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أفالطوني�ة ّ
ّ
كيف ّ
عربي�ة من دون أفالطون؟!
تأسست
رودجير أرنزن Rüdiger Arnzen

[*]

[[[

مثّة الكثري من اللّبس والغموض رافق انتقال املرياث األفالطوين إىل أرض العرب واملسلمني.
مر ّد ذلك إىل تعدّ د حقول التلقِّي وتقنياتها من جانب الفالسفة والحكامء منذ الفارايب وابن سينا
إىل سلسلة املحقِّقني والفالسفة الالَّحقني الذين قاموا مبه ّمة الرتجمة والرشح والتفسري ألعامل
الحكم اليوناين.
هذه املقالة للباحث األملاين روديجر أرنزن تكشف مجموعة من عنارص الغموض تتعلّق
ب إليه خطأـ من أعامل مل تكن للحكيم اليوناين،
وتبي أنه ن ُِس َ
بحضور أفالطون يف دنيا العربَّ .
وال متت إليها بصلة.

املحرر

أي دراس ٍة منهج ّية شاملة لرتجامت أعامل أفالطون للعرب ّية ومدى اإلحاطة
حتى اآلن ال توجد ّ

بفلسفته خالل العصور الوسطى للحضارات اإلسالمية .لكن تجدر اإلشارة إىل أ ّن الحقبة املمت ّدة

بني القرنني العارش والثالث عرش ،قام ال ُكتّاب والفالسفة العرب بوضع تراجم وسري ذات ّية متن ّوعة

تتناول حياة أفالطون ،حيث اعتمدوا يف تأليفها عىل مصاد َر إغريق ّي ٍة متن ّوع ٍة من قبيل تراسيليوس
متخصص يف الفلسفة العربية والفارسية الحديثة والوسيطة ،وتاريخ العلوم يف العامل اإلسالمي ،خريج جامعة بوخوم
*ـ باحث أملاين
ّ
األملانية.
يعمل حالياً عىل مرشوع مفهوم الصور األفالطونية يف الفلسفة العربية ،مؤسسة توماس ،جامعة كولن ،كولونيا ،أملانيا.
ـ العنوان األصيل للمقالPlato, Arabic :
ـ املصدر:
Arnzen R. (2011) Plato, Arabic. In: Lagerlund H. (eds) Encyclopedia of Medieval Philosophy. Springer,
Dordrecht. https://doi.org/10.1007403_4-9729-4020-1-978/
ـ ترجمة :عيل فخر اإلسالم.
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رصا بشكلٍ
أسايس عىل الرشوحات
وثاون األزمريي .لقد كان االهتامم بأعامل أفالطون مقت ً
ٍّ
وامللخّصات ،والتي كان من بينها (تلخيص جالينوس) والذي شكّل حج َر ال ّزاوية يف مجموعة
مرتجم إىل اللّغة العربيّة بشكلٍ كاملٍ  ،ما
أي من أعامل أفالطون
ً
األعامل األفالطونيّة .ومل يتم حفظ ّ
زرع الشّ ّك يف مسألة وجود مثل هذه الرتجامت .وبعي ًدا عن قض ّية الرتجمة املجتزأة ،فقد كان هناك
يقل من أربع حواريات أفالطون ّية معروفة يف العامل الناطق
عدد من التعليقات اإلغريق ّية ومبا ال ّ
الدهري للكون ،نظرية الدولة عند
باللّغة العربية .العناوين الرئيسيّة لألفالطونيّة العربيّة هي الخلق
ّ
أفالطون ،مفهوم الحب (مبفهو َميْه امليتافيزيقي والطبي) ،نظريات ارتقاء العقل والروح الثالثيّة،
جال
ومفهوم األشكال األفالطون ّية ونظائرها األنطولوج ّية ،ونظرية العامل َني .لقد كان أفالطون الد ّ
ريا من أفالطون األخالقي
صاحب املعرفة والغموض والكتابات األفالطون ّية الحديثة أكرث تأث ً
أسست هذه التناقضات فيام بني األعراف والتقاليد خالل القرنني الثاين عرش والثالث
األصيل .وقد ّ
عرش ألفالطونيّة عربيّة جديدة بدون أفالطون.

وحكيم روح ًيا،
لقد ق ّدم العامل العريب اإلسالمي يف العصور الوسطى أفالطون باعتباره فيلسوفًا
ً
ص ّنفت عىل أنّها خارج ٌة عن املنهج الفلسفي العريب السليم .وقد كان تأثري أفالطون
ّ
إل أ ّن أعامله ُ
أقل ش ّد ًة واستمراريّ ًة من أفالطون املثقّف صاحب الفلسفات القدمية ،أفالطون صاحب
وحوارياته ّ
املعرفة والغموض واألعراف الفيثاغوريّة الحديثة ،وأفالطون صاحب الكتابات األفالطون ّية الحديثة
وترجامتها العربية[[[.

ّ
العربي�ة ألفالطون
السرية

ُعرفت بعض التفاصيل عن حياة أفالطون الذي تم تعريب اسمه إىل أفالطون من خالل ترجامت
بعض املصادر اإلغريق ّية املرتكزة عىل روايات ثيون من “سمرينا” ،ومن كتاب تاريخ الفلسفة
لربوفريي ،باإلضافة إىل مصادر أخرى غري معروفة للسري الذاتية (cf. Walzer 1960:325; peters
 ،)1979:31وتعود معظم هذه الروايات العربية إىل القرنني العارش والثالث عرش ،مركّزة (حسب
زعمهم) عىل الجانب الرمزي ـ املجازي أو حتى الغامض من كتابات أفالطون .من بني أساتذة
أفالطون الذين تم ذكرهم :سقراط ،تياميوس ،وغريب أثينا صاحب القانون وغريب اإللياذة صاحب
السوفسطائية .وتب ًعا ملا ذكره الفيلسوف العامري فإ ّن أفالطون قد تف ّوق عىل سقراط وفيثاغورس
[1]. cf. Rosenthal 1940, 1941a, b; endress 1997: 49- 52: Walbridge 200: 83 - 103; jeck 2004: 59- 142.
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مبعرفته يف الرياضيات والعلوم الطبيعيّة .)213-203 ,75-cf. Rowson 1988:72( .ويف كتاب
املبرش بن فاتق (مختار الحكم ومحاسن الكلم) وكتاب الشهرستاين (امللل والنحل) جرى تصوير
أفالطون عىل أنّه أحد أحفاد أسكليبيوس األسطوري .ومن أشهر مواضيع السري الذات ّية ألفالطون
كل من أرسطو وفيثاغورس.
مؤسسته العلم ّية وعالقته العلمية مع ّ
رحالته إىل صقلية ومرص ،تدشني ّ
حا عن حياة أفالطون وجدت يف
وبعي ًدا ّ
عم ت ّم ذكره سابقًا من مصادر ،فإ ّن أكرث التفاصيل وضو ً
الكتاب الساخر لحنني بن اسحاق بعنوان «نوادر الفالسفة» ،وكتاب آخر بعنوان «فهرست» ابن
النديم ،وكتاب «نزهة األرواح وروضة األفراح» للشهرستاين ،وكتاب ابن القطيفي «تاريخ الحكامء»،
كام وجدت أيضً ا يف كتاب ابن أصيبع «عيون األنباء يف طبقات األطباء» ،ويف كتاب مجهول
املؤلف بعنوان «منتخب صيوان الحكمة» (للرتجامت والدراسات .)cf Gutas forthcoming

املراجع العربي�ة ألعمال أفالطون
كل األعامل املذكورة يف الروايات اإلغريقيّة الكالسيكيّة حول أعامل أفالطون ،كتلك التي
ّ
كتبت من قبل تراسليوس ألبينوس وجالنوس ،كانت معروف ًة بالنسبة للمؤرخني وكتّاب املراجع
العرب .يف حني ُوجدت أقدم وأشمل مناقشة عرب ّية للمجموعة األفالطون ّية يف بحث بعنوان فلسفة
أفالطون ( .)ed. Rosenthal and Walzer 1943وهذا البحث الذي نُسب إىل الفيلسوف أيب نرص
الفارايب ،والذي وصف أعامل أفالطون بأنّها ال رباعيّة ال ّنسق ،تعكس التط ّورات املفرتضة ألفكار
أفالطون .وهي مبن ّية قط ًعا عىل مصاد َر إغريق ّي ٍة يُعتقد أنّها لجالينوس أو ملصد ٍر آخر مرتبط عن قرب
مبصادر أفالطون ّية معتدلة ( .)38-cf. Tarrant 1993:32هناك رواية أخرى حفظت يف فهرست ابن
النديم مرتكزة عىل مصدرين آخرين عىل األقل :املصدر األ ّول الذي ذكره ابن النديم املنظومة
إل أنّه ال يوضح بشكلٍ
الرباعيّة لحواريات أفالطون املق ّدمة من قبل الريايض ثيون من سمريناّ ،
ٍ
أسسه ثيون (;50-cf. lippert 1894:39
كاف فيام إذا كان ابن النديم يتّبع برصام ٍة نظام التقسيم الذي ّ

األقل
ّ
 .)68-Tarrant 1993:58أ ّما املصدر الثاين الذي اعتمده ابن النديم فهو مقتبس جزئ ًيا عىل
من كشّ اف الكتب العلميّة والفلسفيّة الذي أع ّده الفيلسوف املعارص له يحيى بن عدي .وال ب ّد أن
يكون هذا الكُتيّب قد تض َّمن مصادر إضافيّة؛ حيث إ ّن نقد الحواريات املشار إليها تحت عنوان
أتالنتيكوس يرد عىل تراسيلوس (كام ذكر من قبل ديوجينز الرتيوس) ال من قبل ثيون .بينام أشار
ابن القفطي يف كتابه تاريخ الحكامء أنّه مدي ٌن يف ذلك لفهرست ابن النديم .واألرجح أ ّن ابن أيب
توصل إىل مصاد َر إضافيّة؛ بدليل أنّه ال يذكر فقط الحواريات التي أغفلها ابن النديم
أصيبع كان قد ّ
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وابن القفطي (ابينوميس ،اليسيس وبوليتيكوس) فحسب ،بل يشري أيضً ا ـ من خالل ترجامت
املواضيع اإلغريقية ـ إىل بعض الحواريات التي ت ّم ذكرها سابقًا يف الفهارس ذات العناوين املع َّربة
أو الرشوحات فقط ( .)cf Gutas Forthcomingباستثناء الفارايب فإ ّن كافّة املراجع تذكر أيضً ا
إغريقي لألعامل األفالطون ّية ،كام أنّها تتض ّمن يف
بأي مصد ٍر
( )spuriaالتي ال ُيكن أن تتعلّق ّ
ٍّ
بعض األحيان العمل نفسه مرتني .األمر الذي ّ
يدل عىل حقيقة أ ّن واضعي املراجع استخدموا أكرث
إغريقي ،دون التمكّن من تحديد مراجع مختلفة للكتاب نفسه.
يب
من مصد ٍر عر ٍّ
ٍّ

ترجمات ،تلخيصات ،وشروح
كانت الرتجمة العربية لتاريخ البحث عن أفالطون العريب مجتزأة ،ومعقّدة ،وغري مدروسة بشكلٍ

ج ّيد .القسم األ ّول :مقتطفات من أعامل أفالطون باللّغة العربية؛ ح ّررها وراجعها عبد الرحمن
أي أعامل مرتجمة بشكلٍ كاملٍ فعليًّا؛ فكان ال ب ّد من الشّ ّك
بدوي  .1974فلم يتم العثور عىل ّ
أي أعامل مرتجمة بشكلٍ كاملٍ إىل اللّغة العربيّة (cf. Rosenthal 1940:393; reisman
بوجود ّ
 .)2004:264وقد اعتمد واضعو املراجع يف العصور الوسطى الرتجامت التالية:
كل من حنني بن اسحاق ويحيى بن عدي.
ـ القوانني التي ترجمها ّ
ـ ريبابليكا التي يُعتقد أنّها ترجمت من قبل حنني بن اسحاق.
ـ السفسطائيون والتي ترجمت من جانب اسحاق بن حنني ،باإلضافة إىل رشوحات
أوملبيودوروس.
ححها يحيى بن عدي.
ـ تياميوس التي ترجمها يحيى بن البطريق وص ّ

ومن الحواريات التالية ،وصلت إلينا بعض املقتطفات العربية بأطوال مختلفة ،وغالبًا ما
كانت ذات طبيع ٍة رسديّ ٍة :كريتو ،القوانني ،مينو فايدو ،ريسبابليكا ،سيموبوسيوم ،تياميوس،
 , vol2, 434- 439 Gutas forthcoming) 1999 cf. diaberللدراسات) وقد عرفنا من رواية حنني
طلبه عىل ترجمة ملخّصات جالينوس (ضائع يف اليونان) من خالل األعامل
بن اسحاق أنّه عمل مع ّ
الثامنية التالية :كراتيوس ،أوتيدميوس ،القوانني ،بوليتيكوس ،بارمنيدس ،ريسبابليكا ،السفسطائية
وتياميوس ( )cf. Bergstrasser 1925; Boudon-Millet 2000:455- 460من هذه الرتجامت مل
نتمكّن من الوصول إلّ إىل اإلصدار العريب من ملخّص جالينوس عن تياميوس وهي ما تزال موجودة
حتى اليوم (.)ed. Kraus and walzer 1951: cf. Festugiere and Tonneau 1952
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حا:
باإلضافة إىل هذه الرتاجم وامللخّصات عرف العرب بعضً ا من األعامل اإلغريقيّة رش ً

 رشح جالينوس عىل املحتوى الطبي لتياميوس (cf. Schroder and khale 1934; Boudon.)Millet 2000:459
كل من فايدو ،ريسبابليكا يب كيه اكس وتياميوس (cf.
 مقتطفات من تعليقات بوكلوس عىل ّ.)Schmutte and Pfaff 1941: Endresss 1973’ 28 f.; rowson 1988
 مخترص رشح تياميوس من قبل بلوتارتش (.)of Chaeronea? Cf. Pines 1936:90 -رشح أولومبيودورس للسفسطائيّة (املراجع ذكرت أعاله).

عالوة عىل ذلك ،فإ ّن كتابات الفالسفة العرب أنفسهم ماهي إال عبارة عن بعض امللخّصات
املجسامت
والتعليقات والرشوح؛ فعىل سبيل املثال هكذا تعامل الكندي مع نظريات األرقام،
ّ
وال ّنسب املتناسقة الواردة يف ريسبابليكا وتياميوس (-cf. rescher 1967: Adamson 2007:160
حا للقوانني ،وعلّق أبو بكر الرازي عىل رشح
 - )180كام ألّف ّ
كل من الفارايب وابن الطيب رش ً
كل من مينو وريسبابليكا ،وكتب ابن
تياميوس ،وكذلك تعامل ثابت قرة مع املسائل الهندسية يف ّ
حا لريسبابليكا (.)cf. Gutas forthcoming
رشد (أفروس) رش ً

ّ
ّ
العربي�ة
األفالطوني�ة
عناصر

لتحديد العالقة بني الرتجامت املجتزأة لألعامل األفالطون ّية واملذاهب التي متّت نسبتها
ٍ
كل حال فمن املمكن أن
أبحاث إضاف ّي ٍة .وعىل ّ
ألفالطون يف الروايات العرب ّية ال ب ّد من إجراء
يكون هناك ّ
شك بسيط حتى يف أكرث املذاهب األساس ّية التي أُ ِخذت بعني االعتبار ال كعنارص
مرفوض ال ُيكن أن يتوافق إلّ مع
رص
ٌ
متناسقة للفلسفة املنهجيّة الشاملة ،وإنّ ا عىل أنّها عن ٌ
أساليب أرسطو واألفالطون ّية الحديثة واملفاهيم اإلسالم ّية .ومنذ بداية االطّالع العريب وصوالً إىل
املدرسة الفلسف ّية يف شرياز وأصفهان التي نشأت يف القرن السابع عرش ،فإ ّن ق ّمة التناغم بني
رصا أساس ًيا لألمناط املتن ّوعة لألفالطون ّية العرب ّية (cf. Enfress
مذ َه َبي أفالطون وأرسطو شكّلت عن ً
 .)1991: D’Ancona 2006الكندي هو أ ّول فيلسوف عريب قام مبحاولة للتوفيق بني النظريات
املتع ّددة التي طرحها أفالطون وأرسطو و تحدي ًدا مذهبيهام املتعلقني بالعلّة األوىل باإلضافة إىل
العقل والروح ( .)Endress 1991; Adamson 2007نظريّة الدولة عند أفالطون أو ما وصل منها
لكل من الفارايب ،وأيب بكر الرازي ،وإخوان الصفا ،وغريهم
أث ّرت بش ّدة عىل النظريات السياس ّية ّ
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( - )Baffoni 1994, 2004; Diaber 1996 ;490-424 ,18-cf walzer 1985:8و قد أمكن استخدام
تياميوس لدعم مذاهب خلق العامل يف مبدأ الزمان والعناية اإلله ّية ،والتي طرحت من قبل العديد
كل من الكندي والديلمي
من الفالسفة يف الكتابات العرب ّية ( ،)cf. D’Ancona 2003وقد تب ّنى ّ
ومسكويه باإلضافة إىل آخرين (اعتام ًدا عىل وسائل ومفاهيم األفالطونية الحديثة) أفكار أفالطون
حول الحب( .)cf. Rosenthal 1940; Walzer 1957أسبغت نظريّة الروح الثالثيّة التي طرحت يف
هائل عىل النظريات
ريا ً
ريسبابليكا وتياميوس باإلضافة إىل انفصال ال ّروح عن الجسد يف فايدو ،تأث ً
اإلسالم ّية يف ال ّروح ،خلودها وفضائلها (cf Rosenthal 1940; Peeters 1979; for Pheado see
 .)especially Burgel 1971; Bielawski 1974; Biesterfelst 1991وق ّدمت فلسفة شهاب الدين
السهروردي نقاشً ا جدليًّا حول النظريات األفالطونيّة التي نُوقشت فيام يتعلّق بنظريات العاملني
والعوامل الثالثة (.)cf. Arnzen 2009a 442 f

ّ
ّ
واملصداقية
األفالطوني�ة ...التوثيق
مصادر

خصوصا يف ما
أفالطون هو أحد أبرز الشخصيات ذات الحضور العميق يف العصور الوسطى،
ً
يتعلّق بالجنومولوجيا ،الدوكسوغرافيا وأنطولوجيات االقتباسات.)cf. Rosenthal 1940, 1941a( .
وهي يف معظمها تنقل التعاليم -التي ت ّم االعتامد عليها بشكلٍ مطلقٍ يف النتاج اإلغريقي بد ًءا
من العصور القدمية ،بينام تض ّمنت الوثائق العربيّة القدمية عىل األغلب مواد معتربة ظهرت يف
فرتات؛ وهي عىل العموم متيل ملشاركة املواد املستقاة من مصادر غري معتمدة .وعالوة عىل ذلك
عرثنا عىل أعامل ذات منشأ مختلط تتض ّمن إشارات حقيق ّية من أعامل أفالطون ّية ومن ملخّصات
جالنوس يف آنٍ م ًعا كام تحوي مواد مختلقة (.)cf. Arnzen 2009b

املنحول عن أفالطون
هناك منابع عربيّة مختلقة منسوبة ألفالطون تشمل ثالثة عنارص أساسيّة :املجموعة األوىل
واألكرث انتشا ًرا فيام يختص باملصداق ّية تشكّلت من خالل مقاالت عن علوم السحر والتنجيم.
ومن األمثلة البارزة عن الكتابات الخيميائية الكتاب املدعو سوما أفالطوننيز (كتاب األبعاد األربع)
أو (كتاب الروابع) عىل شكل حواريات ،وكتاب مصاحبة أفالطون الذي يشكل جز ًءا من املجموعة
الجابرية ،والتي تق ّدم بعضً ا من تياميوس يف أرسار الخيمياء (cf Singer 1946; Ullman 1972,
.)155f. Thillet 2005
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وهناك أعامل أخرى يف هذه املجموعة تعالج موضوع علم التنجيم واملامرسات الغامضة
ألغراض الشعوذة عىل الحيوانات النافقة أو السحر املرتكز عىل رمزيّة األرقام والحروف أو التعاويذ
( .)cf. Ullman 1972:287, 365, 452; Pingree 1993العديد من هذه املؤلّفات قد ت ُرجمت إىل
اللّغة الالتين ّية خالل العصور الوسطى ( .)cf Hasse 2002هناك مجموعة أخرى من األفالطونية
الزائفة تتشكّل من األعامل التي تستهدف تهذيب السلوكيات والثقافة السياسيّة مثل عدد من العهود
األفالطون ّية ،رسائل متع ّددة وما يُدعى املواعظ التي ت ُعنى برتبية الشباب؛ إذ تتبنى مفاهيم الفيثاغورية
املحدثة لالقتصاد وعلوم الرتبية والسياسة ( .)cf. Rosenthal 1941bومن األعامل األخرى البارزة
يف هذه املجموعة كتاب النواميس الذي يشري بوضوح إىل قوانني أفالطون التي تعالج العالقة بني
القضايا الدينيّة الفلسفيّة واالجتامعيّة والسياسيّة (.)cf. Tamer 2005

ريا ،هناك املجموعة املتباينة من الخالصات من ()Plotiniana Arabica and procliana
أخ ً
التي نسبت زو ًرا إىل أفالطون ،والتي تتض ّمن مقتطفات من ( )Liber de Causisيف تأويل عريب
يرتكز بشكلٍ
أسايس عىل كتاب ( )elemetatio theologicalلربوكلوس ،باإلضافة إىل مقتطفات من
ٍّ

الرشوحات العربية لبلوتينوس إنيديس  .)cf. D’Ancona 2004( 6-4هذه املجموعة من األعامل
األفالطونية املنحولة تشكّل املصدر الرئييس لألفالطون ّية العرب ّية ما بعد السهرورديّة بال أفالطون.
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