
 
 
 
 

 

 *داستان مدينة فاضلة فارابي
 ملك تهرانملي  ةاز كتابخان گرانبهائي ةدر نسخ

 

 پژوهمحمدتقي دانشاستاد 

 

ابي ة خطّجز آنچه كه در ظهورالفلسفه او و دنبالين دانشمند ايراني را با

هاي خهنس دربارة دانشگاه تهران براي آن كه در فهرست كتابخانة دانشكدة ادبيات

ام از آن ياد كرده 72ص  1344مام جمعة كرمان چاپ خطي مجموعة ا

اي از خودش نيست و شاگردان هم براي او چيزي ننوشتند نامهسرگذشت

ته همچنان كه فرفوريوس صوري شاگرد پلوتينوس براي استادش پلوتينوس نوش

است ومارينوس جانشين پروكلوس براي او ساخته و داماسيوس ديادوخوس 

 سينا و شاگردش گوزگاني براي خود او نوشتهته و ابنبراي ايسيودوروس نوش

 22و  17ص « سينا و سنت ارسطاطاليسيابن»است همان كه ديميتري گوتاس در 

 .(1از آن كاوش كرده است )ديباچة والتسر بر مدينة فاضلة فارابي بند 

كرده و منش بود و پارسايانه زندگي ميفارابي صوفي ،به نوشتة والتسر

دانست آن را پيشة خود نساخت و به دستگاه خالفت بغداد پزشكي ميبااين كه 

                                                           

ت چااپخش، يادنانة استاد دكتر غالمحسين صديقي، گردآوري و تنظيم دكتر پرويز ورجاوند، انتشارا * 

 .334تا  331صص ، 1372تهران 
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خالويه به دربار فرمانرواي هم نزديك نشد. او مانند ابوفراس شيعي و متنبّي و ابن

شيعي امامي حلب خود را نزديك ساخت و از او هم نستود و به دربارهاي زيدي 

روزانه به چهار درهم كه ساخت و و فاطمي هم راه نيافت. او با پاداشي اندك مي

 كرد.هزينة يك روستائي آن روزگاران بود، نه هزينة يك درباري، بس مي

شد و رنگ اي كه فارابي دنبالش بوده است به زبان عربي نوشته ميفلسفه

مي انديشة روزگار او را كه اسالمي بود داشته است درست مانند فلسفة رو

ينها همة ا نش زمان فيلون اسكندراني كهمروزگار سيسرون و فلسفة يوناني يهودي

گرفته  ريگ فلسفة يوناني بوده است. آشكار است كه انديشة يوناني از يونانمرده

 كار برده شود همچون هنرهايي كه ازبه نشده كه به سادگي در سرزمين خاوري

مانند، بلكه به شكل و ساخت ديگر نخورده ميروند و دستجائي به جائي مي

 (.34التسر ص شوند )ديباچة ود و پخته ميآيندرمي

مدينة فاضلة فارابي دفتري است از فيلسوفي ناب از آن رهگذر كه 

ود فيلسوف است و نياغشته با انديشة ديگران آن هم براي شنوندگاني كه خ

خته فيلسوف باشند نه مردم ساده و آن هم بازپسين نگارش اوست و پخته و س

تم دهم تا هشهاي آن از سدة بسيار داشته و نسخه است. پيداست كه خوانندگاني

درآمد نبوده و گزارش هم است، و دفتري است ابتدائي، مدخل و پيش ميالدي

بي، بلكه خود فارا ةالعبارهاي افالطون و ارسطو مانند شرحنيست براي نوشته

زبان او و ترجمه است براي خوانندگان عربي دهمميوة انديشة فيلسوف سدة 

 (.2از زبان يوناني )ديباچة والتسر، ص نيست 

بن جعفر باب هفتم تا پايان  مةباري اين انديشه را نزديك به خراج قدا

العلوم شعيا ( و جوامع473: 15منزلت هشتم )گفتار من دربارة اين خراج در آينده 
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توان دانست با اين جدايي كه چاپ فرانكفورت( مي 86و  51بن فريغون )ص 

 سفي ناب است و گفتار آن دو سياسي ناب.سخن فارابي فل

 كه 463مورخ  5925اي هست به شمارة در كتابخانة ملك، مجموعة ارزنده

شناسانده شده است، نخستين  108ا  106در فهرست آنجا مجلد هشتم ص 

مد يادداشتي كه اكنون پيش من هست نوشتة كتابشناس نامور ايران آقاي اح

بايست در اين برگ شناسي آنچه ميسخهمنزوي است و ايشان از رهگذر ن

دانستم عكسي از آن برداشتم ديري اند من چون ارزش اين نسخه را ميآورده

نگرم سرگذشت آن چنين است: اين نسخه مهر بيضي است كه بدان مي

الشعراء الملك را دارد و گويا آن در شيراز نزد وي بوده است. آن را ملكشعاع

يامرزد بكتابخانة ملك بخشيده است خداوند هر سه را  به 1321آذر  17بهار در 

فروش بيفتد و سرانجام راهي كه نگذاشتند اين نسخه به دست دالالن فرهنگ

 سرزمينهاي بيگانه شود.

ر بي دي دانشمند پرآوازة كنوني و ناشر آثار فلسفي فاراآقاي محسن مهد

ر روزگار ما عكسي از نسخة ملك به دست آورد و تصوير آن را براي والتس

اختي سرين فرستاد و او توانست از روي آن رسالة مدينة فاضلة فارابي را با بهت

نة ونم كه مانند ندارد نشر كند همراه با گزارش و ترجمة انگليسي آن كه خود

اي است از بررسي علمي كه مانند آن نديدم و خوب است كسي اين برجسته

گونه چقيق انگليسي را به فارسي دربياورد تا ديگران بدانند كه راه بررسي و تح

است و ريشة سخنان فارابي چيست. من كه سه چهار سالي است كه با اين 

ر دسنجم مانند آن باره ميترجمه سر و كار دارم و آن را با كارهاي ديگران در اين

 هاي آن نديدم، ترجمه و گزارش او خود شاهكاري است.ترجمه
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 1985 ي درايلياي آلون در بنياد بررسيهاي آسيايي و افريقايي دانشگاه عبر

 چاپ كرده است. 95آن را از روي دو نسخة ملك و بادليان اوسلي 

 1988ا  9نسه در از ويلنواسك در فرا (1)دانشمند فرانسوي ميشل گروبليه

از دانشگاه اتريش  (2)اي كه به من نوشت با همكاري گلن ماستدر سه نامه

خواهد دربارة اصل يوناني آن كار كند و نسخة ملك را از من خواست و من مي

هم در پاسخ آن تصويري از آن نسخه برايش فرستادم. او نسخة ملك را 

 يوناني كه در دست هست. هايداند نسبت به نسخهترين روايت آن ميكهن

دربارة آن  472ص  9ا  6ش  15شمارة  1368من در مجلة آينده سال 

 چند سطري نوشتم و يادآور شدم چگونه است.

در اين مجموعه نخست الهي تئوفر سرسطس است كه آن دانشمند 

اي كه به من نوشته خواهد آن را در فرانسه چاپ كند در نامهالمقدس ميبيت

 كار واست و من تصويري از آن براي وي فرستادم و اميدوارم كهاست از من خ

 ايشان به من برسد.

 316دومين رساله اين مجموعه مدينة فاضلة فارابي است كه تا ص 

اپ چياد شده  كه والتسر با گزارش و ترجمه 16)الوجود الذي له االن( درس 

 كرده است.

حاشيه  23چة آن ص سومين شمارة اين مجموعه كه تنها والتسر در ديبا

اي از آن در نسخه صفحه 11پيمايي كه اكنون يادآور شده بندي است در زمين 28

بن مةو آن بايد يكي از آثار فارابي باشد و با كار قدا 363مانده است مورخ 

جعفر در خراج نزديك است. اين چند صفحه را هم  بايد نشر كرد كه شايد 

                                                           
1 . M. Crubellier   2. Glenn Most 
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اي است از آن باشد چه آنچه كه مانده پاره شدة فارابياي از نگارش گمنمونه

 Secretar) الكتابةصناعةفارابي باشد، شايد  رسالة ناشناخته كه بايد از

ينده آن را بشناسد و يا همين آاميدواريم كه كسي در اشناينشايدر(  218و 123ص

ويژه مقدمة بسيار پاره كتاب را چاپ كند و در دسترس دانشمندان بگذارد، به

هاي ه والتسر دربارة مدينة فاضلة فارابي را به فارسي دربياورد كه نكتهارزند

 دلپسندي در آن گنجانده شده كه هميشه تازگي دارد. 

را  1895نسخة خطي و يك نسخة چاپي ديتريچي مورخ  11 در آن والتسر

در آن شناسانده است. همچنين از نسخة ساختگي كه در دست داللي ايراني بود 

اد دانشگاه هاروارد آن را به والتسر داده و شش ماهي نزد او بوده و فراي است

 Islamic) 1954است ياد كرده و در شناساندن آن از نوشتة اشترن در همين سال 

City  ساختگي كه به  ه( هم بهره برده است. در اين نسخة تاز399و  398، ص

ريخ ايران بوده است به نامهاي بزرگان تا 314خط نسخ لوزي مورخ رمضان 

شود، مانند فخرالدوله ديلمي فرمانرواي ري و اميرشاه ملك و مدرسة برخورد مي

 831دينار فروخته شده و در  222به  825بيك تيموري و اينكه نسخه در او و الغ

خان مشيرالدوله وزير در كتابخانة يحيي 1872دينار فروخته شده و در  240به 

 شاه بوده است.عدليّة ناصرالدين

 
 


