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 :الخاتمة

الدراسة , توصلت الى جملة من النتائج الرئيسية ,يمكن وضعها على  هذه   مفي ختا   

 : الشكل االتي 

مستشرقين في أسبقية الفارابي وريادته من عرب وعراقيين و  اتفق معظم الباحثين -1

وره للمنطق, إذ ُيعد بحق المعلم الثاني, إذ أخذ بمنطق المعلم األول )أرسطو( وبل

 إسالمية المعاني واألبعادبصفة  تاليفاً رحًا, و يقًا وشعلبطابع العربية لغًة, وتوطبعه 

فضاًل عن ان معظم هذه المؤلفات الفارابية في المنطق قد جاء ذكرها في 

أخبار العلماء بأخبار الحكماء  و )الفهرست البن النديم( مثل لقديمةالمصادر ا

طبقات اأُلمم البن صاعد األندلسي, وعيون األنباء في طبقات األطباء و  للقفطي

النصوص المنطقية الفارابية حديثًا ونشر  تم نشر وتحقيقوقد , اصيبعةالبن أبي 

باكثر من نشرة اذ يتميز الفارابي بمكانته واصالته العميقة في تاريخ المنطق بعامة 

في الدرس  مية البحث المنطقيإذ أنه وجه األنظار إلى أهواالسالمي بخاصة 

 الفلسفي بكل تفرعاته وتخصصاته .

د في عملية ببي حقيقة ذكرها في أغلب مصنفاته أنه ال ايؤكد الفار  -2

الهميته في فهم مباني الفلسفة االخرى , وهو  البحث والدراسة ان نبدأ مع المنطق

الى ان نبدأ  مااكده في كتابه احصاء العلوم وغيره من كتبه االخرى , وهذا دفعنا

اطروحتنا بفصل المنطق . باعتباره مدخاًل لكل مباحث الفلسفة كما هو معروف 

 في داخل دائرة التفلسف , وهنا نؤكد مصداق هذه الحقيقة عند الفارابي, بظهور

من المنطق إلى الفلسفة  فانتقالهالوحدة العضوية لموضوعات فلسفة الفاربي, 



صفة مميزة لمؤلفه كإلى السياسة واألخالق, تبرز الطبيعية ومنها إلى اإللهيات ثم 

  .)إحصاء العلوم(

المرحوم بدأت القراءات الفلسفية العراقية المعاصرة لمنطق الفارابي مع  -3

محققًا ومعلقًا لنصوص الفارابي وقد تمثل ذلك في تحقيقه لكتاب محسن مهدي 

ليه  تهوأجزاء فلسف)فلسفة ارسطوطاليس  ومراتب أجزائها والموضع الذي منه ابتدأ وا 

"األلفاظ كتابه االخر الموسوم  وتاله بتحقيق, 1691عام  في كان ذلك أذ,(انتهى

 أذ,1691)الحروف( عام ه الموسوم وكتاب 1691المستعملة في المنطق" عام 

فتح محسن مهدي آفاق البحث والدراسة لفيلسوف العرب و المسلمين الفارابي, 

خطوط المخطوطات وفسر رموزها بلغة علمية متوخيًا الدقة والموضوعية,  وفك

قام بها  مقارنة مع وصفية توضيحية لمصنفات الفارابي المنطقية, ءتهفظهرت قرا

الفارابي المنطقية وتبلورت عن توضيح العالقة مؤلفات في  محسن مهدي لنصين

", إذ يرى محسن مهدي أن األلفاظ المستعملة في المنطقو " "الحروف"بين كتاب 

 "."الحروفتلخيص لما شرحه الفارابي في كتاب  "األلفاظ"

لقراءته لمنطق الفارابي, نجد ان  جعفر آل ياسينوبصدد انجاز المرحوم  -4

 بمشاركته , متمثلة1691عام  هذا الرجل قد بدأت اهتماماته بمنطق الفارابي مع 

عقد في بغداد في هذا  الذي إلنسانيةالفارابي والحضارة امهرجان  الفعالة في اعمال

مؤلفًا ومحققًا  باحثاً عد استعراضنا لمؤلفاته حول منطق الفارابي وجدناه العام , وب

ناهيك عن تأليفه معجمية فارابية , ةممؤلفات الفارابي بصورة عاًا لببلوغرافيا ومعد

ن جانبا أكد جعفر آل ياسين  اذ في كل ماذكره الفارابي من اصطالحات فلسفية,

لمنطق الفارابي: األول منهجية الفارابي في المنطق و الثاني في عالقة  قراءتهمن 



 فيلمنطق باللغة والنحو, اظهرت قراءة جعفر آل ياسين تأثيرات أرسطو المنطقية 

بي في تحقيقه لنصوص الفارامن قبل ما أكده محسن مهدي وهذا  ,الفارابي

 سطو.ولخص وفسر منطق أر  حشر بي اار المنطقية, وال نعجب لذلك فالف

وكان لجهد المرحوم مدني صالح في قراءته لمنطق الفارابي واضحًا في  -5

جعل  اذ, 1691عام بحثه الموسوم) من اسس الميتاقيزيقا الى الحتمية السببية( 

مدني صالح من مفهوم )التصور والتصديق( المنطقيين مدخاًل للبحث في مبحث 

 لفارابي أصاًل. اإللهيات, منطلقًا من فكرة ا

العالقة  لمنطق الفارابي, فقد عالجت  اما قراءة إبراهيم السامرائي -6

مستشهدًا بالمناظرة  ,1691عام المتساوية ما بين المنطق وعلم النحو )اللغة( 

العلمية الشهيرة بين أبي سعيد السيرافي النحوي والفيلسوف المنطقي أبي بشرمتي 

بين النحو العربي لصلة سامرائي موضحة لقراءة إبراهيم ال فكانتبن يونس, 

والتي جاءت من الشروحات العربية لذلك المنطق, باالستعانة  والمنطق األرسطي,

باللغة العربية في توضيح القواعد المنطقية وهذا ما فعله الفارابي بعقليته الشمولية 

وقد وجدت ان حكم مدني صالح هذا في منطق الفارابي له صدى  وأصالة فكره

 .فيما بعد, اذ بينت ذلك في ثنايا االطروحة ند باحثين عراقيين معاصرين ع

 1699علي حسين الجابري في عام وتتجلى قراءة منطق الفارابي مع   -7

أنها تعد إضافة مهمة في خارطة المقوالت لتشمل جميع ميادين البحث الفلسفي 

بي اانطلق علي حسين الجابري من اإللهيات عند الفار  اذوالعلمي والعملي واللغوي, 

ليقرأ الفارابي المنطقي من خالل موضوع العلة األولى التي اعتمد فيها على 

مقوالت أرسطو المنطقية, فعالج القضايا الميتافيزيقية من خالل مقوالته, وهنا 



من قراءة  مدني صالحعلى خالف ماقدمه  كانت قراءة على حسين الجابري

هذا من جهة , ومن اخرى , نجد ان علي حسين الجابري قد ,منطق الفارابيل

براهيم السامرائيأمثال محسن مهدي خالف من سبقه من  اذ  ,وجعفر آل ياسين وا 

 . عندهم  والمنطق نجد صدًا للربط بين الميتافيزيقالم 

بين في , 1691عام قراءته لمنطق الفارابي عبد األمير االعسم قدم   -8

, إذ أن الفارابي تابع أرسطو في الشكل باإلرث األرسطيالفارابي تأثر ثنايا قراءته 

 ااألعسم لمنطق الفارابي بأنه رغانون, واتصفت قراءةالتنظيمي لموضوعات األو 

هو إثبات أسبقية الفارابي  هقراءة وصفية لمصنفات الفارابي المنطقية, وكان هدف

 في تأسيس المنطق العربي. 

لمنطق الفارابي ظهرت مع محمد جلوب فرحان ي حين نجد قراءة ف -9

تميزت قراءته بالعمق والشمولية والدقة والمتابعة المتميزة, انها , 1611عام مطلع 

قرائته نظرًا الشتغاله باالساس على المنطق بعامة وارسطو بخاصة , فجاءت 

 فيي والمنطقي صفة الرياضية. موضحًا األثر الرياضاللمنطق الفارابي تتسم ب

جة الدروس المنطقية فلسفة الفارابي من خالل ابراز مالمح فلسفة الرياضيات ومعال

طرقًا إلى رصيد الفارابي في البحث المنطقي, فظهرت قراءة محمد جلوب عنده, مت

الُبعد الرمزي للغة والُبعد  تربوية وتعليمية للمنطق, وموضحاً فرحان لتأسيس أصول 

اتفق محمد جلوب فرحان مع كما المعنوي والداللي للغة والُبعد االجتماعي للغة, 

براهيم السامرائي وجعفر آل ياسين في أن  الباحثين العراقيين محسن مهدي وا 

 .الفارابي دالمنطق يقابل اللغة عن



ارابي والتي اما الشخصية االخيرة من الدارسين العراقيين لمنطق الف  -11

والت  صالح فليفل الجابريختمنا بها هذا الفصل وهو االول , فهي قراءة الباحث 

 إذ قرأ منطق الفارابي من خالل 1661عام  جاءت من خالل اطروحته للدكتوراه

كما واوضح هذا بين التصور والتصديق عند الفارابي وابن سينا, العالقة المعرفية 

هذه القراءة نت االفارابي وعلى من جاء بعده, فك قفي منطاألثر األرسطي الباحث 

إذ يصفه بالمصنف الصوري بعده ارسطيًا الفارابي  فموقاالول : تتضمن جانبان, 

يعد المنطق نظرية في البحث العلمي والثاني الذي يدرس المنطق لذات المنطق, 

مد جلوب مع قراءة مح متفقةأو منطقًا تطبيقيًا, وهنا جاءت قراءة صالح الجابري 

قراءة صالح  أكدتباللغة الرياضية للمنطق, ومن جهة أخرى  سمتفرحان التي أت

مشددًا على ان لنظرية الميتافيزيقية في ا بي قاعدة أساسسيةافليفل أن لمنطق الفار 

 الميتافيزيقا اإلسالمية ُبنيت على أساس النظرية المنطقية.

أن اهم  االلهيات عند الفارابي واذا ماجئنا الى الفصل الثاني والذي اختص بمبحث -11

قضية تشغل الفكر اإلنساني منذ أقدم العصور وحتى يومنا هذا, كانت وال تزال عند مفكرينا هي 

مشكلة )الكثرة والوحدة( وما تطرحه من تساؤالت حول الوجود والمصير والكون وخالقه ومبدعه, 

كر الفلسفي, فظهرت آراء الفارابي والمشكلة الجوهرية هي مشكلة وجود اهلل والتي نوقشت في الف

لهذه المشكلة فيلسوفًا بحق وحقيقة , واضعًا كنظرية ميتافزيقيا تدل على براعة فلسفية اسالمية 

قل نظيرها في زمانه , واثرها واضح فيمن جاء من بعده, وهي التي حفزت الدارسين العراقيين 

الفيلسوف فيما وصل الينا من مؤلفات المعاصرين على دراستها وتاويلها , وقد تمثل نتاج هذا 

أن نظرية الفارابي في طبيعة اهلل هي مزيج من المذاهب في هذا الجانب.اذ اتضح للباحثة 

ناهيك عن المؤثرات الفكرية واالجتماعية االخرى التي عاصرها الفلسفية اليونانية القديمة 



                                                                                                 الميتافيزيقي فعاًل.  الفارابي واثرت في حضورها على الجانب

تعُد عملية عقلية آلية,  او الصدور نصل إلى نتيجة أكدها الفارابي أن عملية الفيضكما جعلنا 

والنظام الفيض يعد حاًل منطقيًا لجميع المسائل التي ُأثيرت في مختلف الجوانب الكالمية 

  والفقهية والفلسفية.

مع مدني  عند الفارابي بدأت القراءات الفلسفية العراقية المعاصرة لموضوع اإللهيات -12

يرى مدني صالح اذ  ,اإلسالمية عندما درس مشكلة الوجود في الفلسفة 1611صالح في عام 

أن الفارابي ينظر إلى المسألة الوجودية عند ثالث مراحل األولى ميتافيزيقية والثانية الهوتية 

أن نظرية فيها  إلى عدة نتائج مدني صالح من خالل هذه القراءة والثالثة صوفية ووصل

 لفيلسوف المسلم الكندينسبة الى ا الفارابي أرسطية وأفالطونية وسماوية وصوفية وكّندية

 وأفلوطينية.

نستفيض من مؤلفاته في إلهيات  اللهيات الفارابي اآللوسيمحي الدين حسام  قراءةاما  -13

, تبدأ مع بداية مؤلفاته الفلسفية والمتمثلة باطروحته للدكتوراه الموسومة )مشكلة الخلق الفارابي

تاريخية لجذور نظرية الفيض وتأثيراتها ته قراءة ءقرافجاءت  1691عام  في الفكر االسالمي(

على الفارابي, وتأكيده على ريادة الفارابي للفكر العربي اإلسالمي حول نظرية الفيض في 

للجوانب  اً اإلسالم, وتأكيده أن الواحد ال يصدر عنه إال واحد, ووضع حسام اآللوسي نقد

وان كنائس نجده  لنظرية الفيض الفارابيةللجوانب السلبية  اً اإليجابية لنظرية الفيض الفارابية ونقد

قراءات متناثرة عن الفارابي لحسام االلوسي في مؤلفاته االخرى من امثال حوار ودراسات 

 .والزمان وغيرها 

الينابيع األولى  بحثه الموسوم) جعفر آل ياسين إللهيات الفارابي من خاللقامت قراءة  -14

 وعمقللمسألة الميتافيزيقية بدقة تاله بقراءته  1691عام  (للفكر العربي في فلسفة الفارابي



, أكد جعفر آل ياسين ريادة الفارابي لنظرية 1981عام ( فيلسوفان رائدانكتابه )في  ينمتواصل

موقف  نته مع مدني صالح إذ كالهما يعتبرااءاتفق في قر و  واجب الوجود وممكن الوجود

ت قراءة جعفر آل ياسين مؤكدًا ان العقل اءجو الفارابي موقفًا حتميًا اتصف بالجبر الميتافيزيقي, 

لغة  اناكد جعفر آل ياسين و  سالح قوي استعمله الفارابي في تثبيت دعائم منهجه الفلسفي,

روح مع لعقل مع الحس والالفارابي المنطقية جاءت لتظهر فلسفته الوجودية, إذ امتزجت لغة ا

 الفارابي في تالميذه أمثال ابن سينا.  تأثيراتلنا قراءة جعفر آل ياسين  أظهرتالتجربة و 

متسمة بالبعد , 1611عام  في حين جاءت قراءة محمد جلوب فرحان اللهيات الفارابي -15

 تغلفته في مباحث فلسفة الفارابي إذ ظهرت اللغة الرياضية الرياضي المنطقي وهذه  صفة لقراء

ته تربط لغة فجاءت قراء .والسياسة لألخالقو لفارابي لهيات االه وتحليالته لمنطق الفارابي و رائآ

ة اذ انطلق محمد جلوب فرحان معاصر الولغته المنطقية ربطًا موضوعيًا بروح الفارابي العقلية 

 ته لنظرية واجب الوجود الفارابية إلى العالم الطبيعي الخارجي. في قراء

والتي عندما  ,1616عام في بحثة اللهيات الفارابي بد الكريم سلمان الشمري عمع قرأة  -16

مشكلة العلم اإللهي في  وتاله , تطرق إلى منهج التفكير الفلسفي عند فالسفة المشرق العربي

صفات اإللهية وعالقتها بصفة العلم وتفسير بتناوله مشكلة ال, 1995الفكر اإلسالمي عام 

 ونقد اإلسالميين لهذه  اإلشكالية. من الفالسفة اإلسالميينتبعه , ومن الفارابي 

عام قراة أللهيات الفارابي , بدأت مع رسالتها  نظلة أحمد الجبوريكما ان ل  -17

ريادة الفارابي  مؤكدةفيها فلسفة وحدة الوجود في الفكر الفلسفي اإلسالمي.  عالجت 1982

مع حسام اآللوسي في جذور نظرية  اتفقت اذلنظرية الفيض في الفكر الفلسفي اإلسالمي 

الفيض الفارابية وأوضحت في قرائتها على مالمح صوفية لنظرية المعرفة الفارابية قامت على 

  .بالعقل الفّعال ووصفتها بأنها تجربة صوفية االنسانيُأسس نظرية الصدور واتصال العقل 



قرائته في رسالة أللهيات الفارابي من خالل محمد محمود رحيم الكبيسي وتخصصت قرأة  -18

 1611المعنونة الزمان في فلسفة الغزالي دراسة تحليلية مقارنة بأصولها وبنائها عام الماجستير 

رابي وابن التناهي والالتناهي في الزمان عند الفا فكرة  درس اإللهيات عند الفارابي من خاللاذ 

 لوجود جود األول )اهلل( هو السبب األولأن المو  ؤكدسينا. إذ اكد في قراءته ان الفارابي ي

, فالعالم  ته ان الفارابي يقول بقدم العالم بالزمان ال بالذاتالموجودات جميعها, ويصرح في قراء

 .  قديم قدم اهلل, والعالم عند الفارابي حادث, فال زمان بين اهلل والعالم

 1661في عام الفارابي   ونختم هذا الفصل بقراءة منذر جلوب يونس أللهيات -19

الباحث المشكلة من خالل  فلسفة الفارابي اهلل الوجود االنسان اذ تناولاطروحة الدكتوراه ب

لغة  هذه  الجذور التاريخية لفكرة واجب الوجود بدأها بتاريخ الفلسفة اليونانية, فكانت لغة القراءة

الفارابي ونظريته في واجب الوجود والممكن الوجود, في مقارنة مع أرسطو وأفالطون وتأثيرهما 

ثم يتناول الباحث تأثير الفارابي في من جاء بعد في قضية عالقة دليل واجب الوجود والدليل 

 ت قراءة ثم مقارنته مع ديكارت والدليل الوجودي, فكانالوجودي )االنطلوجي( على وجود اهلل, 

ديكارت في مجال الدليل  و أنسلم و ن الفارابيبيتبغي الربط الموضوعي منذر جلوب يونس 

 غيان هدفًا واحدًا بعينه. على وجود واجب الوجود, فوجود اهلل عين ماهية وأن اهلل كامل ويب

وهذا ما عالجناه  , الفلسفة العملية للفارابي والمتمثلة بالسياسة واألخالقمجال في  ظهرت -21

أن الغاية األساسية التي يسعى إليها اإلنسان في كل زمان ومكان هو  في الفصل الثالث

تحصيل السعادة والطمانينة والوصول إلى الكمال الذي ال يتحقق بدون تعاون اإلنسان مع أخيه 

 الجانببناء المجتمع السعيد, هدف الفارابي األساسي التي توصلت إليه في هذا اإلنسان في 

ابن مجتمعه وعصره, عندما وجد الفرد يعاني من االضطراب في , فاالفاربي اإلنسان()هو 

مختلف مكونات أجهزة المجتمع السياسي واالجتماعي واالقتصادي والتربوي, حاول بعبقرية 



الفيلسوف أن يقيم نظرية في بناء المجتمع الفاضل من خالل )المدينة الفاضلة(, وهو في تحديد 

الصفات  هصفات )رئيس المدينة الفاضلة( وهذ تناوليمقومات مجتمعه الفاضلة, لم يفته أن 

التي ذكرها الفارابي كانت مستنبطة من ما كان يعانيه مجتمعه, إذ درس الواقع وحاجة هذا 

الفضيلة )الواقع لمن ستناط إأليه مسؤولية النهوض بالمجتمع لريتقي به إلى هدفه األساسي 

( أن يضع الفاضلبناء منظومته للمجتمع الجديد )والسعادة(, ولم ينَس الفارابي وهو في صياغة 

بين أيدينا مضادات المدينة الفاضلة. في هذا الفصل حاولنا التأكيد على عاملين مهمين في 

بناء المجتمع وهما المنهج السياسي الصحيح واخالق الفرد القويم, ومن هذين العاملين اللذين 

اسة واألخالق, انطلقنا للبحث في قراءة أكد عليهما الفاربي في نصوصه التي عالجت السي

الفارابي لفلسفته السياسية واألخالقية, فكانت آرائه نتاج لما كان يعانيه مجتمعه من فوضى 

هـ(, فدخول العناصر الغربية 324 -هـ232وسياسات فاسدة وتدخالت في الخالفة العباسية )

إلى الهجرة, فجاءت آرائه لمعالجة في المجتمع اإلسالمي آنذاك من فرس وأتراك أدى بالفارابي 

 الواقع المعاش بأن وضع بين أيدينا الفارابي قاعدة أساسية في بناء المجتمعات سياسيًا واخالقيًا.

بدأت القراءات الفلسفية العراقية المعاصرة لموضوع السياسة واألخالق عند   -21

للفلسفة السياسية  عندما أكد ان الفارابي يعد مؤسس, 1691الفارابي مع محسن مهدي عام 

كتاب المدينة الفاضلة ثم و   وكتاب المٌلةالعلوم  مية, جاءت قراءته في كتاب إحصاءاإلسال

إلى المدن  اً ومتطرق , الرئيس النبي - من خالل الرئيس الفيلسوفرؤيته للسياسة الفاضلة 

يادة ر تأكيده ثم إلى الحرب وحدوده الشرعية, كان هدف قراءات محسن مهدي هو  المضادة

الفارابي وتأسيس الفلسفة كتابه يتضح بجالء في وهذا ,  العرب دلفلسفة السياسية عنالفارابي ل

ما يملكه  ام الباحثين المستشرقينليضع ام ,  باللغة االنكليزيةالساسية االسالمية والذي كتبه 

الشرق العربي اإلسالمي من فالسفة كانت لهم الريادة في الفكر المتنوع والسيما في الفلسفة 



اللغة العربية  لم يترجم الىالفارابي, والجدير بالذكر أن كتاب محسن مهدي  وباالخص السياسية

صياًل , ولمحسن مهدي هذا صدى في نفس الباحثة , ستعمل عليه بحثًا تف 9116إال في عام 

 في قابل االيام . 

تبدأ قراءة تفصيلية للسياسة واالخالق عند الفارابي بدأت مع ناجي التكريتي ومع  -22

سفة فلتبعية الفارابي السياسي ألفالطون في رسالته للماجستير )الاذ اكد التكريتي  1967عام 

 قراءة  عناقضها كثيرًا بل وتنتختلف وهي قراءة األخالقية األفالطونية عند مفكري اإلسالم(, 

تبعية الفارابي ألرسطو وأفالطون في أفكاره السياسية, فجاءت اذ اكد التكريتي محسن مهدي 

ألفالطون في  اً بمنهجية غارقة باالستشراق لمختلف الشخصيات الفلسفية فهو يعدهم تبع قراءته

لعرب امثال علي اساتذته ا ًا باراءمتاثر  ولعلنا نستنتج أن ناجي التكريتياألخالق والسياسة. 

ظهرت قراءة ناجي التكريتي في جانبين  كماعلى  , سامي النشار ومحمد علي بوربان وغيرهم

وأكد على  ألافالطونتبعية الفارابي األول سياسي والثاني اخالقي, ففي الجانب السياسي أكد 

أقدمية الفارابي على ابن أبي الربيع, وفي الجانب األخالقي أكدت قراءة ناجي التكريتي بأن 

الفارابي وضع اإلنسان )الفرد( في محيط عمله البحثي, أي اهتم باإلنسان ألن سعادته تؤدي 

الفارابي هي إلى سعادة المدينة الفاضلة ومن ثم سعادة المجتمع والبشرية, والسعادة التي أرادها 

 سعادة تحرر النفس اإلنسانسة من شرورها ورذائلها.

برسالتها نظرية السعادة في الفلسفة االسالمية ,1699قراءة فضيلة عباس عام ثم جاءت 

والسعادة والبناء االقتصادي للمجتمع من الكندي الى الفارابي ,متطرقه الى سعادة الفرد 

ت قراءتها تتمحور بجانب تربوي وسياسي وسعادة بناء االسرة وسعادة العقل, فكان

واجتماعي مؤكدة عن سعادة العقل التي ارادها الفارابي والتي هي سوف توصل االنسان 

الى مصيره اما السعادة او الشقاء, فكانت قراءتها بتسلسل في الفرد والمجتمع االقتصادي 



قراءة علي حسين خرة. اماواالسرة والعقل والفيلسوف النبي واخيرًا في مصير االنسان في اال

لقراءة معاصرة لمدينة الفارابي  1699الجابري للسياسة واالخالق عند الفارابي جاءت عام 

الفاضلة اذ يؤكد ان الفارابي ترك لنا وثيقة مهمة جدًا اال وهي "اراء اهل المدينة الفاضلة " 

بي, ومنضور انساني فكان ناقدًا ومؤرخًا ومحلاًل وداعية اصالحية بنفس اغريقي وواقع عر 

مع القراءات التي سبقته بريادة الفارابي بالسبق واالبداع واتفق علي حسين الجابري 

واالصالة في الفكر االسالمي .ثم ظهرت قراءة جعفر ال ياسين في كتابه " فيلسوفان 

متطرقًا الى االنسان عند الفارابي ثم الى المدينة  1611رائدان الكندي والفارابي"عام 

مع جمهورية افالطون مؤكدًا اصالة الفارابي وهو يقيم مدينته بتحقيق الفاضلة ومقارنتها 

عالجها في بحثه دراسات في 1616السعادة القصوى.اما قراءة محمد جلوب فرحان عام 

لسفة الفارابي االخالقية والسياسية فلسفة التربية اذ اتجه اتجاهًا تربويًا فظهرت لدينا ف

بصيغة تربوية من خالل صفات الفيلسوف الحاكم رئيس المدينة )القدوة (النموذج الذي 

بكتابها "الفلسفة  1661يقتدى به .ثم حلت علينا قراءت نظلة احمدي نائلة الجبوري عام 

الى السعادة لتتم عند  االسالمية "متطرقة الى النفس وانواعها عند الفارابي وتقسيمها وصوالً 

الفارابي المعرفة العقلية, فكانت قراءتها مطلقة من االنسان, والنفس االنسانية الى تحقيق 

سعادة الفرد ومن ثم سعادة المجتمع وهنا اتفقت نظلة الجبوري مع القراءات التي سبقتها 

عام  .وبعد ذلك ظهرت قراءت طه جزاعمع اختالف المنهج الذي اتبعته في قراءتها 

في اطروحة دكتوراه فلسفة افالطون السياسية عند مفكري االسالم اتصفت قراءته 1661

بدراسة الدالالت والمفاهيم السياسية االفالطونية عند فالسفة المشرق االسالمي ومفكريه 

ومنهم الفارابي طبعًا, انطلق طه جزاع في قراءته للفارابي السياسي , مقارنًا وموازنًا بين 

جمهورية الفالطون وكتاب اراء اهل المدينة الفاضلة وقد سار طه جزاع على كتاب ال



في تبعية الفارابي الفالطون.ونصل الى قراءة حميد خلف منهج استاذه ناجي التكريتي 

ومن عنوان 1669السعيدي في اطروحته للدكتوراه اثر الفارابي في فلسفة ابن خلدون عام 

حًا االثار والتاثيرات الفارابية على ابن خلدون للسياسة الدراسة تتضح قراءته مقارنًا وموض

واالخالق فكان هدف قراءته هو الرد على من يقول ان هنالك قطيعة معرفية وابستمولوجيه 

بين الفلسفة االسالمية المشرقية متمثلة بالفارابي والفلسفة االسالمية المغربية متمثلة بابن 

 خلدون. 

بعنوان اطروحته االنسان في فلسفة  1661العاتي عام  وختامًا جاءت قراءة ابراهيم

هذا الباحث العراقي للفارابي منطلقًا من االنسان في كل الفارابي وهنا اتضحت قراءة 

  .فلسفته االلهية والسياسية واالخالقية 

 

 

 

 

 


