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  الفلسفة الجمالية العربية اإلسالمية
إن العصر  اسالمي  ين غنى  صصر  الار خ  ي  ر   الىس  رالميخ  ري  اليارص  اليخ  اليلصص   ين اليعصر   

غن اسالررررم  ل  خىاارررر  ي  الس ا ا ير ي  الا  اصاىتاب رأاى  رب غي  ص خت ا ص ي  يمررررر ا  اررررا  رمترير  ياىرص ا ري   
رهذه ا ي  جيخعًر رااصرررررص  ربا رالذ يىهر رغص رار  رالاص  ر  را  اسالرررررم   ااصررررر راجر ب  ريخ  ريرأخ  ياعأأةا لذلك يتأ 

صأةا رىاج صن ذلك رصب يزاج ير ي راجايرص  را اصررررأي ر ري  جأخأ غص   اليمرررر ا  اسالرررميخ  يعىرار  راالررراي  اذا 
صيخنا يرىاتص  السصالررس   ب اليالررالام ح اليمررر يا يررن لصاتر ب الع ر  اسن خت  غم ًا ررخ ًا ي  الرىرا السصالررس  الذي غىاجب الع

الخرىرىخ  إل  اليالررررررررررصيخن رارصر   ي  غذارىه  رايازج  ي  غيرر ا  رغم   يخه  ا مخ ًا ررخ ًا  راذا ير ىاررررررررررراأه ررمررررررررررر  صىأ 
أ  أ االرررراىر لصسصالررررس  اسالررررميخ  ريىهر السصالررررس  الجيرلخ   يىجأ يأو ا م  السر ار  رارن الررررخىر رإ اا غيم رن رغ الرررر ر  إ  غىه  

صرررنرا يصالررساه  رعتصخ  ص رخ  إالررميخ   يررن ر  ريه أ الررره   رأ رغن غالرررالررب إالررمي  رلب  ررعب اسالررمي  اللرل ا   
الررخير غن رمخ  ين يسر ي اسالررم  ررىرا خ رن غن اليتخت  رايأة رغن السصالررس  اصات  ين الأخن  ن غاأايهير يارررا ر  رنرخاهير 

لسصالرس  اسالميخ  إىهر يصالس  اريختخ  رخن السصالس  رالأخن  ري  اليتخت  إن السصالس  اسالميخ  رايأة  لهذا ىجأ غن غا  ير خيخز ا
 أ الررررر   زيىًر  رخًم ي   رب غيم رن رغ الررررر را رير االررررايأ  ين نخ    خل الخرىرن صراليًر رغيرر ًا رمخ ةا يا  صرررررر   

 راالات   يخهر  ي رر  رمخ ة الرجرها رلرن ي  زين ارن  اأ صرأ  غل  آ اا غ ال ر
   طرق انتقال الفلسفة اليونانية إلى العرب المسلمين

( السرررفسرررطا  يماوس و ك: رذلك را مخ  الراب الا  ُا جي  إل  الصغ  الع رخ   يتأ ا ج  الع ب راب )الطريق المباشرررر: أولا 
ن يحيى ب  ر  بن اسرررحقحنين ا(   الررررر ر  رررن ين ااررررره  اليا جيخن  النفس ،  وما بعد الطبيعة)  يم رن رراب

   عدي
 ( ين ييص  العص  يم   خريىر الأيات   ر  خيخ  الىيري  عن طريق السوريين والمصريين: )ثانياا 
 يخصرن ا( صن   خل السخصالريخن ايصر خن ر األفالطونية الحديثة –طريق فالسفة اإلسكندرية : )ثالثاا 

 
 Alfarabiالنظرية اإلشراقية عند أب  نصر الفاراب  

 م( 396-784هر( / )333-206ياته )ح 
إذا ررن غ الرررررر ر  أ  الرررررر    خل العت  ريص  ي اي  الاسرخ ا يتأ جرا السر ار  لخاتن اذا الا اه السصالررررررس  رخالررررررارصرب 

   المعلم األول  رعأ غ ال ر  المعلم الثان رختأيب إل  غرىرا الع رخ ا يرالايل رذلك لتب  
الرخيخرا ر  ااتن العصر  السصالرررررسخ ا ر ا ي  العصر  ال خرمرررررخ  راليرالرررررخت ( ي  إ صخ  ررزالالرررررارنا رلأ السر ار  ي  )ير اب 

خرا   خيس    رررن زر  الىس ا  ري الذرراا زااأًا ي  الأىرالسخزخراا رلأخب يع ي  ررلصغ  الا رخ  رالع رخ  رالسر الررررررررررخ  رالخرىرىخ 
ه  الصخرل  لصي رلع  رالا لخف يالامخئًر رتىأخ  الير  ا رصررسًر ي  ريالرن غر يرالب غر يصر  غر ي ر  غر يا ب  رررن خال

رأين  مشررررقدالغىرا  رل  خز  صص  اذه الير  إل  غن اريره ا ج  ي   دمشررررقالىهر  صص  الاصرررررىخف رالا لخف ي  رالررررررراخن 
اااب لصسصالس ا ار ااايريب ر    راىت  السر ار  ي  يخراب رخن أيارل ررغأاأ ري ان ريصب  صرًر لصعص  راليع ي   رررن الرب يخهر 

ختر  غىب ر  غن  جًم غرأا صىأه جيص  ين راب غ الرر را يراسل غن ى   السر ار  يخهر يم   يىب  ررً ا ي اتىهر رصررر  يخصالررريًر 
ر :    رير ختر  صص  غىب ررن ختإن  قرأت هذا الكتاب ما ت  مرة    الرررررررر ر رصصخب يرارب رل  السر ار :  النفسرجأ رارب  
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 آرا  أهلرين ااررررررررره  رارب     قرأت السررررررماي الطبيع  ألرسررررررطو الحكيم أربعين مرة، وارإ أن  محتا  إلى معاودة قرا ته 
   الجمع بين رأي  الحكيمين أفالطون وأرسطو  ر  تحصيل السعادة  ر  الموسيق  الكبير  ر  المدينة الفاضلة

 
 فلسفة الفاراب  العامة 
 .إن طابع فلسفة الفاراب  هو طابع التوفيق بين الفلسفة والدين )الحكمة والشريعة(. 1

يخعاتأ السر ار  غن السصالررس  رالأخن يصررأ اير رايأ راأيهير رايأ  لذلك   خيرن غن خررن رخىهير غي لمف  يرليري  
ن ررن رخىهير ي ا   رل رالامير   يه  ي  ال را  رالي ريل رالارر خع  يلا راليل   خمرررأ اليل ر  خ خأه رخاررهأ لب  را 
رايأ ريصررررررأ  رايأ ار العت  اسله   غصرررررر رالتارررررر  را لسر ا   ي  الجراا  راليترئل  يرليري  رالارررررر خع  خصرررررأ ان صن 

 السعر  
  ين عررهذا ريل السر ار  رخن الري  رالعت ا يرلأخن ي أه الري  رالري  ين اهللا رالسصالس  ي أار إل  ال رخع  رال رخ 

ن الىر  رالسخصالرررررررف خالررررررايأان  صررررررىن اهلل  لهذا يرماير خ جعرن إل  يصررررررأ  رايأ راصرررررر  رايأ ار العت  اسله  السعر   را 
لسخصالرف ( يري  الري   غير اجبريل عليه السرالماليع ي  ين خىررا العت  اسله ا يرلىر  خاصترار صن   خل الري  رراالر   )

الأخن صىأ لهذا يم ي ل رخن السصالررررررررررس  ر  صتصب صتًم يالرررررررررراسرأًا ين العت  اسله  السعر   يخاصت  العص  راليري  رعأ غن خصرررررررررررح
 السر ار  ر  لمف رخن اليريرا را ىرخراا يرليري  رالا خع  رجهرن ليتخت  رايأة 

 .التوفيق بين الحكيمين أفالطون وأرسطو.2
غ ال ر( أة  رلهذا يم لمف رخن السخصالريخن )غيم رن ر خ و السر ار  غن اليتخت  رايأة رالسصالس  الا  اريه صىهر راي 

ذا ررن اىرك لمف رخىهيرا يهر ي  الس را الا   رير اررررررررررررررراهر الاميخذ ين رعأا  يخير خ رل له   رالسر ار  خ و ي  راررب  را 
ات، ت تحصررل الكليادراك الحواس انما يكون ف  الجز يات، ومن الجز يا  إن  الجمع بين رأي  الحكيمين أفالطون وأرسررطو 

 رخاصل  يىهجب الاريخت  رخن اليرخيخن غيم رن رغ ال ر رير خ ا :    والكليات ه  التجارب على الحقيقة
ن الاصسر ي  الس اا ي يم رن ررن زااأًا ي  الأىخرا رخىير    أ.ف  الحياة الخاصة:   ي ل رخن يخرة السخصالرررريخن ي  ا صررر  را 

 رصر  رزخ ًا  غلذ غ ال ر رهر رازرج راىجب
خ و غيم رن غن اليم  ا  صر  يج أة ين صمئل اليرأخر ا را  رصخ  رمررا  ر  اىأم  ر  اسالأا غي غن  ب.نظرية المثل:

 غيم رن خس ل رخن صرلي  الي  رالعت   راليع ي  صىأه ااي ك ين اليعتر  إل  الييالر  ين الرص  إل  الجزئ  
وس فالمحسم رى ا ر    غن ر  ار ا يعتر  ار ي  العت  رلخ  لر جًر صىب   غير غ الر ر ي ىر  صرل  اليم  ا ي 

   راليع ي  صىأه ااي ك ين الجزئ  إل  الرص ا ين الييالر  إل  اليعتر  شرط للمعقول
الجرا  صىرررأ غيم رن ار الت خرررب ين العتررر  رالرعخرررأ صن الي   غيرررر غ الرررررررررررررر ر يخ و غن الجرا  يرجرأ ي   .الجوهر: 

ذا يهير ياسترن  ىهير خى  ان إل  الجرا  ين زارخاخن يلاصساخن   ن اللمف خررن لر غىهير ى  ا إل  الجرا  ا الر   له
 ين زارخ  رايأة 

 :نظرية المعرفة 
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المحسرروس شرررط المعقول، ومن فقد حسرراا ما فقد خ رأ السر ار  صص  غايخ  الي  راليرا ا رخارى   ر  غ الرر ر:  
خاسل ين غ الرررررررر ر صص  ا رخأ الجرىب اليالرررررررر  ي  ايتخل اليعر ف ريىهر السىرن  راسىالرررررررررن خأ ك     غي غن السر ار علماا ما

 الرصخر  رالجرا  ين لم  إيالرالب ررلجزئخر ا يرلجزا ار   خل الر ا رالييالر  ار   خل اليعتر  
 رختال  السر ار  اليع ي  إل  ممم  غىراا ا : 

لحواس ا  صن   خل اليرا  ال را ة راليرا  الرر ى   يرليرا  ال را ة ا  )را  اليع ي  الا  ُاصات .المعرفة الحسررررية:1
 ( الا  اى رن يخهر صر  الييالرالر  الخمس
 يه : الحواس الباطنةغير  

 : رر خساب يزأرج :الحس المشتركغ 
  ختر  صر  الييالرالر  الرا أة إلخب ين اليرا  م  خ الصهر إل  اليلخص  1 
 ختر  صررررر ًا ا سر صصخب ين الرر ن رخي  رهر إيالرررررالررررب ررلصررررر  الرا أة ين اللر جا يخلخ  إلخىر يمًم غىىر ىالررررين 5        

 غصرااًر غر ىرص  غالرصًر غر ىالاىال  رائيًر 
 : را  ايس  صر  الييالرالر  رعأ نخررهر صن الي   ير خساهر ا  يس  الصر  را رخرهر سىارج صر  جأخأة المخيلةب 
: ا  الترة الا  اأ ك ير   خأ رب الي   ر ن اأ ك الارررة العأراىخ  ي  صررر ة الذئب  غر غن اأ ك ىعري  ي  صررر ة الوهمج 

 ييري   غر ا رخض االرأ 
 : رر خساهر يس  ير غأ رب الرا  الذاكرةأ 
 ب    رلب ممه ي ااالمعقولت هي ة ما ف  مادة ُمعدة لن تقبل رسومُخع ف السر ار  العت  ر ىب   .المعرفة العقلية:2

رار العترر  الررذي خرجررأ رترة اللصلا رخررن لررلخررًر ين ررر  يع يرر  رلرىررب يالرررررررررررررراعررأ لاتررر   أ.العقرل برالقوة أو )العقررل المنفعررل(:
 اليع ي  

ترر  عرار العترر  ررررلترة ر ررأ غأ ك اليعتر    غي خيرن غن خاير  العترر  ررررلترة إل  ال ب.العقررل بررالفعررل أو )العقررل بررالملكررة(:
ىيرر را مخ  صت  آل  ار العت  اسله   رررلسعر  رعرأ إأ اك اليعتر    رارذا ا ىاترر    خررن رار مخ  العتر  اسىالرررررررررررررررى  ذاارب  را 

 السعر  الذي ار غصص  ين العت  اسىالرى  
الريًر رير خسخمب صرار العت  ررلسع  ر أ صت  اليعتر   رختا ب رذلك ين العت  السعر ا يخصرح اسىالرن يخ  .العقل المستفاد:

 ( صص  صتصب واهب الصورصصخب العت  اسله  السعر  )
 .المعرفة اإلشراقية:3

سخض (  ر  ايصررررررر  إ  رواهب الصررررروررا  اليع ي  الا  اايتل صىأير ااجص  غر ااىز  اليترئل ين العت  السعر  ) 
ف خىر  رجرأه اليرأي اليال  رخزأ خب رخعريىبا يه  ريمرر  إار ا خ  ااىز  ين العت  اسله  السعر  صص  ين االرا را غن 

صص  يخرة الا ي  رالى   العتص  رخاي   ين ر   خرأ اليرأة راهرا  الي   يا اسن ىسالب إل  ي ار  الررئىر  العصرخ  يخايتل 
 لهر ا اصر  رىر  ا ىرا  راا  لهر الالعرأة ررأ اك ير ر اا ال رخع  

  راسلهر ا را  يع ي  ا ىرخرا رالسمالس  رالسىرىخن  راذا ير خسال  ال  خر إذن يرليع ي  اسار ا خ  ا  مر ب ين الري 
الصرررأ   رالىررة  إذ ي  يتأر  صررريب اليلخص  الرريص  ا اصررر  ررلعت  اسله  السعر  ي  يرلا  الىر  رالختمرر  را  ا ىرخرا 

  خل  ي  الىر  رالختمررررررر  يخهر  صصخه  الري  صنالذخن خياصررن ين  رة اليلخص  ير خ اصه  لص  خر را اصرررررررر  ررلعت  السعر  
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ر رف راررررررررررررر  ُيىح يلخص  ص خي  ايرىب ين ال –ر غي السر ار   –العت  السعر  الذي خسخض صصخه  الىر  راليلا رارذا يرلىر  
  رغير السئ  المرىخ  ين الراررررررررر  يه  الا  االررررررررررا خن ا اصررررررررررر  ررلعت  السع  صص  اسلهرير  الاليررخ  ي  يلاصف ال  رف 

 رراال   اليلخص  غمىرا الىر  يت  را  الصرليرن را رلخرا 
 
 

رعأ غن ارمرررررري  لىر السصالررررررس  السر ارخ  العري ا رى  خ  اليع ي  ري ااب العت  ر رو  :   الفلسررررفة الجمالية عند الفاراب  
 الىس   ىالا خن غن ىيأأ ا ال  الجيرلخ  ي  يصالس  السر ار  رير خ ا :

لا رخأ السر ار  صص  الي  راليرا ا يتأ صأَّ السن صرررررررررس  غالررررررررررالرررررررررهر الاج خب راراير  اللر ة  راذا الاج خب ى  ًا :  .الفن1
خاصرف ررلاصررف ال ايض لصيرأخر  اليالخ  الياأىخ ا رار الذي ُخىت  ال ر  رخ ه ار ين الارائب رخىتصهر إل  ي ااب التأاال  

(ا ياايتل لصىس  صىأئذ اليع ي  اسارررررر ا خ  الا  ا  يخض ين صررررورواهب الرالالرررررريرا رخيتل لهر ا اصررررررر  ررلعت  السعر  )
 العت  اسله  السعر ا ياايتل لهر الالعرأة رايتخل التخ  اللخ ة ي  الىس  

ي ا ر ايمرررًر لصجزئخر  اليرأخ ا ريأ رًر لصرصخر ا رخررن ر ار ذلك اسىالررررن الذي خ ار  ررلييالررررالرررر  رارررر  صررر:  .الفنان2
غي ار الذي خراي  صتصب ررليعتر   رخصررررررح صتًم يالرررررراسرأًا خأ ك  ريالرررررارو اصت  اليع ي  اساررررر ا خ  يالرررررارو إأ ارب ررصخب 

ار اسىالررررن الذي ر  الصرررر  الر خئ  ين اليرأةا ر  خعرأ رخىب ررخن العت  اسله  السعر  يالرررري  يرصرررص  يختا ب يىب رخايأ يخب 
( لهذا لصررررورواهب ار  العتصخ  رسخض ين العترررررررررررررررررررر  اسله  السعر  )االرررررا را رتراب اليالخص  غن خرصم الرير  ي  اصت  اليأ ر

 ار ذلك اسىالررررن الذي ااىز  صصخب اليع ي  اساررر ا خ  ينر  اسىالررررن رراالررر   العت  اليالررراسرأا رين العت  خسخض إل  اليلخص  
ا اسن الي  راليرا  يالعت  السعر ا ر  خيصرر  ذلك إ  رسخض يىب صص  ين االررا را غن خىاصرر  صص   خرأ اليرأة راررهرا  

 ىسالب إل  يصرف الررئىر  العصرخ  ياايتل لب الالعرأة ررأ اك ير ر اا ال رخع  
 .اإلبداي والعملية اإلبداعية3

يررىراب العتصخ ا رالذي خالررررا خن صتصب غن خاير  ين العت  ررلترة إل    ا  صيصخ  صتصخ  رسع  الرىرا اسىالرررررى  لصسىرن را 
اهب و يالررراسرأًا ريراالررررًر لصيعر ف رلرصررر  اليع ي  اساررر ا خ  الا  اسخض صصخب ين العت  السعر  ) العت  ررلسع  رخصررررح صتصب

 ( يخمس  صص  الجير  ال رخع  جيرً  ارر ا ير رم  إرأاصًر ار ا رم  اصتخًر لصيع ي  اسا ا خ  الصور
جرار   اليىعرالرررر  ي  الي آة الا  ىأخ ار ي  جيخن ا اخسهيهر السر ار  ر ىهر اارررررخب ر ر  رخىهر ررخن ال م     .المحاكاة4

را  ييرررة الييالرررررررررالررررررررر  الييسر   ي  اليلخص  غر ييرررة اليعتر   الرريص   غر ييرررة اليعتر   الىر صرررررررر  را  غأى  
 غىراا الييرررة 

مررررر  الرجرأ  يجيرلب يرئل الجير   ن رجرأه اي غيمررررر خ رأ السر ار  صص  غن جير  ا ر  ار    .الجمال واإلحسررراس به9
ر الجير  ا خعتصب ين ذااب  ريخيرالجيرر  لرر  ذي جير ا ررذلك زخىاب ررهراها راذه رصهر ي  جرا ه ري  ذااب ري  ىسالررررررررررررررب 

ررذااربا الىت  رال ررا  ين رر  ارررررررررررررررائرب اليرررأة رالي   ار الجيرر  الرص  ا زل  المررررر  الرذي ىرأ رررب رررلعتر ا رار الجيررر  
  أاه جير  ىر   رزائف  ار الجير  الرري  ي  ذااب اليتخت ا رر  ير ص

 إذن يصالس  السر ار  رأغ  غ ال خ  م  اىاه  غيم رىخ  ييزرج  ررل ر  السصالسخ  اسالميخ  
 


