المسرررلم وحكمه  اشرررات حول المبادئ التأسررريسرررية للمجتمعورؤيته للهدف / األهداف النهائية لمواطنيه قد غابت عنه.  إن النق

ا المبال  فيه أصرررررربحت على دراية بأطروحة العلمنة، ومعطيات الليبرالية واألخالقيات ذات الصررررررلة أكثر فأكثر. إن اهتمامن

قياتنا. هنا يمكن البتقليد تلك السررررررلوكيات ال يمنحنا الوقت للتفكير في مدى مالءمتها لنا أو للتشرررررركيك في مدى توافقها مع أخ

ضرررررروياً بالحكمة ألفكار الفارابي عن "المدينة الفاضررررررلة" أن تسرررررراعد كثيًرا في إعادة تعريف هويتنا االجتماعية المرتبطة ع

 والفضائل النبوية. كالهما تحت التهديد اليوم حيث أصبح العكس حقيقة. 

 (7) 

لمعرفة والممارسرررة هما عندما نعير آذاننا لما يقوله الفارابي عن طبيعة المدينة الفاضرررلة، ندرك أنها فضررريلة الهداية.  أي أن ا

 األساس، واكتساب الفضائل هو مفتاح السعادة الحقيقية، وهو الهدف األسمى. 

مدينة الفاضلة، انت المدينة الفاضلة تسمى الوضع الفارابي العديد من المصطلحات التي تصف نقيض المدينة الفاضلة. إذا ك

المدينة المعدلة أو تلك  فإن نقيضررها يسررمى المدينة الجاهلة )مدينة الجهل(، المدينة الفاسررقة )مدينة الفسررق(، المدينة المتبدلة )

لمدينة الفاضلة ة امن الواضح أن الصواب األخالقي وإظهار الفضائل هي سم التي غزتها األفكار الخاطئة( والمدينة الضالة.

نا اليوم إلعادة تقييم لوالفسرررراد األخالقي هو ما يميز الدول النقيضررررة. أنت ال تحتاج إلى الكثير من الوقت لفهم فائدة الفارابي 

لة. الفضائل في فهمنا ألنفسنا من ناحية، وما نسعى لتحقيقه من ناحية أخرى. المجتمع اإلسالمي بالتعريف هو مجتمع الفضي

حليل الشررررررامل تمع تقوم على الذكاء النبوي. يجب إعادة النظر في فكرة االسررررررتلهام من العقل الفعال في ضرررررروء التهذا المج

 للمفهوم الفارابي لزعيم المدينة الفاضلة ونظرياته الكونية، باإلضافة إلى فهمه الخاص للنبوة. 

ما تذكرنا به ليوم ينحرف عما يمثله اإلسرررررالم وعلى أي حال، يبدو لي أن تعريف المجتمع اإلسرررررالمي الحديث في خطاباتنا ا

سعادة والتقدم والتنمية كلها مصنوعات غربية. كما علمتنا حكمة إقبال "الحضارة التي تعلم  أفكار الفارابي. إن أفكارنا عن ال

 المرء أن يكتب من اليسار ال يمكن أن تكون الحضارة المناسبة للمسلمين".

جاد حول األبعاد الميتافيزيقية المتعلقة بالوجود  والفكر، والتي تشرررررركل أسرررررراس الفكر  من الواضررررررح أن االنخراط في نقاش

الفارابي بجميع أبعاده، لن يكون ممكنًا هنا. لذلك سوف أذهب مباشرة لمناقشة نقطة واحدة وبسيطة في فلسفة فارابي، والتي 

أي مجموعتين من البشررر في كون هذا الهدف هو سررتسررلى الضرروء على عالقته بنا اليوم. وهي فكرة السررعادة. ال خالف بين 
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الهدف األسررررمى للحياة: فالجميع يسررررتهدفها وكل مجتمع بشررررري، بغض النظر عن إدراكه للسررررعادة يسررررعى لتحقيقها. ولكنهم 

 يختلفون في تعريفها وتحديد الخطوات المناسبة التي يجب اتباعها للوصول إليها.

 (8) 

ستورد نبهذا الموضوع ونحاول استحضار أو تطبيق نظريات وممارسات من هنا وهناك. نحن أيًضا، مثل غيرنا، معنيون 

لك، فسنكتشف أمثال من مؤسسة راند والعديد من االتجاهات األخرى. لماذا ال نوجه وجهنا نحو تقاليدنا الفكرية؟ إذا فعلنا ذ

ن أنسب الرجال ين في الشرق والغرب وهو من بيهذا الفيلسوف الذي تم تجاهله إلى حد كبير والذي ألهم الكثير -الفارابي 

 لعالمنا اليوم.

الطريق. بعبارات  السعادة حلمنا وهي أيًضا أحد أسمى أهدافنا. إذا كنا صادقين في مساعينا لتحقيق ذلك، فهذا بالتأكيد هو

رة. )الح  هذا يا وفي اآلخبسيطة وواضحة جدًا، يخبرنا الفارابي أن هناك أربعة أشياء لتحقيق السعادة الكاملة، في الدن

ن أجل تحقيق ما من النسخة العربية من كتابه "تحصيل السعادة" يخبرنا بما نطلبه م 2االرتباط بين االثنين(. في الصفحة 

 نريد، نحتاج إلى امتالك الفضائل التالية:

 الفضيلة النظرية .1

 الفضيلة الفكرية .2

 الفضائل المعنوية .3

 ةالفضائل العملية والفنية والمهني .4
 

حظة أن اكتساب إذا كان بإمكاننا استخدام ترجمة حديثة، فيمكننا القول، "اكتساب مهارة تقنية أو تكنولوجية". يرجى مال

نظر إلى األعمال المعرفة والمهارات العلمية والتكنولوجية يعتبر أيًضا فضائل ومقارنتها بالوضع الذي نعيش فيه حيث ال يُ 

 مثل بناء مسجد في مكان ال تحتاج إليه.  الخيرية لبناء معمل على أنها مجزية

م. على الرغم من انظر إلى مجتمعاتنا في كل مكان في ضوء هذه الفضائل األربع. سوف تقدر أهمية الفكر الفارابي لهذا اليو

ا مسلًما ان فيلسوفً أنني أركز على المجتمعات اإلسالمية، إال أن أهميته ال تزال مشتركة في جميع المجتمعات البشرية. لقد ك

ان إنسانيي العصر فكر وصمم مفهوًما عالميًا وبالتالي ظهر كإنساني عظيم بمعناه الحقيقي، وليس بالمعنى الذي نقرأه في بي

 الحديث.

فهم لعلم النفس الفضررررررائل األربع المذكورة أعاله هي طبيعة مواطني هذه المدينة الفاضررررررلة وقبلهم طبيعة قائدهم. إن هذا ال

ا ويجعل الفارابي أكثر أهمية، خاصررة بالنسرربة التربوي القائم ألولئك المهتمين  على اإليمان والمعرفة يسررتحق اهتماًما خاصررً

 التربية الهدامة".بتطوير المناهج الدراسية إذا أخذنا على محمل الجد ما يتم مناقشته اليوم في جميع أنحاء العالم باسم "

فهم لعلم النفس ني هذه المدينة الفاضررررررلة وقبلهم طبيعة قائدهم. إن هذا الالفضررررررائل األربع المذكورة أعاله هي طبيعة مواط

ا ويجعل الفارابي أكثر أهمية، خاصررة بالنسرربة ألولئك المهتمين  التربوي القائم على اإليمان والمعرفة يسررتحق اهتماًما خاصررً

 التربية الهدامة".ع أنحاء العالم باسم "بتطوير المناهج الدراسية إذا أخذنا على محمل الجد ما يتم مناقشته اليوم في جمي

ئل اإلعالم اليوم، إذا اعترفنا بأن التغيير االجتماعي يعتمد على الفاعلين في المجاالت الروحية والفكرية والسياسية ووسا

 لفارابية.راضات ايمكننا بسهولة تحديد نوع التغيير الذي يمكن توقعه عندما يكون هؤالء الفاعلون قادرين على إظهار االفت

 (9) 

ا أن تطور يجب على كل حضارة أن تطور تخصصاتها وفقًا لرؤيتها الخاصة. يمكن أن تستفيد من خبرة اآلخرين. لكن عليه

، ال مجال ألطروحة قدراتها الخاصررة إذا كانت ترغب في المضرري قدًما. هذا ما يعلمنا إياه النموذج الفارابي. في هذا النموذج

ى حماية هويتنا أو ها. ترك التقليد جانبا والبحث عن ملجأ في الموضات الخلبية لن تساعدنا أبدًا علالعلمنة وال فرصة لعرض

 مسيرة المضي نحو تقدم حقيقي. كما قال ويليام رالف إنج.
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( دعونا نستدعي تقاليدنا؛ دعونا نتعلم من الفارابي كيف يجب أن تكون 26"من تزّوج روح العصر اليوم يرمل غدًا".)

الروحانية أساس شراكتنا مع العلم والتكنولوجيا من أجل إعادة تقديم مفهوم التغيير االجتماعي الحقيقي. كما قال اإلسالمي 

 (.27الفرنسي هنري كوربان: "اإلنسان العادي يوجهه عصره، إنه أمر طبيعي أما الروحاني فهو الذي يوجه عصره ")
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 .20( ، 2002مقتبس من أليستر إي ماكغراث ، مستقبل المسيحية )لندن: دار نشر بالكويل ،   26

     فكره انظر سيد حسين نصر مع رامين جاهان بيجلو ، بحثًا عن المقدس ، محادثة مع سيد حسين نصر حول حياته و 27

 .213( ، 2011) الهور: أكاديمية سهيل ، 
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 السيد وقاص سجاد
 أستاذ مساعد، معهد الفنون الحرة، مركز اللغات، 

 جامعة اإلدارة والتكنولوجيا، الهور
 

الدكتور محمد وقاص سرررجاد أسرررتاذ مسررراعد في معهد الفنون الحرة، جامعة اإلدارة  مقدمة:

والتكنولوجيا الهور. حصل على درجة الدكتوراه من اتحاد الخريجين الالهوتيين، بيركلي، 

ا في برنررامج فولبرايررت طوال مرردة هررذا البرنررامج، وكتررب أطروحترره عن  حيررث كرران برراحثررً

اكسرررتان. كان زمياًل في المعهد الدولي للفكر اإلسرررالمي، الصرررراع الديوبندي البريلوي في ب

ا في مراكز الفكر وفي قطاع التنمية،  بفرجينيا في الواليات المتحدة األمريكية، وعمل أيضررررً

وحصررل على درجة الماجسررتير في السررياسررة االجتماعية من كلية لندن لالقتصرراد حيث كتب 

 س الدينية في باكستان.أطروحته حول األدوار وخبرات اإلصالح في المدار

اهتماماته البحثية تشمل اإلسالم في جنوب آسيا، والنقاشات بين السنة، والصوفية، ودور اإلسالم في وسائل اإلعالم وبرامج 

 التنمية االجتماعية.
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 السيد وقاص سجاد

 فلسفة الفارابي السياسية: اإلرث والتأثير في جنوب آسيا

ابي في جنوب في جنوب آسرريا بشرركل أسرراسرري، وكان الدافع األكبرلي هو معرفة أثر علوم الفارأنا أدرس الحركات التقليدية 

ية ضرررمن إطار الفلسرررفة السرررياسررر -في تأسررريس  -آسررريا مابعد الحداثة ومناهج العلماء. لكن من المفيد فهم مسررراهمة الفارابي 

ان حتى وإن كان ره في الفكر اإلسرررالمي عبر الزمإسرررالمي. وبمجرد أن نفعل ذلك، يمكننا أن نبدأ في العثور على إرثه وتأثي

 ذاك التأثير بشكل غير مباشر.

 رية جدًا.ولكن ربطه بالقرن العاشر يجب أن يكون مع اإلدراك بأن مثل هذه المفارقات التاريخية غالبًا ما تكون مغ

ي جنوب آسيا، السياسي للمسلمين فنريد أن نرى كيف يمكن تطبيق الفكر السياسي للفارابي في مناسبات عديدة في التاريخ 

لدولة والمواطنين. في مراحل في مفاهيم مثل الدولة المثالية، األقلية واألغلبية، وأمة المسلمين، والحاكم المثالي، والعالقة بين ا

ن فلسفة محات موحركات مختلفة، وفي أعمال المفكرين ما قبل الحداثة وبعدها، فنرى في مجتمعاتنا و السياسات القائمة  ل

وبينما  وب آسيا.الفارابي حتى وإن لم تنسب إليه صراحة، فمن المحتمل أن تكون األفكار قد تغلغلت في المجال الفلسفي لجن

لموقف. وفعال كنت أفكر بأعداد هذه المحاضرة، ونظرا لمعرفتي بطبيعة هذا الحديث، كان حدسي أن الفارابي سيكون رائد ا

الفترات الالحقة وع  يتطلب مشروًعا أكبر بلغات متعددة لجعل هذه الروابى بين القرن العاشر كان األمر كذلك، فهذا الموضو

 في العصور الوسطى والحديثة أكثر وضوًحا، وليس هذا موضوعنا اليوم.

 مع المثالي،ففي هذه المحاضررررة سرررأقوم أوالً باسرررتعراض فلسرررفة الفارابي السرررياسرررية، وتصررروره عن الدولة المثالية، والمجت

ته المثالية هي  ًيا حالة خيالية فوالحاكم المثالي، واألنواع المختلفة من الحاالت غير الكاملة التي يعترف بوجودها، حال عل

لحاالت غير وأشرررار إلى أنها غير موجودة، وال يمكن بأية حال أن توجد، وهنا سرررنتعرف على وصرررفه لألنواع المختلفة من ا

 الكاملة وما ينقصها.

 -الحديث  من المغري النظر إلى الدول غير الكاملة التي يصررررفها الفارابي وربطها ببسرررراطة بدول العصررررر مرة أخرى، إنه

ات إدراك ألثر والحصررررررول على لحظ -الدولة االسررررررتعمارية، الدولة الثيوقراطية، الديمقراطية، الديكتاتورية، وما إلى ذلك 

ة ما تفتقر إليه هذه تبسررريى. قد يكون التمرين األكثر أهمية هو معرفالفارابي في العالم الحديث. لكن هذا سررريكون مفرطاً في ال

مجتمع وغاياته، من خالل التعليم، وإعادة التموضرررع األيديولوجي، وأهداف ال -الدول، وما الذي سررريحاول الفارابي اكتسرررابه 

 والتفكير المقنع. سيكون ذلك تمرينًا مثمًرا لتحديد موقع الفارابي في العالم الحديث.

تاريخ  بعد استعراض بعض العناصر األساسية في فلسفة الفارابي السياسية، سأذكر بإيجاز لحظات وشخصيات معينة في

و من الممكن أن أ –نظًرا ألن أفكاره تسود الخطابات الفلسفية  -مسلمي جنوب آسيا حيث يكون الفارابي إما حاضًرا ضمنيًا 

 . يكون مفيدًا كمبادئ إرشادية أو نقاط انطالق

في البداية، سوف أسلى الضوء على الجوانب الرئيسية لفلسفة الفارابي السياسية، أو ما يسمى أيًضا بفلسفته عن المجتمع أو 

فلسفة األخالق العملية. ال يمكن إنكار أهميته كشخأ يهتم بالنظام السياسي، بالمعنى الفضفاض، وليس فقى هل هو األول، 

لمسلمين الذين سيستمرون في التفكير في دور الدين والسياسة. وكما قال أحد علماء اإلسالم ربما يكون األهم بين الفالسفة ا

سي  سفة اليونانية ودعت لنظام ديني وسيا سماوية قد نبذت، وتحدّت تقاليد الفل في العصور الوسطى : "فإذا قلنا أن األديان ال

قول أن الفررارابي كرران أول فيلسرررررروف كبير يواجرره هررذا مفهومرره قررائم على الوحي والنبوة والشررررررريعررة اإللهيررة. فيمكننررا ال

 28)التحدي".)

ابي للمفهوم وإن أول شررريء يجب اسرررتكشرررافه هو تأثير الفلسرررفة اليونانية القديمة، خاصرررة فلسرررفة أفالطون، على تطوير الفار

ورية أفالطون، أو في جمه اإلسالمي، ودور الفيلسوف. من أبرز أعمال الفارابي التي تناول فيها تفاصيل الحالة المثالية كما

سياق اإلسالمي في ا سة متكيفًا مع ال سيا صبح تكييفه للفكر اليوناني حول األخالق وال ضلة. أ شر.المدينة الفا فرأي  لقرن العا

لملك الفيلسرررررروف الفارابي أن الفيلسرررررروف هو من عليه توجيه الدولة، وعلى الحاكم أن يكون نموذج اإلمام النبوي بدالً من ا

 .-يمكننا العودة إلى هذه النقطة الحقًا - ألفالطون

 

                                                           

 (.2010، الفارابي ومؤسسة الفلسفة السياسية اإلسالمية )شيكاغو: مطبعة جامعة شيكاغو ، محسن مهدي  28
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لم السرياسرة، حيث عوعموًما، فإن هذا التطور في األسرس األخالقية والسرياسرية والدينية للدولة كما طورها الفارابي قد سرماه 

سعادة ويقودهم الحاكم المثالي، ي لنظر إلى كل مكن اتضم المدينة الفاضلة مجتمعًا ممتاًزا من األشخاص الذين يبحثون عن ال

 هذه الفئات بشكل منفصل.

ا  -الهدف من السرعادة  لمثالي من أجل اتكون عندما يعمل مجتمع الفارابي   -الذي تحدث عنه اآلخرون في هذا المؤتمر أيضرً

من خالل إيصال تحقيق "السعادة الحقيقية"، إن وصف هذا وتمكينه سيكون دور القائد الفيلسوف أيًضا، من خالل العدالة، و

 . الحقائق المجردة عن الحياة إلى الناس

ا. يصرررور الفارابي الحالة المثال ية التي سرررتوجه هنا نجد بعض المناقشرررات حول األهداف الفردية واألهداف االجتماعية أيضرررً

ا. يمكن أن يسررراعد التركيز على الدين ع لى أي اختالل في الناس نحو الكمال الفردي وبالتالي نحو السرررعادة االجتماعية أيضرررً

اهية المدينة: المدينة لكمال البشري بين األفراد ويسمح لهم في الوقت نفسه بالعمل من أجل رفالتوازن بين االثنين، مما يتيح ا

 الفاضلة والمثالية.

د الذين يمتلكون هنا مرة أخرى يصبح دور الفيلسوف و النخبة الفكرية مهًما في فكر الفارابي، حيث سيكون هؤالء هم األفرا

س. للتحرك وإقناع النا ية المنبثقة من المدينة الفاضلة التي تهدف للعدالة والسعادة،المهارات الالزمة لتصوير السعادة الحقيق

ا، كما يعلمه الدين. وهكذا فإن مدينة الفارابي المثالية هي المدينة المنورة،  لدولة التي يقودها النبي ا نحو الكمال الفردي أيضررً

سفية محمد صلى هللا عليه وسلم، الذي كان يهديه هللا، لذا فإن  سمة بين النخبة الفل عامة الناس، وتفاعلهم والمدينة الفاضلة مق

 يؤدي إلى سعادة حقيقية من خالل الحكم الفعال.

سفية، فإن  سعادة االجتماعية والفردية، باستخدام األدوار الدينية والقيادية للنخبة الفل بمجرد االتفاق على هذا الهدف المجرد لل

حدة العملية حيث يمكن تطوير هذه المدينة الفاضررررلة. هنا نجد مرة أخرى التوازن بين الحياة تصررررور الفارابي للمدينة هو الو

على نطاق واسررررررع بما فيه الكفاية. ثمة يكون التعاون بين الناس على هذا النطاق، المدينة هي تلك  -الفردية واالجتماعية 

وعلى الرغم من أن حجم المدينة مناسررررب، يمكن  المسرررراحة الكبيرة المحتملة على عكس الوحدات األصررررغر من المجتمعات.

ا. تأمل على سرررربيل المثال ما كتبه الفارابي: "ال يمكن للفرد المنعزل أن  تطبيق نفس المبادئ بالنسرررربة للوحدات األكبر أيضررررً

خر أو يحقق كل الكمال بنفسه، دون مساعدة عدد من األفراد "، وأن "التصرف الفطري لكل رجل هو االنضمام إلى إنسان آ

ًضا أنه "لتحقيق ما في وسعه من هذا الكمال،  (29رجال آخرين في العمل الذي يجب أن يؤديه.") ويالح  في هذا الصدد أي

وبدون ذلك، ال  -( في المجتمع هو بالتالي شرررط مسرربق 30يحتاج كل إنسرران إلى البقاء في جوار اآلخرين والتواصررل معهم)

، ولهذا فهي المدينة التي يمكن أن توفر مسرراحة لمجتمع مثالي. التعاون بين الناس يسررتطيع األفراد بلوك أعلى درجات الكمال

 للحصول على السعادة الحقيقية يجعلهم مدينة فاضلة. 

زويد بعضررهم هناك تبعية متأصررلة  على سرربيل المثال في ت -يوضررح الفارابي أن الكمال البشررري يتطلب تجمعات فيما بينها 

ا. لهذا التعاون ل القوت وتحقيق الكمال. وهذا يرى أنه سبب زيادة أعداد البشر واستقرارهم معً البعض بما هو مطلوب من أج

 على الرغم من ذلك، سرررريشررررترك عامة الناس في بعض الخصررررائأ، وسررررتعرف جميع التقسرررريمات الطبقية داخلهم أهدافهم

ا. بنفس الطريقة مرة  جتمع متشررابهين، ية. ليس الجميع في هذا المأخرى سرريقود الفيلسرروف الناس إلى هذه الغاالخاصررة أيضررً

 لكن الجميع تعلموا وفهموا السعي للسعادة كهدف. 

الهدف بالطبع هو المدينة والدولة الفاضلة، ومدينة الفارابي الفاضلة تتطلب منا تقدير الحجم والقيادة والمجتمع. كما يصفها، 

 لواردة فيها، إلى التعاون من أجل األشياء التي بواسطتها يتم"مدينة التميز هي المدينة التي تهدف، من خالل الجمعية ا

                                                           

(. 2006فهوم الفرررارابي للسررررررعرررادة ، صررررررعررردة: الوديمون ، الصرررررررررالح ، جهررراد النفس )سررررررمررراح الهررراجري ، م  29

-content/uploads/sites/80/2015/09/Smah-https://sites01.lsu.edu/faculty/voegelin/wp

Elhajibrahim.pdf 

 

فس المسلمين آمبر حق، "علم النفس من منظور إسالمي: مساهمات العلماء المسلمين األوائل وتحدياتهم إلى علماء الن30  

  .377-357(: 2004) 4دد ، الع 43المعاصرين "، مجلة الدين والصحة ، المجلد 

 

https://sites01.lsu.edu/faculty/voegelin/wp-content/uploads/sites/80/2015/09/Smah-Elhajibrahim.pdf
https://sites01.lsu.edu/faculty/voegelin/wp-content/uploads/sites/80/2015/09/Smah-Elhajibrahim.pdf
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( وللتأكيد، تأتي القيادة من القائد الفيلسوف الفاضل الذي يمكنه أن يوجه الناس بشكل 31الحصول على السعادة الحقيقية." )

على كل من الحاكم والشعب أن أفضل ليعيشوا حياة فاضلة، وبالتالي تمكين الفرد الحقيقي والسعادة االجتماعية. لذلك يجب 

 يكونا فاضلين ومطلعين ولهما هدف مشترك.

ما نوع المجتمع الذي يفكر فيه؟ قال إن مواطن المدينة الفاضلة يعرف دوره سواء بالفطرة أو بتوجيه الحاكم الذي يرشده. 

لمواطن والتغلب على وجوده ومن خالل أفعاله وممارساته المنتظمة، يستمد هدف السعادة، وهنا يناقش الفارابي روح ا

الجسدي، وهو الهدف األساسي للحاكم الفاضل أيًضا، ومن أجله يضع القوانين ويصدر األوامر، إذ يقول الفارابي: "عندما 

يتصرف كل ]أهل المدينة الفاضلة[ بهذه الطريقة ]أي وفقًا لواجبات المواطنين المشتركة[، فإن أفعاله هذه تجعله يكتسب 

وملهماً للروح، و كلما زاد ثباته في نفسه، كلما كان هذا السلوك أقوى وأفضل ويزيد في القوة والتميز وكلما ألزم  سلوكاً جيدًا

 (.32نفسه به في أداء أعمال الكتابة بشكل جيد زاد اكتساب الرجل الكفاءة في فن الكتابة... ")

دينة الفاضررررلة ال دف الذي يسررررعى إليه المجتمع ككل. المالمدينة الفاضررررلة عند الفارابي مميزة ألن السررررعادة الحقيقية هي اله

ا إلى تثقيف النخبة الفلسرررفية. من شرررأن ذلك أن يتسررربب في أن يكون مف هوم الحكم يحكمها الفالسرررفة فحسرررب، بل تهدف أيضرررً

 الرشيد جزًءا من نسيج المدينة، أي إنشاء مجتمع تحركه المعرفة. 

حتمالية ذلك. كما امجتمع المناسب لكي تصبح المدينة فاضلة، على الرغم من زيادة إذا نشأ حاكم مثالي، فإنه يتطلب أيًضا ال

الفرصة لألفراد(،  أنه في أي مجتمع غير كامل يمكن أن ينشأ المواطن الفاضل أيًضا )ألن المدن غير الكاملة توفر أيًضا هذه

 ينصح المواطن الفاضل بالهجرة.وإذا كان هذا المواطن موجودًا في أسوأ أنواع المدن غير الكاملة، فإنه 

عندما تكون هذه هي يالح  الفارابي أن هذه المدينة المثالية هي مدينة فاضرررلة وأن مثل هذه الدولة المثالية شررربه مسرررتحيلة. و

ن ا يقول الفارابي عالمدينة التي يرشرررد بها هللا نبيه محمد صرررلى هللا عليه وسرررلم، فهناك بالطبع حاالت ناقصرررة. ماذ -المدينة 

عدها عن الحالة بُ هؤالء؟ لقد أنشررررأ تصررررنيفًا من نوع ما بالنسرررربة لنا لمعرفة أنواع الحاالت الناقصررررة للمدن الموجودة، ومدى 

 المثالية.

السعادة وكيف تتحقق  فالدول إما جاهلة )من حيث أنها ال تعرف هدف -الدولة المثالية بعيدة عن المجتمع لثالثة أسباب أساسية 

هدف ولكن ة فاضلة(، أو مخطئة )من حيث أنها ال تفهم الهدف ومفهوم الفضيلة(، أو منحرفة )تعرف المن خالل عيش حيا

يتم استبدالها هنا  -ير التي تعتبر الدين، بقيادة الفيلسوف المثقف والمستن -لسبب ما ال تعمل ألجله(. الحياة الطيبة الفاضلة 

 لة.بالسعي وراء الثروة والمتعة. وهذا يجعلها غير كام

 ومن هذه الحاالت:

 حالة االضطرار، حيث يركز الناس على تأمين ضروريات الحياة. .1

 حالة الدناءة حيث يتركز السعي األناني المتالك الثروة. .2

 حالة القاع والدونية حيث يلهث الجهلة وراء ملذات الحواس. .3

الفضررائل، والثروة، والمجد، والشررهرة، حيث يكون مفهوم الشرررف هو األهم، ويمكن أن يكون ذلك من  -التيموقراطية  .4

 والنصر، والسلطة.

 الحالة استبدادية يكون هدفها هو االنتصار والسيطرة على اآلخرين. وأخيًرا، .5

 الديمقراطية التي يتمتع فيها المواطنون بحرية فعل ما يرغبون فيه. .6

غير الكاملة يمكن أيًضا أن تنتج مواطنين لكن الفارابي الح  أنه يمكن أن يكون هناك اختالط بين الخصائأ، وأن الدول 

فاضلين. لذلك يقول: "الشهامة لديهم تتمثل في أنهم حتى إذا أرادوا أن يسفكوا دماء بشرية، فإنهم يفعلون ذلك وجهاً لوجه، 

المجتمع ال وليس أثناء نوم الخصم أوفي ظهره، وال يأخذون ممتلكاته إال بعد إعطائه تحذيًرا مناسبًا عن نواياهم. مثل هذا 

                                                           

مايو  26ية" ، حيدر باقر ، "المدينة الفاضرررررلة وإمكانية ظهورها من المدينة الديمقراطية في فلسرررررفة الفارابي السرررررياسررررر  31

2011/ . https://icasjakarta.wordpress.com/2011/05/26/the-virtous -من-انبثررراقهرررا-وإمكرررانيرررة-المررردينرررة-

 2-السياسية-الفلسفة-في-المدينة-الديموقراطية

 "فلسفة الفارابي للمجتمع والدين" ، موسوعة ستانفورد للفلسفة.  32 

ttps://plato.stanford.edu/entries/al-farabi-soc-rel/ 
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، وال يمنح أي أمة أخرى فرصة للتغلب عليه، ويتخذون من جميع الشعوب إلى األبد يهدأ حتى يظن أنه امتلك السيادة

 األخرى خصوماً وأعداء لهم ويظلون في حالة من اليقظة واالحتراس".

 -لمواطنون الشرررف الذي يقدّر فيه ا المكان -من بين الدول غير الفاضررلة وغير الكاملة الموصرروفة أعاله، فإن التيموقراطية 

شبهاً بالمدينة الفاضلة للفارابي. بشكل عام، سيكون أفضل رجل هو حاكم لمثل  هي أفضل ما في األنظمة الجاهلة، واألكثر 

ا هذه الدولة، وسرريكون التسررلسررل الهرمي ذا قيمة للمواطنين، وسرريسررعى الناس إلى تحقيق أهداف مشرررفة. لكن الف ارابي أيضررً

ا كدولة من ا يولي لمرجح أن اهتماًما للديمقراطية حيث يسرررررعى الناس للحصرررررول على الحرية في فعل ما يرغبون فيه أيضرررررً

سل الهرمي يكتسب فيها الناس نوًعا من التميز الذي يمكن أن يؤدي إلى مدينة فاضلة. هذا على الرغم من االفتقار إل سل ى الت

 ألعظم أيًضا.السياسي المنتج ألعظم الشر يمكن أن يكون منتًجا للخير ا في مثل هذه الحالة، حيث يشير إلى أن المجتمع

لتسررررررلسررررررل الهرمي أحد أهم األفكار هنا هو الحاكم المثالي، في أعلى الترتيب الهرمي، والذي يمكنه في الواقع تطوير هذا ا

يد بطبيعته، هو فيلسوف، فهو ج بشكل مناسب أيًضا، اعتمادًا على خصائأ مستشاريه والمواطنين. حاكم الفارابي المثالي

ه بشرركل فعال، وقد "أتقن بنفسرره العديد من التخصررصررات، ومنها إتقان اللغة الجيدة حتى يتمكن من إيصررال أفكاره إلى رعايا

صررررررفاته. إنه حاكم  كلها -على الرغم من أن القدرة على الفهم خير أكبر  -وحب التعلم، والقدرة على الفهم، والذاكرة الجيدة 

 ي للمدينة الفاضلة على أساس صفاته الفاضلة.طبيع

الفيلسوف والنبي. يعدد اثنتي  -مثل هذا الحاكم يفهم شعبه، فهو ال يخضع لسلطات أو تعليمات اآلخرين، إنه اإلمام والقائد 

والعملية،  بما في ذلك الصفات الموضحة أعاله، وجوانب أخرى مثل المعرفة الشاملة بالفنون النظرية -عشرة صفة بشكل عام 

والسلطة إلنجاز العمل، والحب للعدالة والحقيقة، والرغبة في مساعدة شعبه على تحقيق السعادة، والوصول إلى 

 (33الثروات.)

ات في رجل واحد. بالطبع، مثلما يشير الفارابي إلى عدم وجود مدينة فاضلة مثالية، يقول إنه من الصعب أن تكون هذه الصف 

إذا لم يتم العثور  ئد الجيد إلى حد ما يمكن أن يكون قائدًا يتمتع بخمس أو ست من هذه الصفات. ولكنلذا فهو يفترض أن القا

لم يتم العثور  على مثل هذا الرجل، فسيكون أفضل قائد تال هو الشخأ الذي تم تدريبه من قبل رجل آخر بهذه الصفات. وإذا

ن من هذه عدد قليل من األعضاء يمتلكون معًا أكبر عدد ممكعلى مثل هذا الرجل أيًضا، فعندئٍذ يكون هناك مجلس من 

هذا  -شكل عام بالصفات. وفي هذه الحالة، أحدهم هو الشخأ الذي يفهم احتياجات شعبه ويمكنه أيًضا فهم احتياجات الدولة 

لية فقى، وبعض ة العمإذا كان يمتلك الحكم -الرجل هو الحاكم. ويذكر الفارابي أن يمكن أيضا وجود رجل دولة غير فيلسوف 

 الجوانب العشوائية فقى من الموضوعات التي هي عالم الفيلسوف، يمكنه أيًضا تعزيز الحالة الفاضلة.

 الفارابي وجنوب اسيا:

عندما يتعلق األمر بالفكر السياسي في جنوب آسيا، نبدأ في رؤية أنه حتى عندما ال يتم ذكر اسمه، يظل تأثيره وتصوره 

ه في الفكر السياسي جزًءا من فكر جنوب آسيا على مر القرون. ومن ذلك مفاهيم وقيم الرجل المثالي، المفاهيمي ونهج

والمجتمع المثالي، والملك المثالي ومفهوم الحكم، حيث تكون أساساً لمفاهيم الملكية التي تم وصفها خالل فترة ما قبل الحداثة. 

هوت السياسي في مطلع القرن التاسع عشر في جنوب آسيا لألسئلة حول كان هناك بعض االهتمام مؤخًرا بكيفية تفسير الال

( وكان هناك اهتمام كبير بأفكار الملكية، والالهوت السياسي، والمفاهيم ذات الصلة، في 34العيش في ظل االستعمار. )

 جنوب آسيا لفترة أطول.

لنأخذ على سبيل المثال سلطنة دلهي المبكرة، حيث نجد نًصا بعنوان "قواعد الملوك ورفاهية األشخاص" كتبه فخري مدبير،  

(". كان من المفترض على األرجح تقديم مخطى للحكم. ويحدد امتيازات الملك 35أحد معاصري السلطان التوميش )

بالتالي فإن التسلسالت الهرمية والمعرفة مركزية في هذا الكتاب. ومسؤولياته، ومؤهالت ووظائف مختلف ضباط الدولة. و

                                                           

ة الدولية للسياسة فكرت بيرديسي ، "الفلسفة السياسية للفارابي ومنطق التكامل والتضامن في المنطقة الدولية ،" المجل  33

 .139-122(: 2019) 2، رقم  1واألمن المجلد. 
 

 (.2019انظر: شير علي ترين ، الدفاع عن محمد في الحداثة )نوتردام: مطبعة جامعة نوتردام ،  34 

(. انظر: 1964، الحضرررررررررارة اإلسررررررالميرررة في الهنرررد )نيويورك: مطبعرررة جرررامعرررة كولومبيرررا ،  إكرام محمرررد  35

http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00islamlinks/ikram/part1_07.html 
 

http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00islamlinks/ikram/part1_07.html
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يسرد العديد من كبار ضباط الدولة، وأهمهم الوزير. كما يصف الوظائف العادية للوزير: "إن الملوك يعرفون جيدًا كيف 

؛ لكن من اختصاص  يقودون الحمالت ويغزون البلدان ويعطون المكافآت ويتألقون فيها". التجمع أو في ساحة المعركة

الوزير جعل البالد مزدهرة، وتجميع الكنوز، ودعم المسؤولين، وطلب الحسابات، وترتيب جرد السلع في أماكن العمل، 

وإحصاء الخيول والجمال والبغال.، وغيرها من الحيوانات، لتجميع ودفع رواتب الجنود والحرفيين، إلرضاء الناس، ورعاية 

هم رواتب، ورعاية األرامل واأليتام، وإعالة المتعلمين وإدارة شؤون الشعب وتنظيم أعمال رجال التقوى والشهرة ومنح

 (36الدولة.)

(، يدور أكثر حول 1357-1285وهناك نأ سابق آخر، وهو فتاوى الجهنداري )أحكام عن الحكومة( لضياء الدين براني )

عن الطبقات الدنيا. وبالتالي فإن التعليم في منهجه هو للنخبة، وإبقاء النخبة منفصلة  -تأسيس التسلسالت الهرمية في المجتمع 

 ( تأثير الفارابي واضح هنا أيًضا. 37حيث أنهم يشغلون بعد ذلك مراكز الحكام والضباط.)

 لتي عفا عليها الزمنهناك قراءة لهذه الفترة التاريخية تقسم السلطان والعلماء بدقة شديدة في نوع من العلمنة بأثر رجعي وا

تى لو طور العلماء ح -لسلطنة دلهي. ربما يتم ذلك بنوايا حسنة، لكنه يتجاهل األسس المفاهيمية للملكية كما أوضحها الحكام 

ربطها بالملك الذي أيًضا براعتهم المؤسسية الخاصة. كما أنه يتجاهل األهمية المتزايدة للمؤسسات الصوفية والعالقة التي ت

 يرعى هذه المؤسسات.

صرررل إلى الفترة المغولية من أوائل القرن السرررادس عشرررر فصررراعدًا، نجد أفكاًرا متشرررابهة حول الملكية والتسرررلسرررل عندما ن

الهرمي. يمكن للمرء أن يجادل في أن سرررياسرررة صرررلح الكل، أو السرررالم مع الجميع، هي طريقة واحدة لتصرررور التعاون بين 

وهذه األفكار جزء من الفكر السرررررياسررررري المغولي منذ سرررررنواته  الوحدات المختلفة في المملكة، وكلها تعمل نحو هدف واحد.

األولى. تأمل كيف ظهر خواجة عبيد هللا، وهو شرررررريخ صرررررروفي نقشرررررربندي رفيع، في رواية حلم بابر التي أدت إلى نجاحاته 

يطلق السررياسررية. توفي عندما كان بابر صرربيا صررغيرا، ولكن في حياته، كان منخرطا بعمق في السررياسررة في عصررره، وكان 

عليه "صانع الملوك" في العالمين الديني والسياسي المترابطين. يأخذ بابر توجيهه الروحي وقبوله على أنه جزء من رغبته 

كما كتب أحد العلماء، "تمسررررررك بابر بنظرة صرررررروفية للعالم كان فيها التفاني والتقدير  -في أن يكون مؤقتًا الحاكم الروحي 

قًا بالشرعية السياسية التركية المغولية" بحيث كانت"دراسة سرديات األحالم في بابرنامه تسلى لألولياء مرتبًطا ارتباًطا وثي

الضوء على مدى تقاطع المصالح المقدسة والملكية في كثير من األحيان في البيئة التيمورية المتأخرة و "سردية الحلم تعني 

(  يشررير المؤرخ المغولي راشرربروك ويليامز إلى 38سررياسررية".)أن السررلطة المقدسررة كانت جانبًا مهًما من جوانب الشرررعية ال

حيث تمتلك ثماني صررفات أسرراسررية: "حكم نبيل، وطموح نبيل، وفن االنتصررار، وفن الحكم،  -مؤسررس سرراللة عظيمة  -بابر 

 (39وفن إضفاء الرخاء على شعبه، وموهبة حكم شعب هللا بشكل معتدل، والقدرة على كسب قلب جنوده وحب العدل".)

سل المغولي التيموري، وكان يؤمن بتفوق الحاكم والحق  سه جزئيًا على أنه قادم من الن رأى بابر، أول إمبراطور مغولي، نف

الحكم. كما يقول يعقوب بنغش، ولكن لم يسررررتطع فهم سررررلوك البنغاليين الذين ينصرررربون أي شررررخأ قتل حاكًما الوراثي في 

 لفاء. "( أعظم من الخ40واغتصب العرش ملكاً عليهم)

لكن لعل أوضح شرح لهذه العظمة يأتي من أبي الفضل في عهد اإلمبراطور أكبر. وكما يقول في "عين أكبري"، فإن الملك 

( أطلق المؤرخ على 41"شررعاع من الشررمس، منير الكون ووعاء كل الفضررائل" وسرريتواصررل هللا مع الملك دون أي وسرريى. )

ا أبو 42هي أن اإلمبراطور كامل في سرررريادته)الفكرة  -بالط همايون الرسررررمي لقب ظل هللا  (،  وهو مفهوم اسررررتخدمه أيضررررً

                                                           

 جع نفسه.المر  36

 المرجع نفسه. 37 

امعي للدراسررات هنري بريل ، "قراءة أحالم بابر: التدين والملكية في وسررى وجنوب آسرريا الحديث المبكر" ، المجلد الج  38

 12-1(: 2019)ربيع  7اإلنسانية. 

39 N. Jayapalan ،History of India: From 1206 to 1773 (New Delhi: Atlantic Publishers ،

 المعرفات(..(2001

. 2015مارس  30يعقوب خان بنغش ، "نظرية المسلمين الهندية للملكية" ، األخبار ،   40

kingship-theory-muslim-indian-https://www.thenews.com.pk/tns/detail/556019 

أبو الفضل عين أكبري. انظر:   41

http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00litlinks/abulfazl/ain 1 1 00.html 

42 Bangash   ،“Indian Muslim theory of kingship” 

https://www.thenews.com.pk/tns/detail/556019-indian-muslim-theory-kingship
http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00litlinks/abulfazl/ain%201%201%2000.html
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( أبو الفيض، شررررقيق أبو الفضررررل، ذهب به األمر أن  يقول: "على الرغم من أن 43الفضررررل ألكبر مراًرا وتكراًرا من قبل.)

(" كما يحتج أظفر معين، 44)الملوك هم ظل هللا على األرض، إال أنهم انبثاق نور هللا. فكيف يمكن إذن أن يوصرررفوا بالظل؟

أعلن اإلمبراطور أكبر نفسررررررره أكثر الكائنات قداسرررررررة على وجه األرض، حيث جعل سررررررلطته دينية على غرار مشرررررررايخ 

 (45الصوفية.)

سون تقريبًا، وكثيرا ما علق مؤرخو الفن المغولي على الرمزية في اللوحات المغولية التي تظهر األباطرة على أنهم مقد

ر ككائن أسمى، ر والليل والوقت، إن مفهوم الملكية الذي يتم تطويره على هذا النحو هو مفهوم اإلمبراطويتحكمون بالنها

رأكثر قابلية للفهم في وقربه من هللا و الحقيقة، ويستمد الرشد من هللا . يصبح الدين اإللهي الذي أوجده جالل الدين محمد أكب

 اطوركما هي ممارسات المغول األخرى مثل دارشان والسجود لإلمبر -هذا الصدد باعتبارها عبادة شخأ اإلمبراطور

يؤكد أبو الفضرررل على العناصرررر اإللهية في الملك بالكلمات التالية: "الملوك نور من عند هللا، وشرررعاع من الشرررمس، ومنور 

سميها اللغة الحديثة   سان النور ا ( farr-i izidi الكون، وحجة كتاب الكمال، ووعاء كل الفضائل. ت إللهي(، وأطلق عليها ل

الهالة السررامية(. ينقلها هللا إلى الملوك دون وسرريى من أحد، والرجال بحضرروره،  ( kiyan-i-khuraالعصررور القديمة اسررم 

ويتابع قائالً إن ملوك المغول لديهم الصفات التالية: "حب أبوي للرعية،  (46ينحني بجبهة التسبيح نحو أرضية الخضوع".)

ن في حب الملك والخالفات الطائفية ال تثير غبار الفتنة. وبحكمته سرريفهم الملك روح العصررر ويشرركل خططه اآلالف يتنعمو

 (47وفقًا لذلك... قلب كبير... ثقة متزايدة في هللا يوميًا ... الدعاء و اإلخالص". )

يمكن أن يكون أنانيًا  كتابته أن الملكأوجه التشابه مع الفارابي ال لبس فيها، يشرح أبو الفضل أيًضا مفهوم الملكية من خالل 

عدة الناس، وسيقدم إن سلوكهم ومواقفهم هي التي تميزهم. سيستخدم الملك الحقيقي موارده ومؤسساته لمسا -أو ملكاً حقيقيًا 

ن يغير لحقيقي أاالملك األناني مصلحته الخاصة في ذهنه. أفعال الملك الحقيقي إلهية ويجب أن يقبلها الشعب. يمكن للملك 

 دة.العادات، ويمكنه أن يفعل ذلك ألنه ملهم من هللا. يعامل الناس بالمساواة بغض النظر عن الدين أو العقي

هم. كان يدعي الملكية المقدسررة، والحكم اإللهي، جزء من أوصرراف المغول الذاتية وجزء من الطريقة التي يصررفهم بها حاشرريت

ا أنه مجدد األلف الثاني فصررررل الدين عن ومن الواضررررح أنه ال ي -مجدد اإلسررررالم في األلفية الثانية  - أكبر في عصررررره أيضررررً

سة. ملكيته قائمة على ادعاءاته بأنه المسيح  سيا ًضا ألقاباً مع -ال شائعة االثنان ال ينفصالن. يمتلك أكبر أي لناً عنها وهي غير 

سيادة والموجهة ا أسفرت ملكيته السامية ذات الإلى حد ما لإلمام والمجتهد في عصره  كجزء من المراسم اإلمبراطورية، كم

ا. يعطي هذا المزج بين القوة الروحية والزمنية بعض المصررررداقية  إلهيًا عن تقارير حول محاولته إلقاء الخطبة بنفسرررره أيضررررً

 ال تختلف قيادته السياسية عن قيادته الدينية. -لفكرة أن الحاكم المثالي ملهم من هللا أيًضا

ن أنه بعد كل شيء كانت هذه فترة "الملكية المقدسة والقداسة الكاريزمية" التي استولى عليها هؤالء الملوك يقول أظفر معي

 (48المسلمون الذين "وضعوا مخططات القداسة وحتى األلوهية، مدعومة بفقه العلماء وتستلهم ممارسات القديسين".)

كم المثالي ية التي حدثت، ليس من المسرررررتبعد أن يكون الحاخالل الفترة االسرررررتعمارية التي تلت ذلك، والتغيرات السرررررياسررررر

الة المثالية والمجتمع المثالي خطابين مهمين، حيث يمكن للمرء أن يجد الفارابي مرة أخرى.  وفي حالة شرررررربيهة، فإن الح

ة الرفاهية دولللمدينة النبوية تم رفعها في السررررررنوات األخيرة نموذجاً في باكسررررررتان. كان مفهومها حتى اآلن من منظور 

التي يمكن التمتع بها  اإلسررالمية، وبالتالي يمكن اكتسرراب الكثير من الفهم األوسررع لألهداف المشررتركة والتعليم والقيادة الجيدة

 لجعل هذا المفهوم أشمل في عالم اليوم. هذا هو ما منحه الفارابي إذن لجنوب آسيا.

                                                           

إكرام الحضارة اإلسالمية في الهند. انظر:  43 

http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00islamlinks/ikram/part2 11.html 

Bangash  44  ،“Indian Muslim theory of kingship” 

 (.2012أظفر معين، الملكية المقدسة والقداسة في اإلسالم )نيويورك: مطبعة جامعة كولومبيا ،    45

أبو الفضل عين أكبري. انظر:  46  

http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00litlinks/abulfazl/ain1100.html 
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 ملك األلفية.، عينم  48

http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00islamlinks/ikram/part2%2011.html
http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00litlinks/abulfazl/ain1100.html
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 د. معز حسن

 كراتشي ,أستاذ مساعد، بمعهد إدارة األعمال 
)mhasan@iba.edu.pk( 

حصل الدكتور معز حسن على درجتي الماجستير والدكتوراه في تاريخ وفلسفة العلوم  مقدمة:

أكمل بكالوريوس العلوم )مع مرتبة   كزميل من جامعة نوتردام )الواليات المتحدة األمريكية(.

، وأكمل الدراسات العليا في الفلسفة والعلوم اإلسالمية في LUMSالشرف( بامتياز من جامعة  

درس الدكتور حسن أيًضا المناهج الدراسية الكاملة للعلوم اإلسالمية التقليدية   جامعة ماكجيل.

من اهتماماته األكاديمية   لعربية الباكستانية.وتخرج بدرجة "العالمية" التي تمنحها وفاق المدارس ا

ألقى محاضرات  تقاطع اإلسالم مع الفلسفة والعلم، ونشرت أعماله في المجلة األمريكية للفيزياء.

مكثفة حول اإلسالم والعلوم في جامعات رائدة في جميع أنحاء باكستان والواليات المتحدة وكندا، 

ن آن أربور وجامعة ماكجيل وجامعة والية أوهايو وجامعة نوتردام وغيرها. يعمل منها جامعة برينستون وجامعة ميشيغا

حاليًا أستاذاً مساعداً في قسم العلوم االجتماعية والفنون الحرة في معهد إدارة األعمال، حيث يعمل أيًضا منسقاَ لبرنامج اللغات 

 األجنبية.
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 معز حسن

 اإلسالميالفارابي وتاريخ الفلك 

 مقدمة:

م ( لعلم الفلك، وتحديداً آرائه حول المبادئ األولى ٩٥٠ - ٨٧٠تقدم هذه المقالة لمحة موجزة عن رؤية أبي نصر الفارابي ) 

 .لوملعلم الفلك، وحول العالقة بين علم الفلك وعلم التنجيم، كما عبر عنه، في كتاب  إحصاء الع

الفارابي، وألسررباب جلية، التعريج على بعض التعليقات حول أهمية دراسررة تاريخ علم الفلك من المفيد قبل االنتقال إلى آراء 

يمكن للمرء أن يدرك بسهولة مزايا دراسة التاريخ، على سبيل المثال، تخصصات   اإلسالمي / العربي في سياقنا المعاصر.

ذات طبيعة أسرراسررية حيث تسررتمر المفاهيم  السررابقة  الميتافيزيقيا واألخالق والفلسررفة السررياسررية، حيث يعالج كل منها أسررئلة

بطريقة تراتبية. على النقيض من ذلك، قد يظهر تاريخ علم الفلك، وتحديداً تاريخ علم الفلك في العصررررررور الوسررررررطى، الذي 

ا بالنسررررربة للبعض، قد يثير هذمجرد خرافات، درس الكون المتمركز حول األرض، على أنه قصرررررة علم عفا عليه الزمن أو 

 مخاوفهم بشأن قيمة دراسة تاريخ علم الفلك اإلسالمي.

أن الوضع مخالف تماًما.  كان علم الفلك من بين العلوم التي حصل عليها العرب من  مؤرخو العلومولكن قد يرى فالسفة أو 

ن المشرررررركالت البحثية اإلغريق، فهو بالتأكيد أحد أكثر العلوم أهمية، ويوفر مجااًل رائعًا وخصرررررربًا للبحث، ويقدم مجموعة م

 المثيرة، والتي يتم تسليى الضوء على بعضها أدناه..

 أهمية دراسة تاريخ الفلك اإلسالمي / العربي:

أوالً، هناك نقطة نقاش مهمة تتعلق بالموضررع النسرربي لعلم الفلك )والرياضرريات بشرركل عام( ضررمن الطيف األكبر والتسررلسررل 

التحديد، كيف تُقارن اسرررتنتاجات علم الفلك باسرررتنتاجات الميتافيزيقا والفلسرررفة الطبيعية / الهرمي للعلوم الفلسرررفية. على وجه 

الفيزياء؟ بطرق مختلفة وضرررع كل من أفالطون وأرسرررطو، الميتافيزيقا والالهوت في القمة باإلضرررافة إلى الرياضررريات. في 

والذي يمكن القول أنه الشرررخصرررية   -التقليدي خطوة مهمة، تحدى بطليموس )من القرن الثاني الميالدي( التسرررلسرررل الهرمي 

، ووضررع الرياضرريات )وعلم الفلك( في قمة الصرررح الفلسررفي، -األكثر تأثيًرا في علم الفلك في العصررور الوسررطى والقديمة 

معرفة، ألن فوق كل من الميتافيزيقا وعلم الفلك والفيزياء. لقد ادعى أن الفيزياء والميتافيزيقا أقرب إلى التخمين منها إلى ال

أشرررياء الفيزياء تتغير دائًما وبالتالي هي غير مسرررتقرة، في حين أن كائنات الميتافيزيقيا غير مرئية وال يمكن إدراكها. ورأى 

أن عناصرررررر علم الفلك فقى هي التي تتمتع بالثبات وإمكانية الوصرررررول، وبالتالي فهي مؤهلة للحصرررررول على معرفة مؤكدة. 

سرررالمي، مما أثار العديد من المناقشرررات حول تحديد القيمة النسررربية للمعرفة الرياضرررية مقارنة اسرررتمر الجدل في الوسرررى اإل

 بأنواع المعرفة األخرى.

ثانيًا، على الرغم من وجود تداخل كبير في الموضوع بين علم الفلك والفلسفة الطبيعية، إال أنه كانت هناك محاوالت مختلفة 

ية تعامل كل منهما مع الموضرررررروع. تم توجبه علم الفلك للتركيز على الجوانب وتبعية لرسررررررم تمييز منهجي من حيث كيف

الخارجية والكمية لألجسررررام إلى حد كبير، بينما تم تخصرررريأ الفلسررررفة الطبيعية للتحقيق في طبيعتها وغيرها من السررررمات 

والتي اسرررتمرت بشررركل جيد في  النوعية. كفل ذلك اسرررتمرار النقاشرررات الحية بين علماء الرياضررريات والفيزياء / الفالسرررفة،

العصررر اإلسررالمي، وأثارت أسررئلة مهمة حول نظرية المعرفة ومتطلبات المجاالت والمبادئ وأسرراليب البحث المختلفة. في 

 نهاية المطاف، الذي ظل على المحك هو قضايا السالمة اإلقليمية والحدود التأديبية / االستقالل الذاتي.

لم الفلك بعلم التنجيم. وهو جزء رئيسرررري من قصررررة علم الفلك اإلسررررالمي / العربي يتمثل مجال ثالث مهم يتعلق بصررررالت ع

بالتحديد في كيفية سعي علم الفلك إلى تخليأ نفسه من علم التنجيم، بدافع جزئي من االعتبارات العلمية والفلسفية والدينية. 

م الحياة"، والذي ركز على الجوانب الخارجية لألجرام أدى في النهاية إلى إعادة صياغة علم الفلك إلى علم مميز يسمى "عل

السماوية، مثل حركاتها ومواقعها وكيفية حسابها باستخدام النماذج الرياضية، مع اهتمام التخصصات األخرى بالتكهن حول 

والت إلعادة وضع ميزاتها النوعية. و من أجل التأكد من أن علم الفلك ال يتحدى المذاهب اإلسالمية بشكل مباشر، بذلت محا

علم الفلك في نظام رياضررري صرررارم، من خالل فصرررل دعائمه عن التخصرررصرررات األخرى وجعله محايدًا ميتافيزيقيًا بشررركل 

 متزايد.

يرتبى أحد مجاالت البحث الرئيسية الرابعة بالقيمة الدينية لعلم الفلك، والتي يشار إليها عموًما باسم "علم الفلك في خدمة 

يمكن رؤيتها بسهولة من زاوية أخرى مثل "اإلسالم في خدمة علم الفلك". قدم علم الفلك للمسلمين جداول اإلسالم"، والتي 
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وتقنيات شاملة لتحديد أوقات الصالة، وتحديد القبلة، وحساب بدء وانتهاء األشهر القمرية اإلسالمية، وال سيما شهر رمضان. 

موعة من المشكالت الحسابية المثيرة لالهتمام لحلها، ومن خالل إتاحة وهكذا، خدم اإلسالم علماء الفلك من خالل توفير مج

مساحة لعلم الفلك في المؤسسات الدينية الدائمة، منحهم درجة من الشرعية االجتماعية، في النهاية، أدى ذلك إلى إدخال علم 

عمل ابن الشاطر، على سبيل المثال،  الفلك في مناهج العديد من المدارس، وإنشاء ساعة أو مؤقت في المساجد الكبيرة. فقد

مؤقِّّتا في الجامع األموي بدمشق وقام ببناء ساعة شمسية لمئذنته. في النهاية، أتاح إدراج المعرفة الفلكية داخل المؤسسات 

 الدينية مزيدًا من االعتراف العام واإليجابي بدور العلوم الفلكية في المجتمع.

رات الغنية والتقنية والحاسوبية في علم الفلك اإلسالمي. أدرك علماء الفلك اإلسالميون، يتعلق المجال الخامس بفهم االبتكا

في وقت مبكر جدًا، أخطاء علم الفلك البطلمي، والتي كان أكثرها إدانة هو انتهاكه للمبدأ القديم القائل بأن األجرام السماوية 

ى اقتراح نماذج بديلة غير بطلمية من قبل العديد من علماء يجب أن تتابع بحركة دائرية موحدة حول مركزها. أدى ذلك إل

الفلك اإلسالميين، الذين سعوا إلى استبدال النماذج البطلمية المشبوهة وغير النظامية بنماذجهم. أدت هذه الحركة إلصالح 

راع العديد من النظريات الرياضية علم الفلك البطلمي إلى إنشاء العديد من النماذج المتطورة والصارمة تقنيًا، باإلضافة إلى اخت

(، والتي، بدورها، اقترضها علماء الفلك في عصر النهضة،   Urdī lemmaالمبتكرة )مثل ثنائية أو مزدوجة الطوسي  و'

 بما في ذلك كوبرنيكوس.

اإلسالمية إلى الغرب الالتيني. هذا يقودنا إلى النقطة األخيرة: مسألة االنتقال بين الثقافات، وقصة انتقال المعرفة الفلكية 

كشفت األبحاث في العقود القليلة الماضية عن العديد من أوجه التشابه بين علم الفلك اإلسالمي وعصر النهضة على المستويين 

الثقافات التقني والمفاهيمي، والتي تعني، جنبًا إلى جنب مع العوامل السياقية، أن السؤال لم يعد هو ما إذا كان هذا التأثر بين 

قد حدث أم ال، بل باألحرى كيف حدث ذلك. سيتطلب هذا مزيدًا من البحث في رسم خرائى دقيقة لتلك المسارات المباشرة 

 وغير المباشرة التي من خاللها وصلت النماذج التي ابتكرها علماء الفلك اإلسالميون إلى علماء عصر النهضة.

وذلك على  -اإلسرررررالمي مجااًل ثريًا للغاية من االسرررررتقصررررراء، ويطالب ببحث تأملي وهكذا، يُقدم إلى طالب تاريخ علم الفلك 

 جبهات متعددة، بدًءا من التقنية والرياضية والفلسفية إلى التاريخية والسياقية والمتعددة الثقافات.

 مفهوم الفلك عند الفارابي:

ية الفارابي لعلم الفلك، كما استخلصت من كتابه " في الجزء المتبقي من هذا البحث، أضع في اعتباري ثالثة جوانب من رؤ

إحصاء العلوم"، العالقة بين علم الفلك وعلم التنجيم، وموضوع علم الفلك، والعالقة بين علم الفلك والفيزياء. سأعتمد بشكل 

بكثير مما يمكن تحقيقه كبير على دراسة داميان يانوس الهائلة لعلم الفلك للفارابي، والتي تستكشف هذه القضايا بتفصيل أكبر 

 هنا، ودراسة جميل رجب لتذكية أوسي، وأعطي بعض المالحظات السياقية لتحديد موقع مساهمات آلفارابي.

 العالقة بين علم الفلك وعلم التنجيم: 

النجوم اشتهر بطليموس بتأليفه المجسطي، والذي كان عبارة عن أطروحة فلكية بلغة يونانية من القرن الثاني حول حركات 

ومسارات الكواكب، وأثبت الحقًا أنه أحد أكثر النصوص العلمية تأثيًرا في عصره، حيث تم تقديس نموذج مركزية األرض 

عام. ولعل كتابه األقل شررررهرة  تيترابيبلوس، على الرغم من األهمية المماثلة، وهو  1200في الكون الذي سرررريُقبل ألكثر من 

سررة علم التنجيم، والذي أيد فيه علم التنجيم تماًما. يظهر جانب مثير لالهتمام للعمليات عمل كتبه بطليموس عن فلسررفة وممار

المعقدة التي تم من خاللها تخصيأ علم الفلك اليوناني في الوسى اإلسالمي في شكل تقدير للتقليد الرياضي الفلكي الخاص 

يبلوس وهو تقييم يمكن رؤيته حتى لدى شخصية مبكرة مثل بالمجسطي، ولكن تقييًما نقديًا للتقليد الفلكي المرتبى بـررررررر تيتراب

 الفارابي.

كما يوضرررح جانوس، فإن تصرررور الفارابي لعلم التنجيم يظهر اتجاهين. فمن ناحية ينتقد بشررردة أشررركاالً معينة من علم التنجيم 

فعلى سررربيل المثال، يعتبر ويرفض المسررراعي الفلكية، فهو يرفض أي نوع من التنبؤات القائمة على النجوم حول المسرررتقبل، 

محاوالت التنبؤ بوفاة الملوك وغيرهم من الشخصيات المرموقة من مواقع النجوم والكواكب "خالية من أي شرعية علمية" 

وتسررررررتند إلى "تفكير تناظري معيب"، فبهذا اإلتجاه ومن خالل تقييماته النقدية لعلم التنجيم يكون قد ابتعد بشرررررركل كبير عن 

 ليونانيين، وخاصة بطليموس.علماء الفلك ا

ومع ذلك، لم يذهب الفارابي إلى حد الفصل التام بين علم الفلك وعلم التنجيم. استخدم في تصنيفه للعلوم "علم النجوم" لإلشارة 

مل، إلى علم الفلك بأوسع معانيه. األهم من ذلك، أنه صنف كال من الرياضيات وعلم الفلك وعلم التنجيم في ظل هذا النظام الشا
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مستشهدا بميزة مشتركة لكال المجالين، وهي القدرة على التنبؤ باألحداث المستقبلية، سواء كانت أحداثًا سماوية أو تلك التي 

تحدث على األرض. وهكذا، يكشف تصنيفه أن الفارابي لم يتصور الفصل التام والكامل بين علم الفلك وعلم التنجيم. الحقًا، 

)من القرن الحادي عشر الميالدي(، سيصوك مثل هذا الفصل الكامل، ويفعل ذلك، رين، هو ابن سينا أحد خلفاء الفارابي المؤث

كما يوثق جميل رجب، باستبدال علم النجوم بعلم الحياة. كمصطلح عام للتخصأ، ونبذ علم التنجيم تماًما من علم الفلك 

 الجديد المعاد صياغته.

صنيف الفارابي  سه، يُظهر ت ضًحا ومهًما بين علم التنجيم وعلم الفلك الرياضي على المستوى في الوقت نف فصاًل كامالً ووا

االصرطالحي والمفاهيمي والعملي. في إحصراء العلوم، اسرتخدم "علم أحكام النجوم" لإلشرارة إلى علم التنجيم، بينما اسرتخدم 

ك الريرراضرررررري، وبررالتررالي قررام بتمييز علم النجوم التعليمي )علم ريرراضرررررريررات النجوم( في وصررررررف علم التنجيم و علم الفلرر

المصطلحات. لقد حاف  على فصل مفاهيمي بينهما من خالل التأكيد، كما يوضح يانوس أن علم التنجيم يركز على "عالمات 

ومؤشررررات الكواكب التي يمكن أن تكشرررف عن وجود أحداث في الماضررري والحاضرررر والمسرررتقبل"، بينما يبحث علم الفلك 

الخارجية لألجرام السررماوية، خاصررة تلك المتعلقة باألرقام والقياسررات، مثل األحجام والمسررافات  الرياضرري في "الخصررائأ

وحركات الكواكب." وبالمثل، فهم القيمة العملية لكٍلّ منهما بشكل مختلف: يستمد علم التنجيم منفعته عن طريق الكشف عن 

 نبؤ بحركة وموقع النجوم والكواكب.األحداث على األرض، بينما يوفر علم الفلك الرياضي نماذج للت

باختصار، يبتعد الفارابي بشكل ملحوظ عن بطليموس من خالل تقييماته النقدية لعلم التنجيم، ويساهم بشكل حاسم في التمييز 

بين علم التنجيم وعلم الفلك الرياضي. ومع ذلك، من خالل جمع كٍلّ من علم التنجيم وعلم الفلك الرياضي تحت مظلة علم 

وممارسي الحياة لنجوم، لم يتصور أن يخرج علم الفلك تماًما من علم التنجيم بالطريقة التي نفذها الحقًا شخأ مثل ابن سينا ا

 في علم النجوم في القرن الثالث عشر.

 المادة وعالقة علم الفلك مع التخصصات األخرى:

لفلك بأوسرررع معانيه ويفهمه ليشرررمل علم التنجيم وعلم الفلك كما ذكرنا سرررابقًا، يسرررتخدم الفارابي علم النجوم ليشرررير إلى علم ا

الرياضي. في كتابه "إحصاء العلوم" قّسم أيًضا موضوع علم الفلك الرياضي إلى ثالثة أجزاء. يقدم داميان جانوس ملخًصا 

شكالها ومواقعها وأحجامها، سماوية، مثل أ كما يضع األرض في  موجًزا: يتناول الجزء األول الجوانب الخارجية لألجرام ال

مركز الكون. يتناول الجزء الثاني الحركات السررررماوية، بما في ذلك الحركة العامة المشررررتركة بين جميع األجرام السررررماوية 

 والحركة الخاصة للكواكب. أخيًرا، يدرس الجزء الثالث تكوين األرض، ويتناول الموضوعات المتعلقة بجغرافيتها ومناخها.

للعلومتصنيف الفارابي   

 علوم الرياضيات علوم المنطق علوم اللغة
علوم الفيزياء 

 والميتفزيقا

 العلوم السياسية

 و القانونية

 و الالهوتية

 علم المفردات  .1

 علم التراكيب .2

 قواعد المفردات .3

 قواعد التراكيب .4

 قواعد الصياغة .5

 التجويد والتالوة .6

قواعد الشعر  .7

 الصحيحة

 

 

 التصانيف .1

 الفرضيات .2

القياس  .3

 المنطقي

 البيان .4

 الجدل .5

 السفسطائية .6

 البالغة .7

 الشاعرية .8

 الحساب .1

 الهندسة .2

 البصريات .3

 علم النجوم  .4

I. التنجيم 

II. علم الفلك الرياضي 

أشكال األجرام السماوية  .أ

 و أحجامها ومسافاتها 

حركات األجرام  .ب

 السماوية 

األرض وخصائصها  .ج

 الجغرافية و المناخية

 الموسيقى .5

 علم األوزان .6

 الميكانيك .7

 

 

فلسفة  .1

 الطبيعة

الميتافزيق .2

 يا

 

 علم السياسة .1

 علم الفقه .2
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أوالً، يمثل إدراج بعض السمات الجغرافية والمناخية لألرض كموضوع دراسي   نقطتان يجب أن نالحظهما بشكل خاص:

متميز ضمن علم الفلك تطوًرا جديدًا. فمن المؤكد أن هذا التضمين ال يمثل خروًجا جذريًا عن التقليد اليوناني، ألن بطليموس 

ت تكوين األرض، ومع ذلك فقد خصرررأ مسررراحة في كتابه المجسرررطي )تحديدًا، في الجزء الثاني( للنظر في بعض مشررركال

نوقشررررت مثل هذه المشرررراكل ضررررمن قائمة من الموضرررروعات األخرى ولم يتم تصررررورها أو تقديمها بوعي على أنها تشرررركل 

لدى الفارابي، نرى شرررريئًا جديدًا، ألنه يقوم بمحاولة واعية ومتعمدة لوضررررع المشرررراكل المتعلقة بتكوين موضرررروعاً مسررررتقالً. 

عالوة على ذلك، يوسرررع نطاق مشررراكلها لتشرررمل مواضررريع لم يتم تناولها بشررركل مباشرررر من قبل.  األرض في تبويب مسرررتقل،

م(، 1274اتبعت أعمال الحياة الالحقة هذه الهرمية. ربما كان األهم هي األطروحة الفلكية الهائلة التي صررررراغها الطوسررررري )

منها لدراسررررررة تكوين األرض وموضرررررروعاتها. تذكرة في علم الحياة، وتتألف من أربعة كتب، تم تخصرررررريأ الكتاب الثالث 

المتعلقة بجغرافيتها ومناخها. بشرركل عام، يكشررف هذا التطور عن شررعور بالثقة والوضرروح لدى علماء الفلك اإلسررالميين في 

 إعادة صياغة النظام بأنفسهم.

ال يجعل علم الفلك فرًعا من  ثانًيا، على الرغم من أن الفارابي يجعل األجرام السررررررماوية موضرررررروًعا لعلم الفلك، فإنه بذلك

الفلسفة الطبيعية )أو الفيزياء(. سيكون هذا واضًحا بالفعل من خالل النظر في تصنيفه للعلوم حيث يقع علم الفلك بين العلوم 

ك الرياضررية، وبالتالي يتم فصررله بوضرروح عن العلوم الفيزيائية والفلسررفية. وتجدر اإلشررارة هنا إلى أن الفارابي يرى علم الفل

على أنه علم يدرس الجوانب الخارجية لألجرام السررررررماوية من حيث أشرررررركالها وأحجامها ومواقعها ومسررررررافاتها وحركاتها. 

وبالتالي، فإن السمات النوعية إلى حد كبير لألجسام المتعلقة بموادها وطبيعتها وخصائصها الجوهرية هي خارج نطاق علم 

من كتابه اإلحصررررراء، سررررريتم التحقيق في إطار منهج الفلسرررررفة الطبيعية. بهذه الفلك، وكما يشرررررير الفارابي في أماكن أخرى 

الطريقة، يتم التمييز بين علم الفلك والفلسرررفة الطبيعية، على الرغم من تشررراركهما في موضررروع مشرررترك، من حيث الطريقة 

عن الفارابي، بالحاجة إلى تجنب التي يتعامالن بها معه. تكمن أهمية هذه الخطوة في أنها تُظهر اهتماًما واضررررررًحا، نيابة 

 الخلى غير الضروري بين كال المجالين والحفاظ على شعور بالحدود التأديبية والنزاهة.

أثناء رسم هذا التمييز المنهجي، ال ينبغي أن يُنظر مرة أخرى إلى الفارابي على أنه كسر بعض األسس الجديدة، ألنه كما 

وطها الرئيسية، على األقل إلى التقليد التعريفي في العصور القديمة المتأخرة، وال يوضح يانوس، يمكن إرجاع الفكرة في خط

وبدالً من ذلك، تكمن مساهمة الفارابي في االستيالء على موقع  سيما اليونانيون األفالطونيون المحدثون، مثل سيمبليسيوس.

قائم بين مجموعة من اآلراء المتنافسة، وصياغتها بشكل كامل أكثر من أي من أسالفه اإلسالميين، ومنحها إحساًسا باالستقرار 

استمر هذا الموقف األساسي والوظيفة من خالل دمجها بالكامل عبر مخططه التصنيفي، في النسيج األكبر للمعرفة نفسها. 

للتمييز المنهجي عبر األجيال المتعاقبة، حتى مع تنقيح التفاصيل باستمرار، ليتم تقديسها في نهاية المطاف كتذكرة الطوسي، 

وبالتالي أصبح الدعامة األساسية في تقليد الحياة الالحق. كتب الباحث في علم الفلك لدى الطوسي، جميل رجب عن هذا 

يخلأ إلى االستنتاج التالي: "هكذا كان على علم الحياة أن يفحأ المظاهر الخارجية لألجسام البسيطة، في حين التطور، و

، والذي تم اعتباره جزًءا من مجموعة الفلسفة الفيزيائية أو De Caeloأن ذلك كان لـ السماء و العالم  ]أي تقليد أرسطو 

 الطبيعية[ للتحقيق في طبيعتها الجوهرية."

المهم أن نالح  أنه على الرغم من أن الفارابي تصور فصاًل صارًما بين علم الفلك والفلسفة الطبيعية )من حيث التمييز من 

في الطريقة التي يقتربون بها من األجسام(، إال أنه لم يكن مستعدًا لالستغناء عن الفلسفة الطبيعية تماًما. كما يوضح يانوس، 

تاب الموسرررررريقى، اعتبر الفارابي اإلدراك الحسرررررري والمالحظات التجريبية والخبرة والتقنيات باالعتماد على التعليقات في ك

ا أن هذه األدوات مجتمعة لن تكون كافية لحل جميع  الرياضرررية سرررمات مهمة للطريقة الفلكية. ومع ذلك، رأى الفارابي أيضرررً

ا اسرررتعارة بعض المبادئ الفيزيائية من الفلسرررفة الطبيعية من أجل تفسرررير  مشررراكل علم الفلك. بل يجب على علماء الفلك أيضرررً

وجهة نظر كان  -الحركات السرررماوية وأسررربابها بشررركل كامل. ربما األكثر أهمية كان مبدأ أن األرض ثابتة في مركز الكون 

لسررفة على علم الفلك أن يفترضررها، حسررب رأي الفارابي، إلطالق مشررروع صررنع النموذج، والذي تم إثباته في النهاية في الف

الطبيعية . بشكل عام، كان هذا يعني أن علم الفلك يعتمد على علم آخر في بعض مبادئه الرئيسية على األقل، وبالتالي لم يكن 

مرة أخرى، لم يكن موقف الفارابي شيئًا جديدًا تماًما، وذلك ألنه اعتمد على مناقشات قديمة نظاًما مستقالً تماًما ومكتفيًا بذاته.

إلى بطليموس وأرسطو نفسه. ومن المثير لالهتمام أن هذا الموقف لم يمر دون منازع في الوسى اإلسالمي. متأخرة امتدت 

قد يقدم علماء مهمون مثل البيروني )القرن الحادي عشررررررر( والحقًا علي القوشررررررجي )القرن الخامس عشررررررر(، حجًجا قوية 

 ى أنه يتمتع باالنضباط الذاتي.لتحرير علم الفلك من اعتماده على الفلسفة الطبيعية وتصوره عل
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 خاتمة:

يكفي هذا العرض الموجز إلثبات أنه على الرغم من أن الفارابي ال يعتبر بشرركل عام شررخصررية رئيسررية في تاريخ علم الفلك 

ض )أو حتى علم الفلك اإلسررالمي(، إال أن دراسررة آرائه في علم الفلك ال تقدر بثمن، ألنها تسرراهم في فهمنا كيفية حصررول بع

التطورات الرئيسررية وأسررباب التي تم الكشررف عنها في علم الفلك: اسررتبعاد علم التنجيم، وإدراج تكوين األرض وخصررائصررها 

المناخية والجغرافية كفرع من علم الفلك ؛ التمييز المنهجي بين علم الفلك والفلسرررررفة الطبيعية، ووجهات النظر المتضررررراربة 

صصات األخرى. وبناًء على ذلك، يصبح من المهم إعادة وضع الفارابي في سياق حول مسألة استقالل علم الفلك عن التخ

تاريخ علم الفلك كشررررخصررررية ذات وجهات نظر ذات أهمية عالمية، ال سرررريما بالنسرررربة للمهتمين بفهم الفصررررل الحاسررررم لكيفية 

 تخصيأ علم الفلك اليوناني وإعادة صياغته في الوسى اإلسالمي.

 المراجع:

  1996. إصدار علي بو ملحم. بيروت: دار ومكتبة الهالل،  . كتاب احصاء العلومنصرالفارابي، أبو. 

 ( .الفارابي في منهج علم الفلك". العلوم المبكرة والطب 2010يانوس، داميان" .)265-237 (:3) 15. 

 ( .نيويور1993رجب، جميل .)ك: (. مذكرات نصررررير الدين الطوسرررري  في علم الفلك )التذكرة في علم الحياةSpringer-

Verlag. 
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 أنمول ياسمين أحمد

 كلية فورمان كريستيان، الهور

 

تدّرس أنمول ياسرررمين أحمد الفكر السرررياسررري في كلية فورمان كريسرررتيان والدراسرررات الثقافية في  مقدمة:

الكلية الوطنية للفنون. تهتم أبحاثها باألنثروبولوجيا الفلسررررررفية وأنثروبولوجيا الدولة والنظرية االجتماعية 

السررياسررية من كلية فورمان حصررلت على ماجسررتير في العلوم  ولها اهتمام كبير بنظرية ما بعد االسررتعمار.

 في بودابست.  كريستيان، وماجستير في الدراسات القومية من جامعة أوروبا الوسطى

، ومسرررررراعد باحث للدكتورة ماريا كوفاكس في جامعة أوربا االكتفسررررررت((عملت كمحرر مسرررررراعد في 

الوسررررطى، وباحثة طالبية في مكتبة الكونجرس )واشررررنطن، الواليات المتحدة األمريكية( وعضررررو فريق 

 طالبي في منتدى الفلسفة في كلية فورمان كريستيان. 
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 أنمول ياسمين أحمد

 الفارابي وتحقيق السعادة اليوم
ذات مرة عثرت بالصررررردفة على إصررررردار خاص من ترجمة محسرررررن مهدي لنصررررروص الفارابي بعنوان "فلسرررررفة أفالطون 

. سررارت األمور أفترض أن الفارابي ظل عالقًا في ذهني حقًا -وأرسررطو". لقد وجدت في الصررفحات القليلة األولى هذا المثل 

الحقونه وكان ين بمجرد أن وجدها باتت الدولة وسررررركان البلد على النحو التالي: كان هناك رجل وجد الحقيقة ذات مرة، ولك

 .يعلم أنه يجب عليه الهروب من المدينة. ولما وصل إلى بوابة المدينة أوقفه الحارس وسأل الرجل عن هويته

ا ال يسرررتطيع قول الحقيقة  -ترى أن الحكيم يعاني من معضرررلة  يتم إال فسرررويجب أال يكذب ألن ذلك سررريكون خطأً لكنه أيضرررً

ضرررحك رجل مجنون بمالبس ممزقة وشرررعر ملطخ، وأثناء التمثيل بهذا الشررركل ي -أسرررره. لذلك قرر أن يتصررررف كالمجنون 

لجد ببسراطة، ويقول إنني الشرخأ الذي تبحث عنه. نظر إليه الحارس على أنه أبله، أو مغفل ال يمكن أن يؤخذ على محمل ا

 بها الحكيم الحقيقة ولكنه يهرب أيًضا من المدينة.وطلب منه أن ينصرف. هذه هي الطريقة التي يقول 

ا أنني لم أتمكن يجب أن أعترف أنه منذ ذلك اليوم، لم أتمكن من العثور على تلك النسررخة المحددة من الكتاب مرة أخرى وبم

ان في الواقع كمن العثور عليها في اإلصرردار اآلخر الذي حصررلت عليه بالفعل. ليس لدي أي وسرريلة للتأكد من أن هذا المثل 

ر، خاصررة عندما وأجدها مثيرة للتفكي -في ذلك الكتاب. ومع ذلك، فإن هذه القصررة بالنسرربة لي تكمن في جوهر فكر الفارابي 

رابي، ال سيما يتعلق األمر بالفكر السياسي. لذلك في هذا الحديث، مع وضع تلك القصة في االعتبار، سأستكشف أفكار الفا

 اسي المعاصر والفلسفة األخالقية.فيما يتعلق بالفكر السي

لمعاصرررين تعتبر الذاتية والنسرربية في األخالق والقيم وجهات نظر منتشرررة على نطاق واسررع، وجذابة بشرركل خاص لعقول ا

االتجاهات  ولكن أحد -وأمزجتهم. وال يزال يتعين اسرررتكشررراف تأثير تعميم هذه األفكار في النظرية السرررياسرررية بشررركل مطول 

ية األخالقية . نذ القرن العشرررين هو ما أطلق عليه "االنفصررال عن األخالق" كنتيجة للتحدي الذي تمثله النسرربالتي ظهرت م

ر نظام سررياسرري ال لذلك عمل العديد من المنظرين الليبراليين مثال من الخمسررينيات فصرراعدًا على االبتعاد عن األخالق لتطوي

ما بعد الحداثة / ما  ذا االتجاه أكثر وضرروًحا لدى المفكرين المتأثرين بأفكاريعتمد بشرركل كبير على الفلسررفة األخالقية. تجد ه

 بعد البنيوية. إذن، أصبح بناء النظام، في ما يسمى بـ "عالم ما بعد الحقيقة"، مهمة صعبة للغاية.

ندما تنفصل عن ( كيف أن النظرية حتى ع2011لكن في مقال عن الليبرالية في القرن العشرين، يوضح ديفيد وينشتاين )

حيث يحاول المنظرون  -( عن الحكم المطلق 1997الفلسفة األخالقية يمكن أن تظل مطلقة. هنا يستخدم فكرة جيمس فيشكين )

تطوير نظام )سياسي( يكون منطقيًا محكًما )غير قابل للمساءلة وغير قابل لالنتهاك( ومتأصل في المبادئ المطلقة 

م للحكم المطلق هو أنه يسمح لنا أن نحلل و نطلع على فلسفات مختلفة تبدو خالية من الفلسفة ( ميزة هذا المفهو49)الكاملة(.)

( أننا ننتهي بأطر 2011األخالقية ونتأكد مما إذا كانت قد تمكنت بالفعل من فعل ذلك في الواقع. ويظهر تحليل وينشتاين )

 (50إلى هذا الهدف بالضبى. ) جامدة إلى حد ما حتى عند الهروب من الفلسفة األخالقية للوصول

 

 

                                                           

افترض جيمس فيشرررررركين أن ثقافتنا هي ثقافة أخالقية من "التوقعات المطلقة" حيث تكون هذه إن التوقعات الخاصررررررة   49

المتمثل في القيم غير  -ر قابلة لالنتهاك، وكاملة" تتعارض مع حقيقة وضررررررعنا "بمبادئ عقالنية غير قابلة للمسرررررراءلة، وغي

المتوافقة وغير المحددة. وبالتالي، فإن الليبرالية )وكذلك األنظمة السررررياسررررية األخرى( تواجه اآلن أزمة شرررررعية ) فشرررركين 

رى ، في هذا الصرردد( على أنها غير لكي يتم تصررنيف النظرية الليبرالية )أو أي نظرية أخ هذا في محله  ).157ص  1997

 ذاتية، يجب أن تكون مؤكدة كمجموعة غير تعسفية من االدعاءات حول التنظيم والنظام المجتمعيين يجب أن يتم.

 

هذا ال يعني أن الفلسرررفة السرررياسرررية ليسرررت أبدًا غير مطلقة. في الواقع ، وينشرررتاين نفسررره يقدم بعض األمثلة لمفكرين مثل  50

ا. )انظر الليبرالي دي  1995؛ Weinstein ،2011 & Miller ،1992فيد ميلر الذي يدعي أنها تعددية وغير مطلقة أيضرررررً

 (. لكن التحديات التي تفرضها النسبية األخالقية على الفلسفة السياسية ال تزال لها عواقب بعيدة المدى.1999& 
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خذ على سرررررربيل المثال حالة "تعددية القيمة".  طرح جالسررررررتون أدلة قوية لهذه األفكار كالحجة التالية التي أجدها ممثلة لهذه 

المجموعة الكاملة من المنظرين السررياسرريين، أي: "في حين أن التمييز بين الخير والشررر أمر موضرروعي، إال أن هناك العديد 

، ص 2005األمر بها ")جالسررتون،  –]أو[  -األشررياء الصررالحة التي تختلف نوعيًا عن بعضررها البعض وال يمكن ترتيبهامن 

(. وبالتالي، فإن الترتيب ليس أمًرا ال طائل من ورائه فحسب، ولكن نظًرا ألنه ال طائل من ورائه، فإنه غالبًا ما يولد رؤية 2

نتجنب القيام بمحاوالت "إلشرررباع رغبتنا المفهومة في االنسرررجام األخالقي من خالل  نفاقية أخالقية خطيرة ". لذلك يجب أن

 -(. ولكن كما يعترف جورج كراودر 112، ص 2005طمس وعينا بالتكاليف األخالقية التي ال مفر منها" )جالسررررررتون، 

." قاده هذا إلى الذهاب بعيدًا بما يكفي فإن التعددية "تثني على الترويج ألسررراليب الحياة الليبرالية -وهو مؤيد آخر للمدرسرررة 

، ص 200 ليقول إن الدول الليبرالية قد تروج بنشاط لألشكال الليبرالية للخير "ليس محليًا فقى ولكن عالميًا أيضاً" )كراودر

470/1.) 

ة نظًرا لكيفية الخلى إشررركاليتكمن المشررركلة هنا في أنه بينما تحاول بجد االبتعاد عن الفلسرررفة األخالقية ألن ذلك ثبت أنه يمثل 

 ستبدادية.بين األفكار المعينة لتكون عالمية عندما ال تكون كذلك، ال تزال غير قادر على الهروب من المفاهيم اال

أعتقد أن أفكار الفارابي توفر لنا في الواقع هروبًا من هذا اللغز بينما نبقى ملتزمين بالفلسفة األخالقية ومعالجة المشكلة التي 

باإلضررافة إلى األفكار المرتبطة  -طرحها النسرربية األخالقية. محور النقاش هنا هو فكرة الفارابي عن السررعادة أو الفضررائل ت

 باليقين.

ر تقسيًما للفضائل 2001الفارابي )  لذلك لدينا  -وهو أسهل ما يمكن فهمه من خالل مربع المعارضة ألرسطو  -( طوَّ

 (  فضيلة بنظر الجميع إلى األبد )الفضائل النظرية(xز) كوني، حيث أن الرم –( كوني 1.1)

 فضيلة بنظر الجميع ولكن لفترة محدودة من الوقت )الفضائل التداولية(.  x)خاص،  عندما يكون ) –( كوني1.2)

  فضيلة لدال البعض إلى األبد )الفضائل األخالقية( xعالمي، حيث يكون  –( خاص 1.3)

 لة لدى البعض لفترة زمنية معينة )فضائل عملية(.فضي x( خاص، حيث يكون 1.4)

اآلن عملية قول تفكير سررقراط هي فضرريلة عملية، حتى يطور فكرة مصررقولة، ربما تكون رمزا للحياة، أو اكتشررافا الحقيقة، 

)بغض مما يجعلها فضرريلة أخالقية. يمكن أن يصرربح هذا فضرريلة نظرية إذا تمت مشرراركة هذه الحقيقة المكتشررفة مع اآلخرين 

النظر عن الشرركل الذي يتخذه هذا التعبير، إذا كان في األلغاز أو في أبسررى عبارة(. عند هذه النقطة تصرربح الفضرريلة نظرية، 

فهي اآلن مصررردر خير للجميع وإلى األبد. إن عملية اتخاذ هذه الفضررريلة النظرية لتبنيها في الحياة العملية، على سررربيل المثال 

ندئذ فضرريلة التداول. في عملية أخذ النظرية واسررتخدامها لتوجيه التداول، ما يجب أن نتذكره هو في قانون الدولة، سررتكون ع

أن هذه الفضرررريلة ال يمكن بالضرررررورة أن تسررررتمر إلى األبد. لذلك، ال يمكن للشرررريوعية أن تكون جيدة للجميع إلى األبد، ألن 

 غاية.التجربة اإلنسانية تكمن في صلب المجتمع البشري الديناميكي لل

في األسررراس بالنسررربة للفارابي، هناك نوع واحد من السرررعادة يكون عالميًا لألبد ويمكن للدولة أن تحصرررل على الجميع هناك 

ولكن فقى من خالل هداية النبي، ثم هناك نوع ثان من السررررررعادة وهو عالمي ولكنه مقيَّد مؤقتًا )أي ليس إلى األبد( ألنه بينما 

 هناك إمكانية لوجود يقين أكثر محدودية )مؤقتًا( يوجهنا.ال نملك يقينًا مطلقًا، 

لتوضرررررريح هذه النقطة بشرررررركل أكبر، دعونا نلقي نظرة على مفهوم الفارابي لليقين أو القناعة وكيف يختلف عن المعرفة من 

 الدرجة الثانية أو العلم.

( 2.1أي معايير المعرفة من الدرجة الثانية: ) - في كتابه عن شروط اليقين )كتاب شرائى اليقين(، يقدم لنا الفارابي معيارين

من المستحيل أن تكون ع  أ( -.2( يعرف س أن ع صحيح ؛ ومعايير اليقين: )2.3( ع هو الصحيح ؛ )2.2س يعتقد أنه ع ؛ )

و  2.3و  2.2و  2.1جميع الشروط السابقة )أي  ج(-2ال يوجد وقت يمكن أن يكون ع فيه خطأ ؛ ) .ب(2غير صحيحة ؛ )

 (.2006صحيحة بشكل أساسي، وليس عرضيًا )انظر بالك،  .ب(2.أ و 2

سابقًا،  اآلن، غالبًا ما يتم تصنيف الفارابي على أنه مفكر أرسطي، لكن باإلشارة مرة أخرى إلى القصة التي أطلعتكم عليها 

ا مدى أعتقد أنه أكثر تعقيدًا مما قد يبدو. مع األخذ في االعتبار مدى تشرررررككه العميق في قبول  المجتمع لحملة الحقيقة وأيضرررررً

وهذا في  -أعتقد أنه كان أقرب إلى أفالطون في تلك الجبهة -( 2016ازدرائه بالفقه وحتى علم الكالم )انظر أدامسررررررون، 

سررررعيه لكشررررف الحقيقة المجردة. وعلى الرغم من أن لدينا االفتراضررررات النظرية التي تبدو أكثرجاذبية، إال أنه يترك إمكانية 

 وهذا شيء يمكن أن يكون جيدًا لمجموعة معينة أو لفرد معين لفترة معينة من الوقت. -فتراضات العملية مفتوحة اال
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اآلن ما يبدو عليه مثل هذا النظام يفتح باباً للخيال، أعتقد أن الفارابي يوفر فرصة جيدة للبدء في استكشاف ما يمكن أن يكون 

أثناء وجودي هنا،  لمفكرين المعاصرين للعمل وبناء الهياكل أو االستكشاف اإلضافي.هذا االحتمال، ثم تفتح فلسفته مساحة ل

ًضا أن أضيف سريعًا أنني أعتقد أن استخدام نظريته بشكل صارم للغاية سيكون قد عفا عليه الزمن واالستخدام غير  أود أي

يذ أفكار الفارابي كما هو الحال بالنسررربة لبناء عادل بالنسررربة لعبقرية الفيلسررروف. لذا فإن وجهة نظري ال توحي بأنه يجب تنف

التي  -دولة مثالية. ولكن اسررتخدام أفكاره مع  إبقاء الحسرراسررية تجاه االختالفات في السررياق يوفر فرصررة مثيرة لالسررتكشرراف 

كثير من االهتمام يمكن أن توفر إطاًرا مفيدًا أو مبدأ توجيهيًا في النظرية السرررياسرررية. ومن ثم  على الرغم من أنه ال يكرس ال

أو األمور الدنيوية بشرركل عام، إال أنه نجح جدًا في التوفيق بأناقة بين الجدل بين األخالق  -بالسررعادة المقيدة مؤقتًا أو العملية 

 المطلقة والنسبية.
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 د. مجيب أحمد

 أستاذ مشارك، قسم التاريخ والدراسات الباكستانية
 الجامعة اإلسالمية العالمية، إسالم أباد، باكستان

 
الباكستانية في الجامعة اإلسالمية العالمية، : مجيب أحمد، رئيس قسم التاريخ والدراسات مقدمة

حصررل على دكتوراه في التاريخ من جامعة القائد األعظم في إسررالم أباد،   إسررالم أباد، باكسررتان.

باريس. لدوليرة في  لدراسرررررررات والبحوث ا لدكتوراه في مركز ا ًثا بعرد ا مجراالت   وأجرى أبحرا

والشررخصرريات في جنوب آسرريا منذ القرن  اهتماماته هي الحركات الدينية السررياسررية والمؤسررسررات

التاسرررررع عشرررررر، والغرب في جنوب آسررررريا، والتاريخ االجتماعي والديني والثقافي والسرررررياسررررري 

سية وجماعات الضغى، والحركات  سيا شارة خاصة إلى دور األحزاب الدينية وال لباكستان مع إ

قدم  ية في باكسررتان.والمؤسررسررات والعلماء، وظهور وعمل المجتمع المدني والحركات االجتماع

وله أربعة كتب منشورة وستة  عدداً من األوراق البحثية في العديد من المؤتمرات الدولية والوطنية داخل باكستان وخارجها.

مجموع الفتاوى لحضررررررة السررررريدة عائشرررررة  : فصرررررول من الكتب وأكثر من أربعين مقالة بحثية، ومن مؤلفاته المنشرررررورة 

 تذكرة الفقيه األعظم حضرت فضل البريلوي وعلماء كوتلي.  )باألردو(
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 مجيب أحمد

 بصمة الفارابي في جنوب آسيا: تحليل تاريخي

في قرية واسررررريج في منطقة فاراب، في كازاخسرررررتان حاليًا،  870ولد أبو نصرررررر محمد بن محمد الفارابي على األرجح عام 

 م ودفن في ضاحية دمشق.950م ذهب إلى دمشق حيث توفي في ديسمبر943العلم . وفي عام انتقل إلى بغداد لطلب 

م(، حيث كانت المعرفة اليونانية، وخاصررة الفلسررفة 1517-1261عندما وصررل بغداد للتعليم، كان ذلك في العصررر العباسرري )

ة لغات غير عربية، ومعظمها حول والمنطق، هي النظام السرررررررائد في ذلك الوقت. تمت ترجمة الكتب إلى العربية من عد

ا مسرريحيًا ليعلمه المنطق وهو أبو بشررر متّى بن يونس، كما  مواضرريع لم يكن يعرفها المسررلمون. وجد الفارابي الشرراب مدرسررً

درس المنطق من مدرس مسرريحي آخر وهو يوحنا بن حيان من حّران، وبعد عودته إلى بغداد، شرررع باالطالع على  فلسررفة 

سي لعلوم أرسطو، وقد تمت اإلشادة أرسطو، هذه كان ت بدايته ليصبح الفارابي فيما بعد "المتحدث الوحيد" والمرجع األسا

به واعتباره "المعلم الثاني "، وقد كان أحد المفكرين المسلمين في العصور الوسطى الذين مزجوا الفلسفة اليونانية باألفكار 

 اإلسالمية الدينية والسياسية.

مهتماً بأمرين مهمين آخرين إلى جانب المنطق والفلسفة، فقد كان ضليعًا في الموسيقى أيضاً، إلى جانب العديد كان الفارابي 

 من اللغات األخرى، وكان يتحدث العربية واليونانية والتركية والعربية بطالقة.

 التأثير السياسي:

انين أفالطون، بدالً من سرياسرة أرسرطو، فقد حكم كانت الفلسرفة السرياسرية للفارابي مسرتمدة بشركل أسراسري من جمهورية وقو

الفارابي على قضايا المجتمع اإلسالمي من وجهة نظر فلسفية بحتة. لذا تصور دولة أو إمبراطورية واسعة متعددة الثقافات 

هذا المجال هي واللغات واألديان أوعلمانية، وعلى الرغم من أن الفارابي لم يكن فاعالً في السرررياسرررة، إال أن أهم أعماله في 

 كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة والسياسة المدنية.

الدولة االسررررالمية ( للسرررريد أبو األعلى  -يمكن رؤية انعكاس فكر الفارابي السررررياسرررري جزئيًا في كتاب ) إسررررالمي رياسررررت 

عالمية، ذات المفهوم  م(، ففي هذا الكتاب، تصررور السرريد المودوي الدولة اإلسررالمية على أنها دولة1979-1903المودودي )

الذي قدمه الفارابي. ومع ذلك، فإن االختالف الوحيد بينهما هو أن السرررررريد المودودي دعا إلى الدور المركزي للدين في هذه 

مدينة أفالطونية، على الرغم من أن مفهومه عن حكم الرجل الواحد للخليفة اإلمام المطلق  -الحالة؛ بينما دعا الفارابي لدولة 

 د( لم يتم قبوله جيدًا، إال أن المفكرين الدينيين والسياسيين في جنوب آسيا أيدوا نظام الخالفة.)القائ

 التصوف:

ً على الرغم من  ، ولكنه على األرجح لم يكن ممارسررا للتصرروف، ألنه لم يؤسررس أي نظام روحي أو أن الفارابي كان صرروفيا

تكية ألتباعه وفهم ذلك من خالل كتاباته، وقد كان يروج لفكرة وحدة الوجود التي تلقى رواجا واسررررررعا لدى بعض الطرق 

تع بشعبية كبيرة بين صوفية )تصور المرشد الروحي( والذي يتم تصور الشيخالصوفية في جنوب آسيا. وينسب إليه مفهوم 

جنوب آسيا، وللوقوف على حقيقة ذلك، بنى الفارابي المنطق على مفهومين التصور والتصديق، فمصطلح "تصور الشيخ" 

تسررتخدمه الصرروفية بشرركل مبال  فيه في جميع مناجاتهم في نثرهم وشررعرهم ألن هذا هو المفهوم األسرراسرري لوصررف إخالص 

 يد شيخه ليمحو كل شيء من قلبه سوى هللا.المريد للشيخ، فيتصور المر

م( حصررل على األرجح على مفاهيم النقاء والقيم األخالقية وآداب السررلوك من 1762-1703المحدّث شرراه ولّي هللا الدهلوي )

 كتاب الفارابي "كتاب المجموع''، الذي ناقش فيه الفلسفة االجتماعية واألخالقية.

 : التأثير الميتافيزيقي

رابي في كتابه "السرررياسرررة المدنية '' على أن األرواح البشررررية السررريئة سرررتهلك إلى األبد ولن تعطى سررروى )النفوس أقسرررم الفا

لدكتور محمد إقبال ) النفوس م( عندما قال أن 1938-1877الكاملة( الحياة األبدية. تم طرح نفس المفهوم تقريًبا من قبل ا

هلك البقية إلى األبد، وقد ذكر إقبال الفارابي في فكره وفي شرررعره مرات هي التي سرررتُعطى حياة أبدية، في حين سرررت الطامحة

 عدة.
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 : تأمالت أكاديمية

ا كالسرريكيًا في المنطق، ويُدرس  (ايسرراغوجيايسرراجي أو كتب الفارابي شرررًحا توضرريحيًا وشرررًحا لكتاب، ) والذي يعتبر نصررً

الدرس هذا الكتاب في المعاهد الدينية لجميع المدارس الفكرية اإلسررررالمية تقريبًا في جنوب آسرررريا في السررررنة الثانية من كتاب 

مات الشررررررهير الذي جمعته مجموعة من علماء جنوب آسرررررريا خالل القرن الثامن عشررررررر، على الرغم من توفر ترج النظامي

عربية قليلة  لهذا النأ، والتي تمت ترجمتها مرة أخرى وتوضرررررريحها باللغة األردية من قبل العلماء المحليين، فإنه من 

المعتقد وبشرررردة أن الشرررررح والتفسررررير الذي قام به الفارابي هو المصرررردر الرئيسرررري لكل هذه الشررررروح والترجمات األردية 

 والفارسية.

للدراسررات المنطقية والعقالنية في جنوب آسرريا، بقيادة موالنا فضررل الحق خيري آبادي  اسررتخلصررت مدرسررة خيرآباد الشررهيرة

 م( المعرفة األساسية لهذه التخصصات بشكل رئيسي من فكر الفارابي.1797-1861)

ف فمن خالل الخطاب األكاديمي والعقائدي المتبادل بين علماء جنوب آسرررريا، يمكن للمرء أن يجد الحجج والمراجع من مختل

م(  1921-1856م( وموالنا شررراه محمد أحمد رضرررا خان بريلوي )1656كتب الفارابي، فكان المال عبد الحكيم سررريالكوتي )

 من أهم من أشار ألعمال الفارابي في كتابتهم.

 أعمال الفارابي البحثية:

ك، ال تزال جنوب آسررريا تفتقر ترجمت بعض أعماله إلى اللغة األردية مما أدى إلى بعض االهتمام بفكره، على الرغم من ذل 

إلى سرريرة شرراملة ومفصررلة ودراسررة نقدية لفكره في ضرروء األعمال المتاحة. حتى ترجمة أعماله القليلة تمت من خالل نسررخ 

 ثانوية.

. الكتاب لسرررررريد نعمان الحق، 2001في اللغة اإلنجليزية، يمكن للمرء أن يجد أحدث كتاب تم تحريره من كراتشرررررري في عام 

بعنوان "الفارابي، الكتابات السررياسررية". وهناك دراسررة أخرى " الفارابي: صررورة فكرية" كتبها شرروكت، علي ونشرررت عام 

األردية عندما نشررررر بعض الكتاب كتبهم عن الفلسررررفة السررررياسررررية  م في الهور. نجد بعض الفصررررول عن الفارابي في1989

اإلسررالمية والمفكرين وفكرهم. ولكن أعطت تلك الفصررول صررورة أكاديمية سررطحية للفارابي. بعض المجالت البحثية، مثل 

بعض المقاالت  الدكن( ودار الدراسررات اإلسررالمية )إسررالم أباد( -نشرررت دارالثقافة اإلسررالمية )حيدر أباد  أزمجرا. معارف

عن حياة وفلسرررررفة الفارابي التي كتبها في الغالب علماء من جنوب آسررررريا في الخمسرررررينيات والثمانينيات والتسرررررعينيات على 

 التوالي، وتم إجراء عدد قليل جدًا من األطروحات حول حياة وفكر وأعمال الفارابي في المؤسسات التعليمية بجنوب آسيا.

م في اسالم آباد  والذي يعد أحد أهم مخطوطات طالب العلوم 1999وم إلى األردية وصدر عام وقد تُرجم كتاب إحصاء العل

في  1931االجتماعية، وقد تمت الترجمة من النسررررررخة العربية المترجمة والتي قام بها عثمان محمد أمين، ونُشرررررررت عام 

خطابهم األكاديمي حول علم الكالم، وقد القاهرة، ويقتبس علماء جنوب آسرررريا على نطاق واسررررع من إحصرررراء العلوم  خالل 

في الدكن الهندية في عشرررررينيات القرن الماضرررري،  كما أن بعض نسررررخ  -تُرجمت بعض كتبه ونشرررررت في والية حيدر أباد

 ( للدولة. 1918مخطوطات الفارابي محفوظة في ) المكتبة السيفية( في الجامعة العثمانية )

الفارابي فهًما أكاديميًا أكثر شموالً، ال سيما في المناطق المهمشة كجنوب آسيا، إن وبالتغاضي عن عقيدته وإيمانه، يستحق 

الدراسررررة الصررررريحة والنزيهة لفكره سررررتكون بالتأكيد مفيدة في فهم أصررررل وتطور األفكار الدينية والسررررياسررررية واالجتماعية 

 والثقافية اإلسالمية في جنوب آسيا.
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 أ.د. محمد سليم مظهر 

 نائب رئيس جامعة البنجاب

 

حصرررل على الدكتوراه  : أ.د. محمد سرررليم مظهر هو نائب رئيس جامعة البنجاب حالياً . مقدمة

م في موضرررررروع "العالقات األدبية والثقافية آلسرررررريا 1997من جامعة طهران في إيران عام 

بابر" وعمل بعد الدكتوراه في  الوسررررررطى وجنوب آسرررررريا من الغزنويين إلى ظهير الدين محمد

عمل   .2006مدرسررررة العلوم المشرررررقية واألفريقية  في جامعة لندن، المملكة المتحدة في عام 

وعمل مديًرا لمركز دراسرررة    الدكتور مظهر في جامعة البنجاب عميدًا لكلية التعلم المشررررقي.

 70كتب وأكثر من  9نشر    سنوات. 10منطقة لجنوب آسيا ورئيًسا لقسم اللغة الفارسية لمدة 

مقررالررة بحثيررة في مجالت بحثيررة تمررت مراجعتهررا من قبررل الزمالء في المجرراالت االجتمرراعيررة 

والثقافية والسرررررياسرررررية واالسرررررتراتيجية واألدبية والتاريخ والتصررررروف وباللغات الفارسرررررية واإلنجليزية واألردية في الداخل 

 والخارج.
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 محمد سليم مظهر

 أبو نصر الفارابي والميتافيزيقيا

أبو نصر الفارابي، عالم عظيم من آسيا الوسطى، من الشخصيات المهمة في تاريخ التفكير العقالني ساهم في نمو الحضارة 

العالمية وتطورها، فكما أننا يمكن أن نقول بال شررك أن األوروبيين هم من اكتشررف الجغرافيا اآلسرريوية، بينما اكتشررف علماء 

( فيشلر   المناطق اإلسالمية في آسيا الفلسفة األوروبية، كان الفارابي نذيًرا مبكًرا لما نسميه اآلن "علًما دوليًا بال حدود" من

،. أبو نصر الفارابي: رحلة المعرفة الممتدة أللف عام ، أستانا تايمز(.لقد دعم تراثه المكتوب  2020أغسطس  31، ألبرت. 

سليمة واألخالق والعلوم والموسيقى  وأفكاره تأسيس الحوار ودمج ثقافات الشرق والغرب. لقد حملت أعماله حول الفطرة ال

ألف عام. حتى كوكب اليوم يتطلب ذلك في تشررركيل مجتمع حديث ومسرررتقيم. إن الفارابي وإرثه والسرررعادة أهميتها ألكثر من 

الموسوعي، اللذين يعبران عن طموحات واسعة النطاق إلى آفاق التميز، يتجاوزان الزمن ويتجاوزان الحدود المكانية، وهذا 

العديد من ثقافات العالم المعاصرررر. إن حياة  هو السررربب في أن ثقافة الماضررري من خالله وأعماله تتالءم بشررركل عضررروي مع

الفارابي، المعترف به كمنشرررئ للفلسرررفة في العالم اإلسرررالمي، هي مثال نادر للنضرررال من أجل المعرفة، وتقبل العالم وداللة 

نسررانية الحياة. على التأمالت واألسررس الروحية للفيلسرروف العظيم، يمكن للمرء أن يعلم اإلنسرران كشررخأ وأن يبني القيم اإل

 .يوليو 23،  2020( دور أبو ،  الحقيقية.

 

السرريرة الذاتية للفارابي مفقودة ولهذا السرربب بالذات، ال يُعرف الكثير عن حياته على وجه اليقين. ولكن إرثه الفلسررفي واسررع. 

( وصرررف الفارابي بأنه "مؤسرررس األفالطونية العربية الجديدة وأول شرررخصرررية رئيسرررية في تاريخ تلك 1983ماجد فخري )

 عن الروحي أرسررطوياً وكذلك أفالطونيًا حديثًا. يقال على سرربيل المثال، أنه قرأ الحركة الفلسررفية منذ بروكلس". كان الفاراب

مائتي مرة وحتى الفيزياء أربعين مرة. حاول الفارابي إنشررراء توافق بسررريى بين أرسرررطو وأفالطون حول مسرررائل مثل تكوين 

دمج الروح والحضررررررور بال شررررررك مع عدم العالم ووجود الروح والثواب والعقاب في اآلخرة. في مفهوم الفارابي عن هللا، تن

وجود احتمال لالنقسرررام بين االثنين. ومع ذلك، ال مفر من حقيقة أن الجزء األفالطوني الحديث هو الذي يسررريطر على الكثير 

 من أعمال الفارابي. يمكن مالحظة ذلك على سبيل المثال، في التصوير السائد لإلله األعلى لألفالطونية الحديثة الذي يهيمن

على المدينة الفاضلة. ويمكن رؤيته أيًضا في إشارات الفارابي إلى هللا في نوع سلبي، يكشف األلوهية بما ليس فيها: ليس له 

رفيق، وال يمكن وصفه. وربما يمكن رؤية العنصر األفالطوني الحديث األهم من ذلك كله في عقيدة االنبثاق كما هو منتشر 

 في هرمية الفارابي للوجود.

رأس هذا التسلسل الهرمي الوجود اإللهي الذي يصوره الفارابي على أنه "األول"، ومنه ينبثق كائن ثان وهو العقل على 

األول، )هذا ما يميزه عقالنيًا، "الثاني"، أي الكائن الثاني(، مثل هللا  هذا الكائن هو جوهر غير معروف. ما مجموعه عشرة 

ول يفهم هللا ونتيجة لهذا الفهم يولد كائن ثالث هو العقل الثاني. يدرك العقل األول عقول نشأت من الكائن األول. بالعقل األ

. يرتبى كل من العقول الناشئة الالحقة بجيل ظواهر نجمية السماء األولىأيًضا روحه، ونتيجة هذا الفهم خلق جسد وروح 

هرة وعطارد والقمر. القيمة الدقيقة في التسلسل مماثلة، بما في ذلك النجوم الثابتة وزحل والمشتري والمريخ والشمس والز

الهرمي لالنبثاق هو العقل العاشر. هذا العقل هو الذي يؤسس الرابطة الفعلية بين العالمين السماوي واألرضي. كان هذا العقل 

 العاشر مسؤوالً عن تجسيد إمكانات الفكر في عقل اإلنسان واشتقاق الشكل لإلنسان وعالم القمر.

تافيزيقيا الفارابية يستبدل مفهوم االنبثاق األفالطوني الحديث بمفهوم الخلق القرآني. وبالمثل، يتم تمثيل األلوهية في في المي

أعلى التسلسل الهرمي األفالطوني الحديث بطريقة منعزلة جداً. إن إله فالسفة الفارابي ال يتصرف مباشرة في عالم ما دون 

ل الفعال. لكن هللا بالنسبة للفارابي لديه بال شك "مسؤولية" غير مباشرة عن كل شيء، في القمر، بل الكثير منتدب إلى العق

أن كل األشياء ال تنطلق منه. لذلك البد من توجيهنا حتى نتمكن من تقديم تمثيل سلس تماًما أنه في حين أن التمثيل األفالطوني 

الصورة الوحيدة. في بعض كتاباته، يخاطب الفيلسوف هللا بشكل  الحديث هلل هو الذي يوجه أعمال الفارابي، إال أن هذه ليست

تقليدي وقرآني وإسالمي. إنه يتوسل إلى هللا "رب العالمين" و "إله المشرق والغرب"، ويطلب من هللا أن يكسوه حلية راقية  

ير مما يكتبه وتبرر تماًما توصيفه ومعرفة وتواضع وأن ينقذه من المشقة. ولكن الطبقة التحتية األفالطونية المحدثة تنسف الكث

الفخري لمؤسس األفالطونية الجديدة العربية الفارابية، فقد عمل الفارابي على صياغة فهم واضح للفلسفة كنظام منهجي 

تأسس على الرؤى األفالطونية والمبادئ األرسطية، في أساس ذلك كان تصحيحه الواضح لوجهة نظر الكندي وجماعته 

اية الفلسفة والدين واحدة، أي فهم الوحدة اإللهية والحقيقة، مقاصد أرسطو في الميتافيزيقيا، أسباب الفارابي القائلة بأن نه

للميتافيزيقيا ليست علًما مميًزا يتعامل بشكل أساسي مع هللا، كما هو الحال لدى الكندي، ولكن كعلم عام يتعامل مع أيديولوجيات 

م، تعتبر دراسة هللا واألسباب العليا )الميتافيزيقيا الخاصة( متضمنة في الميتافيزيقا العامة، ومذاهب الوجود، بناًء على هذا الفه
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التي تتعامل مع كل الوجود ووحدته. نظًرا ألن الميتافيزيقيا تتعامل مع األسباب األكثر عالمية لكائنات العالم المادي، فإن 

ك نسبيًا لتوضيح تلك السببية عن طريق حساب االنبثاق الذي يترتب على الفارابي ال يتجاهل الميتافيزيقيا الخاصة ولكنه يتحر

 علم الفلك البطلمي في مبادئ "آراء أهل المدينة الفاضلة والنظام السياسي أو مبادئ الكائنات".

المفهوم األرسطي كانت معرفة الفارابي عالمية، كان مهتًما بالعلوم اإلنسانية والطبيعية، كرس الفارابي طوال حياته لدراسة 

نظرية الوجود واإلدراك، تم االعتراف به باعتباره  -المنطق الصوري، األنطولوجيا األفالطونية ونظرية المعرفة  -للتفكير 

المنشررئ للمشررائين في المشرررق، وهو نظام فلسررفي نشررأ على التعاليم األرسررطية. لذلك، يُطلق عليه غالبًا "المعلم الثاني" )بعد 

 يونيو. الفلسفة كطريق إلى السعادة( 13،  2011، جين.  ماتيال أرسطو(

كانت نتيجة البحث العلمي متعدد األبعاد الذي قام به الفارابي العمل "حول تصررررررنيف العلوم"، حيث تم تسررررررجيل علوم ذلك 

العلوم، في الوقت بترتيب صررارم، وتم تحديد موضرروع كل بحث. يقترح العالم هذا النظام كأسرراس للتعليم العالي. على رأس 

رأيه، يأتي علم اللغة )الكتابة والقراءة والشرررعر(، متخلفًا عن المنطق والرياضررريات والفيزياء والميتافيزيقا والسرررياسرررة. وفقًا 

 (.2020للمعاصرين، "لم يكتب أحد شيئًا كهذا من قبل". )دور أبي نصر، 

در بثمن على تقدم الحضررارة اإلنسررانية والفكر الفلسررفي. كان لألعمال الموسرروعية ألبي نصررر الفارابي تأثير ال بديل له وال يق

إن النظرة العالمية للفارابي معترف بها من قبل الباحثين المعاصرين كرابطة بين العالم القديم والعالم اإلسالمي في العصور 

 الوسطى من ناحية، والعصور الوسطى اإلسالمية وأوروبا الغربية من جهة أخرى.

ن لالحتفاظ بالهدف عالقة غريبة جزئيًا ببعضهما البعض في فكر الفارابي. الفلسفة، أو باألحرى الميتافيزيقيا، تنتج الفلسفة والدي

هي الطريقة الوحيدة  التي وضعت للوصف األكثر انعكاًسا وبصيرة لجميع االلتزامات الطبيعية لإلنسانية التي تسببها 

مع االستغناء عن الدين في بحثه عن السعادة. ولكن ال يمكن للدين االستغناء المعطيات الطبيعية. وبالتالي، يمكن للفيلسوف الال

عن الفلسفة وال المجتمع أيًضا. في رأي ما، هو على المحك في حالة اإلخفاق في التمسك بالحقيقة وحملها، فإن الضغى كبير 

  يوليو 23،  2020في الحضارة الحديثة ، دور أبو نصر الفارابي  .على الفلسفة، وبدرجة أقل، على الدين في هذه النظرية
http://www.newscentralasia.net). 

ال يمكن للمجتمع أن يحقق هدفه بدون فلسفة أو دين، وال بدون حكومة تنقل الواجبات النظرية والعملية بصدق؛ ونتيجة لذلك، 

الفردية. في حين أن هذه تهديدات خطيرة على باستثناء عدد قليل من الفالسفة المولودين، سيفشل البشر في تحقيق السعادة 

المستوى العملي، إال أنها تعطي فكرة أنه فيما يتعلق باألنثروبولوجيا األساسية، فإن الفارابي يؤيد وجهة نظر متفائلة للغاية. 

ة. ليست هناك حاجة لقد أقنع أن كل ما يرغب في أن يُعرف ويفعل لفهم السعادة الفردية ممكن بفضل الهبات الطبيعية لإلنساني

للتعرض لنوع خارق للطبيعة. كبديل، كما أوضح الفارابي لفهمه، هناك الكثير من األدلة التي يمكن العثور عليها في الواقع 

ومبادئه، تغرس اإلنسانية حول السعادة. هناك نماذج كثيرة تتأرجح من النظام الكوني إلى تركيب الكائنات األكثر بدائية، 

قى إلى تجاوزها لتوجيه البشرية نحو هدفها النهائي. وأخيًرا وليس آخًرا، هناك فالسفة كشفوا وافترضوا هذه والتي تحتاج ف

المعطيات والتداعيات الطبيعية منذ قرون مضت. الشيء الوحيد الذي ال يزال يتعين القيام به على حسابه، هو وضع هذه 

 (/https://plato.stanford.edu/entries/al-farabi-soc-rel)    الرؤى والتفاهمات موضع التنفيذ
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 حافظ طاهر إسالم عسكري

 جامعة العالمة إقبال المفتوحة، إسالم أباد

 

حاف  الدكتور طاهر إسالم يعمل مع قسم الفكر والتاريخ والثقافة اإلسالمية في جامعة  مقدمة:

وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الدراسات  .2016العالمة إقبال المفتوحة، إسالم أباد منذ عام 

 اإلسالمية من جامعة البنجاب حول موضوع، اإلمام ابن حزم ومفهوم اجتهاد الجمهور)أردو(.

لفات عديدة في الفقه اإلسالمي في سياق القضايا المعاصرة، وأشرف على بحوث الماجستير له مؤ

يعمل حاليًا على كتاب عن فكر  في الدراسات اإلسالمية. أنتج العديد من البرامج للتعلم عن بعد 

 جاويد الغامدي.
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 حاف  طاهر إسالم عسكري

 دراسة تحليليةالفكر السياسي عند الفارابي: 

 الملخص:

كان أبو نصر محمد بن محمد الفارابي فيلسوفًا مسلًما بارًزا وكان له تأثير كبير على الفالسفة المسلمين اآلخرين مثل ابن سينا 

وابن الطفيل وابن رشد. ولألفكار السياسية أهمية كبيرة في فلسفة الفارابي، فقد قام بتأليف عدد من الكتب التاريخية حول 

مواضيع سياسية مختلفة بما في ذلك كتاب السياسة المدنية )كتاب في السياسة ( وكتاب "آراء أهل المدينة الفاضلة"، وكتاب 

 تحصيل السعادة، وكتاب المالح.

يعتمد أصررل األفكار السررياسررية للفارابي على أفكار أرسررطو وله تأثير ملحوظ عليه، ومفهومه عن المدينة الفاضررلة مشررتق من 

ة أفالطون، ومع ذلك، فإن ما جعل عمله مميًزا هو إضافة التعاليم اإلسالمية إلى فلسفته، ووفقًا للفارابي، فإن الهدف جمهوري

ا جانبًا من جوانب العدالة. عالوة على ذلك، يقول إنه ال يمكن إنشرراء مدينة  من حياتنا يشررمل تحقيق السررعادة التي تحمل أيضررً

لى سررمات المسرراعدة المتبادلة والتعاون والتضررامن، المدينة مثل الجسررم الذي سرريعمل بطريقة مثالية إال إذا كانت تسررتند حقًا إ

جيدة إذا كانت جميع أعضرراء الجسررم سررليمة وتعمل، وحسررب رأيه يجب أن يكون الحاكم فيلسرروفا في كل األحوال، ويجب أن 

لقلب من الجسرررد. هذا هو الحاكم الذي لديه يكون بصرررحة جيدة وحكيما وطموحا. وذلك ألن موقع الحاكم في المدينة كموقع  ا

 القدرة على قيادة األمم إلى النجاح.

وقد ذكر الفارابي بعض المدن األخرى. هذه هي المدن التي إما أنها غير مدركة لهدفها في تحقيق السررررررعادة أو ال تكافح من 

سلطة  سية قد توفر  الدنيوية.أجلها على الرغم من الوعي، هدفها الوحيد هو تحقيق المتعة والثروة وال سيا إن أفكار الفارابي ال

إرشررررررادات كافية لدولة الرفاهية الحديثة. فيمكن للحكام والمواطنين أن يتعاونوا للنضررررررال من أجل إقامة دولة حيث تعطى 

 األهمية للعدالة التعاون. وبهذه الطريقة يمكننا البحث عن مخرج من األزمة السياسية.
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 األستاذ الدكتور أسعد أحمد 

 مدير مركز دراسات الشرق األوسى،
 جامعة كاليفورنيا، بيركلي، الواليات المتحدة األمريكية

 

الدكتور أسررعد أحمد، أسررتاذ الدراسررات العربية واإلسررالمية في قسررم دراسررات  مقدمة:

وهو   الشررررق األدنى والكلية المنتسررربة في قسرررم الفلسرررفة بجامعة كاليفورنيا، بيركلي.

متخصرررأ في التاريخ االجتماعي اإلسرررالمي المبكر والتاريخ الفكري اإلسرررالمي ما 

صررررصررررات العقالنية  مثل الفلسررررفة قبل الحديث، مع التركيز بشرررركل خاص على التخ

على الرغم من أنه عمل على نطاق واسع   والمنطق والنظريات القانونية وعلم الفلك.

م(، 1200- 800في التاريخ الفكري اإلسرالمي لما يسرمى بالفترة الكالسريكية )حوالي 

م، خاصررررة فيما يتعلق بشرررربه 1900-1200إال أن تركيزه الحالي ينصررررب على الفترة 

وهو مؤلف كترراب النخبررة الرردينيررة في برردايررات الحجرراز اإلسررررررالمي  الهنررديررة.القررارة 

ا 2020(  : المنطق وتعليق على المسررلمين في الهند )سرريصرردر قريبًا  2011رأي ابن سررينا: المنطق )  (.2011) (. هو أيضررً

ية وفي مجالت أورينس محرر مشررارك للعديد من المجلدات المجمعة في بيركلي في الدراسررات اإلسررالمية ما بعد الكالسرريك

حصل على جوائز عديدى كالزماالت من معهد الدراسات المتقدمة، برينستون، ومركز  ومجلة التاريخ الفكري لجنوب آسيا.

ا منصررب رئيس زائر لفترات طويلة في  سررتانفورد للعلوم اإلنسررانية، والمؤسررسررة الوطنية للعلوم اإلنسررانية. وقد شررغل أيضررً

EHESSئر في ، باريس، وأستاذ زاLeverhulme .في جامعة كامبريدج 

 

 اللغة والواقع والمجتمع عند الفارابيعنوان المحاضرة: 
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 محي الدين الهاشمي

 أستاذ وعميد كلية الدراسات العربية واإلسالمية.
 جامعة العالمة إقبال المفتوحة، إسالم أباد

 

يعمل البرفيسررور هاشررمي حاليًا رئيسررا لقسررم الفكر والتاريخ والثقافة اإلسررالمية في  مقدمة:

جامعة العالمة إقبال المفتوحة، إسالم أباد، باكستان. حصل على درجة الدكتوراه في الفكر 

يركز   اإلسرالمي وماجسرتير في الشرريعة من جامعة هارفارد بالواليات المتحدة األمريكية.

ن عمله البحثي على الفكر اإلسررررررالمي والشررررررريعة اإلسررررررالمية والفقه الجزء الرئيسرررررري م

واالقتصرررراد اإلسررررالمي. وهو مؤلف عدد كبير من األبحاث والمقاالت وفصررررول من الكتب 

 ما بين رسررررررراالت دكتوراه أو ماجسررررررتير  70واألوراق البحثية وأشرررررررف على أكثر من 

ا   إلذاعية.يشررارك بكتابة وتقديم البرامج التلفزيونية وا  للطالب. الدكتور هاشررمي هو أيضررً

مستشار قانوني في محكمة الشريعة الفيدرالية في باكستان ويعمل في مجالس التحرير واالستشارات لعدد كبير من المجالت 

( وهو المحرر المؤسس لوكالة الفهرسة "مؤشر البحث 1987و  1986حصل على جائزتي "السيرة" الرئاسيتين )  البحثية.

 .اإلسالمي" 

 

: نظرية المعرفة: من منظور الفارابيعنوان المحاضرة   
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 حلقة نقاش
 العلم والعالم اإلسالمي: منظور فلسفي"" 

(15:15 - 14:15) 2020ديسمبر  22  

 ملخص

 نوالمشارك

 سة سم رئيس الجل ًسا لق شار الكومستيك. حصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء وعمل رئي : د. خورشيد حسنين، مست

الفيزياء وعميدًا لكلية العلوم الطبيعية في جامعة القائد األعظم في إسرررررالم أباد. سررررراهم في المجالت والصرررررحف المحلية 

 واللقاءات التلفزيونية للجمهور حول قضايا التعليم والعلوم. 

 محرر علوم وصررحفي خبير في سررياسررة العلوم ومختلف الجوانب العلمية المقدمة للجمهور. وهو مدير حسااان مسااعودإ :

العلمية. يدور كتابه األخير حول كيفية تحول الناتج المحلي اإلجمالي  Nature"مكتب إفريقيا والشررررق األوسرررى لمجلة "

ه في مارس. من مؤلفاته السررررابقة: "العلم واإلسررررالم: مقدمة إلى الصرررريغة االقتصررررادية المهيمنة في العالم، وسرررريتم نشررررر

ا زميل سررررررابق في   Knight Scienceتاريخية". وآخر عن تغير المناخ بعنوان "جفاف: حياة بدون ماء". وهو أيضررررررً

Journalism .في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وقد كتب وقدم برامج وثائقية لـ بي بي سي 

  متخصررأ في التاريخ والفلسررفة والعلوم في فجر العالم اإلسررالمي، وهو عميد كلية الفنون  الحقاألسااتاذ الدكتور نعمان

الحرة في جامعة تكنولوجيا اإلدارة في الهور، كما أنه باحث زائر في جامعة بنسررررررلفانيا وجامعة كاليفورنيا، بيركلي. له 

 مقاالت المحررة في التاريخ والفلسفة واألدب. مسيرة أكاديمية متميزة للغاية وألف عدداً من الكتب والمجلدات وال

 عالم مشررررررهور له مسرررررريرة أكاديمية متميزة للغاية ولديه عدد كبير من الكتب  األسااااااتاذ الدكتور محمد إقبال تشااااااودري

ا مدير علمي ذو خبرة كبيرة بصررفته المنسررق العام للكومسررتيك، وكذلك مدير  والمنشررورات البحثية واإلشررراف. وهو أيضررً

الدولي للعلوم الكيميائية والبيولوجية، بكراتشرررري. وهو على دراية وثيقة الصررررلة بكل المشرررراكل والفرص وكذلك المركز 

 التطورات العلمية  في العالم اإلسالمي. 

 أكاديمية في مجال العلوم الطبية. وهي حاصرررلة على دكتوراه في الطب في صرررحة المرأة  الدكتورة غزنة خالد صاااديقي

امعة لندن وحاصررررررلة على درجة الدكتوراه. لديها خبرة واسررررررعة في العمل مع منظمات التنمية وأمراض النسرررررراء من ج

والوكاالت الدولية المانحة لتحسررررررين صررررررحة المرأة وصررررررحة األم والوليد ونتائج الحمل في البلدان النامية، وتعمل حاليًا 

 أمانة رئيس الوزراء.(  في NDMAمستشارة للطوارئ الصحية في الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث )

 افتتاحية المنسق:

  1,8كيف وصررلنا للوضررع الذي نحن عليه اآلن فيما يتعلق بالعلوم في البالد اإلسررالمية، على سرربيل المثال،هناك حوالي 

سكان، هناك ثالثة علماء فقى من البلدان اإلسالمية حصلوا على  مليار مسلم في العالم، ومن بين هذا العدد الكبير من ال

مليون نسمة، لديها خمسة حائزين على جائزة نوبل في  8,6ئز نوبل، مقارنة بإسرائيل مثالً، التي يبل  عدد سكانها جوا

فائًزا بجائزة نوبل في العلوم، فلماذا يتخلّف  131العلوم، بينما الشررررررعب اليهودي، على مر الزمن، لديه ما يقرب من 

 المسلمون عن الركب حتى اآلن؟

  بالنظر إلى السؤال من منظور الماضي،  إذن، ما هو الخطأ في العلوم اإلسالمية في العصر الحالي؟والسؤال الرئيسي

ما هي السمات الفريدة التي ألهمت وحافظت على العصر الزاهر للعلوم اإلسالمية في ما يسمى بالفترة الكالسيكية من 

ي الذي توصررررررل إليه المفكرون والعلماء كالفارابي القرن الثامن إلى القرن الرابع عشررررررر الميالدي؟ ما هو النهج العقل

ا البيئة السررياسررية  وكثيرين غيره؟ الروح الحضررارية للمسررلمين، ثقتهم في كيانهم وفي نهجهم تجاه المعرفة، وربما أيضررً

 واالجتماعية التي عمل فيها هؤالء العلماء من فالسفة الماضي.

 مجيد، ثم تضاءل بعد ذلك، عندما استيق  الغرب من سبات طويل نسأل أنفسنا ما الذي أدى إلى إضعاف هذا العصر ال

 في فترة عصر النهضة التعليمية. ما هي العوامل التي يمكن تحديدها، إن أمكن؟



78 
 

  مع مرور الوقت، كانت معظم بلداننا بالطبع مسرررررتعمرة. ما هي آثار االسرررررتعمار على مواقفنا العقلية وأولوياتنا؟ وربما

 قتصادية واالجتماعية التي ظهرت مع أولويات النخب في العديد من بلداننا.أيًضا دور الهياكل اال

  ما عالقة تخلفنا المستمر ببنية العلم الحديث مقارنة بهيكلية العلم القديم؟ كيف تساهم مواقفنا الذهنية السائدة تجاه المعرفة

 الثقة بالنفس؟ومشروع االكتشاف العلمي في ضعفنا في هذا الصدد؟ هل نحن ضحايا اهتزاز 

  هناك صراع منذ قرون بين اإليمان والعقل. هل هذا شيء يمثل مشكلة بالنسبة لنا؟ وأخيراً بالتأكيد فإن سؤالنا عن مدى

إدراك دولنا ألهمية العلم، ومدى جديتها وعزمها على تطوير العلم في بالدنا؟ فهل نحن على استعداد لوضع أموالنا في 

 نحن؟األماكن التي نستفيد منها 

   قد يرغب بعض المحاضرين بالحديث عن الوضع الحالي كما يرونه، ما هي المشاكل التي يواجهها العلماء الممارسون

الفعليون في تعزيز البحث عالي الجودة، في تطوير الموارد المادية والبشرررية؟ وأخيًرا، ما هي النقاط المضرريئة في أفق 

لخطوات التي يجب اتخاذها للحصول على عملية مستدامة إلحياء العلم على علومنا في مؤسساتنا األكاديمية؟ وما هي ا

 مستويات مختلفة؟ ماذا يخبئ المستقبل ؟

 مناقشة

 إحسان مسعود 

فيما يتعلق ببعض التحديات والفرص العلمية في دول منظمة التعاون اإلسررررررالمي، هناك تحديات للتمويل في منطقة منظمة  

ا من أكثر الدول ثراًء وفقًا للدخل التعاون اإلسررررالمي، أو في الع ديد من مناطق منظمة التعاون اإلسررررالمي التي تضررررم بعضررررً

 القومي أو الثروة الوطنية. 

عنصررررررر آخر، وهو حًقا مفتاح للعلم الجيد والتطور العلمي، أال وهو التعاون، كانت عصررررررور الفارابي القديمة والعديد من 

التاريخ السررررررابق في كثير من األحيان تتصررررررف بالتعاون واالنفتاح والهمة وحرية الباحثين والعلماء البارزين اآلخرين من 

 السفر وحرية التغيير ومناقشة األفكار.

عاًما، كان هدفه محاولة  15سرروف أذكر مشررروًعا يسررمى أطلس العالم اإلسررالمي للعلوم واالبتكار، والذي أنشررئ قبل حوالي 

علمي بين الدول األعضرررراء في منظمة التعاون اإلسررررالمي، وكذلك مع دول اسررررتكشرررراف ما إذا كان يمكن تحسررررين التعاون ال

النصررررف الشررررمالي من الكرة األرضررررية، كان هناك الكثير من التفاؤل بأنه مع بداية األلفية الجديدة، يمكن أن تكون هذه فترة 

الحقة، ال سررررريما تقييمات حول تنطوي على إمكانات كبيرة للتعاون، وبعد ذلك تم نشرررررر الكثير من التقارير في السرررررنوات ال

التعاون الجاري، وإمكانية التعاون بين مختلف البلدان، على سبيل المثال بين تركيا وباكستان وإيران، و دول مجلس التعاون 

 الخليجي، وفي القارة األفريقية، وفي جنوب شرق آسيا ودول وسى آسيا.

يات بين الدول األعضررررراء، وكانت هناك تحديات بين المؤسرررررسرررررات هذا الجهد لم يخُل من التحديات بالطبع. كانت هناك تحد

لكن بشركل عام أود أن أقول، أنه كان هناك شرعور حقيقي بالتفاؤل بأن شريئًا مختلفًا يمكن أن  .خارج المنظمة وداخل المنظمة

الثورات. وكانت هذه  سررررررنوات، بدأ عصررررررر 10يحدث مع بداية األلفية الجديدة، وبعد ذلك كما يعلم الكثير منكم، منذ حوالي 

فاؤل كبير، وبالطبع فترة تحديات  نا، وفي بعض النواحي، كانت فترة ت تاريخ منطقت ية في  غا ية ومؤثرة لل غا قة مهمة لل حل

كبيرة، كان هناك الكثير من التفاؤل لدى الشرررباب، أعتقد أنهم شرررعروا أن هناك فرصرررة حقيقية لسرررماع أصرررواتهم، واسرررتخدام 

هم يمكن أن يكونوا جزًءا من التغيير، ويمكنهم أن يقودوا التغيير، هذا كما نعلم كان مسرررررتحيال في مواهبهم وتسرررررخيرها، وأن

العديد من البلدان، وأعتقد أن المأسررراة الحقيقية التي خرجت من تلك الفترة كانت مجرد تفجر حالة من عدم االسرررتقرار، وهذا 

اليمن وليبيا وأماكن أخرى، وفي الوقت الذي نتحدث فيه عن هو الوضررررررع الذي نراه اآلن في بلدان مثل سرررررروريا والعراق و

 التاريخ، تتم كتابة التاريخ.

إن الدور الذي نلعبه ككتّاب وصررحفيين يشرربه المؤرخين المعاصرررين إلى حد كبير، كمراقبين للحاضررر. لكنني أعتقد أن هذا 

عا لك األحداث وما تالها أخمد الكثير من الت تاريخ مكتوب، ت نا ال أتحدث فقى عن هذا النوع من ال ناشررررررئ وأ ون العلمي ال

المشررررروع بالذات، مشررررروع ابتكار أطلس العالم اإلسررررالمي للعلوم، لكني أعني أن التعاون داخل منظمة التعاون اإلسررررالمي 

 والتعاون بين دول منظمة التعاون اإلسالمي وخارجها.

كان لديك حينها أمين عام لمنظمة التعاون اإلسالمي آنذاك  إذا نظرنا إلى الوراء في مشروع األطلس ذاك، ما أذهلني هو أنه

من تركيا، ومدير العلوم في األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسررررررالمي من إيران، وزميله األول من ماليزيا، وكان هناك 

ا، وأعتقد أن علينا زمالء بريطانيون وكنديون ومن دول مجلس التعاون الخليجي إلخ. ولذا كان جهدًا متعدد الجنسرررررريات حقً 

االسرررررتمرار لنتعلم اليوم مما يحدث في جميع أنحاء العالم. والدرس المسرررررتفاد من ذلك كله هو أن التعاون يجب أن يسرررررتمر، 
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واألبواب والنوافذ للحوار والحديث وتبادل المعرفة تحتاج حًقا إلى البقاء مفتوحة. التكنولوجيا تسررررررمح اآلن بحدوث ذلك 

 ا لم يحدث في ذلك الوقت. وهناك بالطبع إيجابيات وسلبيات لذلك أيًضا، بسرعة البرق، وهو م

 ولكنها مجرد أفكار أحببت أن أجعلها بين أيديكم، شكرا لكم.

 نعمان الحق  

شكرا لكم على هذه الفرصة. فقد قدم البروفيسور خورشيد تحلياًل عميقًا ومدروًسا للغاية عن كيفية فهمه لألمور التي تحدث  

 في العالم اإلسالمي المعاصر.

 أنا مؤرخ، وأنا أنظر إلى هذه المشكلة من وجهة نظر تاريخية.

لنسرربة لي، إنه سررؤال مثقل، وإذا سررمحت لي، فسررأضررع مشرركلة بادئ ذي بدء، يتم طرح سررؤال التدهور هذا مراًرا وتكراًرا. با

 في هذا السؤال.

 تتمثل إحدى طرق النظر إلى الموقف في القول إن تقاليد العلم في اإلسالم مستمرة.

إنها مسررتمرة، ولكن ليس في المجتمعات اإلسررالمية، بل خارج المجتمعات اإلسررالمية، هناك اسررتمرارية بين التقاليد اليونانية 

غيرها من التقاليد الكالسررررريكية والتقاليد العربية والتقاليد الالتينية، فمشررررركلة أثارها ابن الهيثم في القرن الحادي عشرررررر، قد و

تظهر مرة أخرى في القرن العشررررين في حالة أينشرررتاين، وقضرررايا المكان والزمان التي ناقشرررها زكريا الرازي نراها تعاود 

 الظهور لدى نيوتن.

، يسررمي كوبرنيكوس خمسررة علماء فلك مسررلمين؛ البتاني وابن قرة والزرقايل والبتروجي De Revolutionibusفي كتابه 

ونحو ذلك. لذلك هناك اسررتمرارية لمسرراهمات المسررلمين في العلوم المعاصرررة، الشرريء الوحيد هو أنه ال يحدث في المناطق 

 نظر إليها.التي غالبية سكانها من المسلمين، لذا فإن هناك طريقة واحدة لل

شررررريء آخر يجب أن نضرررررعه في االعتبار هو أن لدينا جباًل من المخطوطات ملقاة في مكتبات العالم، غير مدروسرررررة، ومن 

المفارقات أن الكثير من هذا الكنز موجود في أوروبا، في باريس وأكسفورد وكامبردج وهكذا، وهم يكذبون دون دراسة ولم 

من التوصررررل إلى اسررررتنتاج حول ما حدث للعلوم اإلسررررالمية، نحتاج حقًا إلى معرفة ما هو ينظر إليها أحد، لذا قبل أن نتمكن 

 موجود في تلك المخطوطات.

لو افترضرررنا وجود مشررركلة في العلوم اإلسرررالمية، وبالفعل حدث شررريء مثل ذلك بمرور الوقت، فكيف يمكننا وصرررفها؟ كيف 

الوحيد الذي أراه في العالم اإلسالمي، في ماليزيا أو باكستان أو  نتصورها، هذه مسألة أخرى، لكن شيئًا ما قد حدث، الشيء

المملكة العربية السررعودية، أو في الواقع بدول منظمة التعاون اإلسررالمي، هو هذا الهوس بما يسررمى بالعلموية. لقد أوضررحت 

يعة، والذي له عالقة بخيال المرء، هذا بتفصيل كبير في كتاباتي، العلموية مقابل العلم. أقول إن العلم هو استكشاف حر للطب

وإبداع المرء في فتح طبيعة هذا الكون، هذه هي عملية العلم، وكما نعلم ليس للخيال حدود، الحد الوحيد في حالة العلم هو 

 الطبيعة نفسها.

بيقه، اآلن، هذا الهوس بالعلموية يعني أن العلم يجب أن يؤتي ثماره، وعليه أن يعطي التطورات االقتصرررررررادية، ويجب تط

هناك عدد قليل جدًا جدًا من العلماء التجريديين في باكسررررررتان. يقوم معظم الناس بإجراء أبحاث تطبيقية حيث يعتقدون أن 

بالتكنولوجيا، بمعنى العلم، اعتبار العلم كذلك جانب آخر من العلموية؛ االعتقاد بأن  المختبرات تخلق العلم، وهذا الهوس 

لكنه بالطبع ليس كذلك. نحن بحاجة إلى رعاية قوة الخيال، نحتاج إلى رعاية القدرة على االسررتكشرراف  العلم هو التكنولوجيا.

 واإلبداع. 

وهناك هوس آخر لدينا أسرررميه االختزالية، أي أن كل جانب من جوانب المعرفة البشررررية يمكن اختزاله في العلم. لذلك يمكن 

لكن ال يوجد تخصررأ آخر يمكنه تعليم العلوم أي شرريء. لذا فإن األدب لن يعلم شرريئًا   للعلم تعليم كل شرريء لكل شرريء آخر،

شري، المجردة بما  شاط الب ستطيع ذلك. لكن العلم يمكن أن يعلمهم. وجميع التخصصات األخرى للن للعلم وال الموسيقى ال ت

 فيه الكفاية، ستصبح مثل الفيزياء.. هذا نهج اختزالي.

أريد أن أثيرها هي أنه في العلم، هناك تغييرات ميتافيزيقية. كوبرنيكوس، كان نظامه الشررررررمسرررررري قضررررررية مفاهيمية أخرى 

المتمركز حول الهيليو أقل دقة في البداية من نظام مركزية األرض لبطليموس. لكن كوبرنيكوس، يدافع عن نظريته على 

تم قبول نظرية كوبرنيكوس، ليس على أسررس  أسررس جمالية. إنها أنيقة رياضرريا. يصررف نظرية بطليموس بأنها وحش. لذلك

 تجريبية، ولكن على أساس أناقته الرياضية. من المنطقي بساطته. لذلك على المرء أن يفهم هذه األشياء.
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والنقطة األولى التي أشرت إليها، حقيقة أن هناك استمرارية، حول العلم الذي ال يحدث في العالم اإلسالمي، ولكن في أماكن 

ذا السررربب ال يمكننا، بل يجب أال نسرررتبعد ماهية العلم المعاصرررر ألننا إذا رفضرررنا علوم اليوم، فإننا نرفض عملنا. أخرى. وله

الناس ال يفهمون ذلك. المشررركلة هي أن هناك حالة هائلة من انعدام األمن. ولهذا السررربب فقى، عندما أتحدث عن تاريخ العلم، 

تحدث عن الحاضرررر. لكن لفهم الحاضرررر وحتى يكون لدي سرررياق، يجب أن أعتمد غالبًا ما أتهم أنني أتحدث عن الماضررري، لن

على أساس ثابت. يجب أن أكون راسًخا في التاريخ. يجب أن يكون لدي رسوخ مفاهيمي. خالف ذلك، ال يمكننا أن نفهم أين 

خ. إذاً كما تعلمون، فإن نحن وكيف وصررررررلنا إلى هنا، والطريق الذي سررررررنذهب إليه. لم أكن ألعرف هذا بدون معرفة التاري

 ضعف الثقة هذا يحتاج إلى معالجة. يجب أن نفهم أن ما كان يحدث في العالم اإلسالمي كان ممارسة إنسانية.

لقد سئلت في وقت سابق عما إذا كان يمكن وصف النظام في المجتمعات اإلسالمية السابقة بأنه علماني؟ وبالفعل كان النظام 

قديمة علمانيًا بالفعل. لقد كانت علمانية، ألنه لم يكن هناك رجال دين لفرض سياسة على الحكومة. في العصور اإلسالمية ال

كانت الحكومات دائًما حرة في تنفيذ سررياسرراتها الخاصررة، وكان العلماء دائًما أحراًرا في فعل ما يريدون القيام به. لم يتعرض 

الحال في أوروبا. نحن نعرف حالة غاليليو، على سبيل المثال. ليس  أي عالم لالضطهاد بسبب أفكاره العلمية، وهذا ليس هو

هناك ما يعادل غاليليو في العصررر اإلسررالمي. أناس مثل زكريا الرازي كانوا يقولون أشررياء كارثية لكن لم يتعرض لهم أحد. 

 لقد تُركوا بحالهم. 

ا لذلك، ما الذي أكدته؟ بادئ ذي بدء، يمكننا تعديل أنفسررنا م ن الناحية المفاهيمية. وأعتقد أن هناك اسررتمرارية بمعنى تلخيصررً

ما وأنه ليس هناك تراجع. قلت إن علمنا مستمر ولكنه ال يحدث هنا. الشيء اآلخر الذي يجب أن نعيد فحصه هو هذا الهوس 

ل المفاهيمية، وهذا شرررريء بالعلموية. يجب أن يعطي العلم فوائد على الفور، وأن يكون مفيدًا ماديًا. علينا القيام ببعض األعما

 ال نقوم به في الحقيقة. نعتقد أن اآلالت يمكن أن تجلب العلم، وهذا بخالف الواقع.

الجمود والشررعور بعدم األمان الفكري مشرركلة، واالفتقار إلى األمن  أمر مثير للسررخرية، ألنه ال توجد معرفة تاريخية. الناس 

الالتينيررة. ال يقرؤون اللغررة العربيررة. إنهم ال يعرفون؛ هم في حرالرة إنكررار.  ال يقرؤون. ال يقرؤون كوبرنيكوس وال يقرأون

ًضا وهو بحاجة إلى الجمال الميتافيزيقي واألناقة الرياضية والبساطة، كما رأينا في مثال  عليهم أن يفهموا أن العلم يتطور أي

 الجمال الميتافيزيقي واألناقة الرياضية.كوبرنيكوس الذي استشهدت به. على الناس أن يعوا ذلك، العلم، سعياً وراء 

 الدكتور إقبال تشودري 

سررررأبدأ بما قاله األسررررتاذ الدكتور سررررالم ذات مرة. ما قاله هو أن العلوم في بالد اإلسررررالم من بين كل حضررررارات العالم هي 

علمية والتكنولوجية في األضرررعف. ال يمكن المبالغة في مخاطر هذا الضرررعف ألن البقاء المشررررف لألمة يعتمد على القدرة ال

مليون  800مليار شررخأ،  1,5الوقت الحاضررر. اسررمحوا لي أن أسررتنبى مما قاله الدكتور خورشرريد: نحن خمس البشرررية. 

. قوة هائلة من اإلبداع  يمكن أن تغير المشرررهد الكامل لإلبداع والعلوم والتكنولوجيا في العالم اإلسرررالمي. 18منهم دون سرررن 

٪ على مسررررررتوى العالم، ولم يتم 10ها دول إسررررررالمية، حيث تقل إنتاجية البحث بالنسرررررربة لها عن دولة تدعي أن 57تنأ 

٪، وهي 0.3٪ منها على اإلطالق. عندما يتعلق األمر بالمساهمة المالية، فإن المدخالت التي نقدمها تبل  5االستشهاد إال بـرررر 

 يقية من خارج منظمة التعاون اإلسالمي.العالمي؛ حتى أقل من بعض الدول األفرأقل بكثير من المتوسى 

اآلن كلنا نعرف عن الفترة المجيدة لإلسرررالم. في فترة العصرررور المظلمة في أوروبا، كان اإلسرررالم ينتج علماء مثل الفارابي 

وضررعه  وابن رشررد. والسررؤال هو كيف لنا أن نتقدم إلى األمام ونخرج من هذا الوضررع القائم؟ أراه في المثال الذيوابن سررينا 

سرة فقيرة جدًا، أتيحت له فرصة أن يصبح واحدًا من أعظم العلماء الذين  الفارابي. شخأ ولد في قرية بكازاخستان، في أ

ولدوا على اإلطالق. والذي حدث بالفعل هو أن بعض المكونات ظهرت مثل المدد  اإللهي، الذي اسررررتطاع الحصررررول عليه. 

األنحاء، ألن التنقل كان سررهالً للغاية. يمكنه السررفر إلى أي مكان على وجه األرض  كان الفارابي قادًرا على السررفر في جميع

بحثًا عن المعرفة. هل يمكننا فعل ذلك اليوم؟ هل هذا سررهل بالنسرربة لنا؟ ثانيًا، اسررتطاع االسررتفادة من أتباع الديانات األخرى، 

لعالم اإلسررالمي اليوم؟ وهل نحن قادرون على ما من علماء يهود أو مسرريحيين، دون أي مشرركلة. هل هذا شرريء طبيعي في ا

اسرررتطاع أن يفعله أي االسرررتفادة من علماء من أماكن مختلفة وهل نحن قادرين على تعليمهم؟ هل هذا شرررائع في بالدنا؟ كان 

كان مثل مشرررروعه المذهل الذي لم يسرررتطع أحد فهمه في ذلك الوقت ألنه  يمكنه الحصرررول على دعم الدولة لمشررراريعه تماًما

متقدًما جدًا على زمانه. استطاع الحصول على دعم من أرقى مكتبة في بغداد. كان يعمل في بيت الحكمة. وكان بإمكانه فعل 

 أي شيء بالدعم المالي الهائل الذي حصل عليه.
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منك إنتاج "شرررررريء هل لدينا هذه "الرفاهية" اآلن؟ ليس لدينا هذه الحرية حًقا. مقابل كل قرش تتلقاه من الحكومة، يريدون 

ما". وهذا ما ذكره الدكتور نعمان بالفعل. يصرررررربح البحث التطبيقي هو النظام اليومي. ال يمكنك فعل ما تريد فعله حًقا، من 

ناحية البحث المثير للفضررول، اسررتطاع الفارابي االنتقال من بغداد إلى دمشررق وأماكن أخرى. وكان ذلك يحدث في كل مكان 

مركًزا للعلم، وكانت بغداد مركًزا للعلماء، دمشق وحلب كانت مراكز للعلماء. ولم يكن أولئك الذين  وفي زمانه كانت قرطبة

يعملون هناك من المسرررلمين فقى. كان هناك الكثير من األرمن والمسررريحيين، وكان هناك الكثير من اليهود. كان هناك الكثير 

مشرركلة في السررعي وراء المعرفة. وهل لدينا هذا اليوم؟ ليس لدينا  من الناس من األديان األخرى الذين كانوا يعملون دون أي

هذا اليوم؛ النموذج الكامل و "النظام البيئي" المطلوب إلنتاج الفارابي والعلم. البد من إحياء هذه الروح في العالم اإلسالمي، 

نقل، إلى توفير الفرص لتمويل الدولة، ويتطلب بالضرررررربى نفس المكون. علينا التمحيأ و التفكير فيما يجب القيام به من الت

إلى نظام الدعم المسرررتدام، إلى الوصرررول إلى المعرفة من أي مكان قد تكون متاحة فيه حتى خارج الحدود الوطنية. أعتقد أن 

الي هو هذه مكونات أسررررراسرررررية لما نحتاج إلى القيام به في مجتمعاتنا. اآلن غالبًا ما نفكر، وهذا تفكير منطقي جدًا، العجز الم

سي في الواقع. لقد رأينا  سبب الرئي ًضا، لكن هذا ليس ال سي لضعف علومنا. لقد ذكرت ذلك في الفقرة األولى أي سبب الرئي ال

بالفعل ظهور الكثير من المؤسرررررسرررررات الغنية جدًا في العالم اإلسرررررالمي. أسرررررتطيع أن أقول لك أن هناك في كثير من البلدان 

اً كبيرة ؛ اثنا عشررررر مليار دوالر في السررررنوات الثالث األولى منها ملياري دوالر منحة اإلسررررالمية، جامعات تسررررتقبل أرقام

متكررة. هناك مدن في دول الخليج تتضرررررمن العديد من الجامعات األجنبية الموجودة هناك لجمع المال. هناك أشرررررياء كثيرة 

سرررالمي؟ ربما ال؛ ليس إلى حد كبير. لذا فإن المال تحدث بالفعل. لكن السرررؤال هو هل هذا يغير حقًا حالة العلوم في العالم اإل

ليس هو القضية على اإلطالق. من المؤكد أن نقأ المال هو عائق أمام الحاجة إلى االستثمار إلى حد كبير. لذا فإن الجواب 

لمطلوب هو حرية الفكر. الحقيقي هو ما ال يذكره أحد في كثير من األحيان. أعتقد أن هذا التغيير الثقافي هو ما نحتاجه حقًا. ا

ا. ولكن بعد ذلك يطرح  يجب أن نكون قادرين على السرررؤال. ألنه في العلم عندما نقرأ، تعتبر كل نظرية علمية عقيدة أسررراسرررً

الناس أسئلة حول ذلك. يصبح ذلك بعد ذلك نظرية يمكن التشكيك فيها. وبعد ذلك يتغير كل شيء ألن الناس يجلبون نظريات 

 جديدة.

ثقافة االستجواب هذه؟ هل لدينا هذه الحرية في طرح أسئلة صادمة وغريبة تماًما؟ ألن هذا هو أساس أي فكرة  هل لدينا

علمية، ألي مسعى فكري قائم على قدرة المجتمع على التفكير بحرية، والسماح لهم بالعيش ليفكروا بحرية. لذلك في مجتمعنا 

ًرا عقائديًا في الحقيقة، حتى التفكير األكاديمي يصبح عقائديًا. في مثل هذه الثقافة تصبح الثقافة دينًا ويصبح التفكير الديني تفكي

ال شيء يمكن أن يزدهر. لذلك ما أريد أن أقترحه حقًا هو أننا نمضي قدماً حقًا في تغيير ثقافة توليد المعرفة، في البحث عن 

حدث أستاذي، البروفيسور رولد هوفمان، الحائز على جائزة المعرفة. كان أول لقاء لي مع الفلسفة في جامعة كورنيل عندما ت

نوبل، عن فلسفة العلم. ليس لدينا ذلك هنا. لقد أزلنا الفلسفة عن عمد من مناهجنا، ألنه ال أحد يريد أن تكون لدينا ثقافة التساؤل 

للعلم. وعندما يكون لدينا فهم سطحي جدًا والتفكير. إنه ليس نظام اليوم، وال يتم متابعته. ونتيجة لذلك، لدينا فهم سطحي جدًا 

للعلم، فإننا ال نمتلك القدرة على طرح أسئلة عميقة، أو االنخراط في السعي الديالكتيكي السلمي. عندها يمكننا فقى إنتاج ثالثة 

 مليون يهودي.  15من إجمالي  157من الحائزين على جائزة نوبل، بمقابل 

 شكرا لكم.

 

 رئيس الجلسة:

آلن إلى د. غزنة خالد. واسررمحوا لي أن أطرح عليها سررؤاالً قبل أن أنتقل إليها. أنت تعملين في مجال يتحول فيه العلم ننتقل ا

إلى تكنولوجيا، وتكنولوجيا طبية، وله تأثير مباشررررررر للغاية على الناس ورفاهيتهم. إذن كيف ترين الصررررررورة الكاملة في 

ساعد العلم  شر في تلبية احتياجات الناس الحيوية. هل ترينها حركة لألمام باكستان والبلدان األخرى حيث ي شكل مبا كتقنية ب

 تمنحك األمل؟ هل ترى فرًصا لمزيد من التطوير؟ 

 د.غزنة خالد:

شكرا لك. إنه لمن دواعي سروري حقًا أن أكون هنا وأن أتحدث إلى أصحاب السعادة. ردا على سؤالك إنها فرصة رائعة. 

، وهو لعنة وجود للبشرية في الوقت الحالي. وأنت تلمح إلى كيف يمكن دفع العلم COVIDعلينا فقى أن ننظر إلى سيناريو 

إذن هذا هو المفهوم الذي يروج له العلم. لدينا ثورة.. أعني، ضررررررع في اعتبارك والتكنولوجيا من مقاعد البدالء إلى العرش. 

منذ ما يصل إلى عام، وهذا إنجاز ضخم. شيء كان من شأنه أن يستغرق سنوات عديدة. لذا  COVIDأننا طورنا لقاًحا لـرررررر 

أشررير إلى باكسررتان، وأحد األشررياء  ب.تم ترقيتنا من مقاعد البدالء إلى العرش حيث يجب أن يسررير الطب والعلم جنبًا إلى جن

التي عملت بها مع الدكتور إقبال وكنا في فريق عمل كوفيد وأعتقد أن أحد األشرررررياء المفقودة، وإذا جاز لي أن أقول ذلك في 
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نا تلك الخريطة، لزواج العلم  لدي نا محظوظة ألن لدي خلفية علمية، وإذا لم تتوفر  تان، هو زواج العلم والطب. وأ باكسرررررر

 الطب، فال يمكنك دفع النظريات التي ستشتق طرق عالج أفضل للمرضى. لذلك آمل أن يجيب هذا على سؤالك إلى حد ما.و

كما أود أن أقول إن زمالئي هنا ألمحوا إلى الماضررري المجيد، والتحديات التي يواجهها العالم اإلسرررالمي في السرررعي العلمي، 

تميز يعتبر غير إسرررررالمي، إذا نظرنا إلى الدعوة، وعملنا على تمهيد البلدان وذكر زميلي الموقر أن بعض السرررررعي العلمي لل

سعي وراء المعرفة، علم، وال  شكل ال يصدق، ألن اإلسالم يركز على ال التي نعيش فيها، فإن هذا العلم هو بالفعل إسالمي ب

ا بين السرررعي وراء المعرفة أو اكتسرررابها بين الذكر واألنثى. وكامرأة، ك عالمة، ال يوجد في اإلسرررالم ما يمنعنا من يميز أيضرررً

السررعي وراء المعرفة العلمية، وفي الواقع إنه من الضررروري متابعة التعليم. وأعتقد أنه كلما أسرررعت مجتمعاتنا في التعرف 

ئي على ذلك، وقمنا بتطوير التعاون للقيام بذلك، وننظر في الضرررغى من أجل إدخال النسررراء في العلوم، سرررنجعل النسررراء الال

 يشكلن نسبة كبيرة من مجتمعاتنا في طليعة العلوم.

ولكن باإلضررررافة إلى ما أشرررررنا إليه للتو، أود أن أتحدث عن دحض الفكرة الكاملة عن كون العلم الغربي غير إسررررالمي. أود 

ا التفكير في ذلك لثانية واحدة، وأود أن يفكر الجمهور في كيفية الخروج من هذه المحنة، وكيف يمكن نا اسررررررتكشرررررراف أيضررررررً

الفرص، نعم، يمكننا التحدث وأنا أتألم عن الماضررررري اإلسرررررالمي، ولكن من هذا الموقف السرررررلبي  لكوفيد، ما الدروس التي 

تعلمناها؟ ما مدى سررررعة حصرررول العالم اإلسرررالمي أو بعض العالم في هذه المنطقة على اللقاح؟ كم عدد البلدان التي نعيش 

التي لديها قدرات إنتاج لقاح؟ هذا غذاء للفكر. فلماذا نعتمد على اآلخرين؟ لماذا يجب أن  57فيها، أو الدول األعضررراء الـرررررررر 

نعتمد على النظراء الغربيين أو اإلقليميين اآلخرين؟ إذن هناك هذه الفرصررة. يمكننا بشرركل أسرراسرري أن نبدأ في تكوين روابى 

بلداننا على المضرري قدًما وإحداث تلك الثورة العلمية، وهو من شررأنها إنتاج كميات كبيرة من األبحاث الجينية، وتطوير قدرة 

األمر المطلوب بشرردة، أو النهضررة المطلوبة بشرردة في العالم اإلسررالمي. ولكن حتى تكون لدينا مجتمعات قادرة على فهم أنها 

سع للجينوم، وهو شيء قريب جدًا من قلبي، تتطلب  ليست غير إسالمية، فلن نكون قادرين على فعل ذلك أبدًا. االرتباط الوا

دراساته آالف العينات. لذا، فإن التعاون اإلسالمي، حيث قد يكون لديهم أمراض وراثية مختلفة من مناطق مختلفة، يمكن أن 

يكون لدينا روابى جينية واسرررعة للنظر في األمراض غير المعدية مثل مرض السررركري والسررررطان وما إلى ذلك، في الواقع 

لمعدية. وهذا سررريعطينا أكبر تجمع جيني يمكن أن يكون لدينا على اإلطالق. لكن هذا يتطلب مشررراركة جميع األمراض غير ا

المعرفة ؛ تقاسررم المعرفة من أجل الصررالح العام. ولذا سررأترك للجمهور غذاًء للتفكير، يصررنع نماذج يحتذى بها، ويخلق قدوة 

ساء، ويزيل السقف الزجا جي. وسيأتي ذلك من الدول التي تروج للمرأة في مجال العلوم. في العالم اإلسالمي للعلماء من الن

 الجانب اإلنساني من هذا التمرين إسالمي للغاية. شكرا جزيال.
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    لخبراءا

 . سعادة السيد عسكر موسينوف .1

سفير، األمين العام المساعد لمنظمة التعاون اإلسالمي 

، المملكة العربية 21411والتكنولوجيا، جدة للعلوم 

 السعودية
 د. درخان كيديرالي. .2

لتركيرررة الررردوليرررة،  شرررررررررارع  57رئيس األكررراديميرررة ا

Tauelsizdik  010000، الطابق السرررابع، نور سرررلطان ،

 كازاخستان

 سعادة/ السيد بيريك أرين. .3

سررفير ومفوض جمهورية كازاخسررتان لدى المملكة العربية 

تان لدى السررررررعودية،  والممثل الدائم لجمهورية كازاخسرررررر

شرررررارع عمرو الدمري،  6691منظمة التعاون اإلسرررررالمي 

 ، المملكة العربية السعودية12511السفارات، الرياض 

 د. غاليمكير موتانوف. .4

الفارابي  71راعي، رئيس جامعة الفارابي الكازاخسرررررتانية 

 ، ألماتي، كازاخستانKZ-050040 1203أوف، مكتب 

 سعد أحمدد. أ.أ .5

أستاذ دراسات الشرق األدنى ومدير مركز دراسات الشرق 

حدة  يا، بيركلي، الواليات المت كاليفورن األوسررررررى، جامعة 

 األمريكية.

 د.محمد مدثر علي. .6

باحث أول بمركز مسررراهمة المسرررلمين في الحضرررارة، كلية 

الدراسات اإلسالمية، جامعة حمد بن خليفة، مؤسسة قطر، 

 دوحة، قطرال 34410صندوق بريد 

 أ. د. افتخار حسن ملك. .7

أسررررتاذ التاريخ، كلية العلوم اإلنسررررانية، جامعة باث سرررربا، 

نيوتن بارك، نيوتن سرررررررانت لو  NP.CM.214المكتب: 

 ، المملكة المتحدة.BA2 9BNباث، 

 الدكتور فرحان نظامي . .8

مدير مركز أكسررررفورد للدراسررررات اإلسررررالمية، زميل أمير 

 أكسفورد ويلز، كلية ماجدولين، جامعة

 البروفيسور بيتر آدمسون. .9

أسررررتاذ في جامعة لودفي  ماكسرررريميليان في ميونيخ. أسررررتاذ 

العصرررور القديمة والوسرررطى، فلسرررفة لودفيج ماكسررريميليان 

جررامعررة ميونيخ،  كينجز كوليرردج، لنرردن سررررررترانررد، لنرردن، 

WC2R 2LSالمملكة المتحدة ، 

 األستاذة د. تيريز آن دروت. .10

لجامعة الكاثوليكية األمريكية، أسررررررتاذة  في الفلسررررررفة، با

 20064بساحة ميتشغان بواشطنن العاصمة 

 د. دين محمد. .11

أستاذ مقارن األديان بكلية الدراسات اإلسالمية في جامعة 

حمد بن خليفة، مركز مساهمة المسلمين في الحضارة، 

 الدوحة، قطر.

 السيد احسان مسعود. .12

األوسى محرر االفتتاحيات ورئيس مكتب إفريقيا والشرق 

 في مجلة نيرتشر العلمية .

 د. سيد نعمان الحق. .13

عميد معهد الفنون الحرة بجامعة اإلدارة والتكنولوجيا في 

 جوهر تاون بالهور.

 د.محمد وقاص سجاد. .14

مركز اللغات، أستاذ مساعد، معهد الفنون الحرة،  -رئيس 

 مركز اللغات، جامعة اإلدارة والتكنولوجيا، الهور.

 اسمين أحمد.السيدة/ أنمول ي .15

 .محاضر كلية فورمان كريستيان الهور
 البروفسور .د. محمد سليم مظهر. .16

 نائب رئيس جامعة البنجاب، الهور

 البروفسور. د محي الدين الهاشمي. .17

 عميد كلية اللغة العربية و الدراسات االسالمية

قسم الفكر اإلسالمي، جامعة عالمة إقبال المفتوحة، بناء 

 اسالم آباد H8، 112، غرفة رقم 12رقم 

 د. معز حسن. .18

بمعهد العلوم االجتماعية إلدارة األعمال،  أسررررتاذ مسرررراعد 

 -الحرم الجامعي الرئيسرررررري، طريق الجامعة، كراتشرررررري 

75270 

 البروفسور. د. مؤنس األحمر. .19

العالقات الدولية والعميد السابق  )رئيس الجلسة( أستاذ قسم

لكلية العلوم االجتماعية بجامعة كراتشي، كراتشي 

75270. 

 د. مجيب أحمد. .20

رئيس الدائرة. جامعة إسالم أباد للتاريخ والدراسات 

 الباكستانية.

 د. حافظ طاهر اسالم عسكري. .21

محاضرررر، قسرررم الفكر اإلسرررالمي والتاريخ والثقافة، جامعة 

 12، بلوك رقم 106العالمررة إقبررال المفتوحررة، غرفررة رقم 

 .44000 -، إسالم أبادH-8قطاع 
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 د. غزنة خالد صديقي. .22

 ، F-7/2، 20، شارع 13منزل رقم 

 إسالم أباد.

 نوالمشارك
 

 سعادة السيد أكان رحمتولين. .23

، 11السفير والمفوض سامي لجمهورية كازاخستان البيت 

، 45شارع  F-8/1.إسالم أباد ، 

 . أسكات كيسيكباييف. .24

السكرتير الدائم لألكاديمية التركية، السكرتير الدائم 

 )منظمة التعاون التربوي والعلمي التركية (، أستانا .

 دالسيد/ ميرباييف بيكجان. .25

 وطنيةجامعة الفارابي الكازاخستانية ال

 أوغونتيمين صموئيل أيولو. /السيد .26

 باحث بقسم العقاقير بجامعة إبادان، إبادان، نيجيريا.

 د. ابراهيم عبد الرحمن آدم. .27

محمد األستاذ المساعد بقسم الكيمياء العضوية قسم العلوم 

 األساسية، كلية الزراعة، جامعة زالنجي.

 د.  أوموبوياوا داميلوال أليكس.   .28

، Adekunle Ajasin ،Akungba Akokoجامعة 

 والية أوندو، نيجيريا.

 األستاذ ابوبكر محمد حندوسة موسى .29

 باحث، السودان..

 السيدة/ فاطمة موسى  .30

 باحثة بقسم الكيمياء بجامعة نيجيريا نسوكا، نيجيريا.

 السيد/ مباتشو كينغسلي. .31

 باحث في جامعة إبادان، نيجيريا

 األستاذ محمد إبراهيم روبل. .32

 م األحياء الدقيقة، الصومال.باحث بقسم عل

 السيد/ محمد الكامل حسن عبد اللطيف . .33

 باحث سوداني.

 د. دوانال دجيملي باسكال. .34

 باحث، الكاميرون.

 أعضاء هيئة التدريس بجامعة كراتشي

 البروفسور. د. خالد العراقي. .35

 نائب رئيس جامعة كراتشي.

 د. عظمى بروين. .36

 بجامعة كراتشي.أستاذ مساعد بقسم التاريخ اإلسالمي 

 البروفسور الدكتورة سمر سلطانة. .37

 أستاذة ورئيسة قسم العلوم السياسية بجامعة كراتشي.

 البروفسور د. عبد الرحيم آفاقي. .38

 رئيس قسم الفلسفة، جامعة كراتشي.

 د. حميرة جهان. .39

أستاذ مساعد بمركز الدكتور بنجواني للطب الجزيئي 

الكيميائية وبحوث األدوية، المركز الدولي للعلوم 

.75270-والبيولوجية، جامعة كراتشي، كراتشي   

 د. سيد طارق معين. .40

أسررتاذ مسرراعد بمعهد أبحاث الكيمياء، المركز الدولي للعلوم 

-الكيميررائيررة والبيولوجيررة، جررامعررة كراتشرررررري، كراتشرررررري 

75270. 

 د. اياز احمد. .41

أسررررررتاذ مسررررررراعد بمركز الدكتور بنجواني للطب الجزيئي 

المركز الررردولي للعلوم الكيميرررائيرررة  -وبحوث األدويرررة 

 والبيولوجية بجامعة كراتشي.

 د. مدثر. .42

أسررررررتاذ مسررررررراعد بمركز الدكتور بنجواني للطب الجزيئي 

وأبحررراث األدويرررة، المركز الررردولي للعلوم الكيميرررائيرررة 

 .75270-والبيولوجية  جامعة كراتشي، كراتشي 

 الدكتورة ماريا عقيل خان.. .43

ي للعلوم الكيميائية والبيولوجية أسرتاذ مسراعد بالمركز الدول

 بجامعة كراتشي، كراتشي.

 د. عظمى ساالر. .44

باحثة بالمركز الدولي للعلوم الكيميائية والبيولوجية، 

 كراتشي.

 السيد/ عزيز الرحمن. .45

زميل باحث بمعهد أبحاث الكيمياء بالمركز الدولي للعلوم 

 الكيميائية والبيولوجية، جامعة كراتشي.

 د. شهريار حميد. .46

زميل باحث أول معهد األبحاث في المركز الدولي للكيمياء 

 والعلوم البيولوجية بجامعة كراتشي.

 السيدة/ فريال أشرف. .47

 المركز الدولي للعلوم الكيميائية والبيولوجية، كراتشي.

 األستاذ حافظ محمد بالل. .48

زميل أبحاث بمعهد أبحاث الكيمياء، جامعة كراتشي، 

 كراتشي .

 ان.األستاذ واجد زم .49

مركز الدكتور بنجواني للطب الجزيئي واألبحاث الدوائية، 

بالمركز الدولي للعلوم الكيميائية والبيولوجية بجامعة 

 كراتشي.

 السيدة/ زينب عباسي. .50

مركز الدكتور بنجواني للطب الجزيئي وأبحاث األدوية 

المركز الدولي للعلوم الكيميائية والبيولوجية بجامعة 

 كراتشي.
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 شوكت والي.األستاذ  .51

زميل باحث، معهد أبحاث الكيمياء، المركز الدولي للعلوم 

 الكيميائية والبيولوجية.

 د عقيل احمد. .52

 أستاذ مساعد بـ فواست، كراتشي.

 د. عابد كريم. .53

، PCSIRكبير المسؤولين العلميين بمجمع مختبرات 

 كراتشي.

 السيدة/ فايزة نديم. .54

والبيولوجية بجامعة المركز الدولي للعلوم الكيميائية 

 كراتشي، كراتشي.

 السيدة/ عنبرين عزيز. .55

المركز الدولي للعلوم الكيميائية والبيولوجية بجامعة 

 كراتشي، كراتشي.

 السيدة/ آسيا. .56

المركز الدولي للعلوم الكيميائية والبيولوجية بجامعة 

 كراتشي، كراتشي.

 السيد نور والي خان. .57

تاني، إسالم أباد.معهد تنمية الهيدروكربونات الباكس  

 األستاذ/ زيد عبد الرزاق. .58

المركز الدولي للعلوم الكيميائية والبيولوجية بجامعة 

 كراتشي، كراتشي.

 السيد/ أحمر رفيع. .59

CASE ، .اسالم اباد 

 السيد/ تنوير أحمد. .60

 جامعة بيشاور.

 االستاذ محمد طارق. .61

 ، بيشاور.CECOSمحاضر بجامعة 

 د. معين الدين. .62

استشارات الصحة والتعليم الباكستانية، كراتشيمجموعة   

 د.محمد مقصود. .63

-168منزل رقم  C ، 30، شارع رقم   G-6/2. .اسالم آباد 

 الدكتور عرفان أحمد جوندال. .64

(، إسررررررالم NUTECHالجرررامعرررة الوطنيرررة للتكنولوجيرررا )

 روالبندي.. 1، الالزار روز النأ، -36أباد،منزل رقم 

 السيد/ رحب علي. .65

ـ اسالم  بجمعية اإلعالم البديل والبحوث  مراقب إعالمي

آباد، قريشي بالزا، أحمد تاون، جوجي موقف باراكهو، 

 31شقة رقم 

 السيدة/ نياب زهرة .66

 جامعة وسى البنجاب، الهور.

 د.محمد ظفر هاشمي. .67

 جامعة كومساتس، إسالم أباد.

 السيد/ مطيع هللا علوي. .68

 واه كنت.

 األستاذ/ طاهر نديم قاضي. .69

PMAS الجامعة الزراعية ، روالبندي.   

 السيدة/ جوارية هاشمي. .70

، Block 3E ،Flat-4 ،G. 9/2العنوان جامعة البنجاب: 

Islamabad. 

 األستاذ عبد العزيز. .71

 المجلس الوطني إلسالم أباد، روالبندي البنجاب.

 د. عرفان احمد شيخ. .72

أستاذ مساعد / رئيس قسم التاريخ جامعة السند، جامشورو، 

76080. 

 د. صغير حسين. .73

تاذ مسررررررراعد كيمياء فريد جامعة خواجة للهندسرررررررة  أسرررررر

 ، رحيم يار خان.(KFUIET)وتكنولوجيا المعلومات 

 د.محمد وسيم. .74

سوات. -جامعة رفاه الدولية  

 د. غالم حسنين طارق. .75

أستاذ مساعد )فيزياء( قسم الفيزياء، جامعة خواجة فريد 

 للهندسة وتكنولوجيا المعلومات، رحيم يار خان

(. باكستان64200)  

 السيد/ شاهد أحمد. .76

NARC.إسالم أباد . 

 األستاذ الدكتور محمد رياض. .77

رئيس مركز البحوث متعدد التخصصات في العلوم 

مجمع الفارابي لألبحاث الجامعة   CIRBSاألساسية 

 اإلسالمية العالمية، إسالم أباد.

 السيدة/ صائمة بتول. .78

، قطاع 01أ، شارع رقم -472نادي الصحفيين رقم  F-

 ، إسالم أباد.10/2

 األستاذ/ نعيم هللا. .79

 محاضر بالهندسة المعمارية، جامعة بيشاور .

 األستاذ/ عمر صهيب حسنين. .80

 طالبة هندسة كهربائية بجامعة كومسات، إسالم أباد.
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 األستاذ/ محمد طلحة. .81

 الكلية السويدية للهندسة والتكنولوجيا، واه كنت.

 السيد/ مفكر حسين .82

 السويدية للهندسة والتكنولوجيا واه.الكلية 

 السيدة/ فرحت اصف. .83

، 387رئيس معهد السالم والدراسات الدبلوماسية، دار # 

، إسالم أباد3/  8-1، 64شارع رقم   

 األستاذ/ محمد اصف نور. .84

، 387مدير معهد السالم والدراسات الدبلوماسية، دار # 

 إسالم أباد. 3/  8-1، 64شارع رقم 

 سليمان خان. السيد / محمد .85

الكلية السويدية للهندسة والتكنولوجيا، واه كينت، تكسيال، 

 إسالم أباد.

 السيدة/ فاطمة نصير. .86

، (NUST)طالبة الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا 

H-12.إسالم أباد ، 

 السيد/ عادل مختار. .87

 ، إسالم أباد.IPRI (ARA)مساعد باحث مشارك 

 د. جميل احمد .88

 ة هزارة بمنسيهرا، خيبر باختونخوا.نائب رئيس جامع

 األستاذ/ محمد مرتضى نور .89

مستشار المنسق العام للكومستيك للعالقات العامة ومنسق 

العالقات العامة اتحاد الجامعات المشتركة لتعزيز العلوم 

 االجتماعية في باكستان

 السيد/ شبير حسين .90
اتحاد الجامعات المشتركة لتعزيز العلوم االجتماعية في 

 باكستان.

 السيد/ نديم أكبر .91

 مدير المعهد األمريكي للدراسات الباكستانية إسالم أباد.

 المشاركون عبر االنترنت 

 السيد/ طيب حسين كهوكهر. .92

 المركز الدولي للعلوم الكيميائية والبيولوجية، كراتشي.

 السيدة/ مريم اشتياق. .93

 المركز الدولي للعلوم الكيميائية والبيولوجية، كراتشي.

 د. غالم رضا طلعي. .94

أستاذ رئيس قسم علم الفيروسات، كلية الطب، جامعة 

 لورستان للعلوم الطبية خرم آباد، إيران.

 السيدة/ أيدان زينالوفا. .95

معهد علم النبات أذربيجان األكاديمية الوطنية للعلوم، 

 ، باكو أذربيجان.40بادامدار، الطريق السريع 

 د. حافظ عثمانوف. .96

 الطبية، باكو، أذربيجان.جامعة أذربيجان 

 السيدة نمرة نويد شيخ. .97

ICCBS.جامعة كراتشي ، 

 د. ارشيا مشتاق. .98

 قسم الكيمياء بجامعة كراتشي.

 السيدة إلميرا أخوندوفا. .99

 جامعة السلطان قابوس عمان، مسقى.

 السيد سيفريزال مالودين. .100

 المعهد االندونيسي للعلوم اندونيسيا.

 .ماليكوفناالدكتور باتس كوايبيرجينوفا  .101

جامعة الفارابي الكازاخستانية الوطنية. ألماتي، 

 كازاخستان.

 د. فرناز ممتاز .102

 كراتشي
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