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تـ تسميط الضوء عميو ػ ُعِرؼ الفارابي في األوساط العممية بكونو فيمسوفا، ولـ ي
ة المغات وتطورىا، الخاصة في نشأ، لو فمسفتو ورؤيتو عمى أنو لغوي بارع بشكؿ واؼ

كيفية انتقاؿ المغة مف مستوى التمفظ بالحروؼ أو األصوات إلى المستوى في و 
 ثـ إلى المستوى المنطقي والفمسفي. ،البالغي

نشأ الفارابي في القرف الرابع اليجري في عصر نضجت فيو المغة العربية نضجا 
رة. فمـ يعد استخداـ المغة العربية مكنيا مف االنتشار والسيطرة عمى ربوع المعمو 

ػكما كاف لدى  ػ مقصورا عمى التعبير عف الخياالت والعواطؼ والمشاعر واالحتياجات
عرب الجاىمية الذي كانوا يتباروف في التعبير عف أخيمتيـ وما يجيش في صدورىـ 
، فتنوعت  باألشعار والخطب واألمثاؿ والحكـ، بؿ صارت المغة وعاء لكؿ العمـو

بر عف صناعتيـ جاىات ألفاظيا، وصار أىؿ كؿ صناعة ينيموف منيا ما يعات
ة كؿ الصناعات العممية والمغوية، وما ضاقت عف ويخصصيا، فاستوعبت المغة العربي

، فأسعفت أصحاب العموـ في التعبير عف وصؼ كؿ ما يستجد في حياة الناس
لغة المحدثيف، ولغة أفكارىـ ومخترعاتيـ، فظيرت لغة النحاة، ولغة الفقياء، و 

ة أىؿ الفف والجماؿ والموسيقى، ولغة الشعر يف، ولغة الفالسفة والمناطقة، ولغالمتكمم
 واألدب، ولغة التجارة وعيرىا مف الصناعات.

، فوضع  نشأ الفارابي في ىذا الزخـ المغوي، حيث عصر ازدىار الترجمة والعمـو
وبيف   ،كويف األلسف )المغات(فمسفتو في نشأة المغات وتطورىا، فتحدث عف أصؿ ت

، وكيؼ تكونت لغة الفمسفة، ووضع في ذلؾ  كيؼ تكونت ألسنة )لغات( العمـو
المصنفات التي مف أشيرىا: "كتاب الحروؼ" وكتاب "األلفاظ المستعممة في المنطؽ" 
فأوضح أف اإلنساف بطبيعتو مفطور عمى القابمية لممعارؼ، وأف الناس لدييـ 

صوات بيئتيـ التي عاشوا أتكويف األصوات واأللفاظ، فيحاكوف استعدادات فطرية ل
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ثـ يتوافقوف عمى دالالت األلفاظ، فتنتظـ  ويتواصموف باإلشارات واأللفاظ، فييا،
أوال، ثـ تأتي بعدىا مرحمة الحروؼ المعجمية،  المعاني وتنشأ بينيـ المغة المسموعة

كويف لغات الصناعات أتي مرحمة تفينتقموف إلى مرحمة الكتابة، فيكتبوف لغتيـ، ثـ ت
لكؿ جماعة لغتيا التي تعبر بيا عف صناعتيا، كمغة الفالسفة  العممية، فيصبح

 والمناطقة والمحدثيف والصوفية...وغيرىـ.

وتحث الفارابي عف دور الرواة والٌحفَّاظ في الحفاظ عمى المغة وابتكار ألفاظيا 
ة وفصاحة الكممات والمعاني، فيقـو ونقميا وتوريثيا لمف بعدىـ لمحفاظ عمى أصال

األجياؿ بعدىـ بتوطينيا في أىمييـ وفي بالدىـ، فيصموف بالمغة إلى مرحمة التعميـ 
، فإذا تكاثرت عمييـ األمور، وصارت الذاكرة ال تسعفيـ في الحفاظ والتقعيد والتمقيف

محؿ  الكتابة تحؿيا وكتابتيا؛ لتسجيملى عمى األلفاظ والمعاني المتكاثرة، فيمجأوف إ
صيانة لمغة لتدويف ما يعسر عمى الناس حفظو الذاكرة. فالكتابة في نظر الفارابي آلة 

تصير الكتابة دالة عمى األلفاظ، ، وبيذا وخشية عمييا مف النسياف مع تطاوؿ األزماف
مة اآلمنة لنقؿ لغة الصحراء الوسي كانتالكتابة  كما أفواأللفاظ دالة عمى المعاني. 

الفارابي عف مرحمة  وتحدثتمت صناعة المعاجـ،  إلينا، ولوال الكتابة لما الصافية
لمكتابة، وىي مرحمة عمـ الخط أو الخطوط والزخرفة، فتحولت الكتابة مف  ةمتطور 

مجرد أداة لحفظ العموـ بديال عف الذاكرة إلى وسيمة إلبراز جماؿ وفنيات الحروؼ 
 ه الخاصة.المغوية، فصار الخط فنا لو أنواعو وقواعد
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 عالقة الفارابي بالفمسفة

داد، انتقمت الفمسفة مف أثينا وروما إلى اإلسكندرية، ومنيا إلى أنطاكية ثـ إلى بغ  
مف المغات العديدة إلى المغة العربية في العصريف  حيث نشطت فييا حركة الترجمة

 رحموا مف بمدهط طالب العمـ الذيف األموي والعباسي، وكاف الفارابي واحدا مف أنش
فاراب إلى بغداد والتقى بالمترجميف وتعمـ العديد مف المغات كالعبرية والسريانية 
والفارسية واليندية واليونانية والالتيتية، وتأثر بالكتب الفمسفية الغربية، فتناوليا بالدراسة 

 المصطمحات الفمسفية وبيانيا بيانا االعتناء بوضع والشرح، فنضجت عمى يديو فكرة
يوسؼ يعقوب بف إسحاؽ الممقب بػ  أبو"الكندي"  لـ يسبقو إليو أحد قبمو. سوى

، محاوالت في ىذا المضمار الذي كانت لو (ٔ)ىػ نقريبا(ٕٓٙ"فيمسوؼ العرب" )ت: 
فكرة عالقة  وقد أسفرت جيود الفارابي في االىتماـ بالمصطمح الفمسفي إلى ظيور

فعده كثير مف الباحثيف أنو " أوؿ الفالسفة العظاـ  (ٕ)الديف بالفمسفة والتوفيؽ بينيما.
الذيف فمسفوا الديف اإلسالمي، وأوؿ مف حمؿ المنطؽ اليوناني تاما منظما إلى العرب"ػ 

نو ما الممة اإلسالمية وأشيرىـ، لدرجة أواعتبره "ابف خمدوف" مف أكابر الفالسفة في 
 (ٖ)الفارابي". دجذورىا عن نت واجدي تاريخ الفمسفة اإلسالمية إال وأمف فكرة ف

حتى إنو اىتـ  لفاظ والمصطمحات الفمسفية.بشرح وتنظيـ األ الفارابيقاـ    
ة العربية. ويعتبر الفمسفي المصطمحات قاموسلضع او باألدوات أو الحروؼ، فكاف أوؿ 
                                                           

. عف كتاب الكندي والفارابي ٜ٘ٗٔعبد الرزاؽ: القاىرة  فيمسوؼ العرب والمعمـ الثاني. مصطفى ٔ
 طٙٗ. ص: ٖٕٓٓتوزيع منشاة المعارؼ اإلسكندرية سنة ٜٔرؤية جديدة.د. خالد حرب.ص

. و الكتاب ٙ. صٜٔٛٔمكتبة وىبة القاىرة  ٔد. محمد البيي. الفارابي الموفؽ والشارح.. ط: ٕ
لوفاتو" د. إبراىيـ مدكور. إصدار الييئة المصرية التذكاري" أبو نصر الفارابي في الذكرى األلفية 

 وما بعدىا.  ٛٔـ . ص:ٖٜٛٔالعامة لمكتاب ط: 
 ٚٔـ بيروت. ص ٜٜٛٔالفارابي. د. مصطفى غالب.. منشورات دار مكتبة اليالؿ ٖ
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وكتابو " األلفاظ المستعممة في المنطؽ" دلياًل عمى ىذا السبؽ. كما  "  الحروؼ"كتابو
فقد قاـ  اشُتير الفارابي كشارح ألرسطو، لدرجة انيـ أطمقوا عميو اسـ " المعمـ الثاني" 

َما بعد "كتاب   قرأأنو  "ابف سينا"بشرح فمسفة أرسطو وأفالطوف وجالينوس. ويذكر 
غرض واضعو َحتَّى  يَّ كنت أفيـ َما ِفيِو والتبس َعمَ  فما" ألرسطو، فقاؿ:) الطبيعة

وآيست مف  ..مرة وصار لي محفوظًا وأنا مع َذِلَؾ ال أفيمو  أعدت قراءتو أربعيف
ذا أنا ِفي يوـ مف األياـ حضرت وقت  ،َىَذا كتاب ال سبيؿ ِإَلى فيمو :نفسي وقمت وا 

تو رد متبـر معتقد دالعصر ِفي الوراقيف وبيد دالؿ مجمد ينادى َعَمْيِو فعرضو َعَمى فرد
اشتر مني َىَذا فإنو رخيص أبيعكو بثالثة دراىـ  :فقاؿ لي ،أف ال فائدة ِفي َىَذا العمـ
فإذا ىو كتاب ألبي نصر الفارابي ِفي أغراض  ،فاشتريتو ،وصاحبو محتاج ِإَلى ثمنو

فانفتح عمي ِفي الوقت  وفرجعت ِإَلى بيتي وأسرعت قراءت "َما بعد الطبيعة"كتاب 
وفرحت بذلؾ وتصدقت ثاني يوـ بشيء كثير َعَمى الفقراء ... أغراض َذِلَؾ الكتاب 

  .(ٗ)(شكرًا هلل تعالى

 

 لدى الفارابي  نشأة المغاتفمسفة 

حدوث حروؼ األّمة  ":" بعنواففيالفصؿ العشر عنوف الفارابي في كتابو "الحروؼ" "
ـّ لمشتركة تنشأ في بادئ أمرىا الصنائع العممّية المعارؼ و أّف فيو بّيف " وألفاظيا  وأمعوا
 في مسكف والخواص )المثقفيف أو المفكريف(، فالجماعة التي تنشأ مع بعضيا الجميور

ُيفَطروف عمى ُصَور وِخَمؽ في أبدانيـ محدودة، وتكوف أبدانيـ " وبمد محدود،  واحد
أمزجة محدودة، وتكوف أنفسيـ مَعّدة ومسّددة نحو معارؼ وتصّورات  عمى كيفّية

                                                           

أخبار العمماء بأخيار الحكماء،  جماؿ الديف أبو الحسف عمي بف يوسؼ القفطي، نشر: مطبعة  ٗ
    ٕٓٚصفحة  ٔ، الطبعة: األولى، تحقيؽ: محمد أميف الخانجي*  جزء ٕٖٙٔ -قاىرة ال -السعادة 
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فتكوف ىذه أسيؿ عمييـ مف غيرىا،  -ودة في الكمّية والكيفّية وتخّيالت بمقادير محد
وتكوف ىذه أسيؿ  -وأف تنفعؿ انفعاالت عمى أنحاء ومقادير محدودة الكيفّية والكمّية 

ىـ معّدة ألف تكوف حركتيا إلى جيات ّما ؤ ، وتكوف أعضا)أي: عمى الجماعة( عمييا
واإلنساف إذا ،  وعمى أنحاء أخروعمى أنحاء أسيؿ عمييا مف حركتيا إلى جيات أخر 

خال مف أّوؿ ما ُيفَطر ينيض ويتحّرؾ نحو الشيء الذي تكوف حركتو إليو أسيؿ عميو 
 (٘) ..."بالفطرة وعمى النوع الذي تكوف بو حركتو أسيؿ عميو

لى مبدأ وحدة الجماعة التى  يشير الفارابي ىناو  إلى مبدأ الميؿ إلى السيولة وا 
أف كؿ مجموعة تسكف مكانا معينا ليا  بمعنى ،تسكف مكانا واحدا،  أى وحدة السكاف

 نابعة مف بيئتيـ التي يسكنونيا، وىذا ىو سبب تنوع المغات ـميوؿ معينة خاصة بي
 حسب فمسفة الفارابي لنشأتيا.

يرى الفارابي أف اإلنساف فلميؿ إلى السيولة" عمى اإلنساف، ويطبؽ الفارابي مبدأ "ا
ىو  اإلنساف يسيؿ عمي أمر تحرؾ نحو الشئ األسيؿ عميو، وأوؿبفطرتو يميؿ وي

نحو " تتحرؾ أعضاء جسمو فئ األكثر ارتباطا بفطرتو، التعمـ والتخيؿ والتفكر في الش
، فتنيض نفسو إلى أف يعمـ أو يفّكر أو يتصّور أو يتخّيؿ أو يتعّقؿ كّؿ ما ءالشيىذا 

جسمو  ويحّرؾ -فإّف ىذا ىو األسيؿ عميو  -كاف استعداده لو بالفطرة أشّد وأ كثر 
ة كَ مَ مَ الالفطرة و بقّوة  ومف ذلؾ يفعم . وأّوؿ ما يفعؿ شيئاوأعضاءه إلى حيث َتَحرُّكو

ذا كّرر ِفْعؿ شيء مف نوع واحد طبيعّية، ال باعتياد لو سال ابؽ قبؿ ذلؾ وال بصناعة. وا 
    (ٙ) مرارا كثيرة حدثت لو ممكة اعتيادّية، إّما خمقّية أو صناعّية.

                                                           

 ٖ٘ٔ  ػٖٗٔصفحة: ٔالحروؼ جزء  ٘
 ٔجزء  ، الطبعة: الثانية، تحقيؽ: محسف ميدي.ٜٜٓٔ- -الفارابي، الحروؼ نشر: دار المشرؽ  ٙ

 ٖ٘ٔصفحة 
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 فمسفة التواصل بين البشر 

 اإلشارة والتصويت 

ثـ يمييا التصويت،  ،اإلشارة ىي أوؿ أشكاؿ التواصؿ بيف البشريرى الفارابي أف 
اإلنساف أف يعرؼ إذا احتاج ف ،بحاسة البصر ثـ السمع أوال لديو المغةفيبدأ تكويف 

استعمؿ اإلشارة لمداللة عمى ما يريد، ثـ بعد غيره ما في نفسو أو ما في ضميره ويفُيـ 
فينتبو الشخص  (ٚ)األصوات(، وأوؿ التصويتات النداءعمؿ التصويت )ستذلؾ ي

تصويتات مختمفة  ثـ بعد ذلؾ يستخدـ( سواهأنو المقصود بالتفييـ ال فيعمـ المستمع )
معينا تا صو  محسوسأمر  ؿفيخصص لك ،ؿ صوت منيا عمى شئ معيفكيدؿ 
، فيقرع أجزاء فى الخارج مف الرئتيف قرع اليواءفعؿ بتمؾ األصوات  تحدث، و يناسبو

ويتحرؾ فينتقؿ الصوت باليواء إلى الخارج،  واألنؼ والشفتيف و المساف،الحمؽ والفـ 
. فالذيف يسكنوف في مكاف واحد إلى الجزء الذى حركتو إليو أسيؿ المساف عند النطؽ

كؿ جماعة تسكف في مكاف داخؿ الفـ متقاربة، أو واحدة، وىكذا تكوف حركات ألسنتيـ 
وتختمؼ عف الجماعة األخرى التى تسكف في تكوف حركات ألسنتيـ واحدة وحدىا، 

فإف )ىو السبب األوؿ فى اختالؼ ألسنة األمـ، وىكذا تنشأ المغات، وىذا  مكاف آخر،
 .(ٛ)تمؾ التصويتات األولى ىي الحروؼ المعجمة(

 الى نفسفي رسائميـ في القرف الثالث اليجري  الفارابي قبؿوقد أشار إخواف الصفا 
ة، تنوع الطبائع والبيئات واألمزج الىسبب تنوع المغات يعود  فبينوا أفَّ  ،فمسفة الفارابي
فجاء  النطقية والصوتية لكؿ مجموعة مف البشر،أثرىا في الخصائص وكاف لمطبيعة 

                                                           

 ٖٙٔالسابؽ. ص:  ٚ
 ٖٚٔ: السابؽ: ٛ
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أىوية بو ، فتتأثر المغة بأمزجة الناس وطبائعيـ نتيجة لمتنوع في الطبيعة لسنةتنوع األ
 (" (9.. ،بمدانيـ وأغذيتيـ

نشأة  فمسفة لعمماء فيا أقواؿقدـ اإلماـ السيوطي في القرف العاشر اليجري ؾ وكذل
وذلؾ أف اإلنساف لما لـ  "الكيا اليراسي في تعميقو في أصوؿ الفقو: ذكر قوؿفالمغات 

 ،لـ يكف لو بد مف أف يسترفد المعاونة مف غيره ،معاشو يقيـ مافييكف مكتفيا بنفسو 
وليذا اتخذ الناس المدف ليجتمعوا ويتعاونوا . وقيؿ : إف اإلنساف ىو المتمدف بالطبع 

 ،وليذا المعنى توزعت الصنائع وانقسمت الحرؼ عمى الخمؽ ،سباعوالتوحش دأب ال
ألف كؿ واحد مف الخمؽ ال يمكنو أف  ؛فكؿ واحد قصر وقتو عمى حرفة يشتغؿ بيا

يقـو بجممة مقاصده فحينئذ ال يخمو مف أف يكوف محؿ حاجتو حاضرة عنده أو غائبة 
ف كانت غائبة فال بد لو  ،افإف كانت حاضرة بيف يديو أمكنو اإلشارة إليي ،بعيدة عنو وا 

وجدوا  فوضعوا الكالـ داللة و ،مف أف يدؿ عمى محؿ حاجاتو وعمى مقصوده وغرضو
فإف  ،المساف أسرع األعضاء حركة وقبوال لمترداد . وىذا الكالـ إنما ىو حرؼ وصوت

ف قطعو تقطع فقطعوه وجزؤوه ،تركو سدى غفال امتد وطاؿ عمى حركات أعضاء  وا 
اإلنساف التي يخرج منيا الصوت وىو مف أقصى الرئة إلى منتيى الفـ فوجدوه تسعة 

 .(ٓٔ)"وعشريف حرفا ال تزيد عمى ذلؾ

                                                           

إخواف الصفا وخالف الوفا. تأليؼ: إخواف الصفا. نش  مؤسسة ىنداوي رسائؿ ٖٔانظر : الرسالو  ٜ
 ٕ٘ٔ/ٖ.. ٕٚٔٓسي آي سي. المممكة المتحدة ط:

 ٕٖصفحة  ٔالمزىر في عمـو المغة وأنواعيا، جالؿ الديف السيوطي، جزء  ٓٔ
ـ، الطبعة: األولى، تحقيؽ: فؤاد عمي ٜٜٛٔىػ ٛٔٗٔ -بيروت -نشر: دار الكتب العممية 

 منصور.
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التى اخترعيا و التصويتات أيرى الفارابي أف الحروؼ وفي فمسفة نشأة الكالـ   
في ضمائرىـ( فاضطروا لـ تؼ بالداللة عمى جميع ما يتفؽ أف يكوف الناس )عواـ 

حرفيف أو أكثر فتكوف لدييـ أصوات مف  الحروؼ مع بعضياإلى تركيب بعض 
أو معقوالت، فعندما لمداللة عمى أشياء أخرى، سواء كانت محسوسات فيستعممونيا 

فإف السامع يحتفظ بتمؾ أو غرض معيف ،  بمفظ يدؿ عمى شئيخاطب شخص غيره 
عمييا، فيخاطباف آ طوااصطالحا وت)فيكوناف قد يا و يحتذى حذوه بالتمفظ ب المفظة ،

 (ٔٔ)إلى أف تشيع عند الجماعة( بيا غيرىما 

، فتجري عمى التصويتات والتعود عمى نطقيا ؾناشئوىـ عمى سماع تمفينشأ 
فينشأ َمف نشأ فييـ " الفارابي: فتتشكؿ لغتيـ، يقوؿ ،إلى غيرىايميموف ال فألسنتيـ 

بحروفيـ وألفاظيـ الكائنة عنيا وأقاويميـ المؤلَّفة عف ألفاظيـ مف عمى اعتيادىـ النطؽ 
ومف غير أف ُينَطؽ عف شيء إاّل مّما تعّودوا استعماليا.  ،حيث ال يتعّدوف اعتيادىـ

ويمّكف ذلؾ اعتيادىـ ليا في أنفسيـ وعمى ألسنتيـ حّتى ال يعرفوا غيرىا، حّتى تحفوا 
تشكيؿ لتمؾ األلفاظ غير التشكيؿ الذي تمّكف ألسنتيـ عف كّؿ لفظ سواىا وعف كّؿ 

 .ٕٔ"فييـ وعف كّؿ ترتيب لؤلقاويؿ سوى ما اعتادوه

متناسقة مع بعضيا  سيمة و حروفابيذا أشار الفارابي إلى أف الناس كمما ركبوا 
 واحدا بعد آخر، و يصطمحيزاؿ كؿ شخص يحدث التصويتات  والت. كثرت الدالال

ما إلى أف يقوـ ولي أمرىـ بإحداث )عمييا مع غيره مف أىؿ البمد التي يسكنونيا 
لتي امرئيات السموكيات و المف التصويتات لؤلمور الضرورية الباقية إليو مف  يحتاجوف

 .)األمةف تمؾ لساوبيذا يتكوف يتفقوا عمى تصويتات ليا، لـ 
                                                           

 ٖٚٔ/ٔكتاب الحروؼ. لمفارابي.   ٔٔ
 ٔٗٔصفحة  ٔكتاب الحروؼ لمفارابي جزء  ٕٔ
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األشياء التي يستخدمونيا ويحتاجوف أف يعمميا الناس أواًل ىي فاألشياء التي ينبغي 
اء ليست ىي مف معرفة األشيد أف المقصو بيف الفارابي و  .والموحدة عند الجميعإلييا 

إذ  ،ينطبع في الذىف عند سماع األلفاظ المقصود ىو ما فأو ، األلفاظ الدالة عمييا
األشياء التي شأنيا أف تعمـ ىي األشياء  فإف" .داللة األلفاظ ليست واحدة عند الجميع

التي شأنيا أف تكوف واحدة عند الجميع، واأللفاظ الدالة ليست واحدة بأعيانيا عند 
فيقصد الجميع، فبيف أف المقصود معرفتو مف األشياء ليست ىي األلفاظ الدالة عمييا. 
يقتيا أو أف األلفاظ ىي مجرد عناويف أو مسميات لؤلشياء، وليست دالة عمى حق

  .(ٖٔ)جوىرىا

فيـ  المعارؼفي تكويف  مف الخواص العواـ، والجميور ىـ أسبؽويرى الفارابي أف 
لما يحدث ذلؾ و  ،تؤف عمى ألفاظ لمصناعات واآلالاطثـ يتو ويكونوف  يحدثوفأوؿ ما 

في وىكذا تجيد كؿ أمة حسبما أوتيت مف الذكاء والفطرة بينيـ مف تجارب مشتركة. 
، ثـ تتطور األمور فيما بعد ي مع ألفاظيامعانحتى تستقر ال لممعاني، إيجاد األلفاظ

فيتوسع و المجازات حيف إذ االستعارات فتنشأ فتستعمؿ األلفاظ في غير معانييا، 
إلى أف  وترتيبيا تحسينياويتـ تبديؿ بعضيا ببعض و الناس فى التعبير وتكثر األلفاظ، 

، فتصبح المغة عادة في أنفسيـفتمكنت األلسف مف المغة، حدثت الخطب واألشعار 
 ،أبناؤىـعنيـ ث ذلؾ توار يويضيفوف إليو و ه مف أسالفيـ حذو فيحافظوف عمى ما أ

فيستطيعوف التمييز بيف الصحيح وبيف فيقيسوف الفصيح والصواب مف األلفاظ، 
 (ٗٔ)مف ألفاظيـالخاطئ 

                                                           

 ٕٗصفحة  ٔاأللفاظ المستعممة في المنطؽ. لمفارابي  جزء  ٖٔ
 ٖٗٔ/ ٔكتاب الحروؼ .  ٗٔ 
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 أفراد احتياجات لمتعبير عف وذلؾصناعة الخطابة، فأوؿ ما ظير مف صنائع الكمـ 
إلى انسجاما مع الفطرة التي تميؿ ، وذلؾ ، ثـ ظيرت بعدىا صناعة الشعرالمجتمع

ت صناعة الشعر ووزف ألفاظو، فظير  ، فتـ نظـ الكالـالتنظيـ والترتيب في كؿ شئ
نقموىا إلى مف بعدىـ، فصار في ،وصار ليما رواة حفظوىا و صناعة الخطابة  بجوار

 .(٘ٔ)ؤىا المحافظيف عمى لغتيافصحاؤىا و بمغاكؿ أمة 

 

 أهمية المغة لكل أمة

ف كؿ أمة مف األمـ  اف يبحاجة إلى صناعة الكالـ لب –فى رأى الفارابي  –وا 
سوا فييا ما لـ إفسادىا بأف يدنصرتيا ممف يروموف و  الممة التي تعتقدىا  وحماية

ف اتّفؽ أف يكوف ىناؾ قـو يروموف إبطاؿ ما ". يقوؿ الفارابي: واضعيايصرح بو  وا 
في ىذه المّمة، احتاج أىؿ الكالـ إلى قّوة ينصروف بيا تمؾ المّمة ويناقضوف المذيف 

ويناقضوف األغاليط التي الُتمس بيا إبطاؿ ما ُصّرح بو في المّمة، فتكمؿ  ،يخالفونيا
 (ٙٔ)."بذلؾ صناعة الكالـ

، والسوفسطائياألسموب الفمسفي ويفرؽ الفارابي بيف أسموب الخطابة والشعر وبيف 
 فال، أما أىؿ الجدؿ والفمسفة االستعارة والمجازستعمؿ ففى األسموب األوؿ يُ 

والفمسفة فال ُيستعَمؿ " يقوؿ:لمضرورة أو عند الحاجة. يستعمموف االستعارة والمجاز إال 
في شيء منيا لفظ إاّل عمى المعنى الذي ألجمو ُوضع أوال، ال عمى معناه الذي لو 

                                                           

 وما بعدىا. ٖٙٔالسابؽ/  ٘ٔ
 ٖ٘ٔصفحة  ٔكتاب الحروؼ جزء  ٙٔ
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 ٚٔ "اسُتعير أو ُتُجوِّز بو وسومح في العبارة بو عنو.

فاألسماء المستعارة ال ويؤكد الفارابي عمى ىذا المعنى في موضع آخر قائاًل" : 
واألسماء  ."لجدؿ، بؿ في الخطابة، والشعرتستعمؿ في شيء مف العموـ، وال في ا

نما تكوف أسماء لؤلمور التي  المنقولة تستعمؿ في العمـو وفي سائر الصنائع. وا 
يختص بمعرفتيا أىؿ الصنائع. ومتى استعمؿ في العمـو أمور مشيورة ليا أسماء 

ئعيـ مشيورة، فإنو ينبغي ألىؿ العمـو وسائر أىؿ الصنائع أف يتركوا أسماءىا في صنا
عمى ما ىي عميو عند الجميور. واألسماء المنقولة كثيرا ما تستعمؿ في الصنائع التي 
إلييا نقمت مشتركة، مثؿ اسـ الجوىر، فإنو منقوؿ إلى العموـ النظرية، ويستعمؿ فييا 

والتي تقاؿ باشتراؾ فقد يضطر  باشتراؾ، وكذلؾ الطبيعة، وكثير غيرىا مف األسماء.
لصنائع كميا. ومتى استعمؿ منيا شيء، فينبغي أف يخص إلى استعماليا في ا

المستعمـ لو جميع المعانى التي تحتو ثـ يعرؼ أنو إنما أراد مف بينيا معنى كذا وكذا، 
ف لـ يفعؿ ذلؾ، أمكف أف يفيـ السامع غير الذي أراده القائؿ، إدوف سائرىا. فإنو 

 .(ٛٔ) فيغمط

األساليب المتباينة مف الخطابة والشعر ويرى الفارابى أف ىناؾ مف يخمط بيف 
ليس لو  والجدؿ والفمسفة ظانا أف ذلؾ سيوصمو إلى البرىاف " فإف المستعمؿ ليا الذي

 ٜٔنو يستعمؿ البرىاف..."عمؿ بيا إنما يظف ويحسب أ

                                                           

 السابؽ: نفس الصفحة. ٚٔ
، الطبعة: ، ٜٙٚٔ-القاىرة  -الييئة المصرية العامة لمكتابفي المنطؽ،. نشر: الفارابي.  ٛٔ

 ٘صفحة  ٔجزء . تحقيؽ : د. محمد سميـ سالـ
كتاب فصوؿ منتزعة لمفارابي. تحقيؽ فوزي متري نجار. جامعة والية ميشغف. دار المشرؽ  ٜٔ

 ٕٜبيروت. ص: 
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 نشأة المغة الفمسفية لدى الفارابي

يدفعو إلى  المغويةبعد إتقانو لمعموـ شوؽ اإلنساف إلى المعرفة يرى الفارابي أف 
العامّية  فإذا اسُتوفيت الصنائع العممّية وسائر الصنائع" : يقوؿف .التحميؿ والتفمسؼ

التي ذكرناىا اشتاقت النفوس بعد ذلؾ إلى معرفة أسباب األمور المحسوسة في 
لى سائر ما ُيَحّس مف السماء ويظير، لى معرفة  األرض وفيما عمييا وفيما حوليا وا  وا 

ألمور التي استنبطتيا الصنائع العممّية مف األشكاؿ واألعداد والمناظر في كثير مف ا
وغير ذلؾ. فينشأ َمف يبحث عف ِعَمؿ ىذه األشياء. ويستعمؿ أوال في  المرايا واأللواف

الفحص عنيا وفي تصحيح ما يصّحح لنفسو فييا مف اآلراء وفي تعميـ غيره وما 
بيا  ّنيا ىي الطرؽ القياسّية التي يشعروفالطرؽ الخطبّية أل يصّححو عند مراجعتو

 وال يزاؿ الناظروف فييا ."أوال. فيحدث الفحص عف األمور التعاليمّية وعف الطبيعة
يستعمموف الطرؽ الخطبّية، فتختمؼ بينيـ اآلراء والمذاىب وتكثر مخاطبة بعضيـ 

ر. فيحتاج كّؿ بعضا في اآلراء التي يصّححيا كّؿ واحد لنفسو ومراجعة كّؿ واحد لآلخ
أف يوّثؽ ما يستعممو مف الطرؽ ويتحّرى أف  إذا روجع فيما يراه مراجعة معاندة واحد

إلى أف  يجعميا بحيث ال تعاَند أو يعسر عنادىا. وال يزالوف يجتيدوف ويختبروف األوثؽ
ف الطرؽ م يقفوا عمى الطرؽ الجدلية بعد زماف. وتتميز ليـ الطرؽ الجدلية

، إذ كانوا قبؿ ذلؾ يستعممونيا غير متميزتيف، إذ كانت الطرؽ الخطبية السوفسطائية
فال  ،ُفترَفض عند ذلؾ الطرؽ الخطبية وُتستعمؿ الجدلية مشتركة ليما ومختمطة بيما،

الطرؽ " حتى يتبيف لمناس أف استعماؿ تزاؿ ُتستعَمؿ إلى أف تكمؿ المخاطبات الجدلّية
إلى طريؽ العمـ و التعميـ  حينئذ تجيوف. فياليقيف حصوؿفي  ليس كافياالجدلّية 

  (ٕٓ).اليقيف لموصوؿ إلى مرحمة

                                                           

 ٔ٘ٔصفحة  ٔالحروؼ جزء  ٕٓ
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  ةنيؿ السعاد مرحمة إلى مرحمة البرىافو الفارابي مف مرحمة الجدؿ ينتقؿ ثـ 
  .إلى اليقيف والحكمة بالوصوؿ 

 معرفة  الى االرتفاعثـ  ،تبدأ بمعرفة األعداد ى الفارابيوبدايات التفمسؼ لد
وكؿ ىذه األشياء تدرؾ وتتصور دوف مادة ؿ، وغيرىا، ثقاؿ والخياالمقادير وعمـ األ

 يميؿ الناس الى التفكير في الوقائع ثـ ،إلى التفكير في األجراـ السماوية حتى نرتقي
الذي يؤدي بدوره إلى التفكير التفكير السياسي أ لدييـ فينش، السياسية و األمور المدنية

ومف ثـ يصؿ اإلنساف إلى اليقيف أو الى اإليماف  ،إلى النظر والتأمؿالمؤدي الفمسفي 
 .بينيما الربط بداية بذرة التقريب بيف الفمسفة وبيف الديف أووىذه تعتبر أو الديف، 

 

 مفهوم الحروف لدى الفارابي

وقصدوا بالحرؼ كؿ أداة  (ٕٔ)قسـ النحويوف الكالـ إلى: اسـ ، وفعؿ، وحرؼ  
مثؿ: ثـ، وسوؼ،  (ٕٕ)ترتبط باالسـ أو بالفعؿ وتدؿ عمى معنى في غيرىا ال في نفسيا

 .ونحو ىذا ولـ، ولف و.... واو القسـ، و

                                                           

لؾ، أبو محمد بدر الديف حسف بف قاسـ بف عبد توضيح المقاصد والمسالؾ بشرح ألفية ابف ما  ٕٔ
صفحة  ٔ، جزء  -ىػ ٕٛٗٔ -  -اهلل بف عمّي المرادي المصري المالكي  نشر : دار الفكر العربي 

ـ، الطبعة: األولى ، تحقيؽ : عبد الرحمف عمي سميماف، عمؿ النحو، أبو الحسف محمد ٕٛٓٓ.ٕٔٚ
ـ، الطبعة : ٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔ -الرياض/ السعودية  -بف عبد اهلل الوراؽ، دار النشر: مكتبة الرشد
 ٕٗٔصفحة  ٔجزء  .األولى، تحقيؽ: محمود جاسـ محمد الدرويش

الرياض/  -أبو الحسف محمد بف عبد اهلل الوراؽ. عمؿ النحو،  دار النشر: مكتبة الرشد ٕٕ
 ٔزء ـ، الطبعة: األولى، تحقيؽ: محمود جاسـ محمد الدرويش، جٜٜٜٔ -ىػٕٓٗٔ -السعودية
مصر، الطبعة: الثالثة،  -واالشارات والتنبييات، أبو عمي بف سينا، نشر: دار المعارؼ ٕٗٔصفحة 

 ٚٗٔصفحة  ٔتحقيؽ: سميماف دنيا جزء 
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تناوال مختمفا عف تناوؿ النحوييف ليا، فبيف  )األدوات( الحروؼتناوؿ الفارابي    
تيا لدى أصحاب العموـ األخرى. أف داللة المفظة عند النحوييف تختمؼ عف دالل

فيقصد بالحروؼ األدوات، وجعؿ لكؿ داة معنى في ذاتيا، وبيف دالالتيا المنطقية، 
فجعؿ الحروؼ أنواعاػ وجعؿ لكؿ نوع منيا اسما واستعماال خاصا بو، متأثرا في ذلؾ 
بالفمسفة اليونانية، التي جعمت لكؿ أداة وظيفة وداللة منطقية خاصة بيا. فذكر 

غير أف العادة لـ تجر مف أصحاب عمـ النحو " ،كثيرة اً أصناففارابي  أف الحروؼ ال
العربي إلى زماننا ىذا بأف يفرد لكؿ صنؼ منيا اسـ يخصو، فينبغي أف نستعمؿ في 
تعديد أصنافيا األسامي التي تأدت إلينا عف أىؿ العمـ بالنحو مف أىؿ المساف 

 اسـ خاص. فصنؼ منيا يسمونو الخوالؼفإنيـ أفردوا كؿ صنؼ منيا ب ،اليوناني
)مثؿ: اؿ التعريؼ  ، وصنؼ منيا يسمونو الواصالت)مثؿ: الضمير ىػ. في "كتابو"( 

، وصنؼ منيا )مثؿ: حروؼ الجر( ، وصنؼ منيا يسمونو الواسطةوأداوت النداء( 
...( يسمونو الحواشي  .( مثؿ: )إما وكمما. ، وصنؼ منيا يسمونو الروابط)مثؿ: إفَّ وأفَّ

ومنيا ما قد يقرف بالمركب منيما. وكؿ  وىذه الحروؼ منيا ما قد يقرف باألسماء، 
فإنو يدؿ عمى أف المفيوـ مف ذلؾ المفظ ىو بحاؿ مف  ظحرؼ مف ىذه قرف بمف

وينبغي أف نعمـ أف . ما يستعممو الجميور وما يستعممو أصحاب العموـ األحواؿ
لنحو قد يوجد منيا ما يستعممو الجميور أصناؼ األلفاظ التي تشتمؿ عمييا صناعة ا

وجد  . وربما(ٖٕ)عمى معنى ويستعمؿ أصحاب العموـ ذلؾ المفظ بعينو عمى معنى آخر
مف األلفاظ ما يستعممو أىؿ صناعة عمى معنى ما ويستعممو أىؿ صناعة أخرى عمى 
معنى آخر. وصناعة النحو تنظر في أصناؼ األلفاظ بحسب دالالتيا المشيورة عند 
. ولذلؾ إنما يعرؼ أصحاب النحو مف  الجميور ال بحسب داللتيا عند أصحاب العمـو

                                                           

، الطبعة :  ٜٛٙٔ -بيروت  -الفارابي. األلفاظ المستعممة في المنطؽ..  نشر : دار المشرؽ  ٖٕ
 ٔصفحة  ٔالثانية ، تحقيؽ : محسف ميدي. جزء 
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. دالالت ىذه األلفاظ دالالتيا بحسب م ا عند الجميور ال بحسب ما عند أىؿ العمـو
وقد يتفؽ في كثير منيا أف تكوف معاني األلفاظ المستعممة عند الجميور ىي بأعيانيا 

 . تعريؼ دالالت ىذه األلفاظ  الفارابي قصدي فعندماالمستعممة عند أصحاب العمـو
  . نطؽ فقطأللفاظ عند أىؿ صناعة الملمعاني التي تدؿ عمييا ىذه ااقصد يفإنما 

استعماؿ وتسمية ألدوات النحوييف في قد خالؼ الفارابي فظير ىنا أف    
كثير مما سنعده في الحروؼ يرتبو كثير مف النحوييف ال في فقاؿ: "، والحروؼ

ما في الكمـ. ونحف إنما نرتب ىذه األشياء بحسب األنفع  الحروؼ لكف إما في اإلسـ وا 
 . ٕٗ"في الصناعة التي نحف بسبيميا

، فيناؾ أدوات استعمالياحتى إف الفارابي أطمؽ تسميات عمى األدوات تتناسب مع 
فيقوؿ:  تفيد الكمية، وأدوات تفيد المقدار، وأدوات تفيد الزماف، وأدوات تفيد المكاف، 

يسمى باسـ الحروؼ التي  واألمر الذي يستعممو المجيب في إفادة السائؿ مطموبو"
يستعمميا السائؿ في الطمب أو باسـ مشتؽ مف اسـ الحروؼ التي يستعمميا السائؿ. 
واألمر الذي يستعممو المجيب في إفادة مقدار الشيء يسمى كمية، وىي مشتؽ مف 
الحرؼ الذي يستعممو السائؿ عف مقدار الشيء. والذي يستعممو المجيب في إفادة 

، وىو اسـ ليس مشتقا مف الحرؼ المستعمؿ في الطمب، "متى"زماف الشيء يسمى 
لكف نقؿ إليو الحرؼ بعينو فسمي بو. واألمر الذي يستعممو المجيب في إفادة مكاف 

، وىو مسمى باسـ الحرؼ الذي يستعممو السائؿ عمى جية "أيف"الشيء فإنو يسمى 
أنو مطموب معرفة  ومنيا ما إذا قرف بالشيء دؿ عمى النقؿ ال عمى جية االشتقاؽ.

                                                           

 صفحة  ٔاأللفاظ المستعممة في المنطؽ جزء  ٕٗ
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 (ٕ٘)..".وجوده ال معرفة مقداره وال زمانو وال مكانو

 

 نماذج من المعاني الفمسفية لمحروف

 . "إَن" حرف

إلى معنى عميؽ ليذا  ليس ىذا الحرؼ مجرد أداة لمتاكيد، فقد اشار الفارابي  
 الثاني الباب في رابياالف عقديء وما ىيتو. فقد الحرؼ، وىو داللتو عمى حقيقة الش

 يفيد المغات جميع في الحرؼ ىذا اف فيو بيف "ف"إ لحرؼ فصال الحروؼ كتاب مف
 ىذاعمؽ  ولداللة. (ٕٙ)"الثبات والدواـ والكماؿ والوثاقة في الوجود وفي العمـ بالشيء"

فإذا جعموه   ،الواوة بممدودوف " ا " اُ و تعالى فقال اهلل بووا خص كيدالتأ عمى الحرؼ
الكامؿ  "إنِّيَّة"  يقولوف: "  الوجودالفمسفة  ىوتسمِّ لغير اهلل قالوىا ب " ُاْف " مقصورة، 

 بو يقصدوفما إنيِّة الشيء.؟ ويقولوف.  ُة الشيء" أي: ىو بعينو، ماىيتو وحقيقتو، إنِّيَّ 
 (ٕٚ)السؤاؿ.  دوف فقط االخبار عمى"فَّ "إ حرؼ استعماؿ كمؿ. ويقتصراأل الوجود

 

 "متى."حرف 

اف كوسية تعيف العقؿ عمى ىذا الحرؼ بالزماف، مبينا أىمية الزم الفارابي ربط 
 بو يمتئـ" زماف الىبحاجة  ليس الوجود في الشيء نوأ إدراؾ األمور. فيرى الفاربي

                                                           

 ٕصفحة  ٔاأللفاظ المستعممة في المنطؽ جزء  ٕ٘
 ٔٙصفحة  ٔالفارابي. كتاب الحروؼ،   جزء  ٕٙ
 المرجع السابؽ. نفس الصفحة. ٕٚ
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فعندما والمكاف.  الزماف حدود في الإ شيء دراؾإ العقؿ يستطيع فال (ٕٛ)جوده"و 
"متى" فإنو يمزمؾ استحضار الزماف حتى تستوعب ما  الحرؼ تستخدـ أو تستمع إلى

 ُيقاؿ.
 

 . "عنحرف "

األمثمة لنا  وساؽ ربط الفاربي حرؼ "عف" بالسببية والفاعمية وبالجية وبالظرفية،
: ي.  أ"الخصومة كانت لفالف فالف شتـ عف" :يقاؿ:  الموضحة لذلؾ، منيا قولو

، الشيء صؿأ عمى والجية أ عمى تدؿ" عف" فَّ أ الشتـ. كما بسببحدثت الخصومة 
كقولؾ: "عف " َبعد"  بمعنىالظرفية  عمى يضاأ وتدؿ  نحاس. ال عف بريؽاإل فيقاؿ

قميؿ تعمـ ذلؾ" أي: بعد قميؿ. وىذا المعنى يستوي مع قولو تعالى: }َقاَؿ َعمَّا َقِميٍؿ 
عف" أيضا عمى الجية، وتدؿ "   ٜٕأي: عف قميؿ.[، َٓٗلُيْصِبُحفَّ َناِدِميَف{ ]المؤمنوف: 

 .(ٖٓ)موجود " أو عف العدـ " أو " ُوجد الشيء عف ضّده " يقاؿ " كاف الموجود عف ال
 

 "ما" حرف 

وفي فمسفة الفارابي ليذا السؤاؿ.  عمى" وضع  لمداللة ما" حرؼ فأ المعمـو مف
                                                           

 . ٕٙصفحة  ٔكتاب الحروؼ جزء  ٕٛ
 –بيروت  -جامع البياف عف تأويؿ آي القرآف، نشر : دار الفكر  .محمد بف جرير الطبري ٜٕ

، الزجاجي. ، عمي بف الحسيف بف عمي اأَلْصفياني الباقولي  ٓ٘ٔصفحة   ٗ، جزء ٘ٓٗٔ
 -القاىرة،بيروت  -ىػ(.  إعراب القرآف   ، نشر : دار الكتب اإلسالمية ٖٗ٘)المتوفى : نحو 

 ٖٛٔصفحة  ٔجزء  ـ ، الطبعة : األولى ، تحقيؽ : ابراىيـ األبياريٕٜٛٔ-ىػٗٓٗٔ
 ٖٓٔصفحة  ٔوؼ جزء كتاب  الحر  ٖٓ
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" ما" بالحرؼ عنو السؤاؿ يتـ الذي الشيء مؿنتأ فأ عمينا ينبغي نوأ  يرىالحرؼ، 
،  منواألعـ  المفرد بالمفظف  رَ قْ يُ  قد  نوأ كما، بالمجيوؿ العمـ طمبيَ  الحرؼ ىذاألف 
 ما"  و؟" أ نراه الذي ما:" قولنا،  ك بالمحسوسف قر يُ  وقد؟ "،  المعنى ما: " لناكقو 
 ، فيطمب التعمؽ في معرفتو أكثر.المعنى معقوؿقرف باسـ يُ  وقد" يديؾ؟ بيف الذي

 مقرونا تييأ لكنو،  استفياـ حرؼ مجرد ليس" ما" ؼ؟" فالحر ماىو نساف:" اإلقولناك
: مثؿ، وبالجنس وبالحاؿ وبالنوع بالمعقوؿُيقرف و ؟ الشيء ىذا: ما مثؿ بالمحسوس

"ما" يطمب معرفة حقيقة الشيء، فال يكوف الجواب خارجا عف  ػب ؟ فالسؤاؿماحالؾ
 ذات الشيء. يقوؿ الفارابي:  

فيذه أربعة أمكنة ُيستعَمؿ فييا حرؼ " ما " عمى جية السؤاؿ. ويعّميا كّميا أّنو "
. ويعّميا .وأف ُيتصوَّر ذاتو وأف ُيعَقؿ ذاتو ،ُيطَمب بيا معرفة ذات الشيء المسؤوؿ عنو

أّنيا كّميا ليس يمكف أف ُيسأؿ عنيا إاّل وقد ُعرؼ المسؤوؿ عنو وُتُصوِّر مقدارا ّما مف 
كمؿ مف ذلؾ المقدار وأف َمس فيو أف ُيعَقؿ أُعقؿ إلى مقدار ّما، وُيمت التصّور أو

ُيتصوَّر بمقدار أزيد مف ذلؾ التصّور مف ذلؾ المحسوس المسؤوؿ عنو بحرؼ "ما". 
ؾ " فقد ُتُصوِّر بأبعد ما فإّنو إذا ُعقؿ وُتُصوِّر أّنو " شيء " وأّنو " أسود " وأّنو " متحرّ 

شيء وأنقصو. فإّف " الشيء " ىو أبعد ما يمكف أف ُيتصوَّر بو ف ُيتصوَّر بو الأيمكف 
"األسود" ، وأّنو " أسود " فإّنو أبعد عرض يمكف أف ُيتصوَّر بو " المتحّرؾ " . وأّنو 
"متحّرؾ" فإّنو أيضا عرض بعيد مف ذات المسؤوؿ عنو. فإّف القائؿ "ما ذلؾ المتحّرؾ" 

. عمى أف معنى المتحّرؾ غير معنى او أسوديسأؿ عف ذلؾ الشيء الذي يراه متحّركا أ
ذلؾ الذي عالمتو في أبصارنا أّنو متحّرؾ. وقد ُيسأؿ في مثؿ ىذا المكاف " ما 
الحيواف الذي نراه " و " ما الجسـ الذي نممسو " ، فيكوف مثؿ قولنا " ما ذلؾ الشيء 

ف " أخّص مف " غير أّف " الشيء " ىو أعـّ مف " الحيواف " و " الحيوا -الذي نراه " 
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فإّف ىذه كّميا إّنما ُتصّور الشيء بجنسو فقط. و َمف جيؿ ذلؾ المرئّي  -الشيء " 
فإّما أف يجاب بنوعو مف حيث يدّؿ عميو اسمو أو مف حيث يدّؿ عميو حّده. فالمسؤوؿ 
عنو بحرؼ " ما " في ىذيف ىو معروؼ ال محالة حيف ما ُيسأؿ عنو معرفًة أنقص، 

 (ٖٔ)د جّدا أو بجنسو األقرب، أو ما يقوـ في العموـ"إّما بجنسو األبع

ر صفحة مف كتابو" الحروؼ" شي لفمسفة السؤاؿ بحرؼ" ما" ستة عوقد عقد الفاراب 
يبيف فييا قيمة وأىمية استعماؿ ىذا الحرؼ، وما الذي يرتبط بو، وما الذي يثيره في 

 الذىف عف السؤاؿ بو. 
 

 "ي"أ حرف

 أفونمتمس  تصورناهعف الشيء الذي  لمسؤاؿ يستعمؿ"أي"  حرؼ يرى الفارابي أف
نفيمو ونعرؼ ما الذي يميزه عف غيره، أو ما ينفرد بو عف كؿ ما يشاركو في جنسو. 
كقولنا: عف اإلنساف مثال: "أي حيواف ىو؟" وعف النخمة " أي نبات ىي؟"  فُتستعمؿ 

ف يوجد لدى ليا أاستعما د"أي" خشية أف ُيمتبس الشيء بغيره عند أخذه، وال بد عن
ة. فيي السائؿ َلْبس يريد إزالتو، فمو قمت أي شيء ىو زيد فقط، فإف ىذه مسألة باطم

ما سواه، فتبيف األمر الذي عرض ليذا الشيء فجعمو مميزا عأداة تميز الشيء بماىيتو 
" سؤاال ُيمَتمس بو معرفة أمر مف أمريف، أو مف عدة وقد ُيستعمؿ حرؼ"أي عف غيره.

أمور، مثؿ قولؾ: " أي األمريف تختار؟" أو "أي ىذه الثالثة تختار". أي الرجميف 
 (ٕٖ)خير؟، أي األمور أفضؿ؟

                                                           

 ٕٚٔصفحة  ٔالحروؼ جزء  ٖٔ
 ٔٛٔكتاب الحروؼ ص: ٕٖ
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الفصؿ الثامف  "وقد عقد الفارابي ليذا الحرؼ ما يقرب مف ثالثة عشر صفحة في
 كتابو "الحروؼ"والعشروف" مف 

كتابو "األلفاظ المستعممة في المنطؽ في الفصؿ الثاني بعنواف" أصناؼ  وكذلؾ في
 (ٖٖ)الحروؼ" يبيف فيو فوائده وكيفية استعمالو.

: "حرؼ " أّي " ُيستعَمؿ أيضا سؤاال ُيطَمب بو عمـ ما فمما قالو عف استعماؿ "أي" 
فإّنو إذا ُفيـ أمر يتمّيز بو المسؤوؿ عنو وما ينفرد وينحاز بو عّما يشاركو في أمر ّما. 

ّما وُتُصوِّر وُعقؿ بأمر يعّمو ىو وغيره، لـ يكتؼ الممتمس تفيَُّمو دوف أف يفيمو 
ـّ لو  ويتصّوره ويعقمو بما ينحاز بو ىو وحده دوف المشارؾ لو في ذلؾ األمر العا
ولغيره. مف ذلؾ أّننا نستعمؿ ىذا الحرؼ في السؤاؿ عف ما تصّورناه بما يدّؿ عميو 

والتمسنا بعد ذلؾ أف نتصّوره ونعقمو ونفيمو في أنفسنا بما ينحاز  بجنسو،اسمو و 
وينفرد ويتمّيز بو عف كّؿ ما يشاركو في ذلؾ الجنس، وبما إذا عرفناه كّنا عرفنا بو 

 ذلؾ النوع...."

     

 حرف" كيف" 

 قدـ الفاربي ما يقترف بيذا الحرؼ مف ألفاظ، وبيف لنا كيفية استخدامو عند السؤاؿ 
عف ماىية الشيء، أو عف ما ىو خارج الماىية. أو كيفية التمييز بيف الذات وبيف 

فذكر أف " كيؼ" يقترف بيا المفرد وما يجري مجرى المفرد. مثؿ: كيؼ فالف  الَعَرض.
في جسمو؟ فيقاؿ: "صحيح" أو " مريض" ، "قوي" أو " ضعيؼ"  فالمطموب معرفتو 

                                                           

وما بعدىا. وكتاب " األلفاظ المستعممة في المنطؽ لمفارابي مف  ٔٛٔكتاب الحروؼ ص  ٖٖ
 وما بعدىا.   ٓ٘ص
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ىية المسؤوؿ عنو.، وكذلؾ سيكوف الجواب بحرؼ "كيؼ" ىنا ىو أمر خارج عف ما 
صالح"  بشيء خارج عف ماىية الشيء المسؤوؿ عنو. فإذا قمنا: "كيؼ زيد"؟  فأجبنا: "ً
أو "طالح" صحيح" أو " مريض" فيذه األجوبة خارجة عف ذات زيد، فإذا كانت 
ذا  األسئمة عف األمر الخارج عف الذات سميت "كيفيات عَرضية" أو غير ذاتية، وا 

 انت األسئمة متوجية إلى ذات الشيء سميت " كيفيات ذاتية أو جوىرية"ك

وتقترف ب " كيؼ" جزئيات أخرى مثؿ: " كيؼ صاغ زيد الخاتـ"؟ فالجواب: "جيد" 
أو " ردئ" أو "سريع" أو " بطيء" فيذا ىو الجواب المشيور. أما إذا ُقرف السؤاؿ بنوع 

جزاء التي الجواب، فيتحدث عف األ صياغة الخاتـ، فإف السائؿ سيحتاج إلى تفصيؿ
ُيصنع منيا الخاتـ، واآلالت التي تستخدـ في صناعتو أو في صياغتو، ومراحؿ 
تصنيعو،.. وىكذا، فيذا إخبار عف كيفية تكوينو وعف ماىيتو. فمثال: لو سأؿ فقاؿ: 
كيؼ صنع زيد السيؼ؟ فإنؾ ستجيبو عف شكؿ وماىية السيؼ، وأنو مف حديد، فمو 

 و مصنوع مف الشمع، فإنو لف يوفي بغرضو، ثـ تذكر مراحؿ تصنيع السيؼ.قمنا: إن

ثـ استطرد الفارابي مبينا أنو ال يقتصر استعماؿ كيؼ عمى السؤاؿ عف األجساـ 
نما تستخدـ لمسؤاؿ عف كثير مف الطبيعيات، كقولؾ:" كيؼ انكساؼ  المصنعة، وا 

يعا" أو "بطيئا" بؿ يكوف القمر؟" أو "كيؼ ينكسؼ القمر"؟ فال يكوف الجواب "سر 
الجواب مفصال، أنو ُيحجب باألرض عف الشمس فال يقع عميو ضوؤىا. كذلؾ ُيسأؿ 
بيا عف ِخْمَقة بعض الحيوانات لمعرفة تفاصيؿ عنيا، كسؤالؾ: الجمؿ كيؼ ىو؟، 

 (ٖٗ)والزرافة كيؼ ىي"؟ فتصؼ في الجواب أجزاء كؿ منيما.
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ماؿ "أي" وفرؽ بينيما، فبيف أف جميع ما وجمع الفارابي بيف استعماؿ "كيؼ" واستع
يمكف أف يكوف في جواب "كيؼ ىو" جائز استعمالو في جواب "أي شيء ىو"  وكثير 

 ما يمكف استعمالو في جواب "أي شيء ىو"  ال يميؽ استعمالو في جواب" كيؼ".

يقوؿ الفارابي: "والكيفيات لما كانت منيا ما يفاد بو الصيغ الخارجة عف ذات    
الشيء. ومنيا ما يفاد بو معرفة صيغة ذات الشيء، صارت الكيفيات المفيدة صيغ 
ذوات األشياء متى أخذت في جواب أي شيء ىو تفيد ما يتميز بو الشيء في ذاتو 

الخارجة عف ذات الشيء متى أخذت في عف غيره، وكانت الكيفيات التي تفيد الصيغ 
جواب أي شيء ىو تفيد ما يتميز بو الشيء في أحوالو عف غيره. وتميز الشيء في 
ذاتو عف غيره ىو. مثؿ: تميز النخمة بما ىي نخمة عف الزجاج وتميز زيد عف عمرو 
 بأف ذا صالح وذا طالح، فإنا نعمـ يقينا أف زيدا ليس يتميز عف عمرو بمثؿ تميزه عف

 .(ٖ٘)الصوؼ"

ثـ جمع الفارابي بيف استعماؿ الحروؼ "ما" و "كيؼ" و "أي" فبيف أف "ما" و 
أنو يتـ السؤاؿ بيا عف شيء واحد بعينو. فقولنا: "كيؼ انكساؼ القمر" "كيؼ" و "أي" 

و "أي شيء ىو انكساؼ القمر" ، و " ما ىو انكساؼ القمر" ُيطمب بيا كميا شيء 
 واحد. والجواب واحد ىو أنو ُيحَتَجُب باألرض عف الشمس. 

شيء عف ثـ ميز الفارابي بيف تمؾ األدوات، أف السؤاؿ ب "أي"  يتطمب تمييز ال
ىية الكسوؼ( مايؼ" يتطمب بياف طريقة حدوثو )غيره في وجوده. والسؤاؿ ب" ك
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بو ماىية  بيز عف غيره، والسؤاؿ ب "ما" ُيطمباإلضافة إلى ذاتو، ال مف حيث ىو مم
 (ٖٙ)الشيء فيتوجو إلى مادتو )ماىيتو( أو جنسو أو صورتو.

 

 حرف " هل"

فمسفة استعماؿ ىذا الحرؼ بيف الفارابي أنو يستعمؿ عندما ال يدري السائؿ  وفي
 عف الجواب شيئا، ويستعمؿ كذلؾ عندما يدري السائؿ الجواب.

حيث إف ىذا الحرؼ ػػ كما وضح الفارابي ػ يأتي في الغالب مقرونا بقضيتيف 
قائـ أو قاعد؟ أو  متقابمتيف بينيما أحد حروؼ االنفصاؿ )أو ، أـ ، إما( مثؿ: ىؿ زيد

تأتي مع قضية واحدة والثانية مضمرة، مثؿ: ىؿ ىناؾ فرس؟ أو يأتي مع قضية 
واحدة فقط، مثؿ: ىؿ يتكمـ؟. وتستعمؿ "ىؿ" في السؤاؿ )عما ال يدريو السائؿ بأي 
القضيتيف يجيب، وعما ال يبالي السائؿ بأييما أجاب المجيب، وقد تستعمؿ فيما يدري 

  ب المجيب.السائؿ بأييما يجي

"وأّما السوفسطائّية فإّنيا تستعمؿ السؤاؿ بحرؼ " ىؿ " في ثالثة أمكنة. أحدىا عند 
إّنو يسأؿ بالمتقابميف وبما ىو في الظاىر والمغالطة متقابميف، فلسوفسطائّي، التشكيؾ ا

ويمتمس إلزاـ المحاؿ مف كّؿ واحد منيما. والثاني عندما تتشّبو بصناعة الجدؿ أو 
وىـ أّف صناعتيا ىي صناعة االرتياض. فيستعمؿ السؤاؿ بحرؼ " ىؿ " عند تغالط وت

تسّمـ الوضع ويستعممو أيضا عندما يمتمس تسّمـ المقّدمات التي ُيبطؿ بيا عمى 
المجيب الوضع الذي تضّمف حفظو. غير أّف ما تفعمو صناعة الجدؿ فيما ىو في 

ّف والظاىر والتمويو أّنو مشيور الحقيقة مشيور تفعمو السوفسطائّية فيما ىو في الظ
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مف غير أف يكوف في الحقيقة كذلؾ. والثالث عندما تتشّبو بالفمسفة وتوىـ أّنيا ىي 
صناعة الفمسفة. وكّؿ موضع تستعمؿ فيو الفمسفة السؤاؿ بحرؼ " ىؿ " وتطمب بو 

" ما السوفسطائّية تطمب فيو بحرؼ "ىؿالحّؽ اليقيف مف المطموب بحرؼ " ىؿ " فإّف 
 (ٖٚ)ىو في الظّف والتمويو والمغالطة".

 

 حرف "ِلَم" 

ربط الفارابي استخداـ ىذا الحرؼ بطمب سبب وجود الشيء. فيو حرؼ مركب مف 
الالـ والميـ، وكأنو قيؿ: "لماذا" وُيسأؿ بيا عف الشيء الذي ُعمـ وجوده وصدقو إما 

ما بطريؽ القياس. " يكوف بذكر السبب، وذلؾ  بنفسو، وا  ـَ والجواب عف الحرؼ "ِل
باستخداـ األداة "ألف" وما يقوـ مقاميا في سائر األلسنة، مع العمـ بأف سبب وجود 

بوجود شيء ما، وال  عمـمل سببالشيء غير سبب عممنا بوجوده، وكؿ برىاف ىو 
الحروؼ التي و يمتنع اف توجد في البرىاف أمور تكوف سببا لوجود ذلؾ الشيء أيضا. 

ُتطمب بيا أسباب وجود الشيء وعممو ثالثة، ىي: أواًل: لماذا وجوده؟ أو ما الفائدة مف 
وجوده أو ما الغرض والغاية التي مف أجميا وجود ىذا الشيء؟  وثانيًا: بماذا وجوده؟ 
أي: مف الفاعؿ لوجوده؟ ، وثالثًا: عـ ماذا وجوده؟ أي: ما أصؿ وجوده، أو ما أماىية 

 (ٖٛ)؟وجوده
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ـَ أو  لماذا وجود النيار؟ الجواب: تقوؿ لمضوء. وبماذا مثاؿ: السؤاؿ عف النيار. لِ 
وجوده؟ تقوؿ: بدوراف األرض حوؿ نفسيا. وعف ماذا وجوده؟ تقوؿ: عف ضوء 

 الشمس.

وعقد الفارابي في كتاب "الحروؼ" فصال خاصا لؤلسئمة الفمسفية عنونو ب" 
وىي: ىؿ ىو، لماذا ىو، ماذا ىو، بماذا ىو، عف ماذا ىو، ىؿ،  السؤاالت الفمسفية"

، إال " لماذا، بماذا، عف ماذا. وقد تقترف ىذه الدوات بالمفردات وبالمركبات مف األلفاظ
 ٜٖماذا ىو" فال تُقرف إال بالمفردات فقط.

كما تحدث الفارابي في كتاب " األلفاظ المستعممة في المنطؽ" عف الحروؼ التي 
ـَ ىذا" و إذا قُ  رَنت بشيء دلت عمى طمب معرفة سبب حدوث ىذا الشيء، كقولؾ:" ِل

"ما باؿ ىذا"؟ و " ما شأف" و ما يشبييا.  فيذه الحروؼ تقترف بالشيء المعمـو 
الوجود، فإذا قمنا ما باؿ فالف يفعؿ كذا وكذا؟ ولـ نعمـ أنو يفعؿ، كاف ىذا السؤاؿ 

" ما" ال بد أف يكوف مفردا معموـ الوجود، باطال. فالشيء الذي ُيقَرف بو الحرؼ 
" ال بد أف يكوف مركبا معموـ الوجود. ـَ والشيء الذي ٌيقرف بو الحرؼ "ِل

ٗٓ 

 "كمما كاف"و "إف كاف ""إما" و  :مثؿ عف الروابط وأصنافيا، فصال الفارابي وعقد
المضمف، . وصنفيا، فمنيا ما سماه " بالرباط وما أشبو ذلؾ "إذا كاف"و "متى كافو"

إف دخؿ زيد خرج عمرو،  :أف األوؿ قد تضمف لحاؽ الثاني بو، مثؿ قولنا بمعنى
ومثؿ إف كانت الشمس طالعة فالنيار موجود، فإف طموع الشمس قد تضمف لحوؽ 

تسمى ىذه الحروؼ وجود النيار. غير أف طموع الشمس لـ يوثؽ بعد بكونو. فمذلؾ 
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لما طمعت  :مثاؿ ذلؾ قولنامثؿ: " لما"، . ومنيا: المضمف جزما، المضمنات بشريطة
الشمس كاف النيار ولما جاء الصيؼ اشتد الحر ولما كانت الشمس مقاطرة لمقمر 
انكسؼ القمر، فإف ىذا الحرؼ دؿ عمى أف األوؿ متضمف لحاؽ الثاني بو بعد أف 

المضمف مباعدة  وثؽ بوجود األوؿ. فمذلؾ يسمى ىذا الحرؼ المضمف جزما. ومنيا
ومنيا ما إذا قرف بالشيء دؿ عمى أنو غاية لشيء سبقو،  ... "أما" :مثؿ قولنا، اآلخر

ما إذا قرف بالشيء دؿ عمى أنو سبب  كي والالـ التي تقوـ مقامو. ومنيا :مثؿ قولنا
لشيء سبقو في المفظ أو لشيء يتموه، مثؿ قولنا ألف ومف أجؿ ومف قبؿ. ومنيا ما إذا 
قرف بالشيء دؿ عمى أف ذلؾ الشيء الـز عف شيء آخر موثوؽ بو وقد سبقو، مثؿ 

 .ٔٗفإذف وما قاـ مقامو" :قولنا

ارابي استخداما فمسفيا أو تمؾ كانت نماذج لبعض الحروؼ التي استخدميا الف 
دوات استفياـ إلى جعميا أدوات ناه قد حوؿ حروؼ السؤاؿ مف مجرد أمنطقيا. فرأي

لطمب العمـ والمعرفة أو لغرض التعميـ. وىذا ىو عينو المنيج القرآني والنبوي في 
استخداـ أدوات السؤاؿ التي تفتح لمعقؿ المجاؿ لمتفكر والتدبر والمالحظة واالنتباه. 

ـْ َعَمى ُقُموٍب َأْقَفاُلَيا{ ]محمد :  ؿ قولو تعالى:مث  [ٕٗ}َأَفاَل َيَتَدبَُّروَف اْلُقْرآَف َأ

َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو صمى اهلل عميو وقولو صمى اهلل عميو وسمـ:" 
  42"وسمـ َأَتْدُروَف َمِف اْلُمْفِمُس 

مف المغة العربية وسيمة فجعؿ  ،الفكر الفمسفييطوع المغة لبياف  الفارابي فوجدنا
 فمـ تعد ،لمغة العربيةنقمة نوعية  وىذا يعدلنقؿ سمات وأنواع العمـو األخرى، نافعة 

                                                           

 ٘صفحة  ٔاأللفاظ المستعممة في المنطؽ جزء  ٔٗ
 ٜٕ٘صفحة  ٓٔصحيح ابف حباف . لمحمد بف حباف بف أحمد أبو حاتـ التميمي البستي جزء  ٕٗ

 ، الطبعة : الثانية ، تحقيؽ : شعيب األرنؤوط ٖٜٜٔ - ٗٔٗٔ -بيروت  -نشر : مؤسسة الرسالة 



 الفارابي لدى الحروف فلسفة
 

 6262 بريلأ                                 66                   ن         خمسووال خامسالعدد ال

وأفكاره ولمتواصؿ مع اآلخريف،  لمتعبير عف احتياجات الفردالمغة مجرد وسيمة  تمؾ
نما  و ثقافات ومعارؼ  عمـو، وىي نقؿ كر الفارابي لمغة وظيفة ميمة جديدةتابوا 

، العموـ األخرىأصوؿ تحصيؿ يسر الفارابي لممبتدئيف وبذلؾ . حضارات األخرىال
عمـ اليندسة ، و وعمـ الطبيعة، وعمـ العدد، ، وعمـ الشعرمثؿ: عمـ األلفاظ والتراكيب

  ،السياسة مـعو ، قاؿ وعمـ الحيؿثوعمـ األوعمـ المناظر، وعمـ النجوـ، وعمـ الموسيقى، 
  ٖٗ.وعمـ المنطؽ

 

  

                                                           

وما بعدىا بعد مقدمة المحقؽ. عثماف محمد  ٖانظر كتاب "إحصاء العمـو لمفارابي. صفحة  ٖٗ
 .ٖٜٔٔة السعادة القاىرة سنة أميف. مطبع
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