
 
 لمـــــــــيــث العــــي و البحـالــــــــــــــم العـــوزارة التعليـ

 -مـــانـمستغ - سـن باديـد بـد الحميـة عبـجامع

 ةــــاعيـوم االجتمـــلـالعـة ـــــــكليــ

 ـاعـم االجتــمــعـلــــم قـســـ

 ــةـالفـلسـفــــة شعـبـ

 

 LMDنظام  تخـصـــص فلسفـــــة عامــــة و تعليميتهـــا
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  الفـــارابـــــــي 
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 عرفانا و شكرا          
 

 
 قال تعالى :" ولقد أتينا لقمان أن أشكر هللا"                                  

من سورة لقمان            21اآلية   

 
   "                    قال الرسول /ص/ : "من لم يشكر الناس لم يشكر هللا

 رواه االمام عبد هللا بن أحمد 

 

 من انجاز هذا العمل. ا هللا أوال و حمدا له على تمكنناشكر 

 

 هذا ما بذله من جهد فً على را خاص لألستاذ الدكتورة حموم لخضر شك

 العمل، و كان صدرا رحبا وخٌر موجه ومشجع ألف شكر.

 

 أطواري فكرا متنورا فً مختلف شكرا لكل من علمنا حرفا و زرع فٌنا 

 أساتذة األجالء .  الدراسٌة ،

 

 و كل من ساهم فً تقدٌم هذا العمل شكرا الى كل صاحب فضل علٌنا ، 

 من قرٌب أو بعٌد.

  

 

   ألف شكر  



 

 

 

 

    اإلهداء
 ثمرة جيدي إلى:                                          أىدي

 من ق ال فييما اهلل تعالى

 "وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه و بالوالدين "   

التي كانت سندا وحضنا ال يعوض راجية من المولى عز وجل    إلى الق لب الحنون أمي العزيزة
  أن يديم نعمة وجودىا بيننا    إحسانا

الذي عمل على تربيتي تربية حسنة وعمل على تعليمي المرجوة أن    إلى أبي الغالي ورمز العطاء
 يحفظو  اهلل لي.

 اآلخرون.  إلى روح جدتي تغمدىا اهلل برحمتو،و جداي

 نبية ،كوثر، وشيرزاد.إلى أخواتي  

 .مبروك ، العيد ،وسليمانإلى أخوتي  

 .ذىبية ،نبيلة، ليلى ،زىرة  إلى صديق اتي

 إلى األستاذ الف اضل حموم لخضر.

                                                  فوزية                                              

 

 

         

 االهداء
 ثمرة جيدي إلى:                                          أىدي

 من ق ال فييما اهلل تعالى

    ."احسانا"وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه و بالوالدين  

التي كانت سندا وحضنا ال يعوض راجية من المولى عز وجل    إلى الق لب الحنون أمي العزيزة
  أن يديم نعمة وجودىا بيننا .  إحسانا

الذي عمل على تربيتي تربية حسنة وعمل على تعليمي المرجوة    إلى أبي الغالي ورمز العطاء
 أن يحفظو  اهلل لي.

 إلى روح جدتي تغمدىا اهلل برحمتو،و جداي اآلخرون.

 نبية ،كوثر، وشيرزاد.إلى أخواتي  

 .مبروك ، العيد ،وسليمانإلى أخوتي  

 .ذىبية ،نبيلة، ليلى ،زىرة  إلى صديق اتي

 إلى األستاذ الف اضل حموم لخضر.

                                                  فوزية                                              

 



                                    

 

 

         

 االهداء
 أىدي ثمرة جيدي الى:

 الى والدي أحمد ،شعبان، زوليخة، خديجة.•

 الى الى والدي زوجي كل أفراد أسرة زوجي . •

 الى زوجي حكيم وابني الكتكوت الصغيرة أحمد .•

بلق اسم،الحاج، عبد اهلل  الى اخوتي وزوجاتيم وأوالدىم: عبد الق ادر، •
 عبد العزيز.

 الى أخواتي: زىرة، بختة، خيرة، لعالية.•

 الى صديق اتي: ليلى، نبيلة، فوزية، نادية،فتيحة، سمية، وردة، رقية.•

 
 

 ةـــذهبي                                                   

 

  

 



 ~ أ ~
 

   ـــــــــــة :ـــــدمــــــمقـــ

تعد الفمسفة االسالمية التي ظيرت وسط معترك فكري ىددتو العصور الوسطى المشبعة       

و التي عرضت العقل لكل الفجوات المانعة لمتفكير الحر و  الدينيبكل مظاىر التقديس 

 العقالني فشكمت حمقة وسطى بين ظالم العصور الوسطى وأنوار الحداثة.

الفكرية وكل مظاىر التعصب و التطرف الديني ال فمسفة أظيرت  اتاالنزالقووسط تمك        

شخصية الفيمسوف االسالمي الفارابي المعمم الثاني الذي عمل عمى اثارة العموم العقمية و 

زن انقمو نوعية في اظيار الحقائق الكامنة وراء الوجود و الموجودات وعمل عمى خمق تو احداث 

نة الفيمسوف ال تفكيره ال تنحصر فقط عمى مقررات وما ميز فكري بين العقل و الدين وألن مكا

العصر من خالل القضايا التي طرحت في ذلك الزمن و التي لم يخصيا فقط في المسائل 

 الفمسفية بل وحتى المغوية وذلك من خالل عممية الضبط المغوي.

ند الفارابي، ومن خالل ما سبق يتضح أن موضوع الدراسة ىو بعنوان فمسفة المغة ع       

ومن بين األسباب التي أدت بنا الى تطرق الى ىذا الموضوع ىو محاولة رد االعتبار الى 

ألنو في وقتنا الحالي أصبح الجميع ييتم بالفمسفة  المغةالفمسفة االسالمية وخاصة منيا فمسفة 

ماميم منصب الغربية، وقمة االىتمام بالفمسفة االسالمية و الفالسفة المسممين الذين كان اىت

عمى فمسفة المغة، التي أصبحت في عصرنا الحالي كعمم قائم بذاتيا ، كونيا وسيمة يحتاج الييا 

  الفارابي اإلسالمياالنسان لمعالجة مشكالتو و قضاياه، ومن أبرز رواد فمسفة المغة الفيمسوف 



 ~ ب ~
 

؟ وما عالقة  ارابي؟تالي : ما فمسفة المغة عند الف) المعمم الثاني( وحول ىذا نطرح االشكال ال

 فمسفة المغة بنظرية المعرفة عند الفارابي؟

ولتسييل عممية البحث اعتمدنا في بحثنا ىذا عمى المنيج التحميمي، وىذا ألننا عممنا         

 عمى تحميل األفكار بيذا الموضوع وكانت خطوات العمل كالتالي:

قسمنا المذكرة الى ثالث فصول بحيث يتضمن الفصل األول ثالث مباحث يعالج كل        

، أين ضم ثالث مباحث منيما نقطة معينة، فكان الفصل األول بعنوان فمسفة المغة عند اليونان

األول بعنوان المغة عند السوفسطائيين، أما الثاني خاص بالمغة عند أفالطون وثالث بعنوان 

      المغة عند أرسطو

تناولنا في ىذا الفصل أىم اآلراء الفمسفية التي قدميا أىم رواد الفكر اليوناني من         

أرسطو، وتوقفنا عند كل منيم في نقاط عديدة تخص السوفسطائيين مرورا بأفالطون وصوال الى 

 نظرتيم حول المغة.

عند الفارابي أما البحث األول ىذا الفصل فجاء بعنوان نظرية المعرفة  أما الفصل الثاني        

عرفة حسية ومعرفة عقمية، وعن لممعرفة بحيث قسم المعرفة الى م ةيتضمن رؤية الفارابي

حث الثاني فقد قدمناه بعنوان الوجود عند الفارابي وبدوره قسمو الى قسمين واجب الوجود المب

ل الموجودات، وىو خال من أي بذاتو وممكن الوجود، فالموجود األول الذي كان سبب في ك

 نقص و الثاني يحتاج الى عمة لمخروج الى الوجود.



 ~ ج ~
 

كمبحث أول أصل المغة وتطورىاعند  الفارابيبينما كان الفصل الثالث بعنوان المغة عند        

وكمبحث ثاني المنطق عند الفارابي، فاىتم بو اىتمام عظيم  عوومواضالفارابي فيو يراىا اتفاق 

 ومتناوليو وذلك السبب بتمقيو بالمعمم الثاني بعد أرسطو.ة وكشف أسراره وقرب فشرح غامض

ومن خالل دراستنا وبحثنا حول ىذا الموضوع واجيتنا صعوبات وتتجمى في قمة المراجع        

 و المصادر وىذا الموضوع جديد ولم نجد دراسات حولو.

دراسة تتمحور حول ابراز فمسفة المغة وتجدر االشارة الى أن أىدافنا من خالل ىذه ال       

عند الفارابي بمنطمق أن كل فيمسوف ينطمق من البيئة التي يعيش فييا فيشمميا بالمعالجة و 

الطرح والنقد كما أن ىدفنا متجيا أيضا نحو تفسير طبيعة العالقة بين المنطق و المغة عند 

 الفارابي و عالقتيا بالوجود.
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 Language: المغــــة

من  أصابياالمعنى قديما وفي الوقت الحاضر،وذلك لما  ليس لدييا نفس لغةكممة  إن     
 تطور لغوي كبير في معانييا المختمفة و دالالتيا و تشعب فروعيا.

بكونيا تعد الكممة المشتركة  ىي )المسان(، أخرىبكممة  أفكارىموكان العرب يعبرون عن 
 1 بالمفظ و المعنى في معظم المغات السامية شقيقات المغة العربية.

وان العرب كانوا يطمقون عمى الضوضاء التي ال طائل من ورائيا )لغوا( من الفعل 
 )ألغى(، بمغي بمعنى أبطل،أي عد ذلك لغوا.

و المغا:  وباليمينقال: لغون وجاء في الصحاح أن) لغا،يمغوا، لغوا(أي قال باطال ، ي
  2الصوت مثل الوغا، ولغي بو، أي ليج بو، و لغي بالشراب: أكثر منو

وليذا نجد 3تكممت، أصميا لغوة ككرة، و قمة أيىي فعمة من لغوت، ابن منظور يقول
أما المغة فكمم من غير  ومفيداالمغة كالم يقصد بو معنى  العرب يفرقون بين المغة و المغو أن

       4 الميملرؤية و تفكير وىو الكالم الميمل ،في حين المغة ىو الكالم غير 

لمداللة  لسانيستعممون كممة  كانوا إنمافي كالميم و  " لغة "يستعمل العرب كممة 
نماالقران الكريم لم يستعمل ىذه المفظة بالمعنى المعروف عندنا، المغة و عمى  استعممت  وا 

جاء في سورة فصمت ) "وقال الذين كفروا  كما.5بمعنى الساقط من الكالم الذي ال طائل تحتو
بمعنى القول الباطل كما جاء  ، واستعممت6(يتغمبونال تسمعوا ليذا القران والغوا فيو لعمكم 

 .7معرضون"(قولو تعالى)"و الذين ىم عن المغو 
                                                           

1
 .57، ص 5965القاىرة،، مكتبة أنجمو المصرية، 3أنيس، في الميجات العربية،ط إبراىيم 
 .457بيروت، ص  دار الحضارة العربية، الصحاح، المجمد الثاني،الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار 2
 ، ص  5955، طبعة يوسف خياط،و طبعة دار صادر،2ج لسان العرب، منظور، ابن3
 .63ص ، 5967كمال يوسف الحاج، في فمسفة المغة، دار النيار لمنشر، بيروت،4
.555، ص  4،ج عن حقائق التنزيل الكشاف ري،شالزمخ ابو قاسم محمود بن عمرو بن احمد 5  
 .26 اآليةسورة فصمت، 6
 .3 اآليةسورة المؤمنين، 7
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و تكوينيا و تطورىا و التي ينقل المرء  اإلنسانيةىي الوسيمة الوحيدة لنشأة المعرفة  والمغة
التي تدور في رأسو التي ىي أصوات ممفوظة  األفكارالمعاني و  اآلخرين إلىمن خالليا 

 .تغير ذلك الترتيب إذامرتبة يفيم السامع المراد منيا و يختل الفيم 

يتمثل من جانب  إنسانيي حقيقتيا سوى نشاط أن المغة ليست ف أوتوسيبرسنيقول 
ينفعل بيا  إدراكيةيتمثل في عممية  آخرمجيول عضمي يقوم بو فرد من األفراد ومن جانب 

 . 1آخرونفرد أو أفراد 

نتاج اجتماعي لممكة المسان  أوأي المغة نظام  -( أنيافردينان دي سوسيرويرى ) 
 .2وىي مجموعة من التقاليد الضرورية التي تبناىا مجتمع ما يساعد عمى ممارسة ىذه الممكة

ىي ) أصوات يعبر بيا كل قوم عن  أبو الفتح عثمان بن جنيو المغة كما يراىا 
 إنبمعنى : اجتماعية المغة  جانبين ىما إلىويشير لبن جني في تعريفو ىذا المغة 3أغراضيم(

و  نب الثاني ىو صمة المغة بالتفكيرو الجا المجتمع لمغة أفرادنتيجة ممارسة المغة لغة القوم 
 الصمة بينيما كما يرى كثير من عمماء صمة وثيقة ضرورية.

 إذ" أعمم أن المغات كميا ممكات شبيية بالصناعة  المغة" في تعريف  ابن خمدون قال
و جودتيا و  ات في المسان لمعبارة عن المعانيىي ممك إذىي ممكات شبيية بالصناعة 
ىو بالنظر  إنماو  المفردات إلىيا،وليس ذلك بالنظر نقص أوقصورىا بحسب تمام الممكة 

 4التراكيب" إلى

 

 

                                                           
 ،5979لممعمومات العدد الثالث، القاىرة ، المجمة العربية اإلعالميالمغوية في االتصال  المستويات عبد العزيز شرف،5

 .69ص
 .27ص ،5983مكتبة دار العروبة، الكويت  عمم الداللة، الخياممختار عمر  حمدأ2
 .5978،56لبنان ،دار الكتب العممية  بيروت، ،5ط ،5ج ابن خمدون، مقدمة،3
 .74ص ، 5971، دار المعارف القاىرة، المغة بين القومية و العالمية، أنيس براىيما4
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 1" غراضيمأعن : في تعريف معنى المغة "ما يعبر بو كل قوم  الجرجانيالشريف وقال 

العرفية لتمبية  اإلراديةنظم متوافقة من الرموز الصوتية  المغة " إن ألهاشمالوهاب  عبدوقال 
 2االحتياجات الفردية و االجتماعية"

ولكل  إفياميايعبر بيا عن المسميات، وعن المعاني المراد  ألفاظالمغة "  إن ابن حزموقال 
 3امة لغتيم"

نية  إنوتعرف كذلك في أنيا وظيفة التعبير المفظي عن الفكر الداخمي و الخارجي "
الكالم  إلىالمغة الداخمية أو  إلىالتكمم وىي ليست لغة بالضرورة ،وحتى لغة داخمية ،تؤدي 

الرسول الكريم محمد)صمى  في الماضي في كل األحوال(. longeالمغة ترادف المسان  إن") 
من الكالم في قولو ) إذا قمت لصاحبك أنصت  إلييااهلل عميو وسمم( في معنى ما ال يحتاج 

 يخطب يوم الجمعة فقد لغوت( . اإلمامو 

، وقد وردت كممة 4بمعنى المغة و يقال لكل قوم لسن أي لغة يتكمون بيا  األمن بكسر اوالّمس
لسان في القران الكريم بمعنى ) المغة( كما في قولو تعالى )" وما أرسمنا من رسول إال بمسان 

   وكقولو تعالى5و العزيز الحكيم "( قومو ليبين ليم فيضل اهلل من يشاء وييدي من يشاء وى
أعجمي وىذا لسان عربي  إليوعممو بشر لسان الذي يمحدون ي إنما) ولقد نعمم أنيم يقولون 

 5مبين (

تشعبا و تعقدا  اإلنسانيةأشد الظواىر  إحدىتعد المغة  أنلقد أصبح من الثابت اليوم 
لذا نكون  تعريفا شامال دقيقا المغة موضوعي ممموس وىو المفظ الذي تمتقي فيو المغة بعموم 

صوتية و  أشكالأخرى وفنون كالغناء و الموسيقى التي تعتني بيا من حيث كونيا مجموعة 

                                                           
 .47،ص5971العالمية،دار المعارف،دط،القاىرة ،ابراىيم أنيس ،المغة بين القومية و 5
 54،ص 5989،عبد الوىاب ىاشم ، محاضرات في تدريس ،أسبوط مطبعة سمكة2

 .78،ص 5978،القاىرة،دار الفكر،5ابن حزم ،األحكام في أصول األحكام ،ج3
 .2595، ص ،مرجع سبق ذكرهالصحاح، المجمد السادسالرازي محمد بن أبي بكر عبد القادر،مختار 4
 .4 اآلية، إبراىيمسورة 5
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عب فيو وثانييما ذاتي مجرد وىو المعنى الذي تستو مم الكتابة وفني الخط و الطباعة كذلك بع
 1 المختمفة من أدب و فن و دين و فمسفة وعموم متنوعة. اإلنسانيةالمغة ميادين المعرفة 

كونو من خالليا ىو الوحيد الذي يتمكن من  االجتماعية، اإلنسانوتعد المغة من أىم مميزات 
 األساسوعمى ىذا 2ألفاظ و عبارات مفيومو مع أبناء مجتمعو  إلىترجمة أفكاره و مشاعره 

رف المغة بأنيا ظاىرة فكرية عضوية باإلنسان دون غيره من الكائنات الحية ، فيي إذن تع
 3صفة مميزة لمجنس البشري 

و الكممات و الرموز و الجريدات و  األلفاظفالمغة ىي عبارة عن مجموعة من  
و القيم التي تتصل بالثقافة كونيا نتاج ثقافة  األفكارالتعبيرات التي تسمى و ترمز األشياء و 

تحدد مشاركة  إذ اإلنسانيحد كبير محتوى الفكر  إلىومعينة وىي التي تقرر التي تحدد 
يتحدث بمغة  دميا فيومجموعة الكممات التي ويستخ إلىالفرد في ثقافة ومجتمعة بالقياس 

سبل  إنجماعتو ويتبع ذلك  تفكرا ثقافة جماعة ويفكر مثمما تفكر جماعتو ويفكر مثمم
الثقافي و العمميات االجتماعية التي تمارسيا الجماعة تنعكس  اإلطارالسموك السياسي و 
ألي طبيعة فيزيائية يحقق الوظائف المعرفية  أشارينظام  أنياكما ، 4عمى لغتيا المستخدمة

طناعية معا اص أوتكون طبيعة  أنو المغة يمكن  اإلنسانيالتواصمية في عممية النشاط 
االجتماعي و تعد جانبا ال ينفصل عنو  اإلنتاجفالمغة ظاىرة اجتماعية تنشأ من خالل تطور 

وىي وسيمة تتآزر النشاط اإلنساني المغة وسيمة لتثبيت و حفظ المعرفة التراكمية و نقميا من 
وحدىا تتيح وجود الفكر المجرد وحضور المغة شرط ضروري لمنشاط  جيل ألخر و المغة

 .5لتعميمي لمفكرا

                                                           
 .2595ص  مرجع سبق ذكره،لصحاح، المجمد السادس،،مختار االرازي محمد بن أبي بكر عبد القادر 5
 .7، ص 5986محمد صالح بن عمرة الثورة و التكنولوجيا و المغة ، دار الشؤون الثقافية، بغداد 2
 .57، ص 5975نوري جير، المغة و الفكر، مكتبة التومي ، الرباط، 3
 .88، ص 5973، القاىرة،3كمال محمد بشير ،ط ستيفن لولمتن، دو الكممة في المغة، تر4
 .88المرجع نفسو، ص5
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يعني ما يقول بعكس  اإلنسانبنت الفكر  إنياعن الحيوان بحكم  اإلنسانفالمغة تميز 
المغة و الفكر يمكن اعتبار ىما  إن إلىالنطق باإلضافة  أعضاءالحيوانات ولو امتمكت 

 .1مرتبطان كوجيي القطعة النقدية ال يجوز فعميما 

ذا كان ىذا المفظ  Iimitation: المحاكاة وىذا المفظ ورد في كتاب أرسطو "فن الشعر " وا 
العربية بمصطمح التشبيو  إلىفي معناه اليوناني يوحي الموازاة و المنافسة الشاممة فقد دخل 

يقول وال يظن أن  إذوفيمو الفارابي بأنو تشبيو وربط بينو وبين الظالل المنعكسة في المرأة 
يا أن غرض المغمط غير قول واحد وذلك إنيما مختمفتان بوجوده من يالمغمط و المحاك

حتى يوىمو أن الموجود  يءالمغمط ىو الذي يغمط السامع إلى نقيض الش إذ يغرض المحاك
لمشيء يوىم النقيض لكن الشبيو ...  ين غير الموجود موجود فأما المحاكغير موجود وأ

الصقيمة فيي الحال الموىمة شبيو   األجسام فأما الحال التي تعرض لمناظر في المرائي و
 2الشيء 

احتالل مكانة ميمة في عمم  إلىوتعرف أيضا لفظ من ألفاظ الجارية ينزع حاليا  
 خاصة تحت تأثير تارد في فرنسا.  االجتماعالنفس وعمم 

اكتساب المعمومات عن طريق  أو: الوعي وفيم الحقائق   connaissanceالمعرفة
من خالل تأمل النفس، المعرفة مرتبطة بالبدييية و اكتساب المجيول و تطوير  أوالتجربة 

الذات فكممة معرفة تعبير يجيل العديد من المعاني لكن المتعارف عميو ىو ارتباطيا مباشرة 
 3في المفاىيم التالية معمومات، تعميم،اتصال

 إلى أيضار شيويالمعروف  يءالش إلى أوفعل المعرفة،  إلىكما يشير لفظ المعرفة 
نشاط  إلىلفظ المعرفة  إلىو فيمو وعموما، يشير  إدراكو إلى أوما  يءمجرد عرض ش

 الفكر الذي

                                                           
 .624ص  ،2152دار أسامة لمنشر والتوزيع، دط،يبة، المعجم الفمسفي ، مصطفى حس5
 .624ص المرجع نفسو،2
 .224ص ،5،5984ط ،المؤسسة العربية لدراسات والنشر موسوعة الفمسفة، عبد الرحمان بدوي،3
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منفعال ويقوم عمى  أوالسمب سواء كان ىذا الفكر فاعال في ذلك  أو اإليجابينبت شيئا ما 
 1ناقصا يعمو الغموض و االختالط  أوالوضوح والبداىة 

نجد في كل مكان مثل ىذا االقتران  إنناىي ابتعاد و انصيار  المعرفة عند جان فإن
 لممتناقضات.

ننا ال  أننا:ىي المعرفة عند روسو- ال نجد في المعرفة إال كوننا نرغب في والمتعة وا 
نفيم لماذا يدأب الشخص الذي ال يشير برغبات و ال تخوفات عمى معاناة  أننستطيع 
 2التفكير.

المعرفة  أماعرفة من النوع البسيط ىي العمم الموجد )جزئيا( : المالمعرفة عند سبنسر-
 3المعرفة الفمسفية ىي العمم الموحد تماما  أماالعممية ىي العمم الموحد جزئيا، 

المعرفة عممية انعكاس الواقع و عرضو في الفكر اإلنساني وىي مشروطة بقوانين  أنكما 
التطور االجتماعي وترتبط ارتباطا ال يفيم بالممارسة وىدف المعرفة بموغ الحقيقة الموضوعية 

في عممية المعرفة المعارف و المفاىيم الخاصة بظيور الواقع وىذه  اإلنسانو يكتسب 
 4نشاط العممي من اجل التغيير العممي لمطبيعة و المجتمع المعرفة تستخدم في ال

وتصديقا وليذا قبل كل  أوبأنيا تقابل لإلدراك وليذا مطمقا تصورا كان  أيضاوتعرف 
 اإلدراكفرقوا بين معرفة و عمم فالمعرفة تقابل  إنيمتصديق، غير  أوتصور  إنمامعرفة عمم 

 5والياتصديق بأح أوالبسيط سواء كان تصور لمماىية 

 

                                                           

.224المرجع نفسو ،ص  1  
 .888ص ،3،2111مكتبة مديولي ، طعبد المنعم الحنفي، المعجم الشامل لمصطمحات فمسفية 2
 .889المرجع نفسو،ص  3
 .889المرجع نفسو،ص 4
 889المرجع نفسو،ص .5
 
 
 

 



 مدخل مفاهيمي                                                    قراءة في المفاهيم و المصطلحات
 

18 
 

االبستومولوجيا ىي كممة مؤلفة من جمع كممتين يونانيتين  أونظرية المعرفة  نظرية المعرفة:
Epstein  بمعنىlogs  دراسة العموم النقدية تعتبر  إذنبمعنى حديث عمم نقد دراسة فيي

 1نظرية المعرفة احد فروع الفمسفية الذي يدرس طبيعة ومنظور المعرفة

كما فعل بعض الفالسفة  –من الخطأ الزعم  إنفي نظرية المعرفة يبدأ الكسندر فيقرر 
 . 2الميتافيزيقا أساسألمحدثين بان نظرية المعرفة ىي 

بمعنى ان  مألوفة جدا في جميع المغات عن مصدر لفعل " وجد ":   existenceالوجود
تكون لو مكان كينونة لكن ىذا المصطمح و تعريفو في الفمسفة ، ويبقى من اشد 

فمسفة و بالتالي يختمف  أيالمصطمحات عصانا عمى التعريف و التحديد فيو يقع في القمب 
 .3المدرسة الفمسفية أوتعريفو بحسب الرؤية الكونية 

 أنياحقيقية أي ليا كينونة بمعنى فعل وجد مع أشياء  أوغالبا ما تتوافق كممة وجود 
افتراضية وأيضا غير ال موجودة مع ىذا التعريف يبقى محل جدل وخالل  أوليست خالية 

يعتبر البعض أن الشيء يمكن أن يوجد بمجرد حقول صورتو في الذىن أي بدون أن يصبح 
ي توجد المادة الت أيبالمفيوم الفمسفي يعني العالم الموضوعي  حقيقيا الوجودمحسوس 

مستقمة عن الوعي و المادية الجدلية في نظرتيا وفي مادية العالم ووجوده باعتبارىما شيئا 
مستقال عنيما عمى  أوواحدا ترفض التصور المثالي لموجود عمى انو شيء يوجد قبل المادة 

ال يكفي  أخرىغرار المحاوالت المثالية التي تجعل من الوجود نتاج فعل الوعي ومن جية 
 4ركز فحسب عمى موضوعية الوجودن أن

                                                           

681مرجع نفسو،ص  مصطفى حسيبة ،المعجم الفمسفي،  1  
 .577، دار الطبعة  النشر ،دط،دس ،ص وآخرون رونتال بودين ،الموسوعة الفمسفية،تر: سمير كرم،مر جالل العظم 2
 .578المرجع نفسو، ص 3
 .47عبد المنعم الحنفي ،المعجم الشامل لمصطمحات الفمسفية ، مرجع سبق ذكره ،ص 4
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 إلى األشياء) المجرد(ىو كل أنواع األشياء القابمة في تسمسميا وتفاعميا و ال يمكن رد وجود 
و  األشياءكينونتيا و تخطئ النظريات الفمسفية حيث تضع جوىر  إلىجوىرىا الداخمي وال 

من وجودىا معتبرة أن الوجود شيء وضيع وعرضي وقصيرة العمر  أعمىفي مرتبة  أساسيا
  1ولكنو من الخطأ بنفس القدرة وضع وجود األشياء فوق جوىرىا

الوجود مصدر وحدة الشيء يطمق عمى الذات وعمى الكون في األعيان وقيل انو ال  أنكما 
من حيث بيان  فظيايعرف إال تعريفا ول أنتعريف ألنو بدييي التصور فال يجوز  إلىيحتاج 

أخر كما يفيد فيمو من ذلك المفظ ال تعوزه في نفسو، والوجود ىو القائم  انو مدلول لمفظ دون
وىو يقابل الماىية التي ىي كون في  األعيانبنفسو الواجب ولذاتو فيو استمرار الكون في 

ن كونو حيوانا األذىان كما يقال العدم الذي ىو االنتقاء ، ووجود اإلنسان في الخارج ىو عي
الوجود عرض يحل بماىيتو، فالماىية يمكن تصورىا مع الذىول  أنوليس معنى ذلك  ناطقا،

 .2عن الوجود لكنو ال يمكن تصورا الوجود مع الذىول عن الماىية

اعتبر ذاتو لم يجب وجوده و سمي  إذا إحداىماالموجودات عمى ضربين  إن:الموجودات 
ذا كان الوجود  إذاممكن الوجود، و الثاني  اعتبر ذاتو وجب وجوده، وسمي وجب الوجود وا 

ذا وجب صار واجب  ذا افترضناه غير موجود لم يمزم منو محال، وال غنى عن عمة، وا  وا 
الموجودات كثيرة وىي مع كثرتيا متفاضمة إن كان في الموجود بشيء ال يمكن  الوجود بغير

إال بالحدود التي أجزاءىا متأخرة عن  أن يوجد لو شيء أقدم منو فذلك ليس يمكن تعريفو
 .3الحدود وما أمكن أن يوجد لو شيء أقدم منو و شيء  آخر متأخر عنو

 

 

 

                                                           

.447المعجم الشامل لمصطمحات الفمسفية ، مرجع سبق ذكرهعبد المنعم الحنفي ،  1 
. 49عبد الرحمان بدوي ممحق الموسوعة الفمسفية،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،دط ،ص2  
. 49المرجع نفسو ، 3  
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 اإللييةوربما يسميا المثل  اإللوصورا مجردة في عالم  أنيا عند أفالطونالوجود الموجودات 
نيا ال تدثر و ال تفسد، لكن نما الذي يدثر ويفسدوا  الموجودات التي ىي كائنة  ىي يا باقية، وا 

العمم اإلليي بما عرفو أرسطو، فيو انو يحث في الوجود المطمق  عند ابن سينا 1الموجود
وأحوالو و لواحقو و المبادئ ويقول ابن سينا الفمسفة االولى موضوعيا الوجود بيا ىو موجود 

ىو اول اسم مشتق من الوجود و في لسان العرب الموجود  2مثل الوحدة و الكثرة و الغمبة
الوجدان وىو يستعمل عندىم مطمقا ، أما نفي مثل قوليم" وجدت الضالة" وطمبت كذا حتى 

 .3وجدتو" وأما مقيدا ففي مثل قوليم"وجدت زيدا وكريما او لئيما"

واجب الوجود بذاتو انو واجب الوجود بذاتو متى فرض موجود لزم منو المحال، وانو 
ل لوجود سائر الموجودات فيكون وجوده أقدم، انو برئ من جميع أنحاء ىو السبب االو 

القفص، فيكون وجوده أكمل و انو ال عمة لو فاعمية و ال غائية و ال صورتية، دائم الوجود 
 4بذاتو، وال يحتاج إلى شيء آخر يمده بقاءه 

لالتينية أما في ا  vous: يعني مصطمح العقل في اليونانية "نوس"  la raisonالعقل 
العقل بوصفو ممكة  ويستخدم مصطمح العقل بمعنيين األول: intellectusو  ratioفيعنى

تفكيرا منطقيا عن طريق التصورات المستخدمة في البراىين و يقابمو الوجدان أو 
وينبع العقل الطريقة التركيبية المنطقية، و االنتقال من التصورات إلى  intuitionالحدس
أو من حكم إلى آخر وبيذا المعنى األول يعتبر العقل بالمعنى ىو ما يميز اإلنسان  آخر،

عن العقل إما المعنى الثاني ىو ممكة التقدير او الحكمة الصحيحة التي يميز بواسطتيا بين 
 5الحق و الباطل، و   الشر، و الجميل و القبيح، ويقابل العقل بيذا المعنى أيضا الجنون

 
                                                           

.447عبد المنعم الحنفي ،المعجم الشامل لمصطمحات الفمسفية ، مرجع سبق ذكره  1 
. 49الرحمان بدوي ممحق الموسوعة الفمسفية،مرجع نفسو ،ص عبد2  
.  49المرجع نفسو ، ص 3  
 51المرجع نفسو ،ص  4
 51المرجع نفسو ،ص   5
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الطون يسير عمى النفس بترك القبيح، فانو لم تقبل منو لم يتركيا ألنو ليس فيو العقل قال اف
غضب لكنو، يرييا أصمح وقت ينبغي أن يفعل ذلك الشيء فيو، واحمد جية يأخذىا ألنو 

 1يعطي الخير دائما لمن وكل بو

اما العقل الذي يردده المتكممون عمى ألسنتيم فيقمون في الشيء ىذا مما يوجيو العقل 
او بنفيو العقل أو بقبمو العقل أو ال يقبمو العقل، إنما يعنون بو المشيورة في بادئ رأي 

 2الجميع أو األكثر يسمونو العقل

يعنى قوة النفس التي بيا يحصل  اما العقل الذي ذكره أرسطو في كتابو" البرىان"
الضرورية ال عن قياس اصال و ال عن فكرة بل  لإلنسان اليقين بالمقدمات الكمية الصادقة

 3بالفطرة

يطمق لفظ العقل عمى معاني كثيرة منيا :ان العقل جوىر بسيط  عند الجرجاني العقل
ما ىو مجرد عن المادة في مدرك لألشياء وىذا الجوىر ليس مركبا من القوة قابمة لمفساد و ان

 .4ذاتو مقارنة لما في فعمو

كما انو يطمق عمى قوة النفس التي بيا يحصل تصور المعاني و تأليف القضايا و 
العقل ىو قوة تجريد تنتزع الصورة من المادة و تدرك المعاني الكمية كالجوىر، و العرض، و 

 .5العمة و المعمول العادية و الوسيمة، الخير و الشر

                                                           
 364،ص 2112، 5الكندي و الفارابي، موسوعة مصطمحات، د،جيرار حمامي، مكتبة لبنان ناشرون، ط5
 .365المرجع نفسو، ص 2
 .365المرجع نفسو، ص 3
 365نفسو، ص  المرجع4
 .88عبده الحمو، معجم المصطمحات الفمسفية)عربي، فرنسي( مرجع سبق ذكره، ص 5
 .365مرجع سبق ذكره، ص   عبد المنعم الحفني، المعجم الشامل لمصطمحات الفمسفية،6
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: إن المعقوالت ال يجوز أن تحصل و ترسم في شيء منقسم و ال شيء ذي  عقل الفعال
وضع و ان النفس تخرج قوتيا العقمية الى الفعل و الى ان تكون عقال كامال بالفعل بشيء 

 .6أخر يخرجيما من القوة الى الفعل والعقل الفعال

في مقالتو الثالثة من كتاب النفس، وىو  أرسطو طاليسفالعقل الفعال الذي ذكره 
صورة مفارقة لم تكن في مادة و ال تكون أصال ، وىو نبوغ ما ىو عقل بالفعل قريب الشبو 
من العقل المستفاد وىو الذي جعل تمك الذات التي كانت عقال بالقوة عقال بالفعل ، وجعل 

 1 المعقوالت بالقوة معقوالت بالفعل.

مجردة عن المادة اصال وىو المخرج لنفوس االدميين في  عقل فعال ىو كل ماىية
العموم من القوة العاقمة كنسبة الشمس الى المبصرات و القوة الباصرة إذا بيا يخرج اإلبصار 

 من القوة إلى الفعل ، ويسمون ىذه العقول المالئكة

إلى حال عقل  :عقل مفارق ينتقل العقل البشري من حال عقل بالقوةعند القدماء العقل الفعال
 .2بالفعل

:العقل اإلنساني الذي يحصل لو بالطبع في أول entellecten puissance عقل هيوالني
أمره فانو ىيئة في مادة معقدة ألنيا تقبل رسوم المعقوالت فيي بالقوة عقل وعقل ىيوالني 

 .3وىي أيضا بالقوة معقولة و يسمى العقل الييوالني العقل المنفعل

ني مصطمح أرسطو وىو االستعدات المحض إلدراك المعقوالت وىو قوة عقل الييوال  
نما نسب إلى الييولى الن النفس في ىذه المرتبة و  محضة خالية عن الفعل كما لألطفال، ا 

 .4تشبو الييولي األولى الخالية في حد ذاتيا من الصور كميا و العقل الييولي الذي ىو بالقوة

                                                           
 .451المرجع نفسو، ص 5
 .71ص  عبدو الحمو، معجم المصطمحات الفمسفية) عربي، فرنسي(، مرجع سبق ذكره،2
 .369عبد المنعم الحنفي، المعجم الشامل لمصطمحات، مرجع نفسو، ص 3
 .455المرجع نفسو، ص 4
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 يء:مقولة فمسفية دالة قابمية األشياء و الظواىر متحول، وتحوليا بال توقف إلى شالفيض
آخر وقد عبر "ىيروقميطس" لمواقع في صغتو الشييرة " كل األشياء تفيض"و ترتبط مقولة 

 الفيض ارتباطا عضويا بالنظرة الجدلية لمعالم فيي تقوم عمى أساس المفيوم القائل بان كل

ىي وحدات و أضداد  وحدات وجود و ال وجود، و ال يتفق ىذا المفيوم األشياء و الظواىر 
 .1مع الفكر الميتافيزيقا عن النشوء و التطور بوصفيا مجرد زيادة كمية أو نقصان 

ىو "الحقيقة األولى " و يعبر الفيض بوصفة وحدة الوجود و العدم عن  هيجل:الفيض عند 
د كل األشياء و الظواىر" ال وجود لشيء ليس الشكل الكمي المجرد االنبثاق و نشوء ووجو 

 2حالة وسطا من الوجود و العدم"

الفيض في نظر بعض أنصار وحدة الوجود كثيرا الموجود االول الواحد الذي تصدر 
 عنو الموجودات األخرى بال تراجي صدورا تقتضيو طبيعتو.

لموجودات الخارجية ىو تجمي اهلل بإعطائو الماىيات وجودىا الخارجي و ا وعند الصوفية
صفاتيا مثل صفة الحياة و غيرىا، وترجع نظرية الفيض وجذورىا الى أفالطون وىي تعني 

 .3ان العالم نشأ عن طريق اهلل بطريق التعميل في مبادئيا العامة 

المعنى العام عمم موضوعو الحكم التقريري التقويمي بقدر انطباقو  :logiqueالمنطق 
 و الكذب عمى التمييز بين الصدق

أحد أبواب الفمسفة فيو عمم موضوعو أن يحدد من بين كل العمميات العقمية النازعة إلى  -5
معرفة الحقيقة ، ما ىو صالح وما ىو منيا طالح ان المنطق المفيوم عمى النحو يمكنو أن 

 يكون منطقيا صوريا ىذا التعبير عينو يستعمل بمعنيين:
                                                           

 .363رونتال يودين، الموسوعة الفمسفية، تر: سمير كرم، مرجع سبق ذكره، ص 5
 .58ص  ،2118محمد يعقوبي، معجم الفمسفة ، أىم المصطمحات و أشير األعالم، دار الكتب الحديث،دط، دس، 2
 .76، ص 2118مسعود عبد القادر الطاىر، المعرفة و السياسة عند الفارابي، دار الكتب الوطنية، دط، ليبيا، 3
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ة المعتبرة في الصورة المعمنة فييا وذلك بصرف النظر درس المفاىيم األحكام و األدل -أ 
عن المادة التي نطبق عمييا ، بغية تحديد تجريدي لخواصيا ، لصالحيتيا، ألسانيدىا و 
 لمشروط التي تتضمن فييا او تقي فييا بعضيا  البعض ىذا ىو المعنى األوسع ليذا التعبير

الصة محددة بعمم قيمي، تقريري منطق رمزي حيث يجري فييا دمج مالحظة صورية خ -ب
 .1مجرد بحيث يكون النسق محدد عمى ىذا النحو قابال لمتطبيق عمى المنطق

المنطق العام ىو درس الطرق الصالحة و العامة التي نصل بيا إلى الحقيقة، فيو  -2
يبحث في الشروط التي يكون فييا فكرنا واضحا ومحددا تماما، مفاىيميا مناسبة ، 

 2ا الراسخة ، استدالالتنا المسوغةاستنباطاتن

 كما أن المنطق يسمى باليونانية "لوغيا" و بالسريالية"مميوثا" و بالعربية " المنطق"
وعمم المنطق يسمى أيضا عمم الميزان،اذ لو وزن الحجج و البراىين وكان ابن سينا يسميو 
خادم العموم ألنو غير مقصود بنفسو بل ىو  وسيمة الى العموم فيو كخادم ليا ، كما كان 

 . 3الفارابي يسميو رئيس العموم لنفاذ حكمو فييا، فيكون رئيسا حاكما عمييا

ي األراء و األفعال ويعني بيا اآلراء ، و األفعال التي صح الكالم وىو جزء من أن ف
 بيا واضح بيا واضح الممة وعمم الكالم ييدف الى نصرة ىذه اآلراء و األفعال.

بأن المنطق كالميزان و المعيار لمعموم كميا وكل ما لم يوزن بالميزان  المنطق عند الفارابي"
ال يتميز فيو الرجحان من النقصان وال الربح من الخسران ويسميو تارة عمم اآللة وأخرى عمم 

 .4الميزان

                                                           
 .744المرجع نفسو، ص 5
 .745المرجع نفسو، ص2
 .841عبد المنعم الحنفي، المعجم الشامل لمصطمحات الفمسفية ، مرجع سبق ذكرة ، ص 3
 .495، ص 5993، بيروت لبنان، 5ومصطمحات فمسفية، دار الكتب العممية، طفاروق عبد المعطي، نصوص 4
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ابن سينا ليصرح في المنطق المشرقين بآلة آلة إذ يقول: " العمم الذي يطمب لكي يكون الة 
دة في ىذا الزمان وفي ىذه البمدان أن يسمى عمم المنطق، ولكنو يعود فينا لو قد جرت العا

 1في فصل طويل في مدخمو) في الشفاء( وينتيي ال أن جزء من الفمسفة وآلة ليا معا

أما اخوان الصفا فقد اعتبروه في الرسالة االولى جزءا من الفمسفة ، ثم عادوا في الرسالة 
 العاشرة فاعتبروا الة. 

ىو الذي يستدل بتضاد في الفرضيات عمى تضاد في  Raisonnementستدالل: اال
 النتائج.

ومعناه في المغة ىو طمب الدليل ، وفي عرق األصوليين و المنطقيين ىو إقامة 
 الدليل، وعند بعضيم ىو النظر في الدليل، واألولى أن يسمى ذلك تعميال وليس استدالال،
ويقال عمى االستدالل من عمة إلى المعمول البرىان الكممى، ومن المعمول إلى العمة البرىان 

 االنى.

واالستدالل عممية عقمية ينتقل فييا الفكر من أشياء مسمم بصحتيا الى أشياء أخرى 
 .2ناتجة عنيا بالضرورة، وتكون جديدة عمى األولى

ير فيو وال توقف لو عميو إال من جية ىي ما تعمق بالشيء من غير تأث  Signeعالمة:
أنو يدل عمى وجود ذلك الشيء وىي ما يكون عمما عمى الوجود من غير أن يتعمق بو وجود 

 . 3و ال وجود

داللة : ىي كون الشيء بحالة يمزم من العمم بو العمم بشيء آخر، والشيء األول يسمى 
 .  4داال، و الشيء اآلخر يسمى مدلوال

                                                           
1
 .495فاروق عبد المعطي،مرجع سبق ذكره، ص  
 .88الالند ، معجم المصطمحات الفمسفية النقدية و التقنية، مرجع سبق ذكره،ص2
 .54ص  عبد المنعم الحنفي، المعجم الشامل لمصطمحات الفمسفية، مرجع سبق ذكره،3
 .54المرجع نفسو،ص4
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القضية المنطقية جممة خبرية تفيد خبرا يحتمل الصدق أو : proposition القضية
الكذب، أو ىي حكم بوجود عالقة موجبة أو سالبة بين الطرفين أو حدين تربط بينيما عمى 
 نحو صادق أو كاذب، وتسمى الحالة التي توجد عمييا القضية من حيث السمب و االيجاب

التي تصدق عمييا القضية كم القضية، وتسمى  دقاتاصكما يحدد عدد الم القضية، كيف
. القضية الحممية: 1األلفاظ أو العالمات التي تضاف الييا لتحديد كيفيا وكميا باألسوار

قضية بسيطة من موضوع ومحمول ورابطة وتنقسم من حيث الكم رمزىا  ك،مثل" كل 
وتنقسم من حيث الكيف  المصريين عرب" وجزئية رمزىا ج ، مثل " بعض المصريين عرب"

 2الى موجبة ورمزىا  م مثل " كل البشر فانون" 
: في المغة عبارة عن التقويم، يقال قست النعل بالنعل،إذا قدرتو وسويتو وىو عبارة  قياس 

عن رد الشيء إلى نظيره، والقياس تصوير الشيء المادي بواسطة وحدة معينة لمعرفة عدد 
ستعمل أصال في العموم الطبيعية و الرياضية، كما يستخدم ما يحتويو من ىذه الوحدة، و ي

 .3في عمم النفس

:ما يعد مكونا أساس  accident:* ميتافيزيقيا في مقابل عرض حادثEssenceالجوهر
 الوجود في مواجية التغيرات التي ال تطال ىاال سطحيا أو ظرفيا.

أم بالمعنى االختياري( ما  : ) سواء بالمعنى الميتافيزيقي،existence* في مقابل وجود 
 يكون طبيعة وجود بالتعارض مع الواقعة الوجود.

* منطقيا: أوال بالمعنى االدراكي جممة المحددات التي تحدد موضوعا فكريا عندئذ يتعارض 
الجوىر و الوجود مثمما يتعارض العقالني و معطيات االختيار،أو مثمما يتقابل الممكن و 

 .4الحاضر
 

                                                           
 .54المرجع نفسو،ص 5
 .54عبد المنعم الحنفي، مرجع سبق ذكره،ص 2
 .55مرجع نفسو، ص 3
 336اندري الالند، معجم المصطمحات الفمسفية النقدية و التقنية، مرجع سبق ذكره، ص 4
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 : ةــــــدمــمق   
يم منصبة عمى جميع المجبلت الموجودة في الحياة ومن ماىتماليونانيين كان ا إن      

بينيا المغة التي كانت ليا مكانة متميزة عندىم ، فاىتموا بيا و بقضاياىا و التي تمثمت في 

وكانوا يعتبرونيا فن من الفنون ،  النحو و الشعر و الخطابة و النثر و االستعارة و الببلغة ،

وكان السوفسطائيين ىم األوائل في اىتماميم بحيث أنيم اتخذوىا وسيمة لكسب المال و 

إلى الفبلسفة الذين  ت الشيرة و السمطة في الدولة ، ولم يتوقف اىتمام المغة عندىم بل تطور 

بلل ىذا نطرح من بعدىم ومن خبلل ىذا بل تطور الفبلسفة الذين من بعدىم ومن خ

  وي في الفكر الفمسفي االغريقي؟ ــــــالمغ وراالهتمامـــف تطــــكي  الي:  اإلشكال الت
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 ن:ــالمبحث األول : المغة عند السوفسطــــــــــائيي
ىم مجموعة من المعممين  أجمع العمماء و المؤرخون عمى أن السوفسطائيين*       

األحرار الذين احترفوا التعميم وذلك مقابل أجر مرتفع فكانوا يعممون الناس و خاصة فئة 
الشباب المتعطش إلى المشاركة السياسية و المتطمعين إلى المناصب العميا في الدولة  

طائيين كانت إن السوفس «فعمموىم فن الكبلم و الخطابة وتعميميم النجاح في حياتيم العممية
لدييم قدرة فذة في الببلغة و الخطابة ، لدرجة يمكنيم فييا أن يقوموا بتمك األالعيب و الحيل 

 1» المغوية

برع السوفسطائيين في ميادين عديدة تمثمت في النقد و الجدل و األدب و الخطابة و   
ويرى بعض إن السوفسطائيين كان أكبر اىتماميم بالمغة «األخبلق و السياسة و غيرىا

المؤرخين أن السوفسطائيين ىم مؤسسو عمم النحو اليوناني فنجد أنيم كرسوا قسما كبيرا من 
 2» جيودىم لممباحث المغوية و النحوية و األسموبية و الخطابية

إن أبرز الفبلسفة الذين اىتموا بالمغة والخطابة ىم بروتاغوراس وجورجياس وبروديكوس   
في ىذا المجال بحيث أنيم بدؤوا البحث في المغة و ومشكبلتيا فمقد كانت ليم بصمة خاصة 

  3و كان التساؤل عن أصل المغة و طبيعتيا و العبلقة بين الدال و المدلول 

 و ىؤالء الفبلسفة ىم:

                                                           

 نجدىا تدل عمى الحكمة و المعرفة، وبالتالي يكون  Sophiaالسوفسطائيية: إذا عدنا إلى األصل المغوي اليوناني لمفظة *
 ىو الحكيم المنتسب لسفسطة، غير أن حكمة السوفسطائي كانت دائما محط اعتراض من  Sophisteالسوفسطائي 

 د مدع لمحكمة ومشبو لمفيمسوف دون أن يكون كذلك.طرف الفبلسفة الذين كانوا يؤكدون أن السوفسطائي ىو مجر 
 .(259انظر مصطفى حسيبو، المعجم الفمسفي، مرجع سبق ذكره، ص )
م،ص 2222، دار قباء لمطباعة و النشر و الترزيع ،دط، 2مصطفى النشار، تاريخ الفمسفة اليونانية من منظور شرقي،ج 1

142. 
 .65،ص1993، جامعة الكويت،دط، الكويت،ة اليونانية حتى أفبلطون فعزت قرني، الفمس2
.182،ص1،1975محمود جاد الرب، عمم المغة نشأتو و تطوره،دار المعارف،ط 3  
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 : أوال : بروتاغــــــــوراس

و أقدرىم و  ألنة أقدم السوفسطائيين« طائيةإن بروتاغوراس* ىو زعيم الحركة السوفس
روتاغوراس الفمسفة إال أنيم يقرون لو باألسبقية برغم االختبلف بين المؤرخين عمى مكانة ل

في توجيو الفكر الفمسفي اليوناني نحو البحث في قضايا اإلنسان و ينسبون إليو الفضل في 
 . 1وضع أسس النحو وفقو المغة عند األوروبيين

قواعد المغة فقد نبو إلى التأنيث و التذكير  ساىم بروتاغوراس إسياما بالغا في وضع
و  و تحدث عن الفعل و مشتقاتو و المفظ و معانيو و أجزاء الكبلم و بحث في أصل المغة

وطبيعتيا و كان أول معمم لممنطق العممي وىنا تتمثل والدة النحو عند  ميز بين زمان األفعال
وأصبح معروفا بميارتو في استعمال اإلغريق أي أن بروتاغوراس كان أول من عمم القواعد 

الكممات بحسب جنسيا في المذكر و المؤنث وفي البلمذكر و البلمؤنث وكذلك انو ميز في 
الخطاب بين أربعة أقسام:  الدعاء، السؤال، الجواب، األمر، وقد وجد تناقض في البيت 

 الشعري األول في اإللياذة:

 2ب"انشدي أيتيا الربة في غض"  

بأن صيغة األمر التي استخدميا ىوميروس و الموجية إللو لم تتطابق فيو يرى 
بنظره مع التمني والدعاء الذي يتطمبو المعنى و أردت صيغة األمر  الطمب  كان لو الفضل 

 3كبير في وضع قواعد المغة و البيان وضروب الجمل كما أنو بحث في أصل المغة.

                                                           

م 482م، و منيم من يرى أنو ولد 485بروتاغوراس : ان المؤرخون يختمفون حول حياتو ووالدتو، فمنيم من يقول أنو ولد *
 .156مصطفى النشار ، المرجع نفسو،ص . )انظر:481أو
 . 156مصطفى النشار ، المرجع نفسو،ص1
معرفة الجامعية، دط ، حربي عباس عطيتو محمود،الفمسفة القديمة من الفكر الشرقي الى الفمسفة اليونانية، دار ال2

 .256،ص1999
.43المرجع نفسو، ص3  
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 :      جورجيــــــــــاسثانيا:  

عتبر جورجياس* واحدا من أشير السوفسطائيين القدامى وأعبلميم مكانة ، وليس ي      
 أدل عمى ذلك من تمك المحاورة التي كتبيا أفبلطون حاممة اسمو.

   " انو كان مولعا باستخدام األلفاظ الغربية و االستعارات و التشبييات النادرة في مجادالتو
قديرا في فنون الخطابة ، والجدل ،ولم يكن يعنيو كثيرا  مضمون  وخطبو لقد كان جورجياس

 1مجادالتو كثيرا تعميميم شيئا من الفضائل "

فيو اشتير أكثر من غيره بفن الخطابة و تعميميا لآلخرين و فن اإلقناع في جميع   
 2الميادين  ونجده كذلك لديو فصاحة و قدورات خطابية.

تركزت في مجال الخطابة و الفمسفة ومن أوائل كتبو في  إن كتابات جورجياس    
 3لفن الخطابة" وىذا الكتاب لم يكن يتضمن قواعد دقيقة Rhetoricالخطابة

  :**بروديكـــــــوسثالثا : 

عن تاريخ مولده أو وفاتو " وان كانت بعض المصادر ترجع أنو ازدىر   شيئا يعرف ال 
م وىو نفس العام الذي ربما أرسل فيو سفيرا لببلده في أثينا حيث ألقى  خطبة  ق396حوالي 

 4أمام مجمس الخمسمائة وقد لقيت خطبتو وقعا حسنا و أكسبتو واسعة في أثينا"
                                                           

( ق م ، ىو ثاني رواد الجيل األول من السوفسطائيين  وىو معاصر لبوتاغوراس واشتير من 375 -482جورجياس: ) *
غيره بالفن الخطابة و تعميميا وفن االقناع في جميع الميادين.) انظر حربي عباس عطيتو محمود، الفمسفة القدينة من 

 .248الفكر الشرقي الى الفمسفة اليونانية ، ص 
مصطفى النشار، تاريخ الفمسفة انظر )وديكوس: عاش معظم حياتو في النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميبلدبر * *

      .(155،ص اليونانية من منظور شرقي،مرجع سبق ذكره
 

 .157مصطفى النشار، تاريخ الفمسفة اليونانية من منظور شرقي،مرجع سبق ذكره،ص1
 .157المرجع نفسو،ص2
،محاورة جورجياس، تر محمد حسن ظاظا،مر عمي سامي النشار، الييئة المصرية العامة لمتأليف و النشر  أفبلطون3

.12،ص1972دط،  
.89عزت قرني، الفمسفة اليونانية حتى أفبلطون، مرجع سبق ذكره،ص4  
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ولعل ىذا ىو ما جعل" أفبلطون يصوره في محاورة بروتاغوراس في صورة شخصية ناضجة 
وجودين "إن بروديكوس مارس مينة تعميم الخطابة تجذب االنتباه و تفرض االحترام عمى الم

و الجدل ، فكان الشباب يذىبون عنده لتعميم النحو وأسرار المغة ، فكان يؤخذ مقابل تعميميم 
 1أجر ، وكذلك سقراط  دفع مقابل االستماع إلى دروس بروديكوس

ية و عمى افتتح مدرسة في أثينا وأولى اىتماما خاصا لعمم المترادفات و الدقة المغو 
ذلك"يعد مؤسس عمم المترادفات في الفكر القديم تعد صنف أجزاء الكبلم إلى أسماء وأدوات 
وأفعال وأسماء وأفعال و مفعول و حروف كما أنو ميز بين المترادفات لتحديد مدلول األلفاظ  
جعل منو بمثابة المؤسس لعمم المترادفات ذلك التمييز كان لو وقع السحر عمى معاصر بو 

 2إذ كان"

مرجعا لممتحاورين في محاورة بروتاغوراس ومنيم سقراط إن كتاباتو اقتصرت عمى 
النماذج الخطابية التي كان يعطييا لتمميذتو ليحفظوىا ويتعمموا منيا طريقتو في الخطابة و 

في محاورة  فنون اإلقناع ومن أشير ىذه الخطب "اختبار ىرقل" التي أشار إلييا "أفبلطون"
المأدبة وقد أشار "أفبلطون" في محاورات عديدة منيا " أقراطيموس" و  "خارميدس"  
و"بروتاغوراس" إلى تبحر بروديكوس في فنون المغة و ضبط المصطمحات كما استخدم 
أفبلطون الكثير من ىذه المصطمحات المدققة و تطبيقاتيا من جانب لبروديكوس مشيدا 

 .    الذي كان يعتبر فيو أفضل السوفسطائيين" بجيوده في ىذا المجال

                                                           
 .89المرجع نفسو،ص1
 256اليونانية، مرجع سبق ذكره ،صحربي عباس عطيتو محمود، الفمسفة القديمة من الفكر الشرقي الى الفمسفة 2
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إن السوفسطائيين أدركوا إشكالية المغة إال أنيم لم يميزوا بين المغة والواقع فالمغة 
بالنسبة إلييم كانت جزءا من الواقع و الواقع ىو أساس الوجود أو ىو الوجود الحقيقي و لكن 

س إلى القول بأن اإلنسان مقياس األشياء بدال من معالجتيا بإشكالية لغوية ذىب بروتاغورا
جميعا مقياس األشياء التي توجد و التي ال توجد وأي ال توجد وىو مصدرىا ) أو عقميا( فبل 
شيء يوجد في الحقيقة ، و مستحيل عمى اإلنسان أن يفعل شيء خطأ طالما أنو ال يوجد 

 1التي يأتي بيا معيارا خر خارج اإلنسان ومستقل فيو يمكن أن نقيس بو األفعال

فيي نظرىم "أن االنسان يتعامل بنجاح مع الواقع من خبلل الكبلم و الجدل والحجج 
 2، و المغة ىي الشكل أو ىي االطار الذي يعبر من خبللو االنسان عن الواقع"

و نجدىم كذلك يقولون بأن المغة ىي التي تمنح الواقع و تعطيو الوجود فمن المستحيل أن 
 ، وأن الواقع مستحيل أن يكون سابقا عمى المغةتكون جزءا منو

فإنيم كانوا عمى وعي  وعمى الرغم من أن السوفسطائيين لم يمايزوا بين المغة و الواقع
بتركيبات المغة و تقنياتيا وقد فقدت نتائج أبحاثيم المغوية ولكن قد نجدىا حية في األعمال 

 3أتوا من بعده. البلحقة التي قام بيا النحويون و الفبلسفة الذين

األسس التي ينبغي أن تحكم النشاط المغوي وكيف يمكن أن  نواان السوفسطائيين لم يب
تمتد الى المسائل الوجودية و المعرفية و األخبلقية و السياسية ولعل من ىذا الباب نفيم ذلك 

لشحذ  النقد العنيف المقدم لمخطابة من قبل "أفبلطون"و "أرسطو" ألنيا ال تستعمل اال
الجميور أو العامة و ال تعتمد عمى المعرفة و العمة و البرىان والحقيقة بل تقوم عمى الرأي 
و االقناع و التضميل كما أشار الى ذلك أفبلطون" في محاورة "فيدوس"بل وصل األمر بو 
يعني "أفبلطون" كما يقول برتراندراسل الى درجة أمره بحرف جميع كتب الفبلسفة السابقين لو 

                                                           
الدار القومية لمطباعة و النشر ، االسكندرية،  1محمد عمي أبوريان، تاريخ الفكر الفمسفي من طاليس الى أفبلطون،ج 1

 86،ص1965

87المرجع نفسو،ص 2  
ه   1431،الجزائر،1ن ،طمخموف سيد أحمد، المغة و المعنى مقاربات في الفمسفة المغة، الدار العربية لمعموم الناشرو  3

. 19م، ص2212  
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الذين أنتجوا عموما محدد حسب تعبيره حيث يرى بعض الدارسين لتاريخ الفكر الفمسفي أن 
 .            1من أسباب ىذا الفعل احداث قطيعة معرفية مع الفمسفة السوفسطائية

و نجدىم كذلك يقولون بأن المغة ىي التي تمنح الواقع و تعطيو الوجود فمن 
وعمى الرغم من  لواقع مستحيل أن يكون سابقا عمى المغةالمستحيل أن تكون جزءا منو، وأن ا

فإنيم كانوا عمى وعي بتركيبات المغة و  أن السوفسطائيين لم يميزوا بين المغة و الواقع
تقنياتيا وقد فقدت نتائج أبحاثيم المغوية ولكن قد نجدىا حية في األعمال البلحقة التي قام 

 . 2بيا النحويون و الفبلسفة الذين أتوا من بعده

توجد و التي ال توجد وأي ال توجد وىو مصدرىا ) أو عقميا( فبل شيء يوجد في الحقيقة ، و 
يل عمى اإلنسان أن يفعل شيء خطأ طالما أنو ال يوجد معيارا خر خارج اإلنسان مستح

 3ومستقل فيو يمكن أن نقيس بو األفعال التي يأتي بيا

 

 

 

 

                                                           
الدار القومية لمطباعة و النشر ، االسكندرية،  1محمد عمي أبوريان، تاريخ الفكر الفمسفي من طاليس الى أفبلطون،ج 1

86،ص1965  
87المرجع نفسو،ص 2  
.  19، صمرجع سبق ذكرهالفمسفة المغة،  مخموف سيد أحمد، المغة و المعنى مقاربات في 3  
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فيي نظرىم "أن اإلنسان يتعامل بنجاح مع الواقع من خبلل الكبلم و الجدل والحجج ، و 
 1سان عن الواقع"المغة ىي الشكل أو ىي اإلطار الذي يعبر من خبللو اإلن

و نجدىم كذلك يقولون بأن المغة ىي التي تمنح الواقع و تعطيو الوجود فمن المستحيل أن 
 تكون جزءا منو، وأن الواقع مستحيل أن يكون سابقا عمى المغة

فإنيم كانوا عمى وعي  وعمى الرغم من أن السوفسطائيين لم يميزوا بين المغة و الواقع
تقنياتيا وقد فقدت نتائج أبحاثيم المغوية ولكن قد نجدىا حية في األعمال بتركيبات المغة و 

 2البلحقة التي قام بيا النحويون و الفبلسفة الذين أتوا من بعده.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
.86محمد عمي أبو ريان، تاريخ الفكر الفمسفي،مرجع سبق ذكره،ص 1  
.78، صه المرحع نفس 2  
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 . *المبحث الثاني :  المغــــة عنــد أفالطـــــون

إن المغة ميمة جدا في الفمسفة أفبلطون لسبب واحد بالغ األىمية و إذا كانت عقيدة       
بروتاغوراس صحيحة فان تضحية سقراط أيضا ضرب من العبث و ال يمكن لمبحث المفظي 
أن يدعي أنو يوجد الحقيقة إذا كانت وىما و غاية ما يطمح إليو المرء ىو أن يقنع اآلخرين 

اصة ، و لذا أصبح من الميم ألفبلطون أن يتبين أن المغة ذاتيا ىي وسيمة بقبول أرائو الخ
أساسية التي يستطيع من خبلليا السوفسطائيين و السياسيون و الديمقراطيين أن يديروا 
شؤونيم تتطمب من إدراكا لمحقيقة كونيا شيئا مستقبل و غير مضمل و ىذه ىي وجية نظر 

  1كراتيميوس 

فنجده في ىذه المحاورة اىتم بدراسات االشتقاقات و تحديد معاني الكممات فيتفق 
الباحثون عمى أن الموضوع الرئيسي ليذه المحاورة ىو أصل المغة لكن البحث في األسماء 

   2وىو موضوع يدخل ضمن مباحث فمسفة المغة 

و بمعنى مستقل لكن البحث في األسماء و المغة عند أفبلطون ليس بحثا مقصودا لذات
عن باقي أجزاء مذىبو الفمسفي  بل ىو بحث يخدم الغرض الرئيسي الذي تيدف الفمسفة في 
نظر أفبلطون لتحقيقو وىو كما يذكر الفارابي "تحصيل اإلنسان لكما لو و سعادتو القصوى  
األمر الذي يتم في حالين ىما تحصيل العمم بجوىر الموجودات و حقيقتيا و السيرة 

 3ة"الفاضم

                                                           

ق م فيو عرف من خبلل مخطوطاتو التي جمعت بين  347 –ق م  427أفبلطون :  فيمسوف يوناني عاش ما بين *
 الفمسفة و الشعر و الفن

 1أعبلم الفكر المغوي، التقميد الغربي من سقراط إلى سوسير، تر أحمد شاكر الكبلني،ط روي ىاريس و تولبت جي تيمو،1
 .48، ص2224دار أوبا لمطباعة و النشر و التوزيع و التنمية الثقافية ، بمغازي ليبيا،

دط ، عمان،  أفبلطون ، محاورة كراتيميوس ، في فمسفة المغة ، تر عزمي طو السيد أحمد، المممكة األردنية الياشمية،2
 .35، ص1995

.35المرجع نفسو،ص3  
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 إن أىم المواضيع و القضايا التي في ىذه المحاورة ىي :

 * األسماء و الوجود:

إن أفبلطون يرى بأن " األسماء جزء من الكبلم ) المغة( و أن الكبلم نوع من الفعل و 
 1التسمية أيضا نوع من الفعل و الفعل نوع من الوجود و يصدر عن الموجودات أو األشياء"

أن المغة و الكبلم باعتباره نوعا من الفعل يصدق عمى األفعال فيجب أن يتم الكبلم  كذلك"
وفقا لمطريقة الطبيعية لمكبلم أو شكل آخر ال يحقق ىذين الشطرين سينتج عنو الخطأ و 

و لذلك ينبغي أن تطمق وفقا لعممية  الفشل إن إطبلق األسماء عمى األشياء نوع من الفعل
 .2ية فان تم ذلك نتوصل إلى األسماء صحيحة و ناجحة "طبيعية و بالة طبيع

 * وظيفة األسماء:

اعتبر أفبلطون أن لمغة وظيفة أساسية ألنيا أداة لمتواصل  و لفضميا يستطيع الفرد 
فنجد أفبلطون يؤكد ىذه الوظيفة و ، أن ينقل أفكاره إلى اآلخرين وميما كانت ىذه األفكار

الفائدة لمغة وىو في معرض تحميمو لؤلسماء  فيو يرى من األسماء جزء ال يتجزأ من المغة 
أو الكبلم  و االسم في نظره أداة أو وسيمة لنقل المعمومات عن األشياء و توصيميا عن فرد 

السم الصحيح عنده يشير إلى آخر كما أنيا تعتبر وسيمة لتمييز األشياء بحسب طبائعيا ا
إلى طبيعة الشيء الذي يسميو و يخبرنا عن حقيقتو و بالتالي يميزه عن غيره من األشياء و 

ومن فرد  3عمى ذلك يكون االسم آلة أو أداة لمتعميم و نقل المعرفة العممية لشخص آلخر 
عنده يشير  الى اخر كما أنيا تعتبر وسيمة لتمييز األشياء بحسب طبائعيا "االسم الصحيح

حقيقتو و بالتالي يميزه عن غيره من األشياء   الى طبيعة الشيء الذي يسميو و يخبرنا عن
 4وعمى ذلك يكون االسم الة أو أداة لمتعميم ونقل المعرفة العممية من شخص ألخر"

                                                           
 .35أفبلطون ، محاورة كراتيميوس، مصدر سابق، ص1

 .36المصدر نفسو،ص2 
 36المصدر نفسو،ص 3

 .36المصدر نفسو ،ص 4
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و نجد أفبلطون كذلك " يمائل بين االسم باعتباره الة لمتعميم و نقل المعمومات عن 
الالت األخرى مثل المكون الذي يستخدم في الثقب فكل ىذه االالت تؤدي وظيفة األشياء و ا

معينة و ليا فائدة في ضوء الغاية المقصودة من الفعل الذي تعين االلة المبلئمة و 
فمن خبلل ىذه األخيرة فنجد أن أفبلطون يشبو 1 الصحيحة عمى انجازه عمى الوجو الصحيح"

 األسماء و باآلالت وكل اسم لديو وظيفة خاصة بو. أو يمائل

 مطمق األسماء و أصل المغة: -1

" بما أن االسم الة تؤدي وظيفة معينة فان صنع األسماء أو التسمية ستكون صناعة 
متخصصة "وىذه الصناعة ليست بالصناعة السيمة و ال يتقنيا أي فرد"  " انما ىي عمل 

التسمية"  " و تعتبير التعبير عن طبيعة المسمى و التمييز  يحتاج الى معرفة بالغة من فعل
بينو و بين غيره بصورة صحيحة فيذا يستمزم أن يكون مطمق األسماء عمى معرفة بطبيعة 
األشياء  و كذلك المعرفة بطبيعة المادة التي تتركب منيا األسماء و المتمثمة في الحروف و 

مطمق األسماء أكثر معرفة بطبيعة األشياء و أكثر المقاطع الصوتية وعمى ىذا " فكمما كان 
  2حكمة فكمما كان عممو أي تسمية األشياء أكثر صوابا"

 ونجد في مطمقي األسماء احتمالين:

كما يرى أفبلطون إذا كانوا يطمقون األسماء عمى األسماء فإنيم  األول: أن يكون آلهة
ذلك ألنيم أكثر حكمة و معرفة بحقائق األشياء. يطمقونيا بصورة صحيحة  و  

و ىنا سوف تكون معرفتيم متفاوتة فالرجال بصورة عامة أكثر  الثاني: أن يكون بشر:  
حكمة من النساء  و لذلك األسماء التي كان يطمقيا الرجال كانت أكثر حكمة من النساء 

ن يكون أكثر حكمة يكون أكثر التي كان يطمقيا النساء و كذلك ىناك تفاوت بين الرجال فم
                     3قدرة و تكون األسماء التي يطمقيا أكثرصوابا

                                                           
 

.42المصدر نفسو،ص أفبلطون ،محاورة كراتيميوس،1  
.41المصدر نفسو،ص2  
.41المصدر نفسو،صا3  
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 نظريـة المحاكــــــــــــاة: -3

إن أفبلطون حاول أن يصنع نظرية عممية ألجل البحث في صواب األسماء و يمكن 
ياتيا  وىذه استخداميا في تحميل جميع األسماء و الوصول الى ما كانت مبلئمة لمسم

"ألنيا تقوم عمى المحاكاة بين طبيعة االسم و بنظرية المحاكاة الطبيعية النظرية تسمى 
 1 طبيعة المسمى" فكيف توصل إلى ىذه النظرية؟

الطريقة التحميمية التي يتم بيا تحميل المركب إلى أجزاءه  توصل إلييا من خبلل "
حتى يصل إلى األجزاء األولية فنحمل الكبلم إلى جمل و عبارات و نحمل العبارات إلى 
أسماء  و األسماء إلى أسماء أبسط وىكذا نتابع التحميل الى أن نصل الى أسماء يقف 

سماء و الجمل األخرى و ال يمكن أن عندىا التحميل" و بيذا تكون ىذه العناصر لكل األ
       2نفترض أنيا مكونة من أسماء أخرى" سماىا أفبلطون بالعناصر األولية أو األسماء األولية 

إذا تعرفنا عمى معاني األسماء األولية  فستكون قادرين عمى معرفة األسماء الثانوية التي 
األسماء األولية فسوف نجيل  اشتقت أو ركبت منيا و العكس صحيح فان لم نتعرف عمى

األسماء الثانوية  ألن ىذه تفسر باألسماء األولية و عميو" أرجع أفبلطون جوىر معرفة 
لمسمياتيا إلى  معرفة حقيقة األسماء  صواب األسماء التي نستخدميا و مبلئمتيا الطبيعية

ظرية المحاكاة ،وىكذا جاءت ن 3األولية ، لكن طريقة البحث في صواب األسماء الثانوية "
الطبيعية كجواب عممي ، في نظر أفبلطون عن السؤال حول حقيقة الصواب و المبلئمة 

 الطبيعية في أسماء أولية ما المقصود باالسم ؟.

عند أفبلطون " ىو أن األسماء األولية و الثانوية مقصودة لتدل عمى طبيعة األشياء 
وافقة عمى معرفة صواب إال أسماء األولية و لكن إذا كانت معرفة صواب األسماء الثانوية مت

ىي األساس و ىي المعرفة التي ينبغي أن تمحص جيدا و المنطمق في ىذا األمر ىو 
                                                           

 

.52كراتيميوس، مصدر سبق ذكره،صأفبلطون، محاورة 1  
.52المصدر نفسو،ص2  
.52المصدر نفسو،ص3  
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الصفة المشتركة بين األسماء " و عمى ىذا يمكننا القول بأنو ينبغي أن يدل االسم األولي 
 1عمى طبيعة الشيء الذي يسميو بأقصى درجة ممكنة فكيف يتحقق ذلك؟

يجيب أفبلطون بالقول أننا أما أن نقول" بأن األسماء األولية أو األولى ىي تمثيل ]ومحاكاة[ 
لؤلشياء " أو تقول بأنيا أطمقت عن طريق االتفاق و االصطبلح و لكننا في ضوء القول  

 .  2باالصطبلح نستطيع  نسمي الصغير كبيرا و الكبير صغيرا "

مر أمر اتفاق  و اصطبلح ىذا الرأي يرفضو و نكون في ذلك عمى صواب ما دام األ
أفبلطون فيو يأخذ بالرأي األول و يؤكد في نفس الوقت بأن األسماء األولية التي تنطوي 
عمى أكبر قدر من الصواب ىي تمك التي تحاكي أو تماثل األشياء ألقصى درجة ممكنة" و 

في حالة الصم و البكم يتم نجد أفبلطون يضرب أمثمة لتوضيح رأيو في ىذه المسألة فيقول " 
التواصل عن طريق اإليماءات و حركات باأليدي أو الرأس أو األعضاء الجسم األخرى نقمد 

 3بيا طبيعة الشيء"

الذي ننقل عنو المعمومات و االسم شبيو بيذا أي نوع من المحاكاة الشيء يتم فقط 
بواسطة الصوت الذي يظير في شكل حروف و مقاطع وكذلك تقميد أصوات األغنام أو 
الديكة أو غيرىا من الحيوانات تقميد و لكنو ال يتم بالحروف و المقاطع و عميو فنحن ال 

بتقميد أصواتيا و إنما باألسماء المكونة من حروف و مقاطع  نسمي األشياء بالموسيقى و ال
 4صوتية"

                                                           
 

.51أفبلطون، محاورة كراتيميوس، مصدر سبق ذكره، ص 1   
.72،ص2229ابراىيم مصطفى ابراىيم، فمسفة المغة نشأتيا وتطورىا، دط، دار المعرفة الجامعة، االسكندرية،مصر، 2   
.72المرجع نفسو،ص 3   
.74ابراىيم مصطفى ابراىيم، فمسفة المغة نشأتيا و تطورىا، المرجع سبق ذكره،ص 4   
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فإذا ما أراد شخص ما أن يحاكي الطبيعة الجوىرية لؤلشياء بواسطة الحروف و 
المقاطع فإنو عندئذ يكون قد أشار إلييا و دل عمييا كما ىي في الواقع أو بمفظ آخر يكون 

المحاكاة نصل إلى داللة االسم وذلك من قد أطمق عمييا أسماءىا الصحيحة عن طريق 
خبلل الحروف و المقاطع و تصنف كل الحروف إلى حروف صائتة و حروف صامتة  و 
كذلك تصنف كل مجموعة من ىذه إلى مجموعات الجزئية الداخمية فييا و نتعرف عمى 

 . 1طبيعة كل مجموعة وما فييا من حروف حسب ما ىو معروف في عمم األصوات

شياء إلى مجموعات كمية و جزئية و بعد ذلك نحدد طبائع كل مجموعة و تصنف األ
فييا و نطبق عمى كل منيا الحروف التي تماثميا أو تحاكييا في طبيعتيا و قد تكون 
المحاكاة بحرف واحد أو عدة حروف و عمى ىذا تكون المقاطع  و منيا تكون أسماء وأفعال 

صور تكون المغة و المشرعين األوائل لمغات حتى نصل إلى النياية افترض أفبلطون أن ت
فعموا ذلك و في رأيو أنو عمينا لكي نفيم المغة و صواب األسماء فييا أن نسمك عكس 

األجزاء و ركبوىا و نحن نجزأ ونحمل ما ركبوه فيذا يوصمنا   الطريق الذي سمكوه فيم جمعوا
أفبلطون أن ىذا التصور إلى تكوين رأي عممي في نظره حول موضوع المغة بأكممو فيرى 

ليس مقصودا عمى المغة اليونانية بل يمكن تطبيقو عمى المغات األخرى و بطبيعة الحال فإن 
 .  2ىذه الفرضية ال تخمو من الصعوبات

و كذلك نجد أفبلطون يقدم عددا من الكممات اليونانية التي يوجد بيا حرف ) رو 
)pاألشكال ىناك حرف]إيوتا[ ) نطقو يماثل  ،والتي نعني بيا معنى الحركة و ذلك بمختمف

ىمزة مكسورة في العربية(فيو استخدم حرف]أيوتا[ ليحاكي طبيعة الحركة في ] إيناي[ 
]يذىب[ ]ىيثاي[ بمعنى]يسرع[ ، و ىناك العديد من الحروف األخرى التي تحاكي الحركات 

 الناتجة عن تأثير الريح مثل:

                                                           
 

.52أفبلطون، محاورة كراتيميوس،مصدر سبق ذكره،ص 1   
   .54  مصدر نفسو،ص 2 
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بمعنى   اليياج، فنجدىا "تضم مجموعة من الحروف ]في [ الرتجان،االىتزاز، االرتعاش،  
إلى آخره من  بمعنى "س" و]زيتا[ يماثل "الزاي" ونقطة و ]سجما[  الفاء، ]يسي[ 

 1 الحروف األخرى.

وىكذا فإن المغة بالنسبة ألفبلطون ىي الضمان بأن الحقيقة يجب أن تقيم بدرجة أرفع 
نظر أفبلطون ىي أنو ال ييم سواء كانت المغة عرفا  من االتفاق و اإلجماع فنجد أن وجية

 أم محاكاة أو ىي إلى أي مدى ىي عبارة عن مزيج من العرف و المحاكاة.

 

                                              

 

                                                           

52أفبلطون، محاورات كراتيميوس ،مصدر نفسو، ص  1  
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 المغــة عند أرسطـــــو:المبحث الثالث :  

قد تعرف عمى فئة الجنس في األسماء و ذكر عددا  إن أرسطو* مثمو مثل بروتاغوراس     
من النيايات النموذجية المميزة لمجنس و لكنو عالج فروقا شكمية أخرى في أشكال الكممة 

وىذا المصطمح في االستعمال األرسطي يغطي عددا من التغيرات   pitosisتحت فئة 
ت غير الرفع و صيغ المتصمة قواعديا بالصيغة األساسية لمكممة بشكل وصفي مثل حاال

 deadjectival الغير النعتية  و الظروف superlativeصفات التفضيل العادية و العميا 
عمى وجو الضبط و األزمنة الفعمية غير المضارع كما أن التعريفات  dikqiosمثل  osفي 

شكمت من الصيغة األساسية لمكممة المتصرفة  ptosusاألخرى لؤلفعال كميا عبارة عن 
 1المعنية 

أما بالنسبة لدراسة أرسطو لمغة فقد كانت ميمة بقدر أىمية المنطق عنده،ألن المنطق 
يعتمد عمى المغة و كمما كانت التقسيمات المغوية دقيقة كانت األحكام المنطقية دقيقة أيضا و 

خالصة بل كانت جزء من المنطق و الفمسفة  ليذا لم تكن دراسة أرسطو لمغة دراسة لغوية
ولذلك أنو تحدث عن أقسام الكبلم ألنيا ترتبط عندىا بالقضية فكل قضية تتكون من اسم و 
فعل و رباط و كما ترتبط المغة عنده بالمنطق ألنيا وسيمة تعبيرية البد منيا التصور و 

مجرد من الزمان و  2الة شواطئتكمم أرسطو عن االسم في العبارة فقال " وىو لفظة د القياس
ليس واحد من أجزائيا دال عمى إنفراده وذلك أن قاليس إذا انفرد منو أيس لم يدل بانفراده 

 3عمى شيء كما يدل في قولك س أبس أي فرس فاره"

          

                                                           

فيمسوف يوناني كان احد تبلميذ أفبلطون ، ومعمم االسكندر األكبر، كتب  ق مAritoteles   (384-322، )أرسطو:  * 
في مواضيع متعددة تشمل الفيزياء و الشعر والمنطق وعبادة الحيوان، واإلحياء وأشكال الحكم ، ويعتبر واحد من أىم 

          (.51مصطفى حسيبو، المعجم الفمسفي، مرجع سبق ذكره، ص  :فبلسفة اإلغريق )انظر
52،ص1997ر، روبنز، موجز تاريخ عمم المغة) في الغرب( تر أحمد عوض عالم المعرفة، دط، الكويت ،  1  
 . 57م،ص1936ه،1322يوسف كرم، تاريخ الفمسفة اليونانية، مطبعة الجنة لمتأليف و الترجمة و النشر ،دط، مصر  2

 .57المرجع نفسو،ص 3
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 في الكالم المفرد و المركب: 1-  

مفرد يدل عمى  أوال يجب أن نبسط ما ىو االسم و ما ىو الفعل إن االسم ىو لفظ
 معنى  باالصطبلح  ال يشار فيو إلى الزمان إال أن أي جزء من أجزائو ال يفيد معنى إلى

ليس حال األسماء البسيطة كاألسماء المركبة بمعنى في األسماء البسيطة نجد بأن و  انفراده
 .1األجزاء ال نعني وشيئا و لكن في األسماء المركبة قد يراد بيا شيء

في االصطبلح أنا المفظ ليس اسما من األسماء بالطبع إال اذا صاروا  ونجد في قولنا
د تعني شيئا إال أنيا ليست رمزا السم فنجد ىناك أصوات ال تكتب مثل أصوات الحيوانات ق

وأما قولنا اإلنسان فميس اسما و ليس لو اسم موضوع قد يطمق عميو و ذلك أنو بقول  أسماء
ير المعين ألننا عمى عدة أشياء موجودة و غير موجودة و موجب أو سالب فمندعو االسم الغ

يرى كذلك بأن الفعل مفيد يدل عمى حدث و ليس ألي جزء من أجزاءه معنى قط وىو يدل 
عمى معنى يسند الى شيء ما وأعني بقوى يدل عمى حدث ما يمي الصحة مثبل اسم أما 

 2"يصح" 

عمى وجو التخصيص فالفعل يدل أبدا  ففعل إذ يدل عمى أن الصحة حاصمة اآلن ،
 3عمى ما يقال عمى شيء ما أي يسند إلى موضوع أو يوجد فيو 

ونجده كذلك يرى بأن األفعال بحد ذاتيا ) إذ أقبمت عمى انفراده( مجرى األسماء فتدل 
عمى شيء و ذلك أن القائل ليا يمتزم السكون في الذىن و السامع يقتنع لدى سماعيا فيي 

ى شيء موجود أو غير موجود و حتى ال يكون وال يكون فيي ال تدل عمى شيء ال تدل عم
خالص بذاتيا بل تدل عمى شيء من التركيب الذي ال سبيل إلى فيمو دون األشياء المركبة 

4 . 

                                                           
.142عة الكاثوليكية، دط، بيروت، صفخري، أرسطو طاليس المعمم األول، المطب ماجد1  
 .141المرجع نفسو، ص2
141مرجع نفسو، ص3  
141المرجع نفسو، ص4  
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إن المغة بالنسبة ألرسطو " ظاىرة اجتماعية نشأت نتيجة لبلجتماع البشري و قد تأثر 
المنطقية إذ ينظر إليو عمى أنو مؤسس المنطق ألنو أول من  البحث المغوي عنده بإسياماتو

أقر في كتابو األورغانون، بإمكانية دراسة المبادئ العامة التي يجب أن تتوفر في التفكير 
 1حتى يكون صحيحا دراسة مستقمة عن مادة موضوع بعينيا أو عمم بعينو"

عن الحيوان حسب  بأن اإلنسان حيوان ناطق بمعنى ذلك أنو يختمف ده يعرفونج
ويقدم  كم عمى األشياء بالصواب أو الخطأأرسطو فيو منطقي بتفكيره أي أنو قادر عمى الح

ألن في  ضده ذلك باالستعمال الشعوري لمغةمبررات عمى ذلك إلظيار صحة اعتقاده أو 
 نظره ىذا الفكر ال يظير إال في لباس لغوي أما الفكر يبقي في رأس صاحبو فبل قيمة لو،
وعمى ىذا األساس تشكل المنطق األرسطي و ذلك من خبلل المغة العادية بيدف مساعدة 

و نجد أيضا بأن ىناك ميزة أخرى لبلسم أضافيا  اإلنسان لكي يفكر بطريقة واضحة و دقيقة
أرسطو وىي أن االسم عنده يطمق فقط عمى االسم المرفوع أما ما كان منصوبا أو غيره فيو 

يقي إذ يقول " فأما إذا انصب أو خفض أو غير تغييرا مما أشبو ذلك حالة و ليس اسم حق
       2فميس يكون اسما و لكن تصريفا من تصريف االسم"

 األلفـــــاظ و أوليــــات المغــــة:2-

نجد أن أرسطو في بحثو لمغة ييتم بالقول و الفكر و الشيء إن المغة في نظره تتألف      
ات دالالت و معان فقد تكون الدالالت أفكارا تقترن بالقول و تعتمد من عبارات فميذه العبار 

 عمى فكر الفرد و فيمو كما قد تكون أشياء تشير إلييا العبارة فدارس لمغة يعتمد بصورة
مثبل ليا داللة فكرية أي إننا نحمل عمييا الصفات  عامة عمى ىذا التصنيف فالعبارة " إنسان"

عمى األفراد الذين يتصفون بالصفات اإلنسانية و نظرا ليذا ، كما ليا داللة 3اإلنسانية
 نستطيع أن ننظر الى العبارة المذكورة من ناحيتين :

                                                           
.142، صمرجع نفسو، فخري، أرسطو طاليس المعمم األول ماجد1  
 .156، ص1936، 1322يوسف كرم، تاريخ الفمسفة اليونانية، مطبعة الجنة لمتأليف و الترجمة و النشر، دط، مصر،  2
 .39، ص2226ياسين خميل، نظرية أرسطو المنطقية، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، الطبعة األولى، االسكندرية،3
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 .Comnotatation من ناحية المفهوم -أ

  deotqtionقمن ناحية الماصد -ب

نقصد بالمفيوم الصفات األساسية التي تحمل عمى الموضوع و التي تتصف بيا فئة 
معينة من األفراد أو األشياء فنقصد بمصطمح الماصدق الفئة التي يشير المفظ التي يحمل 

الكممات التي نستعمميا في المخاطبة و الكبلم تقترن بمعان فكرية تكون و عمييا المفيوم 
سط األشياء المغوية التي تقترن يمثل ىذه المعاني ىي األسماء و متساوية عند الجميع وأب

إذن غير الصوت الدال بالطبع الصادر عن البيائم و اإلنسان كالتأوه و األنين  فيي األفعال
و غير الحروف فإنيا ال تدل بنفسيا بل مع غيرىا و الصوت المفرد ىو االسم و الفعل و 

و المؤلف وىو األجدر باسم العبارة أو القضية ألنو باألداة أي الحرف و الصوت المركب ى
 1 .وحده يتضمن الصدق أو الكذب و بضع السكوت عميو أما االسم و الفعل فأجزاء العبارة

جد أيضا في كتاب العبارة ألرسطو بأنو ييتم بتحميل المغة و المقاطع و الكممات التي تتألف 
لكتاب ببحث تقابل القضايا الحممية و ذوات منيا المغة كاالسم و الفعل و األداة و ييتم ا

 2الجية من ناحيتي الضد و التناقض 

نجد عند أرسطو كتاب العبارة مقالة واحدة في اليونانية ككتاب المقوالت و المقسم إلى 
إن 3مقالتين في الترجمة البلتينية و العبارة " صوت مفرد أو مركب دال بنفسو داللة وضعي"

الكتابة في نظر أرسطو داللة عمى األلفاظ  و األلفاظ ىي دالالت انفعاالت النفس و 
إنما تدركو النفس بمثال منو في الحس أو في العقل و  يءاالنفعاالت مثل األشياء ألن الش

لكن داللة الكتابة عمى األلفاظ وضعية باتفاق الجميع فيو يرى بأن داللة األلفاظ عمى 
ية كذلك خبلف لما ذىب إليو أفبلطون في "أقراطيميوس" إذ لو كانت طبيعة االنفعاالت وضع

التفقت عند الناس اتفاق األصوات الطبيعة ، وأما بالنسبة لداللة االنفعاالت عمى األشياء 
 4فطبيعية لذلك كانت واحدة عند الكل

                                                           
 .39، ص2226ياسين خميل، نظرية أرسطو المنطقية، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، الطبعة األولى، االسكندرية، 1
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 المغــــة و عالقتهـا بالتصنيفـات المنطقيـة عند أرسطــو: -

نجد في ىذا الشأن " بنفست" يرى أن "أرسطو"، قد استفاد كثيرا من دراسة المغة 
اليونانية،ألن تحميل المقوالت األرسطية مستوحى من النسبة الخاصة لمغة اليونانية و لكنو لم 
يوظف كل ما ىو موجود في المغة اليونانية و إنما انتقى بعض الجوانب ألغراض 

أرسطو"ليس النحو و إنما المعايير المنطقية و األنطولوجية و خاصة،ألن ما كان يشغل فكر"
بالرغم من وجود فكرة كانت متداولة في تاريخ الفمسفة و المنطق عمى السواء وىي أنو ما 

وأن مقوالت الفكر ىي مقوالت المغة فانو  دامت مقوالت أرسطو ىي مقوالت المغة اليونانية
  .11بالنتيجة ستكون خاصة باليونان فقط

ومن ىذا يتبين لنا أن نظرية المقوالت األرسطية أنو يمكن االعتماد عمييا في تحديد ماىية 
 األشياء.

ىو الوقف القائل باالصطبلح و االتفاق و "إن موقف "أرسطو" من أصل المغة ، 
أرسطو حمل تحميبل ثبلثيا حيث أضاف ما  إن التواطؤ ال الوقف و الضرورة و الطبيعة.

يعرف بالروابط أو الضمائر قاصدا تمييز مكونات العبارة الخبرية و التي كان أكثر اىتماما 
 .2"بيا

من القضايا األساسية التي تناولتيا النصوص  إن إشكالية العبلقة بين المنطق و المغة
لعبارة"و"المقوالت"،و" الخطابة" األرسطية و المطروحة خاصة في مؤلفاتو المنطقية " كا

حيث أن المعنى يتجمى و يتضح بعبلمة  و"الشعر"  فبل يوجد لممعنى إال إذا ميزتو المغة
 3يايدركيا اإلنسان سواء كانت تعبيرا أو إشارة مما يسمح لمغير معرفتيا و إدراك
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و الداخمية  ما نبلحظو عمى فمسفة أرسطو في المغة ىو أنيا جمعت بين المقاربة الخارجية
لمغة، وذلك من حيث انو اشتغل عمى المغة في تنظيميا الداخمي و في عبلقتيا مع الحقيقة " 
المنطق" كما اىتم بمسألة المغة خارجا و يتضح ذلك في بعدىا الجمالي أي "فن الشعر" و 

 1."الوظيفة االجتماعية أي " الخطابة و الببلغة

 موقف أرسطو من المغة :  -

تمثل الكممات المنطوقة رموزا و إشارات لبلنفعاالت أو االنطباعات النابعة من الروح 
 بينما الكممات المنطوقة .

ويرى أن الكتابة مثميا مثل الكبلم تختمف بين األجناس البشرية بيد أن االنفعاالت 
ر، وكذلك الذىنية ذاتيا ، وما ىذه الكممات أساسا إال رموزا ليا، ىي واحدة لدى جميع البش

الحال بالنسبة لجميع األشياء إذ تصبح االنفعاالت إما تمثيبل ليا أو صورا و أفكارا و 
 .2انطباعات عنيا

ويصعب أن نجد تمخيصا النظرية لغوية كاممة أكثر دقة ووضوحا من ىذه المقولة 
ذا كان كتا ب مدعيا أنو قد عالج مثل ىذه المواضيع فميس في رسالتو ) الخاصة بالروح( وا 

الحيوان ىو المقصود فميس بوسع المرء إال أن يقول أن النصوص كما وصمتنا لم تحتوي 
عمى مثل ىذه المعالجة ولم يكن أي أثر من أثار أرسطو الباقية مكرسا لموضوع المغة كميا، 

 .3وال بد من وقفة عند ىذه الثغرة البنية

منظار عصري، في الواقع، أن ذلك يعني سمفا أن نتذكر فكر أرسطو من خبلل 
فالمسألة األولى التي يجب فيميا ىي أن ما يقدمو أرسطو يعد تحميبل لوظيفة المغة وىو ما 
يعرف اليوم بالمنطق و المغة بالنسبة ألرسطو تعبير عن المبدأ العقبلني أي تمك الممكة 

                                                           
 42مخموف سيد أحمد،المرجع نفسو ، ص 1
، ليبيا، 1دار الكتاب الجديد عمي موال، ط روي ىاريس وتولين جي تيمر، أعبلم الفكر المغوي، تر أحمد شاكر الكيبلني،2

 .51، ص 2224
 42لمرجع نفسو ، ص ا3
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زعوم" الفكرية التي تجعل من اإلنسان " حيوان منطقا " وان أولئك الذين يندبون الضياع " الم
 يندبون ضياع شيء لم يكن موجودا ما موجودا. لرسالة أرسطو الكاممة عن المغة إنما

و ال يبدوا ذلك غريبا إذا عممنا أن أرسطو، بخبلف أفبلطون قد كرس نفسو لؤلعراف السائدة 
و عبلقتيا بالكممات ودالالتيا، فيو ال يؤمن بالعقيدة األفبلطونية، في " األشكال" و " 

 .  1األبدية الكامنة وراء الفكر و المغة عند اإلنسان  األفكار" 

بل يعتقد أنو ليس ىناك لون " أحمر" موجود في األعمى يزيد عمى األشياء الحمراء التي 
تراىا أعيننا، وليس ىناك " حسان" نموذج أعمى ولكن توجد خيول معينة بذاتيا، وال بد أن 

عورا بأنيا عقيمة كونيا تدور حول تجريدات غير أثارت فيو المناظرات األفبلطونية الكثيرة ش
 .2مجدية ) إال كان في تمك المرحمة من دراستو ما يزال تحت تأثيرا أفبلطون( 

وال بد أنو تعمم من أبيو الطبيب إن النظرية شيء حسن ولكن الصحة و المرض في 
ا تحصل في الحياة الواقعية يؤثر فقط في أشخاص معنين و أن األمراض التي يمكن عبلجي

حاالت فردية، والطب في نياية األمر عبارة عن الحاالت وليس التعميمات، وقد يكون 
التعميم نافعا فعبل، بيد أن االختبار المطمق لمقدار نفعو ينحصر في تطبيقو عمى تطبيقو 

 . 3عمى حاالت معينة

ذا كان ذلك تقيمينا منصفا لحدة ذىن أرسطو، فقد يحق لممرء إذا االفتراض أن  وا 
أرسطو قد يعد ذلك النوع من التأمبلت في أصول المفردات الذي يحتل حيزا كبيرا من 
المناظرة في كتاب أفبلطون ) كراتيميوس(  عديم الصمة بالفيم الشامل لمغة و ال يمكن أن 

الذي ييمنا يكون ذا فائدة عممية، فإذا دعى شخص ما أن سقراط يجنب أن يحكم بالموت ف
ىو ليس أصل االسم " سقراط" أو ىل أن أبويو منحاه االسم الصحيح أم ال، ولكن الميم ىو 
كيف حكم عمى سقراط بالموت، ولن يحدث ذلك أدنى اختبلف ال من وجية نظر الرجل 
المدان و ال من أدانوه ميما كان االسم الذي أعطى لسقراط عند مولده، ولن يدع أحد قط أن 
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راط أو براءتو عبلقة من قريب أو بعيد بالسمة، فيو ال بد أن يدان ميما كان اسمو، إلدانة سق
وىذا  النمط من التفكير يقودنا إلى التمسك بالعرف عمى نحو  يختمف تماما عن العرف 

 1 الذي يدافع عنو ىيرموجينيز في مناظرة أفبلطون و يتكشف ىنا الفرق عمى مستويين:

الجدل بين كراثيميوس وىيرموجينير كميا، فميس المسألة بعد ذلك أن األول: يتجاوز ىذه الفرق 
 تحدد الطبيعة" دقة " االسم أو أن يحدد ذلك بقرار من اإلنسانية، إذ ليس في ذلك فرق .

الثاني: فان مسألة دقة األسماء تظير كونيا مسألة شخص ىوية الفرد أو أن االسم سقراط 
ألن الشخص الذي يشرب السم في النياية ىو  لن يخمق مشكمة بالنسبة لميوية خطأ،

الشخص نفسو الذي أدين في الحكمة، وىنا يفترق العرف لدى أرسطو عن ذلك الذي لدى 
 .2زىيرموجيني

كان شغل أرسطو الشاغل وجود نوع من الضمان بأن االسم سقراط يدل عمى الشخص نفسو 
 في مناسبتين مختمفتين: 

رب السم نتيجة لذلك عند ذلك فقط يمكننا القول حقا الشخص الذي أدين و الشخص الذي ش
ذا عجزيا عن صياغة مثل ىذه المقولة الحقيقة فمعنى ذلك أن  " إن سقراط أدين و أعدم" وا 
المغة تخفق أو فيمنا لما يقال يتعطل وىكذا فان ذلك يشكل من وجية نظر أرسطو المسألة 

لمسألة الحقيقية ن جية نظر أرسطو االحقيقية األولى في المغة ، وىكذا فان ذلك يشكل م
، فميس لذلك عبلقة بأصول المفردات أو صبلتيا بالطبيعة وليس بوسعنا أن األولى في المغة

نشير في معنى واحد إلى أن سقراط الذي أدين شخص مختمف عن سقراط الذي شرب السم 
غييره طوعا ىيرموجينير بأن االسم يمكن ت ججوو طبقا ليذه الصياغات لن يبقى مجال لح

 .3حسب أىواء الفرد إذ ال تحدي سقراط نفعا محاولتو التممص من عقوبة الموت بتغيير اسمو
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لذلك يتحتم عمينا أوال أن نفيم ما يضمن ثبات االسم، وأن يكون ىذا الثبات منبعا عمى 
و تقمبات األىواء الفردية في تغيير األسماء ومصدر ىذا الثبات بالنسبة ألرسطو "ىو العرف 

الشيء سوى العرف و يجب أن ال نفيم العرف عمى أنو قرار اعتباطي باستعمال اسم ما 
دون غيره بل ىو جزء من عممية اجتماعية مستمرة و ذات زحم خاص بيا الزخم في العممية 
ىو الشخص الذي أدين و أن خاص بيا ، وىو الزخم في العممية ىو الشخص الذي أدين 

ذا كان ىناك إخفاق في وأن االثنين  يمثبلن في ال وقت نفسو الشخص الذي يدعي سقراط وا 
العدالة فميس مرد أن سقراط غير المقصود قد توفي أو أن المغة قد أضحت قاصرة بأي شكل 
عن انجاز العممية االجتماعية التي بدأت مع متيمي سقراط، وىذه تمثل فيمنا آلية أرسطو 

اقعي حسب المفيوم المألوف لمحقيقة ، وال تعد ، الن ذلك في األقل ىو األمر الو 11المغوية"
 التعميمات تؤثر عمى المصير الحقيقي بعينو ألفراد معنيين مثل سقراط.

 وتجدر المبلحظة أن مقوالت أرسطو العشر ال تمثل أجزاء الكبلم بمعناىا العصري،
رة ولكنيا ربما تدل أجزاء من الجممة أو في األقل نوعا من الجمل المستخدمة في بناء عبا

كانت السماء تمطر ىنا أمس ....(وعمى أي حال ال يوضح  بسيطة )مثل: السمك يسبح،
أرسطو الفرق بين الجمل والعبارات، فيو ميتم أكثر بالتمييز بين الجممة أو العبارة وبين ما 

، لذا ىو يعرف الكبلم "بأنو لفظ مفيد يحتوي ىذا الجزء منو أو ذاك عمى تحممو من معنى
 . 2أي انو الشيء الذي يقال دون أن يعبر عن حكم باإلثبات أو النفي –معنى 

نجد كذلك أن أرسطو ال يقيد مناقشاتو لمكممات بالمغات التي تعد أداة لممنطق، فيو 
دبي بشكل خاص، وتطغى أرائو ىذه عمى رسائمو يعتبر المغة أداة لئلقناع أيضا واإلقناع األ

في الخطابة وعمى كتابو في الشعر وعمى كتابو في الشعر، وىذا األخير يتضمن أراء أرسطو 
 . 3الكثير عن المغة وقد تعرض لكثير من التحريف ستعارة كما يتضمنالمأثورة عن اال
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المغة عندىم حمل أفكارا  ن يمكن القول بأن مفيومبلمغة عند اليوناني ناومن خبلل دراست
مختمفة و متباينة حول الفيم العام لمعنى المغة ولم يكن البحث في المغة مذىب مستقبل من 
المذىب الفمسفي بل كان من أجل الوصول إلى ترسيخ ما تيدف إليو مذاىبيم الفمسفية في 

 كثير من أحيان.

بيم االىتمام بالمغة و فالمغة أىم وسيمة في إيصال األفكار لآلخرين  فكان األجدر 
دراستيا من قريب أو بعيد لتحقيق الغاية المرجوة وىذا ال يعني إنكار تمك الجيود و بدايات 
البحث المغوي عمى العكس تماما فقد حممت تمك الجيود بدايات البحث المغوي إال أن 

ات سكون الوقوف عند تمك األفكار و الركون الييا دون النظر فيما تبلىا من بحوث و دراس
اإلطار المغوي أفقر معيا من حيث المحتوى فيذه المراحل تمتيا مراحل أرست المفاىيم عمى 
الحقيقة و معناىا و كانت الطبلئع مميزة في البحث المغوي و أخرجتو بالنظر إلى جيود 

 السابقين و االنطبلق منيا. 
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     ة:                       ــــــمقدم   

البحث في الفالسفة المسممين الذين توقف وجودىم عمى في طميعة  +الفارابي كان     

الموجودة  وراء الوجود والموجودات، فقد استحق بحق وصدق إن يمقب بالمعمم  لحقائقا

الثاني، كونو وضع نظاما اجتماعيا وفمسفيا ودينيا قدوة مثالية لمبشرية جمعاء ذو أىداف 

ومقاصد ، ال يزال الفكر البشري حتى عصرنا يبحث لجالء غوامضو، وسبر أغواره الكتشاف 

شاراتو التي أثرت  في العقول وأخرجتيا من حد القول إلى حد الفعل، ومن حيز رموزه وا 

، ومن خالل الوصول إلى ىذه الحقائق فقد اتبع االنطالق والتحرر  الجمود والتعصب إلى

 . نظرية معينة، عميو نطرح اإلشكال التالي: ما نظرية المعرفة عند الفارابي؟

  

                                                           
  872 –ه 062الفارابي: ولد ابو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن اوزلغ الفارابي ،في بمدة وسيج قرب فاراب سنة  +

 032حسيبة معجم سبق ذكره ،ص من أىم مؤلفاتو كتاب الحروف  ألفاظ المستعممة في المنطق) انظر مصطفى 
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 : الوجود عند الفارابي   ولالمبحث ال 

ممسو يستحضر ىذه م عن الفارابي انو صاحب نزعة منطقية، حيث نان ما ىو معمو 
في مختمف إحاطات دراساتو إذ تبرز في نظرية الوجود عنده، فذىب بذلك و إلى  النزعة 
 تقسيما عقميا منطقيا:الوجود تقسيم 

 واجب الوجود: -1

ىو سبب في سائر الموجودات كميا و ىو برئ من جميع أنحاء  "الموجود األول،
من  النقص، و كل ما يسواه فميس يخموا أن يكون شيء من أنحاء النقص أما واحد وأما اكثر

 1واحد فوجوده ىو أفضل الوجود، ومن كمال الوجود في ارفع المراتب"

و ال امكان بوجد و ال بوجو كما أنو"ال يمكن ان يكون لو وجود بالقوة و ال نحو من االنحاء 
، من غير ان يكون بحاجة حتى يكون أزلي  ، دائم الوجود بذاتو من الوجود فميذا ىو أزلي

 0و دوام وجوده و ىو عقل محض"  إلى شيء أخر يمد بقاءه، بل بجوىره كاف لبقاءه

"ان واجب الوجود ىو الذي يحمل في ذاتو برىان عمى انو يجب الفارابي كما يضيف 
ن يكون واحد ال شريك لو، متفرد بوجوده، و ال يشاركو شيء آخر أصال موجود في نوع و ا

وجوده، فيو أزلي الوجود و تام من جميع جياتو و ال يعتريو النقص، وىو العمة األولى 
 3لجميع الموجودات"

ىو الموجود الذي اعبر بذاتو وجب وجوده و متى فرض غير موجود  فواجب الوجود"
ازم منو محال و ال عمة لوجوده و ال يجوز كون وجوده لغيره وىو المدبر العام الذي أعطى 

 4العالم و أجزاءه مع الفطرة و الغرائز التي ركزىا أشياء"
                                                           

 
.3، ص 0992، 0الفارابي، المدينة الفاضمة، مختارات من كتاب الممة، موفم لمنشر،ط  1  
.3المصدر نفسو، ص  0  
 79نقال عن، مسعود عبد القادر الطاىر، المعرفة و السياسة، المرجع نفسو،ص  3

اثر الفارابي في الفمسفة ابن خمدون ،دراسة تحميمية مقارنة ألصول و المؤثرات الفمسفية الفارابية  حميد خمق عمي السعيدي، 4
 .96، ص 0224، 0في الفكر الخمدوني دار اليادي لمطباعة و النشر ،ط
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التام وجود بغير  كما انو يعد " السبب األول و العمة األولى لكل وجود، انو الوجود
عمة، إن وجوده إن وجوده أول وأتم وجود وأكمل وجود، عمة بذاتو الكمال االسمى و ليس لو 
ند أو ضد أو شريك، فيو منزه عن جميع أنحاء النقص)...( ىو بجوىره عقل بالفعل معقول 

ذاتو بالفعل، ليس يحتاج أن يكون معقوال، إلى ذات أخرى خارجة عنو تعقمو، بل بنفسو يعقل 
  1فيصير معقوال بالفعل "

وىو " قائم بذاتو ىو بالفعل من جميع أنحاء جياتو منذ األزل دائم لموجود بذاتو، فيو 
عقل محض و خير محض و معقول محض وعاقل محض وبالتالي ليس لو صورة الن 

 0لمصورة ال تكون في المادة"

الوجود وىذه البساطة  باإلضافة إلى انو "بسيط ببساطة تامة ال تركيب فيو بوجو من
ال تكون لشيء سواء ألنو يمتاز عن سواء بأنو تام و المتان الوجود ال يمكن ان بوجد وجود 

 3خارج عنو من نوع وجوده فيو اذن واحد ال شريك لو و لو كان ىناك موجود"

"وىو بنفسو يعقل ذاتو فيصير بما يعقل من ذاتو عاقال بالفعل، و بان ذاتو تعقمو 
لفعل و انو عقل و عاقل و معقول ىي كميا بمعنى واحد، أي ذات واحدة وجوىر معقوال با

واحد غير مستقيم، ال جنس لو و ال فضل و ال نوع و ال ند و ال مقوم لو موضوع وال 
عوارض، مبدأ كل فيض، ظاىر عمى ذاتو بذاتو و لو الكل من حيث ال كثرة فيو و ىو اهلل 

ر الموجودات، ال شريك لو أصال، فيو إذن واحد و منفرد سبحانو و تعالى العمة األولى لسائ
 4برتبتو وحده"

                                                           
 .402،ص3،0983محمد عبد الرحمان مرحبا، من الفمسفة اليونانية إلى الفمسفة اإلسالمية، ديوان المطبوعات لمنشر ،ط1
ابراىيم محمد تركي، الفمسفة و الفالسفة في المشرق االسالمي ،دار الوفاء لمكتابة و الطباعة و النشر 0
 .009،032،ص ص 0،0227ط
 .95،ص0202خالدحربي، المدارس الفمسفية في الفكر اإلسالمي الكندي و الفارابي، المكتب الجامعي الحديث،مصر،دط،3
 .95المرجع نفسو، ص4
 95نفسو، صالمرجع 5
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وىو واجب بالغير، و الممكن إذا وجد، فالممكن إذن محتاج الى عمة تتقدم  ممكن الوجود:
 5لكي تخرجو الى الوجود و ىذه العمة تحتاج لعمة اخرى لكي تخرج الى الوجود"

منو محال، فال بد لو من عمة تخرجو إلى  وىو كذلك "اذا افترضناه غير موجود لم يمزم
الوجود، و إذا وجد صار واجب الوجود بغيره فالنور مثال ال يوجد قبل شروق الشمس ذلك 

 1بأنو ممكن الوجود بغيره"

كما انو ىو الذي" يؤكد و يثبت وجود الموجود الواجب، وىو ما يستوي وجوده وعدمو، 
ا التحقق دليال عمى وجود واجب الوجود الذي ىو ومن ىنا فانو اذا ما تحقق موجودا كان ىذ

عمة لو و كزوجو من اإلمكان و االحتمال إلى التحقق الفعمي، وكان تأمل اإلنسان في معنى 
 0الوجود وأقسامو وتأممو في اإلمكان يؤديان ضرورة الى اثبات وجود اهلل"

الماىية  وىذا "الوجود الممكن حالتان اثنان بقائو في حيز االمكان الصرف او
المحضة و عدم انتقالو إلى الوجود، فان ىذا الممكن يحتاج الى عمة تخرجو الى حيز الوجود 
و لما كانت العمل ال يمكن أن يتسمل إلى غير نياية، فال بد لألشياء الممكنة من أن تنتيي 

 3إلى شيء واجب و ىذا الواجب ىو الموجود االول الذي منح الوجود بكل ممكن"

 وجود اهلل )واجب الوجود(: ادلة اثبات

نجد الفارابي يذكر" طريقتين لمبرىنة عمى وجود اهلل، الطريق األول ىو طريق الحكماء      
الطبيعيين وىم الذين ينظرون في الطبيعة لالىتداء لضائعيا أي االستدالل عمى وجود الخالق 

الفارابي ان الباحث  بالصعود من أثاره ، ومعنى ذلك الصعود من الفعل إلى الفاعل، و يرى
يختمط عميو االمر اذا سمك ىذا الطريق فال يعرف الخالق حتى المعرض أي انو ال يعرف 

 4عمة الخمق بتتبع المعمومات وىذا ىو دليل المحرك االول عند ارسطو"

                                                           

.414عبد الرحمان مرحبا ، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة اإلسالمية،مرجع سابق، ص 1  
 .414المرجع نفسه، ص2
 414المرجع نفسه، ص3
 .336محمد علي أبو ريان ، تاريخ الفكر الفلسفي من طاليس إلى أفالطون، مرجع سبق ذكره،ص4
 336المرجع نفسه، ص5
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ودليل الصنع عند الفالسفة الطبيعيين ذلك ألننا نخل في معرفة تسمسل األشياء بعضيا 
ينتيي عقمنا الى االخفاق في ىذا الصدد ذلك ألنو يعجز عن اإلحاطة البعض األخر، و 

 5بسائر الموجودات، ومن ثم فإننا لن نصل إلى معرفة الخالق بواسطة ىذا الدليل"

كما ان الدليل الثاني يتمثل في " الطريق الحكماء اإللييين حيث تتأمل عالم الوجود 
ويرى الفارابي ان افكار الوجود و الوجوب و اإلمكان معان مركزة في الذىن يدركيا  المحض،

العقل دون وساطة معان أخرى، ولو نظرنا في الوجود من حيث ىو لوجدنا انو اما ان يكون 
 1 واجبا وىو صفة الموجود الذي وجوده من ذاتو بحيث لو فرض عدمو لزم عنو ذلك محال"

و الموجود الذي وجوده من غيره بحيث لو فرضت عدم وجوده لما لزم وأما أن يكون ممكنا وى
ذلك محال ، وىذا الوجود الممكن يستوي وجوده و عدمو أي ال ضرورة تمزم وجوده او عدمو 
بحيث ان وجد البد ان يكون وجوده من غيره و ال يمكن التسمسل في ارجاع الممكن الى 

 0ر ممكن الوجود سينتيي بنا الى ما ال نياية"غيره أي ارجاع الموجود الممكن الى سبب اخ

 نظرية الفيض:   

" ترجع نظرية الفيض في جذورىا الى افالطون وىي تعني ان العالم نشأ عن طريق 
يرى لموجود غير الوجود العقمي و افالطون اهلل بطريقة التحميل في مبادئيا العامة و لم يكن 

يبدأ بالحديث عن األول الذي يفيض عنو الوجود األول وىو المطمق الالمتناىي الذي ال 
يوصف بأي وصف كان، و ذلك ألنو بعمو عن الصفات ميما عظمت جميعا فال يقال في 

التمام نظره انو جميل أو متصف بالجمال ألنو فوق الجمال بل ىو عمتو الحقيقية وىو فوق 
يعني إن الوجود األول ىو يعموا عن جميع كل الصفات باإلضافة نجد أفالطون " 3و الكمال"

يفسر صدور االشياء عن الواحد بطريقة الفيض ذلك ان الواحد الحق الذي ىو فوق التمام 
لما أبدع الشيء التام إلى مبدعو و القى بصره عميو و المتالء منو نورا و بياء، فصار عقال 

الواحد الحق، فانو ابتدع ىوية العقل لشدة مكونة و نظرية الفيض ىذه عند أفالطون أكد أما 

                                                           
 .336محمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي من طاليس إلى أفالطون، مرجع نفسه،1
 .336المرجع نفسه،ص2
 .76، المرجع نفسه، صمسعود عبد القادر الطاهر، المعرفة و السياسة 3
 .76المرجع نفسه،ص4
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كي يجد حال لتمك المشكالت الشائكة و ذلك لتبيان كيف  الفارابيإلييا المسممين وأوليم 
 4صدرت الموجودات عن االول"

لذي حيث يقول في ىذا السياق " إن الموجودات تصدر عن عمم الواحد ىذا العالم ا
ىو بالفعل دائما، فاهلل يعقل ذاتو وصدور العالم ىو نتيجة حتمية لعممو بذاتو تعالى وىو عمة 
وجود الشيء الذي يعممو فيكفي ان يعمم اهلل ىو عمم بالفعل ذلك الفعل الذي ال تشو بو شائبة 

 1"من القوة الى الفعل بمعنى اخر ذلك العقل الذي ال يكون قد خرج من القول إلى الفعل

" فاهلل الواحد صدر عنو العقل االول وىو واحد بالعدد كثير من حيث االعتبار ، فوحدة  
العقل األول كانت لو من اهلل اما الكثرة التي فيو فكانت لو من ذاتو، إذ أن ذاتو ممكنة 
الوجود بذاتو وواجبو الوجود باهلل، و تعقل العقل االول اهلل و تعقمو بذاتو الممكنة بذاتيا 

 0جبة باألول إذن العقل الثاني صدر عن العقل االول"الوا

فيذا الفعل أو العمة األولى لألشياء في الوجود في نظره ىو غاية الفمسفة و الحكمة 
من عرفو اصبح من الممكن فيو كل شيء و تفسيره الن سائر الموجودات، إنما اقتبس كل 

ىو بو لزم ضرورة أن يوجد عنو  واحد منيا الوجود عن وجوده ومتى وجد األول الوجود الذي
  3سائر الموجودات"

وذىب الفارابي إلى" استخدام طريقة عقمية لتحديد عممية الفيض، حيث يرى أن 
الموجودات جميعا تصدر عن عمم الواحد، وىذا العمم ىو بالفعل دائما،فاهلل يعقل ذاتو وان 

آلية وليس الوجود غاية  صدور العالم ىو نتيجة حتمية بذاتو، فالفيض إذن عممية عقمية
لمواحد او كماال لو فيو ليس بحاجة إليو، ومعنى ذلك إن اهلل ال يصدر عنو الوجود غالبا بل 

 4فعل الصدور فعل تمقائي يحدث نتيجة لخصوبة الواحد المطمقة وكما لو الفائض"

                                                           
 135جع سبق ذكره، صمرمد تركي ، ابراىيم مح0
 76مسعود عبد القادر ،مرجع نفسه، ص2
 111حربي عباس عطيتو، الفلسفة قضاياها و مشكالتها، دار المعرفة الجامعية،ص3
 .111المرجع نفسه، ص4
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تصدر عنو ويصدر بعضيا  إن معرفتنا هلل من الموجودات التي كما يتصور الفارابي ويرى 
من معرفتنا لو في ذاتو فمن اهلل الواحد يصدر الكل وعممو ىو قدرتو  ثقأو عن بعض 

العظمى، ومن تعمقو لذاتو يصدر العالم وعمة االشياء جميعا ليست ىي ادرادة الخالق القادر 
 ضعمى كل شيء بل عممو بما يجب عنو وعند اهلل منذ االول صور االشياء ومثميا و يفي

عنو منذ االزل مثالو المسمى الوجود الثاني او العقل االول وىو الذي يحرك الفمك األكبر و 
تأتي بعد ذلك عقول االفالك الثمانية تباعا يصدر بعضيا عن بعض وكل واحد منيا نوع 

 1عمى حدة"

كما نجد الفارابي يحدد مراتب الوجود" األول يصدر فييا العقل االول وىذا ممكن 
ذاتو بالنسبة الى االول وىو واجب الوجود باألول وتعددت االعتبارات في عمم ىذا الوجود ب
االول ىذا ىو الذي يسمح بصدور الكثرة في الموجود فيو يتعقل من جية واجب  الصادر

  0بذاتو وواجب الوجود بغير"

وىذا"نتيجة لتعقمو لواجب الوجود بذاتو، و صورة الفمك او نفسو صدرت عن العقل 
نتيجة لتعقمو لذاتو و أنيا واجبة الوجود باألول تعالى، و مادة الفمك االول عمى  االول

صدرت عن العقل االول نتيجة لتعقمو ذاتو ممكنة الوجود بذاتيا، و تتسمسل ىذه العممية كما 
يمي: عن العقل الثاني صدر العقل الثالث و كرة الكواكب الثابتة و عن العقل الثالث صدر 

الخامس و كرة المشتري، و عن و عن العقل الرابع صدر العقل  3و كرة زحل"العقل الرابع 
العقل الخامس صدر العقل السادس وكرة المريخ، وعن العقل السادس صدر العقل السابع و 

ع صدر كرة الشمس، وعن العقل الثامن صدر العقل التاسع وكرة عطارد، وعن العقل التاس
 4الفارابي يسمي العقل العاشر بالروح القدس او القديس"، و العقل العاشر، و كرة القمر

                                                           
 000حربي عباس عطيتو، الفمسفة قضاياىا و مشكالتيا، دار المعرفة الجامعية،ص0
الفارابي بيروت لبنان ، المجمد الفارابي ابن سينا ،دار  –حسين مروة النزعة المادية في الفمسفة العربية اإلسالمية الكندي 0

 030،ص0،0228،ط0،0220الرابع ،ط
 .338محمد أبو ريان، مرجع نفسو،ص3
 .035ابراىيم محمد تركي،ص4
 .000حربي عباس عطيتو، الفمسفة وقضاياىا ومشكالتيا، مرجع سبق ذكره،ص5
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ىو ىمزة وصل بين العالم العموي و العالم السفمي وىو الذي يدبر عالم ما تحت فمك "وكذلك
القمر  كذلك نالحظ القول بالفيض ال يؤدي الى ان اهلل قد خمق العالم بإرادتو إذ كان الفارابي 

رادة االليية في عممية ايجاد الكون بان قال االرادة يعني قد حاول الدفاع عن القول بتدخل اال
 5 "ان اهلل راض بما يفعل

ان اهلل لم يخمق العالم بإرادتو بل ىناك تدخل اإلرادة اإلليية في إيجاد الكون " النظام 
الفيضي الذي يؤسس عميو فمسفتو إجماال، ينتيي بان كل واحد من العقول العشرة التي 

االول ىو مدبر لمجزء الذي يخص من أجزاء النظام الكوني ، الن كل فاضت من الموجود 
واحد من ىذه العقول بما انو يعقل الموجود األول، يمزم عنو  وجود العقل الذي يميو، وبما ىو 

 1متجوىر بذاتو التي تخصو يمزم عنو وجود السماء "

يقتضي نظام يعني ىذه العقول تعقل الموجود يجب ان عن كل عقل عقل يميو" التي 
الفيض وجودىا في مرتبة ىذا العقل نفسو وعمى ىذا النسق عن العقل التاسع وجودان: العقل 
الفعال ) العاشر( وفمك القمر وانقطع ىنا الفيض وأصبح العقل الفعال ىو المدبر لعالم ما 
تحت فمك القمر اي عالم االجسام االرضية العالم الطبيعي وىو الذي يؤدي وظيفة معرفية 

  0لإلنسان"

كما إن الفارابي نجده" يتصور إن اهلل، واجب الوجود بذاتو، قد صدر عنو بطريقة 
تمقائية كائن ىو العقل األول، وعن ىذا العقل صدر عقل ثاني و ثالث و رابع حتى العاشر، 
و كان يصدر ايضا عن كل عقل جرم من االجرام السماوية ثم العقل العاشر صدرت 

رض وما عمييا، وصدرت عقول تي تكونت منيا األشياء الموجودة في األالعناصر االربعة ال
 3، وفعل الفيض أو الصدور ىذا فعل تمقائي ال ارادة فيو"رالبش

                                                           
 .000حربي عباس عطيتو، الفمسفة وقضاياىا ومشكالتيا، مرجع سبق ذكره،ص0
 .000المرجع نفسو،ص0
 .000المرجع نفسو،ص3
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فان ىذا" من لوازم واجب الوجود بذاتو، فقد خاض عنو الوجود كما يفيض بضياء الشمس، و 
يقابل جبريل عميو السالم فيو العقل العاشر عند الفارابي يسمى ايضا العقل الفعال وىو 

بمثابة وسيط بين العالم االليي و االنسان و الواقع ان الفارابي لم يقدم دليال عمى ىذه 
النظرية التي تعتبر في احد جوانبيا محاولة منو لمتوفيق بين االراء الفمسفية و الدينية كما ان 

 4د قال انو حادث ألنو معمول اهلل"العالم في ضوء ىذه النظرية يعتبر عميو وان كان الفارابي ق

اذا كان اصل العالم االمكان او الماىية في نظر الفارابي، وكان تصور ىذا االمكان مرتبطا 
في الذىن بتصور الواجب الذي سبق بإمكان فوجود العالم الممكن ليس متأخر بزمان عن 

عنيا إال نقص فييا او وجود موجودة و موجبو، فالمعموم انما يوجد بوجود عمتو و ال يتأخر 
 1عجز يمنعا من تحقيق اثارىا فالتالزم في الزمان ضروري اذن بين العمة و المعموم"

كما ان ىذه"العقول التي تصدر عنيا االجرام السماوية و العقول التسعة مجتمعة وىي 
جد التي تسمى مالئمة السماء، وىي عبارة عن مرتبة الوجود الثانية وفي المرتبة الثالثة يو 

العقل الفعال في االنسان وىو المسمى ايضا روح القدس وىو الذي جيل العالم العموى بالعالم 
 0السفمي و النفس في المرتبة الرابعة"

 المدينةفالفارابي نجد عنده" نص مشيور بصدد صدور الموجودات يورده في المدينة 
ىذا األخير يعقل ذاتو ويعقل حيث يقول: يعقل اهلل لذاتو عمة لصدور العقل األول، و الفاضمة 

ذا عقل ذاتو من حيث ىي ممكنة  األول، فإذا عقل األول لزم عنو وجود العقل الثاني، وا 
الوجود لزم عنو وجود الفمك األعمى جماداتو و صورتو التي ىي في النفس، وىذا العقل 

كوكب الثاني يعقل ذاتو و يعقل االول و يفيض عنو يعقل االول عقل ثالث وجود كرة ال
 3الثابتة"

                                                           
 .332حربي عباس عطيتو، الفمسفة وقضاياىا ومشكالتيا، مرجع سبق ذكره،ص0
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وىكذا يتم التسمسل " حتى يفيض عن العقل الثالث عقل رابع وكره زحل، وعن العقل الرابع 
عقل خامس وكرة المشتري وعن العقل الخامس عقل سادس و كرة المريخ وعن العقل 

السادس عقل سابع وكرة الشمس، وعن العقل السابع عقل ثامن و كرة الزىر، وعن العقل 
  4اسع وكرة عطارد، وعن العقل التاسع عقل عاشر وكرة القمر"الثامن عقل ت

فالفيض ينتيي عند العقل العاشر الذي يطمق عميو الفارابي اسم العقل الفعال وىو 
مصدر المعرفة االنسانية الذي يتقمى منو الفالسفة و االنبياء و االولياء الواصمون العمم 

الفيض( فيض العقول بعضيا البعض  كمنحة أو إشراف أو كتف اليي)...( و يستمر )
باإلضافة إلى أن نجد الفارابي"  فيضا ضروريا حتى نصل إلى الفمك األدنى، وىو فمك القمر

يتجاوز أستاذه أرسطو مسالة العمم اإلليي فالمعروف إن أرسطو يتنزه اهلل عن العمم بغير ذاتو 
سواىا إذ ال حاجة بو إلى تعقل فيو عنده عقل وعاقل ومعقول لذاتو ال يعقل غيرىا و ال يعمم 

ما الفارابي فانو بحكم تأثره باهلل القران الذي ىو بكل شيء عميم و الذي ال يخفي عميو  غيره وا 
 1شيء في األرض و ال في السماء و يعمم خائنو االعين وما تخفي الصدور"

حاطتو بجميع األشياء و لذلك  اقول اما الفارابي مضطر إلى اإلقرار بالعمم اإلليي وا 
فيو يزيد عمى مفيوم ارسطو لمعمم االليي ان اهلل يعمم االشياء عن طريق عممو لذاتو فيو 
عندما يفكر في ذاتو في قدرتو العظيمة ومن ىنا يدرك موضوعاتو التي ىي معمومة لذاتو و 

 0يعقل جميع الكائنات باعتباره عمة ليا فان معرفتو لذاتو عي عمة معرفتو بغيره"

لفارابي أرسطو في كل ذلك و اعطاءه الصورة التي استمر عمى اساسيا سائرا " كما تخطى ا
في الفمسفة االسالمية كذلك تخطى افالطون وجعمو رافدا من روافده فالعموم عند افالطون لم 
يبين كيفية صدور االشياء عن عالم المثل فمع انو يرى ان االشياء ظالل لممثل لم يوضح 

 3ىذا ما اخذه عميو ارسطو"كيفية تأثير ىذه في تمك و 
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وأما الفارابي فانو كما رأينا في جمعو بين رأي الحكمين قد جعل المثل قائمة في العقل االليي 
فاهلل عنده صورة ما يزيد إيجاده ألنو ال يوجد شيئا جرفا وعمى غير قصد فاألشياء بعد إن 

فعمية وىذا التحول  كانت في عمم اهلل صورا عامة )...( تتحول الى ىويات وتنضج حقائق
يكون من جانب اهلل وىكذا فتحقيق المثل عمى يد الفارابي عبارة عن منح اليوية لمماىيات 

  4.الممكنة القائمة عمى العقل االليي

 رابي.انظرية المعرفة عند الف لثاني:المبحث ا

ان ابو نصر الفارابي لم يضع نظرية خاصة مستقمة في المعرفة االنسانية كما فعل في       
افكاره في  إنبعض نظرياتو التي تخص السياسة والتصوف والموسيقى والماوراء وغيرىا إال 

 معالجاتووذلك من خالل  مؤلفاتونظرية المعرفة جاءت منثورة التوزيع بين طيات 
 .أخرىمن ناحية  واإللييةوقواىا من ناحية، والى العموم العقمية  النفس إلىوتشخيصاتو 

 مفيوم نظرية المعرفة:  -

عرفيا جميل صميبيا :" بأنيا البحث في طبيعة المعرفة و أصميا و قيمتيا و سائميا و قد 
ميزىا عمى السيكولوجية التي تقتصر عمى وسف العمميات العقمية و عن النطق الذي يقتصر 

القواعد المتعمقة بتطبيق المبادئ العامة دون البحث في أصميا وقيمتيا و قبل  عمى صياغة
أن نظرية المعرفة ىي قسم بين العمم النفس الذي يصعب عميو االستغناء عن عمم ما بعد 

 1الطبيعة ألن غرضو البحث عن المبادئ التي يفترضيا الفكر متقدمة عن الفكر نفسو"

نظرية المعرفة تكمن في مبادئ البحث و عن أصل ىذه من خالل ىذا التعريف نفيم أن 
 المعرفة، و أن ىذه األخيرة متعمقة بالحس و العقل في الوصول الى حقائق المعرفة.

                                                           
.378،ص0994جميل صميبيا،المعجم الفمسفي، الشركة العالمية لمكتب، 0  
.023،ص0990فخري، تاريخ الفمسفة اليونانية، لبنان، نقال عن ماجد أرسطو، ما بعد الطبيعة ، 0  
أرسطو طاليس، كتاب النفس، دراسات في الفمسفة اليونانية، محمد فتحي عبد اهلل و عالء المتعال، دط،  3 
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و يعرفيا أرسطو كما يمي "أن جميع المعارف تبنى عمى مبادئ أولى ال مجال لمشك فييا ، 
 0فكانت بدييية ال تحتاج الى برىان "

ىنا نفيم أن المعارف الموجود عندنا يتم اكتسابيا عن طريق الحواس، كما تتم بواسطة  ومن
 الحس مباشرة.

وفي كتاب النفس يؤكد أرسطو كذلك:"ان االحساس ينشأ عما يعرض من حركة و 
و يعني من ذلك أن االحساس يتم بواسطة حركة وانفعال و ىذا ما شاىده في   3انفعال"

 نستعل الحواس من أجل التعرف عميو. إدراكوقياميا بأي عمل و ال أرض الواقع بأنو عند 

رابي من أرسطو في مسألة اومن خالل ما سبق يمكن أن نكشف عن نقاط التي أخذىا الف
 رابي:ايقول الف

ومن خالل المعارف لإلنسان يكون من جية الحواس، و إدراكو لمكميات من جية 
بالجزئيات و نفسو عالمو بالقوة )...( و الحواس ىي الطرق التي نستفيد منيا النفس  إحساسو
 1المعارف" اإلنسانية

تنشا  اإلنسانبان المعرفة التي يكتسبيا  أرسطو إليويذىب الفارابي إلى ما ذىب 
بواسطة الحواس تم يتم إدراكيا عن طريق العقل، مثال ذلك أن الطفل في تعريفو عمى النار 

يكشف المجيول فاالكتشاف ال يتم إدراكيا عن طريق العقل، مثال ذلك  إنده دائما يريد نج
أن الطفل في تعريفو عمى النار نجده دائما يريد إن يكشف المجيول، فاالكتشاف ال يتم 

 بالعقل عند الطفل مباشرة بل يحدث عن طريق الممس لمنار أي بطريق الحواس.

 بي :أما بخصوص الكميات فيرى الفارا

                                                           
 

3،4،ص ص 0993،دار الجيل، بيروت،3الفارابي، تاريخ الفمسفة العربية، نقال عن حنا الفاخوري و خميل  الجر،ط 1  
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لممعمومات، ومن المعموم  أمثمة" األشياء المحسوسة ىي غير المعموم، و المحسوسات ىي 
موجود مفردا المثال غير الممثل فان الخط البسيط المعقول الذي يتوىم ظرف لمجسم غير  إن

 0يعقمو العقل" يءمن الخارج لكن ذلك ش

مي و ادراكنا لمعالم الخارجي ال و عميو نفيم ان الفارابي قد ربط المعرفة بما ىو حسي و عق
يتم إال بتكامل بين المعرفتان العقل و الحواس و ىذا ما ذىب اليو ارسطو ربط المعرفة 

 بالعقل و الحس.

المادية عندىا تتحول إلى  األشياءتحدث المعرفة عند الفارابي عندما يدرك العقل 
 األبو بذلك تتحقق ليا وجود في العقل بخالق وجودىا المادي و ال يتم ذلك  معقوالت،

ذلك اإلدراك من القوة إلى الفعل، ثم يقف طويال عند تأثيرات العقل االنتقال عمى ما  انتقال
 في عالم ما دون فمك القمر. إحداثيدور من 

دل( بصورة أمينة استخدم المنطق ) الج يةماألىإن الفارابي في فمسفتو الطبيعية و 
ىناك قانون ىو الذي سيطر عمى  أنحتى قال عنو سيرويا )انو مثقف بالمنطق( و كان يرى 

حد و ىذا الواحد ضروري.. و االزدىار الطبيعي ليذا االكل و الذي ىو الحقيقة حتى لمو 
 1الفيض المتداد الحقيقة 

ا يدرك بو األشياء التعقل الن العقل إنم أوالحكمة عند الفارابي تعادل العقل  إن
مجمل القول إن المعرفة و الحكمة و العقل و التعقل ىي بمعنى واحد عنده، و و  ، اإلنسانية

 خمسة قوى و ىي: إلىالمدينة الفاضمة عن قوى فيقسميا  أىل أراديتحدث في كتابو 

و ليا مركز رئيسي في القمب و  اإلنسانحدوث في  إلىو تعتبر األسبق  القوة الغاذية:
 0تخدميا و ىي الكبد و الكمية و المرارة...الخ أخرى األعضاء

                                                           
،عمم الكالم و الفمسفة و التصوف، دار الفرقد  اإلسالميعمي حسين الجابري ، دروس في الفكر الفمسفي 0
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 .02، ص 0202مسعود عبد القادر طاىر، المعرفة  والسياسة عند الفارابي ، دار الكتب الوطنية ،د ط ليبيا ،0
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ما  إلىىي نزوع  اإلرادةو تتمثل في االشتياق إلى الشيء و كرىو وىي قوام  القوة النزوعية:
أما بالحس و أما بالمتخيل ، و أما إلى عمم لشيء ما و العمل يتم  أدركو عن ما  أدرك

ين التي تتصل بمركز القوة النزوعية في القمب الحركة كاليدين و الرجم أعضاءبواسطة 
فيي القوة يكون بيا النزوع اإلنساني بان بطمب الشيء أو ييرب منو و 3بواسطة األعصاب "

يجتنبو و بيا يكون البغض و المحبة و الصداقة و العداوة و  أويشتاقو أو يكرىو و يؤثره 
 سائر أعضاء النفسو الغضب و الرضا و القسوة و الرحمة و  األمنالخوف و 

 متفرقة في األعضاء و ميمتيا حفظ وىي واحدة و ليس ليا رواضع القوة المتخيمة:
المحسوسات فترد بعضيا عن بعض و تركب بعضيا إلى بعض، تركيبات مختمفة قد توافق 

 المحسوسات و تكون صادقة و قد تخالفيا و تكون كاذبة

وىي التي ليا مركز رئيسي في القمب و ليا اعضاء تخدميا متفرقة في الجسم القوة الحاسة:
و التي تعرف بالحواس الخمسة،"و ىذه القوى تدرك الممذة و المؤذي و ال تميز الضار من 
النافع و ال الجميل و القبيح، و قوى النفس ىذه بالرغم يعتبرىا أجزاء مختمفة الجوىر الواحد، 

قوى النفس وىي القوى األسمى، التي ليا الرئاسة  أىمة الناطقة و ىي و آخر ىذه القوى القو 
و القوة الناطقة ىي العقل  لقوى المتخيمة، و رئيسية القوى عمى قوى النفس، فيي رئيسة ا

الذي عالجو الفارابي مطوال و خصص لو كتابا اسماه الرسالة في العقل و تكتمل المعرفة 
يمكن أن يعقل المعقوالت، و بيا يميز الجميل و القبيح  وبيا  بيذه القوى والتي بيا اإلنسانية

الذي في القوة  اإلنسانييحوز الصناعات و العموم، و تستكمل النفس عممية المعرفة بالعقل 
 مرة. أولالناطقة ىو في 

إن العقل الييوالني " ىو عبارة عن استعداد  طبيعي في اإلنسان تحصل بو المعرفة، و تعقل 
قد تقول انو عقل تريد بو حصمنا فيو المعقوالت متصورة  اإلنساندات في النفس و بو الموجو 

 1مترسمة في نفسو"

                                                           
71مسعود عبد القادر الظاهر، المعرفة و السياسة، مرجع سبق ذكره،ص1  
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وما يعنيو الفارابي ىو حصول المعرفة الضرورية " التي ىي مبادئ العموم و ذلك مثل عممنا 
ونجد الفارابي يقسم 0إن الكل أعظم من أجزائو، وان المقادير المساوية لمقدار واحد متساوية"

 ثالثة و ىي عقل بالقوة، و عقل بالفعل و عقل مستفاد. أنواع إلى اإلنسانيالعقل 

جزء نفس أو قوى النفس أو شيء ما ذاتو معدة أو مستعدة، الن  أوىو "جوىر  العقل بالقوة:
تنتزع ماىيات الموجودات كميا و صورىا دون موادىا فتجيميا كميا صورة ليا او صورة او 

 . 3"حاسة الرئيس منيا صورا ليا

التي ىي لو بالطبع ىو إن ينتزع صورة األشياء، دون  اإلنسانيالعقل  إنوىذه مفاده 
يا من اسم العقل ما و معقوالت لو ىذه التي اشتق اسموادىا حتى تصير فيو و تصبح صور 

الذي جردىا بحيث تحصل صور المواد التي جردىا و صارت معقولة لو كما لو توىمت 
مدورة فتعرض تمك الخمقية فييا و تشبع  أوالنفس و الخمقة التي تخمق منيا شمعة ما مكعبة 

إن العقل  و تحتوي عمى طوليا و عرضيا و المعنى من ذلك إن العقل يطابق معقوالتو،
 .1ينتزع صور الموجودات و بتعمقيا ىو مجرد إمكان لقبول الصورة إنبل بالقوة ق

 العقل المستفاد:

ينتزع صورة  أنوىو الذي " يحصل بتعقل يطابق معقوالتو، إن العقل بالقوة قبل 
الموجودات التي انتزعت وجردت من موادىا، فعندما يتعمق العقل بالفعل إن المعقوالت ىي 

 العقل انو العقل بالفعل ىو أوالنقول  لة بالفعل صار العقل الذيصورة لو من حيث ىي معقو 
 0وىو يعتبر أعمى مراتب العقل اإلنساني " المستفاد 

فاإلنسان ميما بمغ درجة العقل المستفاد لم يبق بينو و بين العقل الفعال شيء آخر و 
مراتب  أعمىادة و ىو الذي فعمو العناية بالحيوان الناطق والتماس تبميغو السع األخيرىذا 

 . اإلنسانيةالكمال و 
                                                           

 .72مسعود عبد القادر الطاهر، المعرفة و السياسة، مرجع سبق ذكره، ص1 
 

 .72المرجع نفسه، ص 2
 
، بيروت ، لبنان، 1964أبو نصر الفارابي، كتاب السياسة المدنية الملقب بمبادئ الموجودات، المطبعة الكاثوليكية، ط3 

 .35ص 
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 العقل الفعال:

عقل  إلىالعقول الثالثة التي تم ذكرىا ليست كافية لتحصيل المعرفة فيي تحتاج  إن
يخرج النفس من اإلدراك باألشياء بالقول إلى اإلدراك بالفعل ،"وىذا العقل ىو العقل  خرآ

الفعال الذي ىو عقل مفارق، خارج النفس اإلنسانية ينقل العقل بالقوة من حال االستعداد 
 إلىحال الفعل، أن دوره أن يحول المعقوالت التي كانت معقولة بالقوة  إلى الصور لتقبل

العقل الذي بالقوة الذي بالقوة كنسبة ضوء  إلىو بنسبة العقل الفعال  3ل"معقوالت بالفع
العين فمثميا أن " الشمس ىي التي تجعل العين بصرا بالفعل و المبصرات  إلىالشمس 

مبصرات بالفعل بما تعطيو من الضياء كذلك العقل الفعال، ىو الذي جعل العقل الذي بالقوة 
 1المبدأ، و ذلك يعنيو صارت المعقوالت معقوالت بالفعل" عقال بالفعل بما أعطاه من ذلك

 المعرفة الشراقية عند الفارابي:  

 اإلنسانيحيث تعتبر" المعرفة االشراقية عند الفارابي ىي تمك التي تفيض عمى العقل 
عقل فمك القمر الذي يسميو الفارابي تارة بالروح  أومن اهلل تعالى عن طريق العقل الفعال 

 0"األمينالقدس وتارة بالروح 

الفعل وىذا  إلىمن االنتقال من القوة  اإلنسانيفعن طريق العقل الفعال يمكن العقل 
عممية  أنتصبح مرتبطة بعامل كوني خارج عن النفس بمعنى  اإلنسانيةالمعرفة  أنيعني 

 3العقل الفعال عمى العقل المستفاد"من  إشراقىي  إنماالمعرفة 

فينا يوضح و يفسر الفارابي"كيفية المعرفة االشراقية بان ضرب المثال الشاسع لدى 
الفالسفة االشراقيين و الصوفية و الذي مؤداه أن الروح تشبو المرآة التي تعكس عمييا 

حظ تمك الصورة الموجودة في عالم الممكوت األعمى و العقل المسامي  ىو الذي يال
 4الصورة"

                                                           
 

.1،138،ط2447ابراهيم محمد تركي، الفلسفة و الفالسفة في المشرق اال سالمي ،دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، 1  
 .138المرجع نفسه،ص2
 .138المرجع نفسه،ص3
 .138المرجع نفسه، ص4
 

 



المعرفة عند الفارابي                            الفصل الثاني                                             
 

72 
 

ولكن الروح ال تكون مييأة الرتسام الصورة الموجودة في عالم الممكوت األعمى عمييا 
 4إال إذا كانت مييأة لذلك بان تكون مبراة عن الشواغل و عوائق المادة"

إال أن ىذه" النفس التي تظير و تخمصت من الشيوة وكل ما يتعمق بالحس و التخيل ليست 
لكل الناس و إنما ال تحقق إال لمخاصة وأصحابيا ىم الذين عقوليم الى كامل في صقل 
مرايا نفوسيم وجعميا قادة عمى تخميص المعقوالت من غواشي المادة وعمى تفيم العالم 

ىؤالء ال يشغميم الظاىر عن الباطن و المحس  إنيرى الفارابي المشترك في الشخصيات و 
 1عن المعقول وىم وحدىم الجديرون باالتصال بالعقل العاشر و التمقي عنو"

ىذا النوع من المعرفة " ال يصميا إال خاصة الخاصة من الصادقين و األولياء و االنبياء و 
وعند تمذ النفس اإلنسانية لذة عالية  أنواع المعرفة عمى اإلطالق فييا أفضلالرسول  وىي 

 0وسعد سعادة ابدية ال تمك ىي المعرفة الحقيقية"

اذ نجد الفارابي يعتبر كال من المعرفة العقمية و المعرفة الحسية تعد من االمور التي يشترك 
فييا كافة الناس فانو قد قصر المعرفة االشراقية عمى صنف مخصوص منيم وىم خاصة 

 3صفت نفوسيم بالرضيات الروحية و التأمل العقمي "الخاصة الذين 

وأراد الفارابي أن يعمن بان النفس اذا نبذت العالم المحس استطاعت ان تتصل بالموجود 
االول و تستعد بفنائيا فيو سعادة ليس بعدىا سعادة و في ذلك يقول الفارابي في كتابو" 

فاجتيد ان ترفع الحجاب و  نصوص الحكم" أن لك منك غطاء فضال عن لباس من البدن
تتجرد فحينئذ تمحق) بالمال األعمى(فال تسأل عما تباشره فان ألمت فويل لك وأنت في بدنك 

 4تكون كأنك لست في بذلك وكأنك في صقع الممكوت فترى ما ال عين رأت إذن قمب بشر"

                                                           

.ص138،فة في المشرق االسالمي ، مرجع نفسهابراهيم محمد تركي، الفلسفة و الفالس 1  
 .138المرجع نفسه،ص2
138المرجع نفسه،ص3   
 .138المرجع نفسه،ص4
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 عندط ارتباطا واضحا بنظرية الفيض ترتبالمعرفة نظرية ن أوفي األخير نستنتج 
 أيضاتفسر  إنماو  إليوالتي تفسر فقط ظيور الموجودات عمى النحو الذي اشرنا و  الفارابي
كما نجد الفارابي يحدد مراتب الوجود األول  وخاصة في جانبيا االشراقي اإلنسانيةالمعرفة 

وىو واجب الوجود  األول إلىوىذا ممكن الوجود بذاتو بالنسبة  األوليصدر فييا العقل 
ىذا ىو الذي يسمح بصدور الكثرة  األول ددت االعتبارات في عمم ىذا الصادرباألول وتع

 .في الموجود فيو يتعقل من جية واجب بذاتو وواجب الوجود بغير 
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 مقــــــــــدمة:

  

الدراسات المغوية اليوم تعيش في عصرىا الذىبي في العالم المتقدم ال سيما في  إن        

 أالمثقافتنا المعاصرة فمم تزل الدراسات متعمقة بالمغة العربية تعاني  ماأ، أمريكافرنسا و 

ولم تحرز نقمة كبيرة في مضمار ترسيخ الفكر  األدبلم نزل في مرحمة ترسيخ  إنناالوالدة، 

 األدبمن القطاع  أكثرعمم المغة لو عبلقة بقطاع التفكير  إنو العموم، وال ريب في 

في التحميل  استغللشعب  أىمعرب القرون الوسطى ىم  إنويمكن القول دون تحفظ 

وقد بمغت النظرية المغوية ذرتيا  الشامخة عمى  وي عبر القرون القديمة و الوسيطةالمغ

رجل  أولو تمثمت ىذه الذروة في رجال تمكنوا من الفيم الكمي لمسيان المغوي و  أيدييم

  ؟  ، وعميو نطرح اإلشكال التالي: ما فمسفة المغة عند الفارابي الفارابي نجد
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 المبحث األول : بنية المغة عند الفارابي:

 بنية المغة في التمييز البياني و النحوي:الفارابي   -1

لمغة يفيم ا أنفي انو رفض  اإلمام إلىعالم في التاريخ يخطو خطوة  أولالفارابي  إن   
بل فيميا شبكة من العبلقات الداخمية وىذا ما توصمت  من حيث ىي ركام من المفردات

تقدم في فيم المغة يمعب  أيالن  و لعيد ثقافي لتوليد نظرية لغويةعموم في الغرب وى إليو
التي  األولولما كانت المغة ىي التمظير  و المشروط في عممية تقدم الوعي دور الشارط

تختمف المغات و تتنوع ، وىي  أنكان من الضروري  األممتتبد من خبللو عبقرية امة من 
ي ومن ىنا ينبغي البحث في المغة من حيث ى األقواممنطقية الختبلف عبقريات  نتيجة

في  أيفي المباشر المغوي كيان يحمل في داخمو جممة من العبلقات التي تنكشف 
 أي  البحث في كميات المغة ىو الموضوع المركزي لفمسفة المغة أنوىذا يعني  الظاىري

الفمسفة ال توجد في  إنوىنا يقرر" غرانجي"  فية بالمسان الطبيعياتصال المفاىيم الفمس
نماالمشاىد الخارجية السموكية وال في  األفعال وكل ما  وجودىا منحصر في المغة وحده وا 

من  لوجود المغوي فيكون ما افترض فيوىو تابع ليذا ا إنمايوىم بوجودىا في غيرىا 
ما اقترن بو من عبارة فبلسفة عمى حد قولو بغير تعبير  إلى األصلالفمسفة راجعا في 
 .1ةداخل المغ إاللغوي وال تفمسف 

المسان العربي ضارب جذوره في البدائية  فمن المؤكد ان  أنالفقياء المحدثون  أكدلقد  -
الوحشية من الوجود البشري ولكنيا  األطوارالمغة العربية ككل المغات قد تشكمت في 

الوعي حققت وثبة ىائمة من المفردات عالية التجريد ولم  إلىبانتقال العرب من الوحشية 
 .2 المفردات وبين الطبيعة تربط بين أنيعد من اليسير 

يحرر المغة من منيج الفقياء التقميدي الذي طبقوه عمى  إناستطاع " الفارابي" 
فقد حاول دراستيا لمعرفة  لتصحيح مسار الفكر األساسيلمدخل فمسفة المغة عنده كانت ا

                                                           
المغة و المعنى مقاربات في الفمسفة المغة، اعداد وتق مخموف سيد احمد، الدار العربية  دليل محمد بوزيان واخرون،1

 .46، ص 1431،2111،الجزائر1لمعموم الناشرون،ط
 .46المرجع نفسو، ص 2
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وصف المغة وما  أنو قضاياىا بل كيفية نشأتيا و تكوينيا ليوضح لنا  وقواعدىاماىيتيا 
تمثمت لغة "الفارابي " الفمسفية ونظرياتو في ألفاظيا و تراكيبيا نموذجا لخط  تحتويو من

تعقيد لغة متفتحة عمى مفاىيم و معاني و تراكيب وقواعد تعكس فنونا وعموما دخيمة بتمك 
ل األصمية وفي كتابو" الحروف" تتجمى في تفاعل الفكر بالمغة و التقاء الدخيل باألصي
 1منيا ومع الفارابي أصبحنا المبالغات نفرق بين لغة العرب ما قبل الفمسفة و لغتيم بعدىا

مستخدما في ذلك التجريد و  و دالالتيا و تراكيبيا أصواتياف وص إلىلغوية  الظواىر
  . يلالتعميم و التقم

عض المصطمحات في المغات حد بعيد تتبع تتطور ب إلىالفارابي تمكن  أنونجد 
معمبل بعض الظواىر المغوي ؟  و تطور المغة الفصحى نفسيا و كيف نشأت المختمفة

الفمسفي لكي يكون مقبوال بان البحث  أدركونجد انو من ىنا  كاالنشقاق و الترادف
 المغوية ضرورية لمعمل الفمسفي اإلحاطةوان  يايوضح توضيحا لغو  أنيجب  ومفيوما

نانية من خبلل الترجمات تعاممت مع مصطمحات يو  فالمغة الفمسفية قبل زمن" الفارابي"
 أعمالكما في  تركيبية لؤللفاظ الدالة مع فمسفيوىي في جوىرىا تؤلف الناحية ال والتعريف

ستجدىا عند الفارابي و  إنما" جابر بن حيان" و "الكندي" ولذلك فالمغة الفمسفية الدقيقة 
 .2الزمان الذي يميو حتى ظيور ابن سينا

الوضع  آلياتقد عقد الفارابي فصبل قيما في كتاب " الحروف" يصف فيو 
فبل تخمو من نظرة العبلقات الداللية بين  خارجي الذي ميز الفمسفية العربيةاالصطبلحي ال

 الثبلثة األموراحد من  إليوو المفظ المقابل في المسان المنقول  األجنبيالمفيوم الفمسفي 
"  إننجد  اإلطاروىو في ىذا  متباينين أومغويان متطابقان ن اليكون المعنيا أن وأما

الفكري ففي كتاب الحروف  اإلبداعمرحمة  إلىالفارابي" تجاوز مرحمة التجربة و النقل 

                                                           
الدار العربية  دليل محمد بوزيان واخرون، المغة و المعنى مقاربات في الفمسفة المغة، اعداد وتق مخموف سيد احمد،1

 .46، ص 1431،2111،الجزائر1لمعموم الناشرون،ط
 48المرجع نفسو، ص 2
 .48المرجع نفسو، ص 3
 

 



اللغة عند الفارابي                                                        الفصل الثالث                
 

78 
 

 إنوألفاظيا" فبين  األمةالممكة في سياق  شرحو تحت عنوان"حدوث حروف  إلى أشار
 .   3 عميو بالفطرة لأسي إليوالذي تكون حركتو  يتحرك نحو الشيء اإلنسان

الفارابي نجده يدافع عن نظرية متماسكة في المغة ليا معالميا و مبلمحيا ،  إن
ففمسفة المغوية  أخرىحين مقارنتيا بمغة  أكثرتتضح  وأوليةنظرية قواميا ضرورة وتطور 

من  أي الدرجة الثابتة إلى لؤللفاظ األولىقائمة عمى قاعدة عمى قاعدة االنتقال من الدرجة 
وىنا تتجمى  فمسفة لغوية إلىالذي يؤدي  األمر المنتزعة األلفاظ إلىالعادية  األمة ألفاظ

فالمغة  ارابي" في صياغة المصطمح الفمسفيالعبلقة بين المغة و التنظير المعرفي عند " الف
في صياغة المعارف و الصناعات التي ال تقوم بدونو  األساسيالفكر و العامل  أداةعنده 
 .األمممن امة 

 أصل المغة عند الفارابي: -2 

نجد الفارابي يرى بان أصل المغة ىو االتفاق و المواضعة و االصطبلح وىذا ما 
يورده في كتابو الحروف بحيث انو يفسر لنشأة المغة و الحروف و لتوضيح ذلك نقتبس 

فيكذا تحدث أوال حروف تمك األمة وىنا يقصد باالتفاق بين جماعة من الناس  منو التالي"
 1ذلك أوال ممن اتفق منيم"

وىنا يقصد باالتفاق بين جماعة من الناس حول لفظة معينة فيتفق أن يستعمل 
الواحد منيم تصويتا أو لفظو في الداللة عمى شيء ما عندما يخاطب غيره فيحفظ السامع 

طب المنشئ األول لتمك المفظة ويكون السامع األول قد احتذى بذلك فيقع ذلك عندما يخا
، بمعنى تنشر بين جماعة من الناس ثم كميا حدث في  2منو فيكونان قد اصطبلحا"

ضمير انساق منيم شيء احتاج أن يفيمو غيره ممن يجاوره فنخترع بذلك تصويتا فيدل 
وجعبل تصويتا داال عمى ذلك  عمية صاحبو وسمعو منو فيحفظ كل واحد منيا ذلك

                                                           
، 1986ابو نصر الفارابي، كتاب الحروف، حق وعد وعل محسن ميدي، دار المشرق، دط، بيروت، لبنان، 1

 .121ص
 .55المغة، مرجع نفسو، ص دليل محمد بوزيان و اخرون، المغة و المعنى مقاربات في الفمسفة 2
 .121ابو نصر الفارابي ، المصدر نفسو، ص 3
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الشيء"، بمعنى ال يستطيع إنسان بمفرده إن يطمق اسم عمى شيء ما إذا اتفق مع إنسان 
 .3آخر و ذلك حتى يفيم ماذا يدل ىذا االسم وعمى أي شيء نطمق ىذا االسم

وىكذا أتحدث تحدث التصويتات الواحدة بعد األخرى ممن اتفق من أىل ذلك البمد 
لى أن يحدث من يدبر أمرىم ويضع باألحداث ما يحتاجون إليو من تسميات أو المجتمع إ

لؤلمور الباقية التي لم يتفق ليا عندىم تصويتات أو تسميات دالة عمييا فيكون ىو واضع 
لسان تمك األمة فبل يزال منذ أول ذلك يدبر أمرىم إلى أن توضع األلفاظ لكل ما يحتاجون 

ونجد الفارابي بان ما عرفوه البشر يكون ببادئ الرأي المشترك  1آلية من ضرورية أمرىم
وما يحس من األمور التي ىي محسوسات مشتركة من األمور النظرية مثل السماء 
الكواكب و األرض وما فييا ، ثم لما استنبطوه عنو ثم بعد ذلك لؤلفعال الكائنة عن قواىم 

عتياد ذلك األفعال من أخبلق أو التي ىي ليم بالفطرة ، ثم لمممكات الحاصمة عن ا
صنائع ألفعال الكائنة عنيا بعد أن حصمت ممكات عن اعتيادىم وبعد ذلك تكون لدييم 

 . 2معرفة عن طريق التجربة وتكون من األمور المشتركة بينيم 

فإذا كانت فطر تمك األمة عمى اعتدال و كانت امة مائمة إلى الذكاء و العمم طمبوا 
أن يتعمدوا في تمك األلفاظ التي تجعل دالة عمى المعاني المحاكاة بفطرتيم من غير 

بمعنى معاني تحاكي عن شيء ما موجود ذي تعبر عنو ونجد ىذه األمة تنيض منذ 
األلفاظ وتنتظم بحسب انتظام المعاني عمى أكثر ما تتأنى ليا في  فطرتيا تتحرى في تمك

من أحوال المعاني فإذا لم يفعل ذلك من  األلفاظ فنجد يجتيد في إن العرب أحواليا الشبو
 . 3اتفق منيم ، فعل ذلك مدبر أمورىم في ألفاظيم التي يشرعونيا"

وما ذىب إليو الفارابي في تحميمو لتطور المغة وعدم الوقوف بيا عند حدود التوفيق 
بل تأكيده إن المغة اصطبلح و مواضعة إذ يقول في "إحصاء العموم" ، " إن النطق ىو 

                                                           
 .121ابو نصر الفارابي ، المصدر نفسو، ص 1
 .122لمصدر نفسو، ص ا 2
 .137مصدر نفسو، ص 3
، ص 1997لنشر و التوزيع، دط، زينب عفيفي، فمسفة المغة عند الفارابي، نص عاطف العراقي، دار قباء لمطباعة وا4
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ول الخارج بالصوت وىو الذي بو تكون عبارة المسان عما في الضمير وىو أيضا القول الق
المركوز في النفس وىو المعقوالت التي تدل عمييا النفس" معنى ىذا أن الفارابي يرى 

ولكن المعاني نظرية مركوزة في الذىن ويؤكد ذلك السير في النحوي في  األلفاظ مواضعة
نما الخبلف بين   4المفظ و المعنى وان المفظ طبيعي و المعنى عقمي"قولو" وا 

 حدوث الحروف عند الفارابي واكتمالها: -3

نجد أن الفارابي يبين أن العوام و الجميور ىم اسبق في الزمان من الخواص و 
المعارف المشتركة التي ىي بادئ رأي الجميع ىي اسبق في الزمان من الصنائع العممية 
ومن المعارف التي تخص صناعة صناعة منيا وىذه جميعا ىي المعارف العامية وأول 

ون في مسكن و بمد محدود و يفكرون عمى صور و ما يحدثون ويكونون ىؤالء فإنيم يكون
بحيث تكون أبدانيم عمى كيفية وأمزجة محدودة وتكون أنفسيم  1 خمق في أبدانيم محدودة

 معدة ومسددة نحو المعارف و تصورات وتخيبلت بمقادير محدودة في الكمية والكيفية
مقادير محدودة  فتكون ىذه أسيل عمييم من غيرىا وان تنفعل انفعاالت عمى أنحاء و

الكيفية و الكمية و تكون ىذه أسيل عمييا و تكون أعضاؤىم معدة الن تكون حركتيا إلى 
 . 2جيات ما وعمى أنحاء أسيل عمييا من حركتيا إلى جيات أخرى وعمى أنحاء أخرى

ومن خبلل ىذا يتبن لنا بان المعارف في نظر الفارابي مشتركة وىي نتيجة لرأي الجميع 
يا الخواص ونجده كذلك يرى بأنو إذا احتاج أن يعرف غيره ما في ضميره أو وال يختص ب

مقصوده بضمير استعمل اإلشارة أوال في الداللة عمى ما كان يريد ممن يمتمس تفييمو اذا 
 كان من يمتمس تفييمو بحيث يبصر إشارتو ثم استعمل بعد ذلك التصويت وأول

ريد أن يفيمو أو المقصود بالتفييم ال سواه وبيذا يشير إلى من يالتصويتات ىي"النداء"
وذلك حين ما يقتصر في الداللة عمى ما في ضميره باإلشارة إلى المحسوسات ثم بعد 

مما يدل عميو باإلشارة إليو  مفة يدل بواحد منيا عمى واحد ذلك يستعمل تصويتات مخت
                                                           

 .134أبو نصر الفارابي، كتاب الحروف ،المصدر نفسو، ص  1
 .135المصدر نفسو، ص 2
 .135المصدر نفسو، ص 3
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التصويت في والى محسوساتو فيجعل لكل مشار إليو تصويتا محدودا ال يستعمل ذلك 
غيره وكل واحد من كل واحد كذلك بمعنى يتفق الجميع عمى تسمية الدالالت باإلشارة إلى 

 .3المحسوسات

إن الفارابي جعل الحروف عبارة عن عبلمات وأوال كانت محدودة العدد لم تف 
بالداللة عمى جمع ما يتفق أن يكون في ضمائرىم فيضطرون إلى تركيب بعضيا إلى 

من حرفين أو حروف فيستعممونيا عبلمات أيضا ألشياء أخرى  ألف بعض فتحصل في
فتكون الحروف و األلفاظ األول عبلمات المحسوسات يمكن أن يشار إلييا و المعقوالت 

وبذلك أصبحت الحروف و األلفاظ األولى  تستند إلى المحسوسات يمكن أن يشار إلييا
معقوالت المحسوسات يمكن أن يشار عبلمات المحسوسات يمكن أن يشار إلييا والى 

إلييا وىي المعقوالت الكمية وأصبح ىناك تصويت يدل عمى معقول معقول حتى كان تردد 
تصويت واحد بعينو عمى شخص مشار إليو وعمى كل ما يشابيو في ذلك المعقول ونجد 

 1ىناك تصويب آخر تحت معقول وعمى كل ما يشابيو في ذلك المعقول

ذا كان الفار  - ابي قد أشار سابق إلى المؤثرات الطبيعية التي تساعد عمى تكوين وا 
الحروف و األلفاظ و المصطمحات فانو أيضا يشير إلى مؤشرات اتفاقية تعود إلى عوامل 
اجتماعية إذ ينفق الواحد منيم أن يستعمل تصويتات أو لفظة في الداللة عمى شيء ما 

لفارابي كان من الفبلسفة الذين يدعون إلى عندما يخاطب المنشئ األول لتمك المفظة إن ا
التجديد و الحركة وكان يرى بان حوادث العالم ال تنقضي إال بانقضائو و ال تزول إال 
بزوالو و القول بأنيا توفيقية يفني تطورىا و يركن إلى الجمود و عمى التغير وال شك أن 

تتطور و تجدد وفقا لمتطور المغة وشانيا شان إحداث العالم المرتبط و المعبر عنو فيي 
 2الزمني 

وعمى ىذا األساس كانت أراء الفارابي ونظرتو إلى المغة و تطورىا إنما تدل عمى رؤية  -
الفارابي عصره، فما ىم عمماء المغة في العصر الحديث يؤكدون تعدد  تقدمية سبق بيا

                                                           
 .158،مرجع نفسو ، ص  زينب عفيفي، فمسفة المغة عند الفارابي 1
 161مرجع نفسو، ص 2
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نما جميعا المغات رغم وحدة أصميا، وان كل لغة من المغات الحية ليا تاريخيا ال خاص، وا 
تخضع لكافة التغيرات التي تصب في الثقافة اإلنسانية أثناء عممية انتقاليا، ونجد بأنيا 
تتم بالمرونة البالغة ولذا فيي عرضة لمتحول الدائم التبدل المستمر استجابة لما يطرأ عمى 

ظيفية الثقافة و المجتمع من التغيرات، وىذا التغير الذي ينصب عمى كل المظاىر الو 
المغوية إذ ينصب عمى النطق، وشكل األلفاظ و صيغيا و تراكيبيا وكذلك المعاني أو ما 

،وان كانت المعاني أو الدالالت ىي أكثر العناصر  األلفاظ و المفردات يعرف بداللتو
 التي تتعرض 

 لمتغيرات أو التي تنعكس فييا بالتالي أثار ىذا التغير.  

 عالقة المفظ بالمعنى: -4

عند الفارابي عبلقة األسماء بمسمياتيا غير متبلزمة بعض الشيء و بخاصة عند 
بحثو في مسالة أصل المغة فيو يذىب إلى أن المغة من وضع واضع لكنو اعتقد أن 
العبلقة تظير بين المفظ و المعنى في حالة ما إذا اعتدل المناخ في قطر معين مع كون 

لفاظ أن تنتظم بحسب نظام المعاني عمة أكثر ما تمك األمة الساكنة تتحرى في تمك األ
تتأتى ليا في األلفاظ فيجتيد في أن تعرب أحواليا الشبو أحوال المعاني فان لم ذلك اتفق 

 . 1منيم فعل ذلك مديرو أمورىم في ألفاظيم التي يشرعونيا

معنى إن األمة ىي التي تضع األلفاظ و لكنيا ليست دائما توافق األلفاظ التي وضعت ل -
ما في زمان معين فيي تتغير ىذا التغير ىو الذي سبب في فصل العبلقة بين األلفاظ و 
المعاني وذلك الن المحسوسات مدركة بالحس وان تشابيت في بعض األشياء تباينت في 
أخرى كما ان المحسوسات متشابية تتشابو في المعنى واحد معقول فيو مشترك بين 

ق عميو الفارابي" المعنى الكمي" الذي أدى بو إلى الوصول جميع المتشابيات وىو ما أطم
التي النتيجة التي تقول فييا"فاأللفاظ إذن بعضيا ألفاظ دالة عمى أجناس وأنواع و بالجممة 

 . 2الكميات ومنيا دالة عمى األعيان و األشخاص"
                                                           

 .138،139الفارابي، كتاب الحروف ، مصدر نفسو، ص ص 1
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 لة صمة المفظة بمعناه فيو غامض بعض الشيءأاضحا في مسليس و  ونجد أن الفارابي
بل نجده في تذبذب بين اإلقرار في حين و رفضيا في حين أخر ولكننا خبلل نصوص 
الفارابي يمكننا القول بأنو إلى حد ما انتزع شق من رأيو وىو يتخمص في عدم التزام المفظ 
بالمعنى التزاما دقيقا و سبب ذلك اصطبلحية المفظ الذي اشتق من اصطبلحية المغة وعن 

  .ي ما قدمو في داللة المفظ عمى المعنىاتجاىو اآلخر فنجده ف

يقول الفارابي بثبات المعنى مع تعاقب األلفاظ عميو بحيث ال يؤثر في وجود 
 . اختبلف األلفاظ في المغة المعنى وتعاقب األلفاظ عمى المعنى نفسو يدل عمى

و تعاقبيا عمى المعنى واحد ظيرت في البناء المفظي حروف ثابتة و أخرى مبتذلة 
عمييا أعراض كذلك تجعل في األلفاظ حروف راتبو وحروف كأنيا أغراض متبدلة عمى 

 .1لفظ واحد بعينو كل حرف يتبدل لعرض يتبدل

فنجد إن كل معقول كمي لو أشخاص غير أشخاص  المعقول اآلخر فتحدث 
كثيرة مختمفة فنجد بعضيا عبلمات المحسوسات وىي ألقاب وبعضيا دالة عمى تصويتات 

نما يفيم من تصويت انو دال عمى معقول متى  المعقوالت كمية ليا أشخاص محسوسة وا 
كان تردد تصويت واحد بعينو عمى شخص مشار إليو وعمى كل ما يشابيو في ذلك 

 2المعقول.

ن القرع بيواء النفس بجزء أو أجزاء ما فيو وظاىر إن تمك التصويتات إنما تكون م -
باطن انفو أو شفتيو فان ىذه ىي األعضاء المقروءة بيواء النفس و القارع أوال ىي القوة 
التي تسرب ىواء النفس من الرئة وتجويف الحمق أوال فاألول إلى طرف الحمق الذي يمي 

و إلى جزء من أجزاء باطن الفم و األنف و الشفتين ثم المسان يتمقى ذلك اليواء فيضغط
الفم والى جزء من أجزاء أصول اإلنسان والى اإلنسان فيقرع بو ذلك الجزء فيحدث من كل 

                                                           
 .141كتاب الحروف ، مصدر نفسو، ص الفارابي،1
 ،137مصدر نفسو، ص2
 .138المصدر نفسو، ص 3
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جزء يضغطو المسان عميو و يقرعو بو تصويت  محدود وينقمو المسان باليواء من الجزء 
 .3إلى جزء من أجزاء أصل الفم فتحدث تصويتات متوالية كثيرة محدودة 

خبلل ىذا يبين لنا الفارابي كيفية خروج الحروف من الحمق إلى الفم، وكذلك طريقة  فمن 
خروجيا كيف تمفظ، وكذلك يقر الفارابي بان ىناك اختبلف بين البمدان و األمم من خبلل 

 النطق، وتختمف حركاتيا من أجزاء إلى أجزاء أخرى.

ات وىي مرحمة تركيب يشير الفارابي ىنا إلى مرحمة ثانية من مراحل نشوء المغ
التصويتات بعضيا مع بعض عندما تصبح التصويتات بمفردىا غير كافية لمداللة عمى 
ما في الضمير وال تفيم المخاطب ما في الضمير إذ يقول "..الن ىذه الحروف كانت 
محدودة العدد أوال فمم تقف بالداللة عمى جميع ما يتفق أن يكون في ضمائرىم" ولذلك 

بعضيا إلى بعض بمواالة حرف  فحصمت ألفاظ من حرفين أو حروف و اضطروا إلى 
 .1بحيث استعممت كعبلمات ألشياء أخرى

يشبو الفارابي في النص السابق المفظ و بالمعنى، كما أن المعنى ثابت وىو نجده  - 
ثابت عند كل المناطقة القدماء و المحدثين منيم، فالمفظ أيضا يريده ثابتا، وتعاقب 

مى المفظ الواحد كتعاقب األلفاظ المتعددة عمى المعنى الواحد حيث نجد أن ىذا الحروف ع
األمر غريب قدمو الفارابي، ولكنو استقاه من المغة التي جعمتو يطمب أن يكون النظام في 

ونجد إن جيوده كميا 2 األلفاظ تحريا الن تكون العبارة عن معان المفظ شبيو بتمك المعاني"
 مفظ بالمعنى وىي حسب راية ال تنفصل.تدخل تحت عبلقة ال

يتبين لنا يتقدم إن األلفاظ المستعممة في لسان امة ما تختمف، واختبلفيا يقع في 
االستعمال المختمف بين العمماء و الجميور لمفظ مع الخمل في بيان العبلقة بين األلفاظ 

                                                           
 .141الفارابي، كتاب الحروف ، مصدر نفسو، ص1
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جميور لؤللفاظ وىذا ومعانييا إال أن الفارابي يؤكد دائما عمى عدم اعترافو باستعمال ال
 .  3الوقف يؤكد اىتمامو بالعبلقة بين األلفاظ و المعاني 

 حروف السؤاالت الفمسفية واستخداماتها: -5

يشير الفارابي إلى حروف السؤاالت الفمسفية في معظميا حروف مركبة فمثبل "حرف  -
سبب وجود شيء لشيء وىو حرف مركب من البلم ومن  لم" وىو حرف السؤال يطمب بو

"ما" فحرف "لم" أو "لماذا" إنما يكون فيما قدم عمم وجوده و صدقو أوال إما بنفسو أو 
بالقياس فانو كان بقياس فان سبب الوجود يتقدمو السؤال بحرف "ىل" وعمى ذلك فسؤال 

ء يعرف " ببرىان الوجود" "ىل" يتقدم " لم" و البرىان الذي يعطي اليقين بوجود الشي
" برىان ثم ىو الشيء" والذي يعطي عمم الوجود وسبب بب وجوده يسمىوالذي يعطي س

 1الوجود يسمى " برىان الوجود ولم الوجود" و البرىان عمى اإلطبلق. 

" لماذا" وجوده وبماذا وجوده وعن ماذا وجوده ىي حروف ىكذا فحرف السؤالو 
عممو" فأما حرف ماذا وجوده" فالذي يدل عمى حد  يطمب بيا أسباب وجود الشيء و

الشيء وماىيتو وىي اخص أسبابو مثل الشمس فيي التي بيا وجود النيار وىي التي 
تبقيو موجودا فماذا وجوده ولماذا وجود وجوده يجتمعان في الداللة عمى سبب واحد اشترط 

الحافظ والماىية فاعل و "لماذا" وجوده يطمب بو ال في "ماذا" وجوده أن يكون في الشيء
ماذا" وجوده فيطمب بو الفاعل والمادة ولماذا " وجوده يطمب بو الغرض و الغاية عن"أما

سؤال عام يستعمل في جميع الصنائع القياسية غير حرف " ىل" التي ألجميا وجوده أما
 انو يختمف في أشكاليا وفي المتقاببلت التي يقرن بيا الحرف في أغراض السائل فيو في
األغراض العممية يقرن حرف " ىل" بالقولين المتضادين وفي الجدل يقرن وأما في 
الخطابة و الشعر فانو يقترن بجميع المتقاببلت أو يظن أنيما متقاببلت من غير أن يكونا 

 .2كذلك 

                                                           
 .215أبو نصر الفارابي، كتاب الحروف، نفس المصدر السابق، ص 1
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ذا  ىا الفارابي فانو يحمل الفمسفية كما ذكر  كنا اخترنا عدة نماذج لمسؤالت وا 
ه ىي السؤاالت الفمسفية،وىذه حروفيا وىي التي تتطمب بيا بقولو" فيذ السؤاالت

بماذا ىو" و" " وعن"ماذاىو" و"ىل" و"لماذا""ولماذاىو ىو" مطموبات  الفمسفية وىي "ىلال
ىو" فبل " ماذاوعن ماذا" قد تقترن بالمفردات و بالمركبات وأماا"بماذ" لماذا" و"و"ىل" و

 .3تقترن بالمفردات

 حرف السؤال في العموم:  -6   

إذا تساءلنا من شيء في العموم بحرف لم ىو الشيء " فيجب إن يذكر السبب و 
الحرف الدال عمى الشيء المقرون سبب الشيء المسؤول عنو وىو حرف الن فيكون 
الجواب عن حرف" لم" ىو حرف "الن" الذي قد يقترن بالبرىان بأسره إذا كان سبب ذلك 

مة الصغرى التي محموليا الحد األوسط وىو أكثر استعماال فمثبل تساؤلنا أو تقترنو بالمقد
" لما تقول أن تقول أن ىذا اإلنسان ىو بعد في الحياة ؟ فان إجابتنا ىي ألنو يتنفس " 
ذا قمنا  فقولنا يتنفس ىو السبب لقونا وعممنا انو يعيش وليس ىو السبب في أن يعيش وا 

 .1في الحياة تكون قد اجبنا بالبرىان بآسرهألنو يتنفس، وكل من يتنفس فيو 

إما حرف السؤال "ىل" فيو في العموم يستعمل في عدة أمكنة احدىما مقرونا بمفرد 
وىل الطبيعة موجودة فكل واحد من ىذه ىو  يطمب وجوده كقولنا "ىل الخبلء موجود"

مركب وقضية فالموجود محمول في الموضوع وىو الذي نطمب وجوده ونعني بالموجود 
ىنا مطابقة ما يتصور في الذىن من لفظو ما لشيء خارج النفس فان وجود الشيء بعد 

بو قوامو وىو أن يعمم إن ما يعقل منو بالنفس، ىو بعينو النفس إنما نعني بو الشيء الذي 
"بنعم" تساءلنا بعد ذلك من وجود ىو ما ىو أي ما الذي عن السؤال فيو إذا كانت اإلجابة
 .2بو قواسم ذلك الشيء
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فيكون الجواب بما يدل عميو حده فقط وال يبقى بحد ذلك شيء يطمب فيو الن قولنا 
لنا " ما ىل الشيء موجود نعنى  بو ىل لو سبب بو قوامو في ذاتو فإذا صح ذلك تساء

ذلك السبب " فتكون قوة ىذا السؤال قوة لم ىو موجود وفي ذلك يقول الفارابي"كل طمب 
عممي يقرن بحرف " ىل" ىو طمب سبب الشيء الموضوع الذي عميو يحمل المحمول وما 

 . 3ذلك  السبب او طمب سبب وجود المحمول الذي يحمل عمى موضوع ما وذلك السبب 

ت مطموبات حروف السؤال في الصناعة سنحاول ذكر ثم يوضح الفارابي مطموبا
بعضيا مثبل صناعة التعاليم نعطي في كل شيء تنظر فيو من بين األسباب الماىية التي 
بيا الشيء بالفعل وماذا ىو الشيء وىي التي تطمب بحرف كيف في نوع نوع أما في 

شياء الطبيعية كل ما العمم الطبيعي والعمم المدني فإنيما يعطيان من جية الطبيعة و األ
بو قوام الشيء الخارج منيا الفاعل و الغاية و الذي ىو في الشيء نفسو وكان سؤالنا 

 .1بحرف " ىل ىو موجود" أو ىل ىو مجرد كذا"

إنما يطمب فيو كل شيء كان بو الشيء من الفاعل أو مادة أو صورة أو غاية 
ليي ويتوسع بعمق و دقة في تحميل كذلك يتناول الفارابي السؤال بحرف ىل في العمم اإل

 . 2 جوانب ىذه القضية الميتافيزيقا مما يدخل في مجال الميتافيزيقا والمنطق

كما يتناول بحث حروف السؤال " ىل " في الصنائع القياسية األخرى كالصناعة 
وصناعة الخطابة و الشعر موضحا استخدامات كل  الجدل و صناعة السوفسطائية

صناعة ليذا الحرف ومدلولو المغوي و المنطقي عند أىل كل صناعة أو كذلك يشير إلى 
المجاالت المختمفة التي يقال فييا ىذا الحرف عمى سبيل االستعارة و التجوز و المسامحة 

 3و يشير خاصة إلى صناعة الخطابة و صناعة الشعر
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فارابي قد أفاض في شرح و تناول حروف السؤاالت في شتى المجاالت إذا كان ال
كما عرضنا سابقا فانو يشير أيضا إلى لون أخر من ألوان المخاطبات الذي قد يستعمل 

 .فيو حروفا ال عبلقة بيا بحروف السؤال وىي حروف النداء

 حروف النداء: -

 الذي يقتضي بو فعل شيءإن الفارابي يعتبر إن النداء لون من ألوان المخاطبات 
"فان النداء يقتضي بو أوال من الذي نودي اإلقبال بسمعو و ذىنو عمى ما وفي ذلك يقول:

  1" منتظر لما يخاطبو بو بعد النداء وىو نفسو لفظو مفردة قرن بيا حرف النداء الذي ناداه

نما يكون حرفا من الحروف المصوتة التي يمكن أن يمد الصوت بيا  إذا احتيج  وا 
بو إلى ذلك لبعد المنادى أو لثقل في سمعو أو لشغل نفسو بما يذىمو عن المنادى فقوتو 
قوة قول تام يقتضي بو الذي نودي اإلصغاء بسمعو و ذىنو ثم اإلقبال بوجيو الذي ماداه 

ونجد الفارابي يشير إلى أن جوانب النداء ىو إقبال و  وىو دليل عمى اإلصغاء التام
ن النداء يتقدم بالزمان كل أنواع المخاطبات من الطمب و التضرع و التعجب و أعراض وا

التمني و الحث و الكف و األمر و النيي. وىكذا أراد الفارابي من تصنيفو لؤللفاظ و 
 . 2الحروف التي استأنس في وضعيا بما ىو موجود في النحو اليوناني "

فة التي يتخذ أىميا من المغة و أراد أن يجعميا مدخبل إلى المنطق في ظل الثقا
نحوىا السمطة المرجعية األولى فمم يكن األمر عنده يتعمق بعرض و تصنيف لؤللفاظ التي 
توجد في العربية كما توجد في غيرىا من المغات بل تعمق األمر بفتح نوافذ جديدة عمى 

لنحوي) عالم تصنف فيو األلفاظ حسب دالالتيا المنطقية وليس تأثرييا ا عالم آخر
النصب، الجر، الجزم( و الفرق واضح بينيما إذ أن تصنيف األلفاظ حسب تأثيرىا النحوي 

كان الفارابي يتناول معنى المفظ لغة ثم يضفي عميو بعدا  3فيجعل المعنى تابعا لمفظ"
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منطقيا حسب أو عقميا جديدا بعد أن يجرده من المشار إليو طبيعيا، فبل شك أن ىذا 
المغوي الذي قرب بو األلفاظ المستعممة عند أىل المسان العربي مع  التحميل الفمسفي

المعاني اليونانية ىذا التمييز المعنوي جعل الفارابي يقابل بين المصطمح المغوي المستعمل 
عادة عند العوام و االصطبلح الفمسفي المتداول بين الخاص دون قطع الصمة بين 

فكري وليس تعارض بين النحو و  لغوي لاألصل العام و الفرع الخاص وىناك تواص
نما لجا  المنطق و الفارابي وغيره لم يدخموا بدعا في المغة كما اتيميم بعض النحويين وا 
والى أسموب جديد يتمثل في اشتقاقات معنوية مجردة لمحروف و األلفاظ المستعممة عند 

 . 1المغويين

 عمم األصوات و الموسيقى: -7

كذلك يربط الفارابي من قبل بين عمم األصوات وعمم الموسيقى ويقول أن عمم 
األصوات والحروف لو تعمق ومشاركة لمموسيقى لما فيو من صنعة األصوات و النغم فإذا 
عرفنا ان الفارابي في كتابة الموسيقى الكبير في القسم األول منو تساءل األلحان الطبيعية 

دة و الثقل و النغمات المقترحة كما يبحث في القسم الثاني لئلنسان و الطبقات في الح
حدوث الصوت و النغم بتفاضل الحدة و الثقل وكذلك األبعاد الصوتية و مقادير إعدادىا 
بالتركيب و الجمع و التصنيف و التقسيم إدراكنا عمق دراستو ليذا الجانب الطبيعي و 

 .2دراسة سائر المغويين العرب

التي كانت من أىم األسباب التي جعمت العمماء في العصر الحديث يمقون  
الضوء عمى إبراز الجانب الفسيولوجي ودوره في النطق مع توسيع الدراسات االجتماعية و 
النفسية و المغوية لتحميميا و دراسة مشكبلتيا وخاصة عمماء أو عمماء "األصوات النطقي" 

مى االىتمام بالعمميات المغوية العصبية ال نتاج الكبلم حتى اشتممت في الوقت الحاضر ع
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صدار األصوات ورغم حداثة ىذا االتجاه فان جذوره األساسية نجدىا في تاريخ عمم  وا 
 .3األصوات المغوية نفسو 

ييتم الفارابي أيضا ببيان األسباب التي تؤدي إلى اختبلف السنة األمم وتعدد 
فانو عرفنا إن المغة كالكائنات الحية تولد وتنمو ،وتزدىر تموت فبل شك أن ىناك  المغات،

 أسباب عديدة تؤدي إلى مراحل ىذه الدورة وقد حددىا العمماء بثبلثة عوامل:

 *اختبلف الزمان.

 *اختبلف المكان.

 . 1*اختبلف المناخ و البيئة 

تقال شديد التغير فبل يمكن وفي ذلك يقول دنتي" وما دام اإلنسان حيوان كثير االن
نما ال مناص من إن تتغير المغة كما تتغير  أن تكون ىناك لغة بشرية دائمة ومستمرة وا 
بقية خصائصيا وكما يتغير سموكنا وممبسنا بحسب الزمان و المكان فانو الفارابي يرجع 

في مسكن ذلك إلى الفطرة الطبيعية أوال ثم إلى مؤثرات اجتماعية وفي ذلك يقول فالذين 
ومتقاربة تكون ألسنتيم مفطورة عمى أن تكون أنواع حركتيا  واحد وعمى خمق في أعضائيم
 . 2إلى أجزاء من أجزاء داخل الفم 
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 المبحث الثاني: المنطق عند الفارابـــــي:

 موقف الفالسفة المسممين من المنطق اليوناني : -1

قام الفبلسفة المسممين بدراسة منطق أرسطو دراسة معمقة وكانت نتيجتيا تكوين      
مواقف مختمفة منيا أوال ظيور اثر أرسطو عمى ما قدمو بعض فبلسفة المسممين من 
شروح ومصنفات ونظرية ىذا الموقف تأتي من إن الفبلسفة الذين أبرزوه لم وجيات نظر 

لمنطق و المغة وخاصة إن المنطق األرسطي الذي مختمفة في موضوع العبلقة بين ا
اعتمدوا عمية نابع من لغة اليونان رجل يونان وىي لغة ال عبلقة ليم فمغتيم العربية 

 . 1تغنييم عن االطبلع في موضوعات منطقية بمغة أخرى

كما عمل الفبلسفة المسممين عمى "شرح فكر أرسطو مجسدين األثر اليوناني عمى 
قبموه كوحدة فكرية واعتبروه قانون العقل الذي ال يتزعزع ولكننا نستطيع  نتاجيم الفكر و

القول إذ ىذا الرأي ينظر إلى المسالة من جانب واحد وىو جانب التأثر بأرسطو و الحقيقة 
 . 2إن ىناك موقفين من المنطق أرسطو عند الفبلسفة المسممين موقفا ايجابيا وأخر سمبيا"

ه( 329-ه 259بي )ىو نفسو ما جاء بو الفارا نرى إن ما جاء بو الكندي
وىو من الذين قبموا المنطق حتى اعتبره المؤرخون أول المناطقة في  مشتغبل بالفمسفة

اإلسبلم ودعوه باسم "المعمم الثاني " فمما في مدارج تكونو تحول إلى دراسة مؤلفات 
مم الثاني بعد أرسطو أرسطو وبيذا اسماه أىل الشرق "المعمم الثاني" بعنوان انو المع

 .  3باعتبار أرسطو المعمم األول 

حيث من ىذا المنطق تبين إذا الفارابي" تصدر مكانة مرموقة في المنطق فمو 
.و الفارابي وضح القول فيما عن مواد أنحاء التعميم و صناعة التحميلالفضل فييا يتعمق ب

انتشاره في نشأة المنطق و رابي بمحاولة كل من يقف ضد وقد قام الفا منطق الخمسال
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ىي المنطق في عصر الفارابي محاولة شديد من قبل الفقياء حتى وىل  اإلسبلمي العالم
بحيث نرى إن الفارابي يعتبر من أوائل "من تناول المنطق  . 4عندىم درجة التجريم"

وىذه المواضع المنطقية عند المسممين بالشرح و التأليف المسممين، وأحاط بيا كميا تقريبا 
الن"صناعة  1اإلحاطة ىي التي شجعتو عمى قبول المنطق و االستمرار في التأليف فيو"

المنطق تتشابو وصناعة النحو جاء قولو:"فنسبو صناعة المنطق إلى العقل كنسبة صناعة 
النحو إلى المسان و األلفاظ فالفارابي كان من بين الفبلسفة" النزوع بين المنطق اليوناني 

رح و عمق عمى نصوصو ثم مض ورغب أن يؤلف من دون تقيد بالنص واستساغة فش
 2فقدم كتبا عدة"

فيذا يعني إن الفارابي" لم يقف عنده الشرح ليكون شارحا ألرسطو فقط بل كان 
مؤلفا لكتب في المنطق لم تعرف عند أرسطو وىذا راجع إلى استيعابو لكل العموم التي 

فكتاب األلفاظ المستعممة في المنطق لمفارابي يعتبر بمثابة" ايساغوجي" ألرسطو  سبقتو ،
الذي اعتبر مدخبل لممنطق  فكتاب الفارابي اعتبر مدخل لممنطق المغوي إذ قدم فيو أىم 

 3أجزاء المنطق ىي التي تتمثل في األلفاظ و أنواعيا وأجزاء الكبلم و الحروف"

أوضح عند استمرارنا في بيان جيود الفارابي في  ومن خبلل ىذا يظير لنا " بشكل
المنطق إذ انو بدراسة كتب أرسطو اشد اىتمام وانكب عمى تفحصيا بدقة متناىية و من 
أىم ما يصادفنا عند الفارابي انو قال عن نفسو انو قرأ كتاب" النفس" ألرسطو مائة مرة ، 

 4كذلك السماع الطبيعي ألرسطو أربعين مرة"

أرسطو يحتوي عمى نقاط لغوية ، فالمنطق عنده أيضا قانون عام  كما إن منطق
لجميع األمم فيو لغة العقل أما النحو فيو خاص يخص لغة واحدة دون أخرى وىو الذي 
يبين لنا اختبلف المغات، والنحو أرشدنا إلى ذلك أيضا عمومية المنطق و خصوصية 
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المنطق إلى العقل و المعقوالت حيث يقول الفارابي في ىذا الصدد"نسبة صناعة  النحو
كنسبة صناعة النحو إلى المسان و األلفاظ، فكل ما يعطينا عمم النحو من القوانين في 

 المنطق يعطينا نظائرىا في المعقوالت. األلفاظ، فعمم

المغة عن المنطق:"إن عمم النحو إنما يعطي قوانين  يوضح رأي الفارابي في فصل  
ق إنما يعطي قوانين مشتركة تعم ألفاظ األمم كميا، وىكذا تخص ألفاظ ما، وعمم المنط

وضحت ميول الفارابي نحو " المنطق " المتأثر بمنطق أرسطو معتمدا في ذلك عمى كتبو 
"والمعاني و األلفاظ و المعاني و  مبينا أن أسسو ذات شقين األول وتكونو " األلفاظ"
" القضايا واالقيسة و البراىين" وىو  الحدود " وىو ما يعرف بالتصور والشق الثاني تكون

ما يعرف بالتصديق في أن ىذا التقسيم يعتبر تقسيما أرسطو طاليس ، ظير عند 
 . 1الفارابي

 لكن ىنا ما يميز الفارابي في ىذا " الموضوع ىو أن التصورات التي عنى بيا
الفارابي ىي ليس ليا عبلقة بالخارج فتوجد وجودا ذىبيا فقط حتى جعمت المنطق ال يقف 
عند األلفاظ الخارجية فقط، بل ينفذ إلى المعاني وىذا ما جعل المنطق يدرس في بداية 
موضوعاتو األلفاظ وماىيتيا، ثم المعاني و عبلقتيا باأللفاظ مع التعمق الشديد في دراسة 

ولم يقف منطق الفارابي عند ىذا الحد بل اتجو الى دراسة التصديق الذي  المعنى وماىيتو
يشمل عمى القضايا التي تبنت القياس و اشتقاقو ثم البرىان و انواعو وىو الكل" الذي 

 2كون المنطق"

الفارابي درس المصطمح التقميد فمسفي القديم سبق إليو أرسطو فغرض في كتابو 
الكمية موضحا ليا ومحددا مدلوليا ، وىذا الكتاب أشبو بما  المقوالت لطائفة من المعاني

يكون بمدخل لممنطق أو الفمسفة األرسطية بوجو عام وعرض أيضا في مقالة " الدال" من 
وعدت ىذه المقالة ضربا من  ،3كتابو ما بعد الطبيعية لقدر من المصطمحات الفمسفية 

اب األلفاظ المستعممة في المنطق و في ذلك فوضع كت وجاراه الفارابي المعجم الفمسفي
                                                           

 .78حسين بشير صالح، عبلقة المغة بالمنطق عند الفبلسفة المسممين ،مرجع نفسو، ص  1
 .78مرجع نفسو، ص 2
 .24،ص1971، دط، القاىرة، 1الفمسفة اإلسبلمية و النيضة األوروبية،ج براىيم مدكور ،3
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لمعام و الخاص لمجنس و النوع لمذات و العرض لمحد و  لمكمي و الجزئي عرض فيو
القسمة لمقياس و االستقراء ووضع أيضا كتاب الحروف وىو من اكبر مصنفاتو الفمسفية 
التي وصمت إلينا ومن أشدىا عناية بالمصطمح الفمسفي عرض فيو عمق و تفصيل 

 . 1لمشيء و الجوىر لمذات و العرض و لميوية و الموجود 

ة إن يدر المصطمح الفمسفي دراسة موضوعية لغوية فبين كيف نشا و وحاول خاص
مامو بعده لغات استطاع في ضوئيا أن يعقد  كيف تطور وأعانو عمى ذلك فقيو المغوي وا 
مقارنات ال باس بيا، وىو يرى إنا في حاجة إلى األلفاظ مبلئمة لمتعبير عن المعاني و 

فاظا جديدة لممعاني الجديدة أو ننقل ألفاظا الكممات وسبيل ذلك الوضع و النقل فنضع أل
من مدلوليا المغوي إلى مدلول آخر اصطبلحي لمناسبة بينيما ويبدأ عادة بالداللة المغوية 
ثم ينتقل منيا إلى الداللة االصطبلحية وتمك سنة منيجية نمحظيا لدى الباحثين العرب 

  .  2 في تعريفاتيم و الفقياء أو النحاة

لمصطمح ما يبدؤون بالداللة المغوية تمييدا التعريب و األخذ عن  مثبل في شرحيم
المغات األجنبية وقد تنبو إلى ما لممصدر الصناعي من شان في الداللة عمى المعاني 
الكمية مبلحظا في دقة انو اقرب إلى التجريد من اسم الذات وتصور لو أشباىا و نظائر 

المركبات المزجية  ان كان فييا عون في لغات أخرى غير العربية و ال يرفض بعض 
عمى اداة المعنى المراد فدراستو لممصطمح موضوعية و لغوية معا وال تخمو من اعتبارات 

صناعة المنطق تعطى "المنطق آلة يذىب الفارابي إلى أن 3اجتماعية وانتروبولوجيا
الصواب ونحو بالجممة و القوانين التي شانيا أن تقوم العقل و تسدد اإلنسان نحو طريق 

الحق في كل ما يمكن أن يغمط فيو من المعقوالت  والقوانين التي تحفظو وتحوطو من 
 4"الخطأ و الزلل و الغمط في المعقوالت

                                                           
 .59، ص 1968الفارابي، كتاب االلفاظ المستعممة في المنطق، دط، بيروت،1
  24،ص1971المرجع نفسو، النيضة االوروبية،ابراىيم مدكور ، الفمسفة االسبلمية و 2
 .59مصدر نفسو، ص  الفارابي، كتاب االلفاظ المستعممة في المنطق،3

 59مصدر نفسو، ص 4 
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وذلك  والقوانين التي يمتحن بيا في المعقوالت ما ليس يؤمن أن يكون قد غمط فيو غالط" 
أشياء ال يمكن أن يكون قد غمط فييا أصبل ، وىي التي تجد اإلنسان  في المعقوالت أن

نفسو كأنيا فطرت عمى معرفتيا و اليقين بيا مثل أن الكل أعظم من جزئو وان كل ثبلثة 
 . 1عدد فردي و أشياء أخرى يمكن أن يغمط فييا و يعدل عن الحق والى ما ليس بحق"

مل وعن قياس واستدالل ففي ىذه دون تمك وىذه ىي التي من"شانيا أن تدرك بفكر و تأ
بفطر اإلنسان الذي يمتمس الوقوف عمى الحق اليقين في مطموباتو كميا إلى قوانين 

 2المنطق"

باإلضافة إلى أن ىذه " الصناعة تتناسب مع صناعة النحو ذلك إن نسبة صناعة 
اظ فكل ما يعطينا المنطق إلى العقل و المعقوالت كنسبة صناعة النحو إلى المسان و األلف

 3عمم النحو من القوانين في األلفاظ فان عمم المنطق يعطينا نظائره في المعقوالت"

وأيضا فان"القوانين المنطقية التي ىي آالت ينتجن بيا في المعقوالت ما ال يؤمن 
إن تكون العقل قد غمط فيو أو قطر في حقيقتو تشبو الموازين و المكاييل التي ىي آالت 

يا في كثير من األجسام ما ال يؤمن أن يكون الحس قد غمط فيو، أو قصر في ب يمتحن
إدراك تقديره وكالمساطر التي تمتحن بيا في الخطوط ما ال يؤمن إن يكون الحس قد غمط 
أو قصر في إدراك استقامتو،فيذه جممة عرض المنطق بين من غرضو غنائو وذلك 

حو عند غيرنا فيما يمتمس غيرنا نمتمس تصحيحو عند أنفسنا وفيما نمتمس تصحي
 .4تصحيحو عمدن

 

                                                           
 59الفارابي، كتاب االلفاظ المستعممة في المنطق، مصدر نفسو، ص 1

 .199، دط، ص2115محمود اليعقوبي، المختار من النصوص الفمسفية، دار الكتاب الحديث،2
 .199مرجع نفسو، ص3
 .199مرجع نفسو، ص4
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 الكالم عمى المنطق الفارابي: -2

حيث نجد الفارابي يقسم المنطق إلى قسمين ىما :" التصور و التصديق  وقد 
االستدالل و الرأي و التصور  ادخل في التصور طائفة األفكار و التعريفات وفي القصدية

ال يترجم فيو الصدق أو الكذب وكذلك األفكار التي طبعت في ذىن اإلنسان منذ البداية : 
مثل الضروري و الواقع الممكن وىذه األمور يمكن توجيو عقل اإلنسان إلييا ولكن ال 

فكار تنتج يمكن شرحيا لو،لما ىي عميو من الظيور و الجبلء بالتوفيق بين التصور و األ
اآلراء و اآلراء كذلك قد تكون صادقة أو كاذبة و ألجل الحصول عمى أساس لآلراء البد 

 1من الرجوع إلى عممية االستدالل و التصديق"

 األلفاظ المستعممة في المنطق: -أ

نجد إن المناطقة الثبلثة:أرسطو،ربويس الفارابي يتفقون عمى القول بوجود صنف 
ايرة لؤلسماء و األفعال صنف ال يمكن لعناصر أن تدل ما لم يتم من األلفاظ المفردة مغ

وعيو المفيوم الساكن في الكممة  أمر ة،تأليفيا مع غيرىا من األلفاظ ذات الداللة الكامم
  .2واضح في أذىان ىؤالء الثبلثة"

باإلضافة إلى ما وراء ىذا االتفاق حول الفكرة العامة لممفيوم تكمن اختبلفات غير 
يسيرة تمس أشخاص ما ينطبق عميو ذلك المفيوم فبل أرسطو و ال بويس حصصا اسما 
معينا لمكممات ، إذ ظمت الفكرة عامة جدا عند األول إن لم تكن في الواقع مجرد فكرة 

ال أحد يوجد ألفاظ متميزة بوظائف  –لكممات :كل جنينية ، إما استخمص من كون ا
منطقية معينة ضمن ألفاظ المغة التي عالجيا في" كتاب العبارة " فما ذلك إال بفعل الجيود 

 .3المتتابعة التي نذليا الشارح البلحقون"

 

                                                           
 .44، ص 1،2114دور المنطق العرب في تطوير المنطق المعاصر، دار توبال لمنشر ـط محمد مرسي، 1
 .44المرجع نفسو، ص 2
 .44المرجع نفسو،ص3
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  لقد كان اىتمام أرسطو في كتاب الشعر منصرفا أساسا لمحديث عن الروابط و الوصبلت
articles  باعتبارىا من أقسام المفظ أضف إلى ذلك إننا ال نجده في ىذا الكتاب واعيا بما

 يوجد(. -ال احد-ليذين النوعين من األلفاظ من عبلقات باأللفاظ المطروقة في العبارة)كل

كما أن عند"بويس فعمى الرغم من شعوره بالعبلقة القائمة بين كل من )كل و ال احد و 
لواسطات فانو مع ذلك لم يخص لمجميع اسما معموما يدل عمى يوجد( وبين الروابط و ا

ذلك الوعي، بل انو فوق ذلك ال يعترف ليذه األلفاظ بانتمائيا ألقسام العبارة ىو شان 
 1االسم و الفعل"

إال أن الفارابي " عمى خبلف ما عايناه اآلن نجد الفارابي ما غاب عن أسبقية: لقد 
لكل تمك األلفاظ، أضف إلى ذلك أنو  او االداة(اسما مخصوصا)ىو الحرف استعمل 

استبعد من تصنيفو لمحروف في كتاب األلفاظ فعل الكينونة تأذي اعتبره في العبارة "حرفا 
 . 2فان الرابطة الحممية عنده فعل وليس أداة أو حرفا" 

 فما ىي إذن ىذه الحروف وما ىي أقساميا ووظائفيا؟                         

ض الفارابي لمحروف:عر  -ب   

مع الفارابي نتوفر عمى اسم مخصوص وعمى فكرة واضحة ليذا النوع من العبلقات       
المغوية فاالسم ىو الحرف والمفيوم ىو تمك االدواتية التي ويمارسيا فمم يبقى أمام الرجل 

ولكي  إال المرور إلى غرض وتفصيل القول فييا باعتبارىا ألفاظيا)مستعممة في المنطق(،
يقوم بيذا العرض لم يجد أمامو كما يقوم األسماء النحوية اليونانية أما عند نحاة العربية 

العادة بأفراد اسم يخص كل صنف إذ يقول في ىذا الصدد:" الحروف ىي  فمم تجرى
أيضا أصناف كثيرة غير أن العادة لم تجرمن أصحاب عمم النحو العربي إلى زماننا ىذا 

  .3صنف منيا اسم يخصو فينبغي أن نستعمل في تحديد أصنافيا االسامي بان يفرد لكل
                                                           

 .44ص مرجع نفسو ،عاصر، محمد مرسي، دور المنطق العرب في تطوير المنطق الم1
 .45مرجع نفسو ،ص  2
 .46مرجع نفسو ،ص 3 
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التي نادت ألينا عن أىل العمم بالنحو من أىل المسان اليوناني فإنيم افردوا كل صنف 
 1 منيا باسم خاص)األلفاظ(".

ولقد لجا الفارابي إلى النحاة اليونانيين الستعمال اصطبلحاتيم فانو رغم ذلك ينبو 
إال وىو اندراج عممو ومجيوداتة في إطار مغاير  اليطار النحاة اليونان فيو ال  إلى أمرىم

يأخذ بغير لموجوه المنطقية لتمك الحروف وال يراعي إال وظائفيا المنطقية كما ىي عند 
أىل صناعة المنطق ،إذ يقول الفارابي "نحن قصدنا تعريف دالالت ىذه األلفاظ فإنما 

ييا ىذه األلفاظ عند أىل صناعة المنطق فقط من قبل انو ال نقصد لممعاني التي تدل عم
حاجة بنا إلى شيء من معاني ىذه األلفاظ سوى ما يستعممو منيا أصحاب ىذه الصناعة 

                                                                              2وحدىا"

فنجد ىذا انو سيكون من الخطأ الفادح إذن مؤاخذة الفارابي عمى خروجو أحيانا 
عن اصطبلحية النحاة في تصنيفو لؤللفاظ ألننا يجب أن تعمم كما يقول:"إن أصناف 
األلفاظ التي تشمل عمييا صناعة النحو قد يوجد منيا ما يستعممو الجميور عمى معنى 

ينو عمى معنى آخر"وعميو يصرح فيمسوفنا بكل ويستعمل أصحاب العموم ذلك المفظ بع
وعي : ال غير المعاني التي تدل عمييا تمك األلفاظ عند النحويين وعند أىل العمم بالمغة 

 3التي يتخاطب بيا الجميور إذ كنا لسنا نستعمميا بحسب دالالتيا عندىم"

وتم تصنيف الحروف عند الفارابي "تصنيف منطقي حسب المفيوم من عمم 
نطق ذلك الزمان رغم لجوئو الصطبلحات عمم النحو"،اذ نجد الفارابي في كتابو األلفاظ الم

المستعممة في المنطق يخصص خمسة عشرة صفحة لتعداد الحروف وقد جمعيا في 
 :خمسة أصناف كبرى وىي كالتالي

                                                           
 .44دور المنطق العربي في تطوير المنطق المعاصر، المرجع نفسو،ص محمد مرسي، 1
 .44المرجع نفسو، ص2
 .44المرجع نفسو، ص3
 .44المرجع نفسو، ص4
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ىنا يجمع الفارابي كل حرف معجم أو كل لفظ قام االسم متى  Pronomsالخوالف : -1
 .4بذلك االسم ، ويمثل مجموعة الضمائر سواء كانت متصمة اومنفصمة لم يصرح

وتحتيا يضع الفارابي مجموعات ثبلث:مجموعة الحروف   Articlesالموصبلت:-2 
التي تستعمل لمتعريف مثل األلف والبلم إلى جانب األسماء الموصولة مثل:الذي 

يا أييا...،ومجموعة ثالثة يقول الفارابي أنيا  ...،ومجموعة تضم حروف النداء مثل : يا،
الحروف التي تقترن باالسم فتدل عمى الحكم الواقع عمى المسمى ىو حكم واقع عمى 
جميع أجزاء المسمى وىو مثل قولنا كل منيا ما يدل انو حكم عمى شيء من أجزائو ال 

 .1كمو وىو قولنا فعض ما يقام مقامو "

تضم كل لفظ متى قرن اسم ما دل عمى إن المسمى بو  prépositions الوسطات : -3
منسوب إلى أجزاء وقد نسب إليو شيء أخر،ويعطي لو الفارابي أمثمة من حروف الجر 

 2في العربية،من،عمى،إلى...الخ 

الحواشي : في ىذا الصنف يعدد الفارابي ثبلثة عشر حرفا موزعا ليا حسب وظائفيا -4
 مى النحو التالي :الداللية عمى النحو الداللية ع

يدل عمى إن الشيء ثابت الوجود موثوق بصحتو وذلك مثل حرف ان  حرف الذي -1
 المشددة النون، ومثالو إن اهلل واحد أو أن العالم متناه

 ومنيا ما إذا اقترن بالشيء دل عمى انو قد نفى مثل ليس -2

 ومنيا ما يدل عمى اإلثبات مثل نعم. -3

 لشيء الذي قرن بيا مشكوك فيو مثل ليست شعري.ومنيا ما يدل عمى أن ا-4

                                                           
 .46محمد مرسي، دور المنطق العربي في تطوير المنطق المعاصر،المرجع نفسو، ص 1
. 46المرجع نفسو، ص2  
.47المرجع نفسو،ص3  
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ومنيا ما يدل عمى أن الشيء الذي قرن بيا قد حدس حدسا مثل كان، لعل،  -5
 .  3وعسى،...الخ

 ومنيا ما يدل عمى أن الشيء الذي قرن بيا مطموب مقداره مثل : كم . -6

 .1،مثل : متى ومنيا ما يدل عمى أن المطموب بيا زمان وجود الشيء الذي قرن بيا -7

 ومنيا ما يدل عمى أن المطموب بيا مكان وجود الشيء الذي قرن بيا مثل : أين. -8

ومنيا مل يدل عمى إن المطموب ىو معرفة وجود الشيء الذي قرن بيا دون التفاوت  -9
 إلى زمانو أو مكانو ، مثل : ىل.

ومنيا ما اقترن بالشيء كانت إفادتو إن المطموب من الشيء ىو تصور ذاتو فقط  -11
  دون التفاوت لمعرفة وجوده أو مقداره أو زمانو أو مكانو مثل ما ىو .

ومنيا ما إذ اقترن بالشيء دل عمى إن المطموب ىو معرفة صيغتو وىيئتو والحرف  -11
 .2الذي يطمب معرفة الصيغة ىو حرف كيف 

منيا الحروف التي تطمب تمييز الشيء عن غيره آو طمب ما يميز بو الشيء عن و  -12
 غيب مثل : أي و أينما.

وأخيرا نجد ضمن الحروف التي متى قرنت بالشيء دلت عمى أن المطموب ىو  -13
 3معرفة سببو مثل لم وما بال وما شان...الخ"

: وآخر األصناف صنف الروابط التي بعدد فييا الفارابي  conjonctions" و الروابط 
ثمان مجموعات فرعية يعتمد في تعريفيا عمى الوظائف الداللية التي تقوم بيا في ربط 

  4الكبلم ببعضو " 
                                                           

 
 .47دور المنطق العربي في تطوير المنطق المعاصر، المرجع نفسو،ص محمد مرسي،1
 .47المرجع نفسو، ص2
 .47المرجع نفسو، ص3
 .47المرجع نفسو، ص4
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فيناك تمك التي متى قرنت بألفاظ كثيرة دلت عمى أن معاني تمك األلفاظ قد حكم  -1
 صو مثل: إما.عمى حكم عمى كل واحد منيا بحكم يخ

ومنيا ما إذا قرن بالشيء الذي يوثق بعد بوجوده، فتدل عمى أن شيئا ما سيكون تاليا  -2
لو يمتزم، مثل إذ كان... وكمما كان ومتى كان...وما أشبيو وقد افرد الفارابي ليذه الفئة 
اسما مخصوصا ىو : الرباط المضمن أو الشريطة الن األول قد تضمن لحرق الثاني بو 

1 

ومنيا أيضا مضمنات)أو شرائط( لكنيا بدل أن تقترن بما لم يوثق بعد بوجوده  تقترن  -3 
بما ثبت لو الوجود وصح فتدل عمى أن تاليا ما الزم لو،مثل لما ، إذا ... في قولنا : لما 

 2جاء الصيف اشتد الحر وقد سمى الفارابي ىذه جرما 

ن حكم تسمى استثناءا أو حروف ومنيا كذلك تمك التي إذا قرنت بالشيء أخرجتو ع
 االستثناء

ومنيا حروف المباعدة التي متى ترنمت بأشياء دلت عمى معانييا متباعدة لذا سمية  -4
برباط االنفصال أو الرباط المنفصل ألنو كما يقول يدل عمى األول المرتبط بو قد تضمن 

 .االنفصال عن ما يتموه

 3بيا لشيء سبقو مثل كي  و البلم ومنيا الحروف الدالة عمى أن المقرون  -6

 ومنيا تمك التي تدل عمى إن المقرون بيا سبب أما مما سبقو في المفظ أو تبله. -7

و أخيرا نجد الفئة التي تضم الحروف الدالة عمى أن المقرون بيا الزم عن الشيء ما  -8
 4سابق موثوق بو مثل قولنا : فإذن وما يقوم مقاميا 

                                                           
 .48محمد مرسي، دور المنطق العربي في تطوير المنطق المعاصر، المرجع نفسو،ص1
 .48المرجع نفسو، ص2
 .49المرجع نفسو، ص3
 .49المرجع نفسو، ص4
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 :يــالفارابرض ــــة لعـــة تأويميــمحاول -3

إذ نجد الفارابي" يأخذ بعين االعتبار بعض اإلشارات و التفسيرات يقدميا الفارابي 
في نصو لما عصي عمينا كسف بعض المبادئ الموجية في التصنيف مبادئ غير بعيدة 

وىذه الحروف  عن روح المنطق المييمن وقتيا ومن بين تمك الموجيات نجد مثبل قولو)
 1 منيا ما قدم يقرن باألسماء ومنيا ما قد يقرن بالمركب منيما(

إذ يذىب الفارابي إلى أن " ظاىرة ىذا النص ال لبس فيو إذ يفيد أن الفارابي ربما 
يتبنى قسمة ثبلثية لمحروف : حروف تصاحب األسماء وأخرى تصاحب الكمم) األفعال( 

ير أن ىذا المنحى في الفيم ال يمبث أن يصطدم وثالثة تصاحب المركب من األقوال غ
بالصعوبة التالية : فالفارابي لم يتطرق قطعا في تعديده الذي عرضناه لفئة من الحروف 
عرفيا او عرضيا باعتبارىا مقرونة بالكمم) األفعال( ال ننكر أن في أمثمة عمى الضمائر 

نحويا صرفا الن الضمير  المتصمة جاءت الحروف مقترنة باألفعال لكن االقتران يظل
 2يأتي عند الفارابي لمحمول محل االسم رغم ظيوره مرتبطا بالفعل "

باعتبار إن الفارابي رجل منطق " فانو ال ييتم باألساس ال بصق من التركيب المفظي 
الصنف الذي سيطمق عميو اسم القضية إذ تتركب من حدين سواء كان ىذا الجدان من 

دىما من صنف األسماء و اآلخر من صنف الكمم ، فيذا ال صنف األسماء أو كان اح
يغير في القضية شيئا فما ييم الفارابي كما قال ىو القضية و أجزاءىا ال طبيعة تمك 

 3األجزاء"

اآلن من ىذا المنطمق" تأتي الحروف لمقيام بوظائف منطقية أما لمصاحبة ىذا الجزء أو 
ككل تحت إذن تضع اليد عمى احد المبادئ ذاك من أجزاء القضية أو لمصاحبة القضية 

                                                           
 .51محمد مرسي، دور المنطق العربي في تطوير المنطق المعاصر ،المرجع نفسو،ص 1
 .51المرجع نفسو،ص2
 .51المرجع نفسو،ص3
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الكامنة وراء تصنيف الفارابي لمحروف وتبعا ليذا المبدأ نجد أن الخوالف و المواصبلت و 
  الوسطات

يمكن إن تشكل مجتمعة صنفا واحدا لقياميا دوما بوظيفة داللية داخل التركيب الخبري 
1األدوات المطوية في القضية" الواحد فمنضع ليا اسما عربيا موقتا ىو:

1 

وقبل أن تقوم بتعين اسم مخصوص تمك األدوات المصاحبة لمقضية ككل ال ألجزائيا     
فاألولى تتكون من  عمينا أن نتذكر إن القضية عند الفارابي نوعان: حممية و شرطية،

موضوع ومحمول أما الثانية فقضية مركبة من حممتين ارتبطتا بأداة شرط يسمح لنا ىذا 
التمييز بين النوعين من القضايا بإقامة مجموعتين من األدوات أو الحروف المصاحبة 
لمقضايا مأخوذة في جممتيا: مجموعة منيا ما يكون محموليا القضية الواحدة الحممية 

  2كانت

أو شرطية ويكون معمول المجموعة الثانية أكثر من قضية واحدة لمحصول عمى قضية 
مركبة أو شرطية بمغة الفارابي دعنا نضع لمعنف األول منيا اسم األدوات الواحدة أو 
حروف الحاشية بينما نضع لمصنف الثاني اسم األدوات االثنانية أو البينية لدخوليا بين 

 3شرطيةالقضايا بالتركيب قضايا 

 المنطق: -أ

ومما الشك فيو إن الفارابي قد فيم منطق أرسطو فيما دقيقا فشرح غامضة و كشف 
أسراره و قرب متناولو حتى ليقول الكثيرون إن ذلك كان ىو السبب في تمقيبو بالمعمم 

 4الثاني بعد أرسطو

                                                           
 53،ص1949، القاىرة،2أبو نصر الفارابي، إحصاء العموم، تج عثمان أمين،دار مكتبية أنجمو المصرية،ط1
، عويدات 1الموسوعة الفمسفية الشاممة من الفمسفة اليونانية إلى الفمسفة اإلسبلمية،م محمد عبد الرحمان مرحبا،2

 .388،ص2117لمطباعة و النشر،دط،بيروت لبنان،
 .54ابو نصر الفارابي ، إحصاء العموم، المصدر نفسو، ص 3
 .54المرجع نفسو،ص4
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بالعممة ويحدد الفارابي الغاية في المنطق فيقول في إحصاء العموم انو صناعة" تعطي 
ونحو الحق في  القوانين التي شانيا أن تقوم العقل وتسدد اإلنسان نحو طريق الصواب

يمكن أن يغمط فيو من المعقوالت و القوانين التي تحفظو من الخطأ و الزلل و  
الغمط من المعقوالت و القوانين التي يمتحن بيا في المعقوالت ما ليس يؤمن أن يكون قد 

 1غمط فيو غالط"

وال يفوت الفارابي أن يعقد مقارنة بين المنطق و النحو فيقول " أن نسبة صناعة 
المنطق إلى العقل المعقوالت كنسبة صناعة النحو إلى المسان و األلفاظ فكل ما يعطينا 
نما  عمم النحو من القوانين في األلفاظ فان عمم المنطق يعطينا نظائرىا في المعقوالت " وا 

م الفصيح األب إتباع قواعد النحو فكذلك ال يستقيم التفكير السديد أمو ال يستقيم الكبل
 2األب إتباع قواعد المنطق و السير عمى مناىجو 

المنطق تشرح باأللفاظ ، وكان الخطأ في الفيم كثيرا ما ينجم عن خبلف  إن أحكام
بد من العمم في تحديد معاني األلفاظ و إزاء ىذا االرتباط الوثيق بين المغة و الفكر الن ال

ذن  بمعاني األلفاظ عمما دقيقا ثابتا في كل تفكير منطقي سديد أو حكم صائب وا 
فموضوعات المنطق في نظر الفارابي إنما " ىي المعقوالت من حيث تدل عمييا األلفاظ و 

وبيذه المعقوالت نصحح الرأي عند أنفسنا  3األلفاظ من حيث ىي دالة عمى المعقوالت"
يمكن أن نصحح أي رأي اتفق بأي معقوالت اتفقت ، بل تضطر إلى  وعند غيرنا و ال

قوانين تحوطنا إلى المعقوالت وفي العبارة عنيا وتحرسنا من الغمط فييا والمنطق ىو الذي 
 .3يعطينا ىذه القوانين

 

                                                           
 .54ابو نصر الفارابي ، إحصاء العموم، المصدر نفسو، ص 1
 .54ع نفسو،صالمرج2
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ولكن إذا كان المنطق يشبو النحو بما يعطي من قوانين األلفاظ من حيث ىي ألفاظ من 
ى المعاني، فان يفارقو في أن عمم النحو إنما يعطي القوانين تخص حيث دالالتيا عم

ألفاظ امة ما ويضع قواعد لكل لغة عمى حدة عمى حين إن عمم المنطق إنما يعطي 
قوانين ال تخص ألفاظ امة ما بل تعم ألفاظ جميع األمم فيو يعني باأللفاظ ال من حيث 

لعقل اإلنساني بأسرة في كل زمان ىي ألفاظ بل من حيث ىي قوالب لممعاني ويخاطب ا
 .1 ومكان و في كل المغة من المغات فالنحو خاصة و المنطق عامة

القضية عند الفارابي ىي العبارة أو الجممة التي إذ أسمعناىا قمنا لصاحبيا انو صادق أو 
 :كاذب  وعناصرىا ىي الموضوع المحمول و الرابطة مثل : العمم يكون مفيد

 العمم.الموضوع ىو  -

 رابطة ىي يكون. -

 محمول ىي مفيد. -

والقياس : قول المؤلف من قضيتين )تسميان مقدمتين صغرى و كبرى( إذا سممنا بيما لزم 
  2عنيما لذاتيما قضية ثالثة تسمى النتيجة 

 :مقدمة كبرى. كل إنسان فان

 سقراط إنسان : مقدمة صغرى.

 سقراط فان:نتيجة.

توصل بيا من المعموم إلى المجيول فيو قياس المؤلف والبرىان ىو عممية عقمية ي
من المقدمات واجب قبوليا أي أن غايتو إثبات بعض األحكام بواسطة أحكام أخرى 
لمحصول  عمى معرفة عقمية جديدة ثابتة و الوصول إلى قوانين عمم اضطراري يمكن 

 تطبيقو في جميع
                                                           

 .391محمد عبد الرحمان مرحبا، الموسوعة الفمسفية الشاممة، نفس المرجع،ص1
 391نفس المرجع، ص  2
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المعارف ومبحث البرىان ىو عند الفارابي المنطق عمى الحقيقة وما سوى ذلك من بحوث 
في المنطق من حدود و قضايا و اقيسة ليس إال مقدمات و توطئة ليذا البرىان كما إن 
األجزاء التي تتموه ليست إال تطبيقا لو ىو تحرزا مما يخشى أن بغمط فيو و أىم مقاصد 

نين عمم اضطراري يمكن تطبيقو في جميع المعارف كما تقدم و البرىان الوصول إلى قوا
قانون التناقض ىو أعمي قوانين عند الفارابي إذ بو يجير لمعقل صدق القضية وضرورتيا 

 .1مع الكذب نقيضيا أو استحالتيا في الوقت واحد

ىذا ىو باإليجاز منطق الفارابي وىو نفسو منطق أرسطو أيضا فميس فيو جدة وال 
نما فيو شرح و تكرار لقد فيم الفارابي منطق أرسطو ورتبو وأوضحو والتزمو في  استنكار وا 
تفكيره وعرض أكثر أرائو حتى عد أمير المنطق ومع ذلك فيو ليخرج من دائرة أستاذه 

 .2أو يضيرهذلك يعيب الفارابي وليس في 

فأرسطو لم يترك زيادة لمستزيد في عمم المنطق من شانيا إن تمبي أكثر من  
حاجات العقل وضرورات التفكير قبل عصر النيضة في أوروبا فمقد أو في عمى الغاية 
في تمبية ىذه الحاجات بحيث إن اإلنسانية كميا في الشرق وفي الغرب ظمت تعتبر منطق 

تعيش عميو دون إضافة شيء جديد ىذا باستثناء لمحات أرسطو حتى عصر النيضة و 
خاطفة راودت بعض األذىان كما سترى عند ابن سينا غايتيا إصبلح منطق أرسطو غير 
إنيا كانت صرخة في واد ألنيا كانت سابقة ألوانيا فضبل عن إن العقول كانت مشبعة 

ن ومكان ال مسالة بمنطق أرسطو الذي كان ينسب إلى العصمة المسالة إذن مسالة زما
 .3محالأو  في العقل إجداب

 

 
                                                           

 .391محمد عبد الرحمان مرحبا، الموسوعة الفمسفية الشاممة، نفس المرجع،ص1
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اللغة عند الفارابي                                                        الفصل الثالث                
 

107 
 

 القضايا الحممية:  -ب 

إن القضية الحممية" إنما تكون واحدة إذا كان محموليا واحد بالمعنى باالسم 
معاني  وموضوعاىا واحد أيضا في المعنى ال في االسم وتكون كثيرة إن تكون محموالتيا

ما أن يكون كميا ونجد  كبيرة أو موضوعاتيا معاني كثيرة و المعنى الواحد إما أن يكون وا 
أن المعنى الكمي يكون واحدا أما بان يكون غير منقسم في القول بان تدل عميو لفظو 
مفردة و إما بان يكون مركبا من معاني قيد بعضيا البعض تدل عمييا ألفاظ مركبة تركيب 

  1التقييد يجعل جممتيا معنى واحدا "تقييد فان 

كقولنا زيد كاتب مجيد زيد إنسان ابيض الثبلثة عدد فرد أن العدد الزوج ينقسم 
بقسمين متساوين و المعاني التي تقيد بعضيا ببعض ضربان:ضرب يكون بعضو لبعض 
 بالذات بان يكون في طباع إحداىما أو كمييما أو يقيد احدىما باألخر"كقولنا الكاتب
األبيض و الطبيب البناء فان البياض ليس لمكاتب من جية ما ىو عدد وكذلك الناطق 
لمحي و المستقيم لمخط وضرب يكون بعضو لبعض بالعرض كقولنا الكاتب األبيض و 
الطبيب البناء فان البناء فان البياض ليس لمكاتب من جية كتابتو وال البناية لمطبيب من 

وأخرى ان يكون واحدا من المقيدات ما كان بعضو لبعض  جية طبو بل اتفق ذلك اتفاقا
والذي بعضو لبعض بالعرض فيو دون االول في ان يكون واحدا وأي ىذين   2بالذات"

 الضربين كان محمول القضية كان محموال واحدا وكذلك ان كان موضوعا ليا.

 القضايا الشرطية: -ج

ان القضية الشرطية تكون واحدة اذا كانت من جممتين كل واحدة منيا جممة  
ذا بدل ترتيب اجزاء القضية في القول فقدم الموضوع  واحدة و ربطتا بشريطة واحدة  وا 

                                                           
 .146،ص1985الفارابي، المنطق عند الفارابي، تح و تق و تع رفيق العجم، دار المشرق،ذط، بيروت، ابي نصر 1
 .146المصدر نفسو، ص 2
 .146المصدر نفسو، ص 3
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المحمول وأخر الموضوع بعد ان يبقى الموضوع موضوعا و  اقدم وأخر المحمول او
   .3المحمول محموال

ر األولى و ال أيضا يكون ذلك عكسيا مثل قولنا زيد قام زيد بل تتغير القضية فتصير غي
العكس و القمب أن يصير الموضوع محموال و المحمول موضوعا فان قولنا زيد قائم وقائم 

 1زيد ليس بقمب و ال عكس بل القمب و العكس أن يقول زيد قائم و القائم زيد"

 القضايا ذوات األسماء المحصمة و غير المحصمة: -د

إن األسماء المحصمة ليست تدل عمى السمب بل إنما تدل عمى أصناف العدم 
كقولنا زيد ال عالم فان يدل عميو قولنا زيد جاىل وىذا بين في األلسنة التي تستعمل فييا 
األسماء غير المحصمة فأي عدم كان لو اسم محصل فقرن باسم ممكتو حرف ال فجعل 

لك العدم في الداللة كقولنا ال بصير فانو كقولنا منو غير المحصل صارت قوتو قوة اسم ذ
  2اعمي وأي عدم لم يكن لو اسم جعل اسمو االسم غير المحصل المعمول من اسم ممكتو

و القضية التي محموليا اسم غير محصل قضية موجبة وليس سالبة و الفرق بينيا وبين 
عمى رفع الشيء السمب إن السمب ىو اعم صدقا من غير المحصل الن السمب تشتمل 

عما شانو أن يوجد فيو و االسم غير محصل ىو رفع الشيء عما شانو أن يوجد فيو فان 
قولنا ال عالم مثل قولنا جاىل فانو ليس يقال في الحائط و عمى اإلنسان الجاىل فميس 
يقال فيو انو ال عالم و إذا كان أيضا ال يصدق الجاىل عمى اإلنسان في كل أوقاتو وذلك 

يكون طفبل لو يصدق عميو أيضا في ذلك الوقت انو ال عالم وقد جرت العادة في  حين ما
األلسنة التي تستعمل فييا في القضايا  الوجودية التي محموالتيا أسماء الكمم الوجودية 

 . 3السمب مصرحا بيا أن يوضح حرف

 
                                                           

 .148أبو  نصر الفارابي، المنطق عند الفارابي، المصدر نفسو، ص 1
 .148المصدر نفسو ، ص 2
 .148المصدر نفسو، ص 3
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نسان في الشخصية و الميممة مع الكمم الوجودية كقولنا زيد ليس يوجد عالما و اإل 
ذا كانت سالبة ذات سور وضع حرف السمب مع السور  ال مع السور  ليس يوجد عالما وا 
ال مع الكممة الوجودية كقولنا ليس كل إنسان يوجد ابيض وعبلمة السوالب في تمك 
ما  األلسنة أن يكون حرف السمب فييا ليس فيو سور أصبل وال جية مع الكمم الوجودية وا 

 .1في ذوات األسوار

السوار فإذا لم يكن حرف السمب مع الوجودية فيما ليس فييا سور و لواجية و فمع 
ال مع سور أو الجية فيما ليا سور أو جية كانت القضية حينئذ عدىم موجبة كان 
محموليا اسما محصبل أو اسما غير محصل وكل قضية كان محموليا اسما محصبل داال 

سما غير محصل سميت قضية معدولة عمة عدم سميت قضية عدمية وان كان محموليا ا
 .2سالب كانت ىذه كميا موجبة

 عالقة المغة بالمنطق عند الفارابي: -4 

إذ يعد أول من إدراك العبلقة بين ىذين العممين في  نجده في كتابو"إحصاء العموم"
الفكر العربي القديم حيث أدرك المتشابو في النحو مع ما يوجد في المنطق من القوانين 
فيقول :" وصناعة المنطق تتناسب صناعة : ذلك إن نسبة صناعة المنطق إلى العقل و 

ما يعطينا عمم النحو من  المعقوالت كنسبة صناعة النحو إلى المسان و األلفاظ فكل
القوانين في األلفاظ فان عمم المنطق يعطينا نظائرىا في المعقوالت و الفارابي ىنا ينبينا 
إلى "عمم المسان" الذي حوى كثيرا من القوانين المنطقية في لسانياتيم فمن األمثمة التي 

 3توضح ذلك وجود اسم "العمم" في المغة يقابمو "الجمل" في المنطق"

 

                                                           
دليل محمد أبو زيان وآخرون، المغة و المعنى مقاربات عمى فمسفة المغة،اعداد ونقد مخموف سيد احمد ، دار العربية  1

  57،ص2111،الجزائر،1لمعموم الناشرون،ط
 .57مرجع نفسو،ص 2
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وبين صفة الجممة االسمية وصورة القضية الحممية الترادف و اليوية وبين النفي و 
التناقض بين الشرط في المغة و التضمن في المنطق الذي يقوم عمى أن تأتي القضية 
الشرطية يعتمد عمى مقدميا في نفس المعنى يقول التوحيدي في المقايسات " إال ترى أن 

 1 ل و النحوي يقول يحترف وىو ينفعل "المنطقي يقول يتحرف وىو ينفع

الن في نظر المنطقي في ما حبله كل منيما وواضح انو فصل بينيما فصبل تاما 
حيث إن وظيفة المنطق عقمية ووظيفة المفظ نحوية إال انو لم يستمر في فصميما بل رجع 

نطق تحقيق إلى الربط بينيما ربطا عقميا دقيقا فيقول"النحو تحقيق لممعنى بالمفظ و الم
 2المعنى بالعقل "

فكبلىما يحقق المعنى و لكن كل واحد منيما بطريقتو فعندما كان المجال النحو  
و يرى  ىو المفظ فيو يحاول تحقيق المعنى بو أما المنطق فيحاول تحقيق المعنى بالعقل

و  التوحيدي يعود ويصر العممين معا قائبل: " و النحو يدخل المنطق ولكنو مزين لو أدق
 أقوى ألنو سيقوم بالتحقيق أي بإثباتو جوىريا و لكن النحو سيقوم بتزيين المنطق من

والنحو شكمي حسب ما يقصده التوحيدي  الظاىر وىذا ال ييتم كثيرا الن المنطق ممتوي،
وقد أكد ذلك في احتياج كل منيما من حيث المقدار فيقول:"ما يستعار لمنحو من المنطق 

 .3حتى يقوم أكثر ما يستعار لممنطق من النحو حتى يصح و يستحكم"

فالمغة حسب رأيو محتاجة دائما إلى المنطق عمى أن يكون عقمية لكن ال يعني 
ق ال يحتاج إلى المغة فيذا ىو أيضا يحتاج إلييا لكي يكون معبرا بطريقة ذلك أن المنط

 صحيحة عن المعنى فكبلىما إذ محتاج لؤلخر.
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 تحديد األلفاظ إلدراك العالقة بين المنطق و المغة: -5

قبل أن  ىنا الفارابي يبن أن األلفاظ التي تدرك العبلقة بين المغة و المنطق "
نتناول عبلقة المغة بالمنطق عند الفارابي واثر المنطق و الفمسفة  في عموم المغة نرى انو 
من الضروري تحديد و تعريف تمك المصطمحات عند عمماء المغة وعند الفارابي وغيره من 
الفبلسفة إذ  ىذا التعريف سوف يمقي الضوء عمى مضمون كل حد منيما فيكون من 

راك ما بينيما من اتصال وعبلقة وكيف كانت المغويين و الفبلسفة ليذه السيل عمينا إد
 1العبلقة"

 تحديد ألفاظ المغة العربية و المنطق: -أوال 

إذ نجد أن المغة " من األسماء الناقصة واصميا "لغوة" بغم البلم وسكون الغين من 
نيا من" لغوت " أي لغوا تكمم قال ابن جني أما تعريفيا ومعرفة حروفيا فأ -يمغو –لغا 

تكممت وأساسيا "لغوة " ومن معاني " المغو و النطق و المغا " الصوت ولغوى الطير أي 
أصواتيا أما الفارابي عرفيا بقولو عمم األلفاظ الدالة عند كل امة عمى القوانين تمك األلفاظ 

 2وأراد ابن خمدون في تعريف ليا بأنيا بيان الموضوعات المغوية"

ي ناتجة عن تركمات ألفكار ترتب العالم عمى نحو يتبلءم مع مقوالت فان المغة ى
ال يأتي نسخة  -لغوى –الذىن و الوجدان المتجسدين في المسان فكل تحقيق فكري 

مباشرة عن واقع معين وفي ىذا النظام تمعب األلفاظ و األسماء ودورىا في تصنيف 
 3المزايا"األشياء و ترتيب الكائنات فاألسماء و النعوت تبرز 

أما لفظ المنطق فيو يعني" كل ما يصوت بو من فرد و المؤلف وغيره وقد قالت 
العرب نطقت الحمامة والذي عمم سميمان عميو السبلم من منطق الطير ىو ما يفيم 
بعض من مقاصد و أعراضو و يشير الفارابي من خبلل ىذا التعريف إلى حقيقة المنطق 

                                                           
 .185زينب عفيفي،فمسفة المغة عند الفارابي، مرجع سبق ذكره،ص 1
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ذا كان النحو يطمق من النطق أكثر مصطمحو باشتقاق  من المباحث  المعرفية األخرى وا 
مصطمح " المنطق" ويحصره في جانب ضيق في تحميمو لمغة التداول فانو  4"عمى نفسو

يطمق ىذا المصطمح عمى المبحث األكثر شمولية من النحو الذي يعالج المغة من جميع 
  الزوايا"

كما أن الفارابي يطرح من خبلل كتاباتو المنطقية مفيوم المنطق انو نوع من أنواع 
القواعد العامة التي تزودنا باألدوات األساسية التي ينبغي إن يتبعيا المشتغل في الحقل 
الفمسفي ليضمن التفكير بطرقة صائبة في قواعد أي لغة من المغات بينما تنحصر ميمة 

زويدنا بالقواعد التي تتبع تداول لغة وثقافة معينة بناء عمى ان النحو من جانب آخر بت
ذلك فان المنطق و النحو يختمف احدىما عن األخر في قواعد و األسس التي يقوم عمييا  

 1كواحد منيما الن كل واحد لو موضوعو الخاص بو وحقمو المنسب"

مة لمغة ينبغي أن ولقد كان الفارابي األول ىو تأسيس المنطق كدراسة فمسفية مستق
يتم وتكمل بدال من أن تعارض مع عمم النحو التقميدي ولكن بالرغم من ذلك فان المنطق 

 . 2خراآلو النحو يظبلن عممين مستقمين أجدىما عن 

 ثانيا:ما بين المنطق و المغة عند الفارابي :   

باإلضافة إلى أن الفارابي قد أشار إلى أن المنطق"ىو أول شيء يشرع فيو بطرق 
صناعي و يشير إلى ضرورة الشروع بإحضار أصناف األلفاظ الدالة عمى أصناف 
المعاني المعقولة بل انو يشير إلى مدى اعتماد المنطق عمة عمم العربية مما يكن أن 

اعة النحو التي تشمل عميو ىذه الصناعة إذا استفاد بو من المغة فيقول " لما كانت صن
اتفق الم يكن ألىل ذلك المسان صناعة تعد فييا أصناف األلفاظ التي في لغتيم فذلك 

                                                           
 .185زينب عفيفي،فمسفة المغة عند الفارابي، مرجع سبق ذكره،ص 1
 .185المرجع نفسو،ص2
  الثمرة المعرفية في بعض الدراسات الفارابية ،حققو وقدم وعمق عميو د.عماد نبيل، دار الفارابي  أبو نصر الفارابي،3 
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يتبين ما عمل من قدم في مدخل إلى المنطق أشياء ىي من عمم النحو واخذ منو مقدار 
 3الكفاية"

المنطق فمسفة المغة  تناول الفارابي في كتابو موضوعات منيا عمى سبيل المثال
حيث كان اىتمامو بطبيعة العبلقة بين المغة و المنطق فالحقيقة التاريخية التي كانت 
تؤشر إلى الوصول الفمسفة إلى العالم العربي اإلسبلمي من مصدر ولغة وثقافة مختمفة 
 ىي المغة اليونانية القديمة أفرزت أمرا صعبا رافق ىؤالء الميتمين بشان فمسفة آنذاك

 1األمر ىو بحاجة إلى استحداث جياز مفيومي فمسفي جديد في المغة العربية

باإلضافة الى ذلك فان حالة التركيز عمة جانب المغوي في المنطق األرسطي  
أفرزت العديد من النقاشات بين النحويين و الميتمين بقواعد المغة العربية و الذين كانوا 

بقواعد المنطق اليوناني و اإلضرار بيا إال أن  يحسنوا استبدال قواعد المغة العربية
الكتابات الفارابية المنطقية و المغوية تمثل واحد من أكثر الجيود تنظيميا لمتوفيق بين 

 2المنافسة لدراسة المغة 

الذي طبقوه  إن يحرر المغة من منيج الفقياء التقميدي استطاع نستنتج ان الفارابي 
كانت المدخل األساسي لتصحيح مسار الفكر فقد حاول دراستيا  ،التيعمى فمسفة المغة 

وصف  لمعرفة ماىيتيا وقواعدىا و قضاياىا بل كيفية نشأتيا و تكوينيا ليوضح لنا أن
تمثمت لغة "الفارابي " الفمسفية ونظرياتو في ألفاظيا و تراكيبيا نموذجا ، المغة وما تحتويو

اني و تراكيب وقواعد تعكس فنونا وعموما دخيمة لخط تعقيد لغة متفتحة عمى مفاىيم و مع
بتمك األصمية وفي كتابو" الحروف" تتجمى في تفاعل الفكر بالمغة و التقاء الدخيل 

 نفرق بين لغة العرب ما قبل الفمسفة و لغتيم بعدىا يا ومع الفارابي أصبحنا باألصيل من

                                                           
  92،صمصدر نفسو  أبو نصر الفارابي، الثمرة المعرفية في بعض الدراسات الفارابية1
  92،صمصدر نفسو  2
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تخدما في ذلك التجريد و الظواىر لغوية إلى وصف أصواتيا و دالالتيا و تراكيبيا مس
  . يلالتعميم و التقم

لمغة ينبغي أن عن اكان الفارابي األول ىو تأسيس المنطق كدراسة فمسفية مستقمة  و    
يتم وتكمل بدال من أن تعارض مع عمم النحو التقميدي ولكن بالرغم من ذلك فان المنطق 

 .حو يظبلن عممين مستقمين و الن



 

 
 

  اتمـــــــــــــــة :ـــخ

في األخير نتوصل الى أن المغة كانت محل اىتمام منذ الفمسفة اليونانية وصوال الى        

وحاول دراستيا  بالمغةونجد الفارابي واحد من الفالسفة المسممين الذين اىتموا  اإلسالميةالفمسفة 

فحاول التقريب بين المغة و المنطق متجاوزا تيار العصر بتبعاتو المثقمة بسمطة  عميقةال

كان لو دوره المشيود في لمسيادة  البرىانأمال بناء نسق معرفي يعتمد عمى العقل و  الموروث

سفة العرب و المعين الذي استقى منو أكثر فالفكر العقالنية و تأسيس فمسفة لغوية كانت 

 و مبادئيم و قضاياىم حيث نستنتج من ىذه الدراسة أىم النتائج:  لغوييو

أن الفارابي يؤكد أن دراسة المغة وعموم المسان تعد ضرورية لفيم الفمسفة و المنطق وأن       

ويمكننا تجنب ما بيا من غموض وقصور بتحديد  الحة لمتعبير عن أفكارنا وحياتناالعادية ص

معنى ما نستخدم من كممات وعبارات ومصطمحات، ويعتبر الفارابي أنو أول من اكتشف من 

ومن  االختالفبين المناطقة العرب القدامى ما بين النحو و المنطق من عالقات تبدو في أوجو 

ومن  المنطقين قواعد النحو وقوانين أوجو الشبو بينيما ذلك التناظر و التناسب و االتساق ب

 ىا عمى لسان العرب فكل لغة نحوىاأوجو االختالف بينيما خصوصية قوانين النحو واقتصار 

مية قوانين المنطق المشتركة بين عقول الناس جميعا وقد أكد العالقة بين النحو والمنطق وعمو 

 رغم ذلك االختالف.

 د



 

 
 

 أنيا إلىفتوصل  أصل المغة العامة و العربية خاصةفي أن الفارابي بحث  إلىفتوصمنا         

 والواضح أنو بقولو بأن أن المعاني فطرية إلىم أنو أثار رغوأنيا مواضعة و اصطالح  إنسانية

ومن  ربط بين الجانب االجتماعي و الجانب المغوي من جية ، ألنوالمغة مواضعة و اصطالح 

بمعاني  اإلحاطةأن  إلىجية الجانب الطبيعي و المغوي من جية أخرى ، كما نجد أنو أشار 

يستخدم تمك  الكممات كما ترد في المغة العربية وسيمة لتوضيح المصطمح الفمسفي الذي

 الكممات.

مى أنيا عبين العمم و االسم العام و الفعل  ميزواكان عمى المغويين قد  إذايؤكد الفارابي أنو    

وفقا لممنطق فرأى أن  آخرومنيم الفارابي قد وضعوا تقسيما  المناطقة،أنواع من ألمفردات فان 

و الصفات واألفعال يمكن وضعيا في مقولة واحدة ىي مقولة المحمول الذي العامة  أألسماء

ديد بين اسم العمم فيذه كميا صور لمقضية الحممية فيو يؤكد عمى التقارب الش إلى إسنادهيمكن 

نحو المغة و منطق الفمسفة و في ذلك ما يحدد المغة و ينقييا و يبعدىا عن األلفاظ و الحدود 

   ة . ـــالمبيم

 

 

  

 ه
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الييئة  مر عمي سامي النشار، حسن ظاظا، محاورة جورجياس، تر محمد ،أفالطون -
 .4971العامة لمتأليف و النشر دط، المصرية
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أفالطون ، محاورة كراتيميوس ، في فمسفة المغة ، تر عزمي طو السيد أحمد، المممكة _ 
.حمد، المغة و المعنى مقاربات في الفمسفة 35، ص4995األردنية الياشمية، دط ، عمان، 

 . م2141ه   4434ئر،،الجزا4اشرون ،طالمغة، الدار العربية لمعموم الن
 .4994خ الفمسفة اليونانية، لبنان،، نقال عن ماجدة فخري، تاريالطبيعة بعد ما أرسطو،_ 
 و عالء أرسطو طاليس، كتاب النفس، دراسات في الفمسفة اليونانية، محمد فتحي عبد اهلل_ 

  .المتعال، دط، الطنطا،دس
 
 المراجع: -2

الفمسفة و الفالسفة في المشرق اال سالمي ،دار الوفاء لدنيا الطباعة  ابراىيم محمد تركي،_ 
 .نقال عن، مسعود عبد القادر الطاىر، المعرفة و السياسة ،4ط،2117و النشر،

 .4971، دط، القاىرة، 4براىيم مدكور ، الفمسفة اإلسالمية و النيضة األوروبية،ج_ ا

 .4983دار العروبة، الكويت  احمد مختار عمر الخيام، عمم الداللة،مكتبة_ 
 .4965تبة أنجمو المصرية، القاىرة،، مك3إبراىيم أنيس، في الميجات العربية،ط_ 
 .4971عالمية،القاىرة،دار المعارف،، المغة بين القومية و الأنيس إبراىيم_ 
، دار المعرفة الجامعة،  ، فمسفة المغة نشأتيا وتطورىا، دطإبراىيممصطفى  إبراىيم_ 

 2119،مصر،اإلسكندرية
حميد خمق عمي السعيدي، اثر الفارابي في الفمسفة ابن خمدون ،دراسة تحميمية مقارنة _ 

 ،4دار اليادي لمطباعة و النشر،ط ألصول و المؤثرات الفمسفية الفارابية في الفكر الخمدوني
2114. 

دار محمود،الفمسفة القديمة من الفكر الشرقي الى الفمسفة اليونانية،  وحربي عباس عطيت_ 
 .4999المعرفة الجامعية، دط ، 

حسين بشير صالح، عالقة المغة بالمنطق عند الفالسفة المسممين، دار الوفاء لدينا و _ 
 .2113، 4النشر، ط
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مكتب الجامعي الفارابي، الحربي، المدارس الفمسفية في الفكر اإلسالمي الكندي و  خالد_ 
 .2141الحديث،مصر،دط،

اعداد وتق _ دليل محمد أبو ريان وآخرون،اللغة و المعنى مقاربات على فلسفة اللغة، 
 .4434،2141،الجزائر4مخموف سيد احمد، الدار العربية لمعموم الناشرون،ط

فة، دط، د عوض عالم المعر ر، روبنز، موجز تاريخ عمم المغة) في الغرب( تر أحم_ 
 .4997الكويت  

روي ىاريس وتولين جي تيمر، أعالم الفكر المغوي، تر أحمد شاكر الكيالني، دار الكتاب _ 
 .2114، ليبيا، 4الجديد عمي موال، ط

زينب عفيفي، فمسفة المغة عند الفارابي، نص عاطف العراقي، دار قباء لمطباعة والنشر _  
 .4997و التوزيع، دط، 

 .4973، القاىرة،3مال محمد بشير ،طدو الكممة في المغة، ترك ستيفن لولمتن،_ 
عبد العزيز شرف،المستويات المغوية في االتصال االعالمي، المجمة العربية لممعمومات _ 

 .4979العدد الثالث، القاىرة 
 .4989عبد الوىاب ىاشم ، محاضرات في تدريس ،أسبوط مطبعة سمكة،_ 
 .4993، جامعة الكويت،دط، الكويت، حتى أفالطون ة اليونانيةفعزت قرني، الفمس_ 
 .4،2112عزمي طو سيد احمد، فمسفة مدخل حديث،دار المناىج لمنشر و التوزيع ، ط_ 
فة و عمي حسين الجابري ، دروس في الفكر الفمسفي االسالمي ،عمم الكالم و الفمس_ 

  .2141التصوف، دار الفرقد دط،

، بيروت 4العممية، ط ومصطمحات فمسفية، دار الكتب فاروق عبد المعطي، نصوص_ 
 .4993لبنان، 

 .4967كمال يوسف الحاج، في فمسفة المغة، دار النيار لمنشر، بيروت،_ 
عة و ، دار قباء لمطبا2مصطفى النشار، تاريخ الفمسفة اليونانية من منظور شرقي،ج_ 

 .م2111النشر و الترزيع ،دط، 
الدار القومية  4تاريخ الفكر الفمسفي من طاليس الى أفالطون،ج محمد عمي أبوريان،_   

.4965، لمطباعة و النشر ، االسكندرية  
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محمد عبد الرحمان مرحبا، من الفمسفة اليونانية إلى الفمسفة اإلسالمية، ديوان المطبوعات _ 
 .3،4993 طلمنشر ،

 4،طدار توبال لمنشر دور المنطق العرب في تطوير المنطق المعاصر،محمد مرسي،_ 
2114. 

الشؤون الثقافية، بغداد محمد صالح بن عمرة الثورة و التكنولوجيا و المغة ، دار _ 
 .4986دط،
  .المطبعة الكاثوليكية، دط، بيروت فخري، أرسطو طاليس المعمم األول، ماجد_ 

 .4،4975ط أتو و تطوره،دار المعارف،محمود جاد الرب، عمم المغة نش_  
 . 2115، فية، دار الكتاب الحديث،، دطمحمود اليعقوبي، المختار من النصوص الفمس_ 
مخموف سيد أحمد، المغة و المعنى مقاربات في الفمسفة المغة، الدار العربية لمعموم _ 
.م2141ه   4434،الجزائر،4اشرون ،طالن  
الكتب الوطنية ،د ط ليبيا مسعود عبد القادر طاىر، المعرفة  والسياسة عند الفارابي ، دار _ 

2141 . 
ميمود زكي غالي، ابراىيم مصطفى ابراىيمواخرون، منشاه الناشر المعارف ، قضايا فمسفية  _ 

 .4998دط، 
 .4974نوري جير، المغة و الفكر، مكتبة التومي ، الرباط، _ 

النشر، دط مصر مة و يوسف كرم، تاريخ الفمسفة اليونانية، مطبعة الجنة لمتأليف و الترج_ 
4311 ،4936. 

الطبعة األولى  ياسين خميل، نظرية أرسطو المنطقية، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر،_ 
 .2116االسكندرية،
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 الموسوعات و المعاجم:

  الموسوعات:أ_ 

جيرار رجمامي، موسوعة مصطمحات الكندي و الفارابي، مكتبة لبنان ناشرون، _ 
 .2112دط،
تر: سمير كرم،مر جالل العظم  واخرون ، دار  رونتال بودين ،الموسوعة الفمسفية،_ 

 الطبعة  النشر ،دط،دس.
 .4،4984 ط المؤسسة العربية لدراسات والنشر، موسوعة الفمسفة، عبد الرحمان بدوي،_ 
، 4عبد الرحمان بدوي، ممحق موسوعة الفمسفية، مؤسسة العربية لدراسات و النشر، ط_ 

4994 . 

، 4الكندي و الفارابي، موسوعة مصطمحات، د،جيرار حمامي، مكتبة لبنان ناشرون، ط_
2112. 

محمد عبد الرحمان مرحبا، الموسوعة الفمسفية الشاممة من الفمسفة اليونانية إلى الفمسفة _ 
 . 2117بيروت لبنان، ، عويدات لمطباعة و النشر،دط،4اإلسالمية،م

 المعاجم: -ب
 .4955يوسف خياط،و طبعة دار صادر، ، طبعة2العرب،ج ابن منظور،لسان_ 
.دط،دس،، دار الكتاب المبناني،مكتبة المدرسة،بيروت2جمسفي،جميل صميبيا،المعجم الف_   
 .،دس.دط4الكشاف،ج ري،شالزمخ_ 
 الصحاح، المجمد الثاني،دار الحضارة العربية،بيروت._ 
 أىم المصطمحات و أشير األعالم، دار الكتب الحديث محمد يعقوبي، معجم الفمسفة ،_ 

  .2118دط ، 
 2142دار أسامة لمنشر والتوزيع، دط،مصطفى حسيبة، المعجم الفمسفي ، _ 
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