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 الفارابي
م  478هـ /  062الفارايب، كان مولده يف  أبو نصر حممد بن حممد بن طرخان بن أوزلغ

والفارايب بفتح الفاء والراء وبينهما ألف وبعد األلف الثانية باء موحدة وهذه نسبة إىل فاراب بالد 
ما وراء النهر وتقع اليوم فاراب يف فزخستان وتسمى يف هذا الزمان أطراد بضم اهلمزة وسكون 

د غلب عليه هذا االسم وهي مدينة فوق الشاس قريبة الطاء املهملة بني الرائني ألف ساكنة وق
من مدينة بالساغون ومجيع أهلها على مذهب اإلمام الشافعي رضي اهلل عنه وهي قاعدة من 

 قواعد مدن الرتك ويقال هلا فاراب الداخلة وهلم فاراب اخلارجة وهي من أطراف بالد فارس.
غداد وهو يف سن األربعني تنقل بني خرج من بلده وتنقلت به األسفار إىل أن وصل إىل ب

مصر ودمشق وحلب وأقام يف بالط سيف الدولة احلمداين مث ذهب إىل دمشق وبقي فيها حىت 
 عن عمر يناهز الثمانني.وفاته 

وكان فيما يعرف سبعني لسانًا وكان  –وحيكى انه دخل على سيف الدولة وهو بزي األتراك 
العلماء من خمتلف الفنون فعال كالمه وبان فضله وأنصتوا  وأخذ يناظر –والده من أمراء األتراك 

 له.
وهو أبرع من ضرب العود ويقال إنه أول من اخرتع القانون. ويعد الفارايب من أكرب فالسفة 

 املسلمني وابن شينا بكتبه خترج وبكالمه انتفع يف تصانيفه.
واشتغل الفارايب بعلوم احلكمة اليت أتقنها على يد أبو بشر "مىت بن يونس" احلكيم املشهور 

 يف بغداد وكان الفارايب حيضر جمالس أرسطاطاليس يف املنطق.
 والصفة اخلاصة للفارايب شروطه على مؤلفات أرسطو واليت أكسبته لقب "املعلم الثاين".

 أخذ عنه طرفًا من املنطق مث ينبن حيان احلكيم النصرا مث ارحتل إىل مدينة حران وفيها يوحنا
 قفل راجعاً إىل بغداد وقرأ هبا علوم الفلسفة وتناول مجيع الكتب أرسطاطاليس.

فأتقن علوم احلكمة وبرع يف العلوم الرياضية وكانت له قوة يف صناعة الطب وعلم باألمور 
ليه يعود الفضل يف إدخال الفراغ إىل علم الكية منها ومل يباشر أعماهلا وال حاول جزئياهتا وإ

 الفيزياء.
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ومن كتبه كتاب احلرف، رسالتان فلسفيتان، حتصيل السعادة، السياسة املدنية، األلفاظ 
املستعملة يف املنطق، املوقف والشارح، املدينة الفاضلة، من القرآن إىل الفلسفة، آراء أهل املدينة 

 الفاضلة.
ن الذين مسوا "باإلهليني" ألهنم كانوا حيرتمون العقيدة اإلسالمية إىل وكان الفارايب وابن سينا م

حد ما ولكن ال يسعون للتوفيق بينها وبني الفلسفة اإلغريقية نتيجة تعقلهم وافتتاهنم بالفلسفة 
 اإلغريقية.

واخلرب الصحيح يف ذلك جنده يف كتاب "املنقذ من الضالل" و"هتافت الفالسفة" لإلمام 
 الغزايل. 

 
  


