
 - 9 - 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 *اللغة والنحو في فكر الفارابي الفيلسوف

 عبدالكريم خليفةللدكتور  

أأاس الفأأارابي الفيلسأأوف  و أأمي  خب فأأوبو ر أأر حأأو نحمأأد بأأن نحمأأد بأأن ابر 

الفارابي رسبة إلى ندينة فاراب نأن حوارأر نأدس التأرا ورار ريأر  أيحوس  ريبأة 

. وكاس نولأد  فأي فأاراب حأوالي (1) يننن كاشغر إحدى المدس العظام في تخوم ال

ر الروايات التي بين غير   ير فييا. وتشي حـ ورشو وترعرع و ضى و تا  952 نة 

شوريا في ذلأ  شأوس بةيأة  س الحياة العلمية كارت نزدحرة في حذ  المدينة أيدينا إلى أ

انتأداد شعاع الثةافي والعلمي في الةررين الثالث والرابع اليجريين  وعلى نراكز اإل

ردلس وحاررتيا  رابة في أاراف أوربا إلى األ  الم نن أوا ط آ يا شر ا  دار اإل

 .غربا  

وتحدثنا الروايات أس أبا ر ر  د عاصر في فاراب حذ  لغأويين نشأيورين حمأا  

( 083)ت حـ(  صاحب ديأواس األدب  والجأوحر 053)براحيم الفارابي إ حق بن إ حـأ

"الفأأارابي بأأراحيم نأأدكور فأأي بحثأأه الةأأيم يأأإ إجلصأأاحب ال أأحاي. ويأأولي األ أأتاذ ال

ولأى فأي التكأوين اللغأو  للفأارابي أحميأة خاصأة ليأذ  البياأة األ (9) طلح الفلسفي"موال

  الفيلسأأأأوف. وعنأأأأدنا رحأأأأإ إلأأأأى بغأأأأداد كأأأأاس فأأأأي حأأأأوالي الخمسأأأأين عانأأأأا  نأأأأن

 ذ ذاا حاررة الدريا ونركز العلم والحضأارة. و  شأ  أس أبأاعمر   وكارت بغداد إ

... وأّس عنايتأه بالعربيأة وعلونيأا ..ر ر كاس له حظ وافر في حذ  األو اا العلميأة

 ادته و  ش  إلى ا ت ال بوو اا النحاة واللغويين. ويحدثنا ابن أبأي أصأيبعة  أس 

حأـ(  وأرأه كأاس يةأرأ عليأه النحأو ويةر أه 013بأابن السأرا) )ت  إالفارابي  د ات أ

ين أيأدينا إلأى أس وصأوله إلأى بغأداد كأاس نأا بأين المنطق. وتشير المعلونات التأي بأ

... ثأأم رحأأأإ إلأأى حلأأأب والتةأأى بأأأاألنير  أأي  الدولأأأة . حأأأـ038حأأـ و033عأأاني 

... . حأأـ  وكأأاس بالاأأه نو أأإ كبأأار العلمأأار واألدبأأار والشأأعرار003الحمأأداري  أأنة 

ر ر  رحمأه اللأه  فأي ر أب  وتنبانا األخبار بوره رحإ نعه إلى دنشق. وتوفي أبو

 .(0)حـ كما تشير نعظم الروايات002 نة 
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بأأوس أبأأا ر أأر الفأأارابي لأأم يلأأق نأأا يسأأتحةه نأأن ورحأأن رشأأارا األ أأتاذ نأأدكور 

البحث والدرا ة في  وارب فكر  الخ أب  وأس ابأن  أينا وابأن رشأد  أد اغيأا عليأه 

حجبأأا تو يأأه ا حتمأأام إلأأى درا أأة فكأأر  وفلسأأفته  وااثأأار التأأي تركيأأا فأأي الفكأأر و

 والفكر العالمي بعانة. ورود أس رضي  إلى ذلأ  بأوس حيفأا   أد لحةأهة  الني بخاصاإل

في الع ر الحديث حيث  اد الأوحم بعأا البأاحثين إلأى الو أوع فأي اللأبس بأين  أيضا  

و  صاحب ديواس براحيم الفارابي اللغإ حاق بن إفارابي الفيلسوف وبين أبي ر ر ال

بينيمأا فأي العلميأة المعاصأرة والعال أة  .. وربما كارت... ليه  ابةا  إاألدب الذ  أشررا 

 فاراب  وا رتساب إلى المدينة ذاتيا   بب حذا اللبس.

وكاس للتكوين اللغو  أثر نيم فأي حيأاة الفأارابي العلميأة والفكريأة. وإسن تمكنأه نأن 

لغة  ورحوا  واحتمانه الوارح فأي درا أة النحأو علأى شأيوح النحأاة  أوار أكأاس  (3)العربية

م في بغداد  فضال  عن نجالس  أي  الدولأة الحمأداري فأي حلأب   أد أدى أاب ذل  في فار

به كإ ذل  إلى صياغة نا رسأتطيع أس رسأميه رظريأة نتكانلأة تتنأاول اللغأة نأن حيأث حأي 

  لفأأأأأأأأاه وأحواليأأأأأأأأا التأأأأأأأأيلغأأأأأأأأة بجواربيأأأأأأأأا المختلفأأأأأأأأة  فمنيأأأأأأأأا نأأأأأأأأا يمأأأأأأأأّس األ

د  و وارينه التي تنتظم وننيا نا يمّس النحو نن حيث  واع  تشترا فييا  ميع األنم

... وينتةإ ننيا إلى صياغة  وننيا نا يمّس األصوات والحروف  األلفاه والتراكيب

 ....رظرية كلية في تحديد عال ة اللغة بالفكر.

ورحن   ريدف في حذا البحث المتوارع إلى أس ردرس أصأول حأذ  النظريأة 

ه اللغويأة  ولكننأا رريأد أس عند الفارابي والم ادر التأي ا أتليميا فأي تحديأد رظريتأ

روّ ه ا حتمام إلى أحمية درا أة الجارأب اللغأو  بعانأة والنحأو  بخاصأة فأي فكأر 

بلغ الأذروة  بأإ  الفارابي الفيلسوف. فةد شيدت الدرا ات اللغوية والنحوية ازدحارا  

وعن  حدّ النضو) في الةررين الرابع والخانس اليجريين. فالحديث عن "علم اللغة"

بمأدة  صوات والتجويد في رطةيا   د  بق الفأارابي الفيلسأوفب لنحو" وعن األ"علم ا

... وكاس للخليإ بن أحمد فيما أثبته تلميذ   أيبويه فأي "الكتأاب" بأاع اويأإ . اويلة

 في تحديد حذ  العلوم وورع أصوليا في العربية.

ولفاهيا وكما ُشِغإ اللغويوس والنحاة في الةرس الرابع اليجر  في درا ة اللغة ب
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ورحوحا وصأرفيا وشأواحدحا علأى نختلأ  المسأتويات العلميأة والتعليميأة  فةأد ُشأِغإب 

أيضا الفال فة والمفكروس بالةضية اللغوية نن حيث نفيونيا العام الذ  يتجاوز لسارا  

نا بعينه إلى نا حو نشترا في ألسنة  ميع األنم. وحذا نا رجأد  ننأذ و أت نبكأر عنأد 

عأن  وكذل  عنأد إخأواس ال أفار وخأالس الوفأار فأي ر أا ليم فضأال  لسوفنا الفارابي في

نفكر  وفال فة الةررين الخانس والسادس اليجريين أنثال ابن  ينا وابن حأزم وابأن 

 افيإ وابن رشد وابن نا ة والشير تاري وغيرحم.

العلأأوم عنأأد الفأأارابي.  و أد احتلأأت الةضأأية اللغويأأة المكارأأة األولأأى فأأي تةسأأيم

في كتابه الذ   ّما  "إح ار العلوم". فةأد  عأإ حأذا الكتأاب فأي    نثال  دجوحذا نا ر

خمسأأة ف أأول  وكأأاس الف أأإ األول فأأي علأأم اللسأأاس وأ زا أأه  ويليأأه فأأي األحميأأة 

 الف إ الثاري في "علم المنطق" وحو نا اشتير به وكاس نن شيوخه األوا إ.

ح أأي العلأأوم حأأدّد الفأأارابي   أأد  فةأأال  "  أأدرا فأأي حأأذا الكتأأاب أس ر  أأدو

 لأه ننيأا رعّرف  مإ نا يشتمإ كأإ واحأد ننيأا  وأ أزار كأإ نأاو  علما   المشيورة علما  

 .(5).." نن أ زا ه  ورجعله في خمسة ف ول أ زار  و مإ نا في كإ واحد

ح أار العلأأوم نأن راحيأأة ونأن راحيأأة أخأرى إلأأى إفمأن الوارأح أرأأه ييأدف إلأأى 

على ذل  نن توكيد  المستمر في بحوثأه العال أة تبياس نراتبيا وفق ننيج نعين  و  أدّل 

العضوية بين علم اللساس نن  ية وعلم المنطق نأن  يأة أخأرى وعال تيمأا المتسلسألة 

 اتبيا.ربالعلوم األخرى وفق ن

ورالحظ أس الفارابي  د تجأاوز فأي نفيونأه "علأم اللسأاس" اللغأات الخاصأة بكأإ 

ترا فأأي أصأأوله  ميأأع اللغأأات إذ أنأأة علأأى حأأدة  إلأأى الحأأديث عأأن علأأم شأأانإ عأأام تشأأ

 يةأأول  "وعلأأم اللسأأاس عنأأد كأأإ أنأأة ينةسأأم  أأبعة أ أأزار عظمأأى  علأأم األلفأأاه المفأأردة  

وعلم األلفاه المركبة  وعلم  وارين األلفاه عنأدنا تكأوس نفأردة  وعلأم  أوارين ت أحيح 

 .(3)وعلم  وارين ت حيح الةرارة  وعلم  وارين األشعار الكتابة 

الجملة علأى رأربين  أحأدحما حفأظ س علم اللساس حذا يكوس في ويرى الفارابي أ
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لفأأاه الدالأأة عنأأد أنأأة نأأا  وعلأأم نأأا يأأدّل عليأأه شأأير ننيأأا. والثأأاري علأأم  أأوارين تلأأ  األ

 .(7)األلفاه"

ثم ية  الفارابي عند تحديد نفيوم ن طلح "الةأوارين" فيضأع لأه تعريفأا  شأانال   

 علأأى  ميأأع األشأأيار التأأي حأأي نورأأوعة   أ  الةأأوارين يفسأأح فيأأه المجأأال كأأي "تأأوتي

 .(8)...". لل ناعة أو على أكثرحا

..  ..." يحتاا فيه لتفسير الشأاذ عأن الةواعأد اللغويأة. وفي  وله  "أو على أكثرحا

فالةوارين في كإ صناعة  على حدّ تعبير الفأارابي حأي أ اويأإ كليأة أ   انعأة ينح أر 

ليأه تلأ  ال أناعة وحأدحا حتأى تأوتي علأى في كإ واحد ننيا أشيار كثيرة نمأا تشأتمإ ع

 .(2) ميع األشيار التي حي نوروعة لل ناعة أوعلى أكثرحا"

ويحأأأرل الفأأأارابي علأأأى تحديأأأد ن أأأطلحاته العلميأأأة  فنجأأأد  يحأأأدد نفيأأأوم 

.. وذلأ  نأن أ أإ أس ينبأه إلأى تطأور نعنأى نفيأوم .."الةوارين" بوريا "األ اويأإ الكليأة"

دنار يسأأموس كأأّإ آلأأة عملأأت  نتحأأاس نأأا  عسأأى أس يكأأوس فةأأد كأأاس الةأأ ..... "الةأأوارين"

نأأن كميأأة  سأأم أوكيفيتأأه أو غيأأر ذلأأ  نثأأإ الشأأا ول والبركأأار  –الحأأّس  أأد غلأأط فيأأه 

 وانع الحساب و داول النجأوم  أوارين   والموازين   وارين. ويسموس أيضا  والمسطرة 

 (13)... والكتب المخت رة  التي  علت تذاكير الكتب الطويلة   وارين

الأأأذ   يورجأأأد الفأأأارابي  بعأأأد أس يحأأأدد نفيأأأوم "الةأأأوارين" بمعنأأأا  ا صأأأطالح

يسأأتخدنه حأأو  رجأأد  ينتةأأإ إلأأى تحديأأد الغايأأات النفعيأأة نأأن ا أأتخالل حأأذ  الةأأوارين أو 

نا ليحاا بيأا نأا حأو نأن تلأ  ال أناعة لأاال إاأل اويإ العانة. فيي على حدّ تعبير  نعدّة 

ُن أس يكأوس إ  وعنيا نا حو ننيايدخإ فييا نا ليس ننيا أو يشذ  نأا ليمأتحن بيأا نأا  يأ نب

 (11)تحتو  عليه ال ناعة وحفظيا. م نانا ليسيإ بيا تعلإط فييا غالط  وغل  د

ات الضأأرورية  رسأأتطيع أس رتحأأّرى المالنأأح العانأأة ِلبُنيبأأة نأأا دوبعأأد حأأذ  التحديأأ
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 ...... الفكروعال ة اللغة ب يمكن أس رسميه رظرية الفارابي في اللغة والنحو

يأأأأأرى الفأأأأأارابي أس األلفأأأأأاه الدالأأأأأة فأأأأأي لسأأأأأاس كأأأأأإ أنأأأأأة رأأأأأرباس  نفأأأأأرد 

  رسأأأأاس والحيأأأأواس. والمركأأأأب كةولنأأأأاكأأأأب. فأأأأالمفرد كالبيأأأأال والسأأأأواد واإلونر

والمفأأأرد ننيأأأا نأأأا حأأأي ألةأأأاب أعيأأأاس   ............. رسأأأاس حيأأأواس  وعمأأأر أبأأأيااإل

رسأأاس أرواعيأأا  نثأأإ  اإلوننيأأا نأأا يأأدل علأأى أ نأأاس األشأأيار و وعمأأرو  نثأأإ  زيأأد

والفأأأرس والحيأأأواس والبيأأأال والسأأأواد. والمفأأأردة الدالأأأة علأأأى األ نأأأاس واألرأأأواع  

كلأأأم  وننيأأأا أدوات. ويلحأأأق األ أأأمار والكلأأأم التأأأذكير والتوريأأأث  وننيأأأا  ننيأأأا أ أأأمار

والجمأأأأع  ويلحأأأأق الكلأأأأم األزنأأأأاس  وحأأأأي المارأأأأي والحارأأأأر  والتوحيأأأأد والتثنيأأأأة

المأأأأنيج الأأأأذ  اتبعأأأأه الفأأأأارابي  نأأأأنيج  أأأأليم  فيأأأأو إذ و  شأأأأ  أس  (19)والمسأأأأتةبإ

رأأأه يأأأوتي بونثلتأأأه وشأأأواحد  نأأأن اللغأأأة إاللسأأأاس  ف يتحأأأدن عأأأن رظريأأأة عانأأأة بعلأأأم

العربيأأأة  نمأأأا ي كأأأد النظريأأأة العانأأأة لعلأأأم اللسأأأاس  حأأأذا وتأأأدل الروايأأأات التأأأي بأأأين 

 ........(10)أيدينا على أس أبا ر ر كاس يحسن عددا  نن اللغات

لييا علم اللساس عنأد إبي الفيلسوف بتحديد األ زار العظمى التي ينةسم يةوم الفارا

كّإ أنة نن األنم. وأولى حذ  األ أزار حأو "علأم األلفأاه المفأردة الدالأة" ويحتأو  علأى 

يا  وحفظيأا ععلم نا تدل عليه لفظة نن األلفاه المفردة الدالة على أ ناس األشيار وأروا

والغريأأب عنأأه والمشأأيور عنأأد  سأأاس والأأدخيإ فيأأه الخأأال بأأذل  الل وروايتيأأا كليأأا 

 .(13) ميعيم

وثاري حذ  األ زار  علم األلفاه المركبة وحو علم األ اويإ التي ت أادف نركبأة 

عند تل  األنة  وحي التي صنفيا خطباؤحا وشعراؤحا  ورطق بيأا بلغاؤحأا وف أحاؤحا 

رأأة كارأأت أو غيأأأر المشأأيوروس  وروايتيأأا وحفظيأأا  ِاأأوا   كارأأت أو   أأارا   نوزو

 .(15)نوزورة
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وثالأث حأأذ  األ أأزار علأم  أأوارين األلفأأاه المفأأردة. ونمأا تجأأدر نالحظتأأه حأأو أس 

ذ يةأول  "وعلأم  أوارين إأصأول نأا رسأميه بعلأم ال أوتيات  بي يضع في بحثه حأذااالفار

عأن عأددحا  ونأن أيأن يخأر) كأإ فأي الحأروف المعجمأة   األلفاه المفردة يفحص أو   

 آ ت الت ويت  وعن الم ّوت ننيا  وعما يتركب ننيا في ذل  اللسأاسواحد ننيا في 

يتركأب  ايحدن عنه لفظة دالأة  أكثأر نأوعما   يتركب  وعن أ إ نا يتركب ننيا حتى 

وعن الحروف الثابتة التي   تتبدل في بنيأة اللفأظ عنأد لواحأق األلفأاه نأن تثنيأة و مأع 

وف التأي بيأا يكأوس تغأاير األلفأاه عنأد وتذكير وتوريث واشتةاق وغير ذل   وعن الحأر

 (13)......... اللواحق  وعن الحروف التي تندغم عندنا تتال ى

تمر الفأأارابي الفيلسأأوف فأأي ا تة أأا ه األ أأزار التأأي أشأأار إلييأأا  سأأوحكأأذا ي

ح أار إويتو   عند "علم  وارين األلفاه عندنا تركب". فيوتي حذا العلأم أو   علأى 

 مار الموحدة المت رفة التي يلحةيا في كإ حاٍل اأرف نأا حاٍل حاٍل نن أحوال األ

نأن أاأراف األ أمار  ثأم يعطأي نثأإ ذلأ  فأي األ أمار المثنأاة والمجموعأة إلأى أس 

يستوعب األحوال التي يتبأدل فييأا علأى الكلأم أارافيأا التأي  علأت ليأا  ثأم يعأرف 

 يأأا  ياأل أأمار التأأي تن أأرف فأأي بعأأا األاأأراف  وفأأي أيّيأأا تن أأرف وفأأي أ

تن رف  ثم يعرف األ مار التي كإ واحد ننيا نبني على اأرف واحأد فةأط وأييأا 

 (17).........نبني على أ  ارف

ثم يتحدن عن "األدوات" في حذا الباب وعن األلفأاه التأي يشأ  فأي أنرحأا  

 ... حإ حي أدوات أو أ مار أو كلم

ارابي الفيلسأوف وفي حديثه عما يسميه علأم  أوارين األلفأاه عنأدنا تركأب  يبأدأ الفأ

ب ياغة رظرة نتكانلة لما يمكن أس رطلق عليه "علم النحو العام". إره   يتحدن عأن رحأو 

 نلغة نعينة ولكنه يتحدن عن علم عام يشمإ  ميع األلسنة؛ ولذا ررا  يةأول  "وعلأم  أواري

األلفاه عندنا تركب ررباس  أحدحما يعطي  وارين أاراف األ مار والكلم عنأدنا تركأب 
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ترتب  والثاري يعطي  وارين في أحأوال التركيأب والترتيأب رفسأه  كيأ  حأي فأي ذلأ   أو

. ونن الوارح أس الفارابي حنأا يشأير إلأى األصأول العانأة لعلأم النحأو وكأذل  (18)اللساس"

إلأأى أصأأول علأأم البالغأأة والف أأاحة. وفأأي حأأذا العلأأم األخيأأر يحأأدد أصأأوله بةولأأه  "وأنأأا 

رتأب فإرأه يبأين أو   كيأ  تتركأب األلفأاه وتتيب رفسه  الضرب الذ  يعطي  وارين الترك

كم ررب حتى ت ير أ اويإ  ثم يبين أييا حأو التركيأب والترتيأب  ىفي ذل  اللساس  وعل

 .(12)األف ح في ذل  اللساس

 اللغأة  و  شأ  أرأه عنأيويشغإ "علم النحو" نكارة بارزة في رظأرة الفأارابي إلأى 

اكن نتعأددة نأن أحاديثأه أحميأة  أوارين النحأو نأن أ أإ بالنحو عناية شأديدة. وي كأد فأي أنأ

 تةويم اللساس وتجنب اللحن. وفي حديثه عن علم النحو يةول 

س األاأراف إرنمأا أف المخ أول بعلأم النحأو  فيأو يعأرف "وعلم  أوارين األاأرا

تكوس أو   لأل مار ثم للكلم  وأس أاراف األ مار ننيا نأا يكأوس فأي أوا ليأا نثأإ ألأ   م 

تعري  العربية  أو نا  ام نةانيا فأي  أا ر األلسأنة  وننيأا نأا يكأوس فأي رياياتيأا  وحأي ال

اإلعأراب. وإس الكلأم لأيس ليأا أاأراف أول  األاراف األخيرة وتلأ  التأي تسأمى حأروف

 إوإرمأأا ليأأا أاأأراف أخيأأرة. واألاأأراف األخيأأرة لأل أأمار والكلأأم حأأي فأأي العربيأأة نثأأ

الن والجأأزم وشأأير آخأأر إس كأأاس يسأأتعمإ فأأي اللسأأاس التنوينأأات الثالثأأة والحركأأات الأأث

وحكأأذا يسأأتمر الفأأارابي فأأي حديثأأه عأأن المبنأأي والمعأأرب  ونأأا  (93)..... العربأأي ارفأأا  

و يبن  رف ونا   يبن  برف  وذل  فأي إاأار  أوارين كليأة تشأمإ علأم اللسأاس نأن حيأث حأ

 دا ما . في اللغة العربية  كما حو شوره علم عام  وإس كاس يبحث عن أنثلته

الفأارابي وتفكيأر    أوار  الةوارين والةواعد العانة نكارأة أ ا أية فأي فلسأفة وتحتإ

أكاس ذل  في العلوم أم فأي اللغأات. و  شأ  أس المأنيج المنطةأي يشأكإ الركيأزة األ ا أية 

... وحو   يفتو يردد حأذ  المةولأة  فلنسأتمع إليأه فأي .. في ننيجه اللغو  والنحو  والعلمي
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 المنطق" إذ يةول  نن أحمية "علم  واريحديثه ع

الجدليأة أو الدربأة بالتعأاليم  نثأإ  "وأنا نن زعم أس الدربأة باأل اويأإ والمخاابأات

رسأاس عن علم  وارين المنطق أو تةوم نةانه وتفعأإ فعلأه  وتعطأي اإل اليند ة والعدد تغني

د اإل إلى الحأق واليةأين حتأى  رساسالةوة على انتحاس كّإ  ول  وكّإ حّجة وكّإ رأ   وتسدِّ

  يغلط في شير نن  ا ر العلوم أصال   فيو نثإ نن زعأم أس الدربأة وا رتيأال بحفأظ 

األشأأعار والخطأأب وا  أأتكثار نأأن روايتيأأا يغنأأي فأأي تةأأويم اللسأأاس وفأأي أس   يلحأأن 

 رسأأأأأأاس  عأأأأأأن  أأأأأأوارين النحأأأأأأو  ويةأأأأأأوم نةانيأأأأأأا ويفعأأأأأأإ فعليأأأأأأا وأرأأأأأأه يعطأأأأأأياإل

فالأذ  يليأق أس يجأاب بأه عراب كإ  ول  حإ أُصيب فيه أو لُِحن. رساس  وة يمتحن بيا إاإل

 .(91)حو الذ  يجاب به في أنر المنطق حناا"في أنر النحو حا حنا 

يعتبر و ود  واعد النحو ررورة للتعلم وا تنأاب اللحأن فمن الوارح أس الفارابي 

. و  شأ  أس .. وذل  إلى  ارب الدربة بحفأظ األشأعار والخطأب وا  أتكثار نأن روايتيأا

.. وينبأأه ..... تأأربط النحأو باللغأة يالفأارابي  أد ا أأتطاع أس ينفأذ إلأى العال أأة الجوحريأة التأ

إلى أس و أود نأن   يلحأن أصأال  نأن بأين أبنأار حأذا اللسأاس أو ذاا نأن غيأر أس  الفارابي

... إذ .. علمتللعأالم والمأيكوس  د علم شياا  نن  وارين النحو    يةلإ نن أحمية  وارين النحأو 

 يةول 

س المنطأق فضأإ   يُحتأا) إليأه  إذ كأاس يمكأن أس يو أد فأي أ"كذل   ول نن زعم 

رساس كانإ الةريحأة   يخطأا الحأق أصأال  نأن غيأر أس يكأوس  أد علأم شأياا  نأن إو ت نا 

 وارين المنطق  كةول نن زعم أس النحو فضإ  إذ  د يو د فأي النأاس نأن   يلحأن أصأال  

سن الجأواب عأن الةأولين  ميعأا   أواب إد علم شياا  نن  أوارين النحأو  فأس يكوس  أنن غير 

 .(99)"دواح

وبعد أس يضع الفارابي أصول علم النحو العام  يتجه إلى نأا يخأصل لسأاس كأّإ أنأٍة 
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 نن األنم  فيةول 

"فعلم النحو في كإ لساس إرنما ينظر فيما يخصل لساس تل  األنة  وفيما حأو نشأترا 

 نن حيث حو نشترا  ولكن نن حيث حو نو ود في لساريم خاصأة". فيأذا له ولغير    

حأإ المنطأق فييأا  وحأو أس النحأو أأحأإ النحأو فأي األلفأاه وبأين رظأر  حو الفرق بين رظر

يعطي  وارين تخصل ألفاه أنة نأا  ويوخأذ نأا حأو نشأترا ليأا ولغيرحأا    نأن حيأث حأو 

 عمإ ذل  النحو له.نشترا  بإ نن حيث حو نو ود في اللساس الذ  

والمنطأأق فيمأأا يعطأأي نأأن  أأوارين األلفأأاه  إرنمأأا يعطأأي  أأوارين تشأأترا فييأأا ألفأأاه 

األنم  ويوخذحا نن حيث حي نشتركة  و  ينظر في شأير نمأا يخأصل ألفأاه أنأة نأا  بأإ 

 .(90)عن أحإ العلم بذل  اللساسيوصي أس ي خذ نا يحتا) إليه ذل  

النحويأأة التأأي ينفأأرد بيأأا لسأأاس دوس آخأأر  ويتحأأدن الفأأارابي عأأن الخ وصأأيات 

 ولكن رمن ال ورة الكلية الشانلة لمفيوم النحو في  ميع األلسنة إذ يةول 

"وحأأا حنأأا أحأأوال تخأأصل لسأأارا  دوس لسأأاس  نثأأإ أس الفاعأأإ نرفأأوع والمفعأأول بأأه 

تخأأصل  نن أأوب  والمضأأاف   يأأدخإ فيأأه ألأأ  و م التعريأأ . فأأإسن حأأذ  وكثيأأرا  غيرحأأا

 .(93)العرب. وكذل  في لساس كإ أنة أحوال تخّ ه"لساس 

ولكن الفارابي ينظر إلى حذا التعدد في خ وصيات كإ لساس رمن إاأار الوحأدة 

 الكلية لعلم النحو الذ  يشمإ  ميع األلسنة  إذ يةول 

أخأذ  أحأإ النحأو  "ونا و ع في علم النحو نن أشيار نشتركة أللفاه األنم كليا فإرّما

ود في ذل  اللساس الذ  عمإ النحو له  كةأول النحأويين نأن العأرب  إسن نن حيث حو نو 

يين  أ أزار الةأول فأي فعأإ وحأرف. وكةأول رحأويي اليورأارأ سام الكالم في العربية ا أم و

م وكلم وأداة. وحذ  الةسمة ليسأت إرمأا تو أد فأي العربيأة فةأط  أو فأي اليوراريأة اليورارية ا 

أخأأذحا رحويأأو العأأرب علأأى أريأأا فأأي العربيأأة  ورحويأأو  فةأأط  بأأإ فأأي  ميأأع األلسأأنة. و أأد
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 .(95)اليوراريين على أريا في اليورارية"

وإسن رظأأرة الفأأارابي الفلسأأفية ألصأأول علأأم النحأأو  تثبأأت أس رحأأو العربيأأة حأأو علأأم 

عربي أصيإ   د اربثأق ب أورة أصأيلة نأن اللغأة العربيأة ذاتيأا  "وإرنمأا أخأذ  أحأإ النحأو 

رابي نن حيث حو نو ود في ذل  اللساس الذ  عمإ النحأو لأه". وبأذل  على حدّ تعبير الفا

 يضأأأع الفأأأارابي الفيلسأأأوف حأأأدّا  لتلأأأ  األ اويأأأإ التأأأي تحأأأاول أس تبحأأأث عأأأن ااثأأأار

اليورارية أو اليندية أو غيرحا نن اللغات في رحو العربية. ونن حنا تتضح لنا ال ورة التي 

ن األحياس حول أصالة النشوة العلمية للنحأو فأي االما اكتنفيا الغمول واإلبيام في كثير ن

الخليأإ بأن أحمأد وتلميأذ   أيبويه فأي "الكتأاب".  العربية. فةد اكتمإ حذا العمأإ علأى أيأد 

لى اإلنام إوتر ع  ذور رشوته  كما تةول الروايات التي بين أيدينا إلى أبي األ ود الدؤلي و

 بعد نن ذل .علي  رري الله عنه  بإ تذحب بعا الروايات إلى أ

ي أصأالة علأم العربيأة  فأي ألفاهيأا ورحوحأا وصأأرفيا فأوإسن رظريأة الفأارابي حأذ  

وزوريا   تنفي نطلةا  ا تخدام اللغويين والنحاة علأم المنطأق نأن حيأث حأو أداة ورثرحا ون

فأي ذلأ  شأوس العلمأار ااخأرين فأي شأتى نجأا ت المعرفأة. فةأد  مالتفكير ال حيح  شأوري

وس المنطق كما ا تخدنه الفةيار والمتكلموس والعلمار ااخأروس فأي رالمتوخالنحاة  ا تخدم

 دوس أس  يمّس ذل  نوروع أصالة تل  العلوم. ..... بحوثيم العلمية والجدلية

الفيلسأوف دعانأة العال أة العضأوية بأين الفكأر واللغأة  و عأإ  و د أر ى الفأارابي

س. فأالمنطق  علأى حأدّ تعبيأر   نشأتق نأن ننيا  زرا  أ ا يا  نأن رظرتأه الكليأة لعلأم اللسأا

النطق. وحذ  اللفظة تةال عنأد الةأدنار علأى ثالثأة نعأاٍس  أحأدحا الةأول الخأار) بال أوت  

ساس عمأا فأي الضأمير. والثأاري  الةأول المركأوز فأي الأنفس  لعبارة ال سوحو الذ  به تكو

مفطأورة فأي اإلرسأأاس  وحأو المعةأو ت التأي تأأدل علأى األلفأاه. والثالأث الةأأوة النفسأارية ال

أح  وحأي التأي بيأا يب  .باإلرساس دوس نا  وا  نن الحيأواس التي بيا يميز التمييز الخال إ  ب

لةبأيح ميأإ واميّأز بأين الج. وبيا يةوبيا تكوس الروي ع ا نرساس المعةو ت والعلوم وال لإل
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س تفعأإ رسأاس حتأى فأي األافأال  لكنيأا رأزرة لأم تبلأغ بعأد أإنن األفعال. وحي تو أد لكأإ 

 .(93)...". فعليا

ونأأه فيونأأن حنأأا رجأأد أس الفأأارابي نأأا فتأأا ي كأأد العال أأة الحميمأأة بأأين المنطأأق بم

 العةلأأأي وبأأأين النطأأأق والةأأأول  ويأأأذحب فأأأي ذلأأأ  إلأأأى البحأأأث فأأأي الجأأأذور التاريخيأأأة

 أأطلحات. ويعأأود إلأأى حأأذ  الفكأأرة فأأي أنأأاكن نتعأأددة نأأن ن لفاتأأه فأأي ملمعأأاري حأأذ  ال

 لته "التنبيه على  بيإ السعادة" وغيرحا.إح ار العلوم وفي ر ا

ورحن رستطيع أس رستبين نعالم فلسفته العةلية في رظرتأه إلأى علأم اللسأاس     أيما 

 في نجال النطق الذ  اشتير به  إذ يةول 

نوروعات المنطق  وحي التأي فييأا تُعطأى الةأوارين  فيأي المعةأو ت نأن  "وأنا

ذل  أس الأرأ  إرنمأا حيث حي دالة على المعةو ت. و حيث تدل علييا األلفاه  واأللفاه نن

ر حّحه عند أرفسنا بوس رفكر وررّوِ  ورةيِّم في أرفسنا أنورا  ونعةو ت شأوريا أس ت أحح 

.. بأأإ رحتأأا) فأأي كأأّإ رأ  رلأأتمس ... . ثأأم يواصأأإ حديثأأه حيأأث يةأأول  "(97)ذلأأ  الأأرأ "

نأا نعلأوم  وعلأى أحأوال  لأى أس تكأوس بعأددٍ إت حيحه إلأى أنأور ونعةأو ت نحأدودة  و

وتركيب وترتيب نعلوم. وتل  ينبغي أس تكوس حاليا وألفاهيا التي بيا تكوس العبارة عنيا  

عند ت حيحيا لدى غيررا. فلذل  رضطر إلى  وارين تحوانا فأي المعةأو ت وفأي العبأارة 

ا تكأوس عنيا  وتحر نا نن الغلأط فييأا. وكلتأا حأاتين أعنأي المعةأو ت واأل اويأإ التأي بيأ

العبارة عنيا يسمييا الةدنار "النطق والةول". فيسموس المعةأو ت الةأول  والنطأق الأداخإ 

 .(98)..." المركوز في النفس والذ  يعبّر به عنيا الةول

اللغويأأة فيةأأول فأأي ر أأالته  ويعأأود الفأأارابي إلأأى حأأذ  الفكأأرة األ أأاس فأأي رظريتأأه

رسأاس الشأير بذحنأه  و أد دراا اإلإةأع علأى "التنبيه على  بيإ السعادة"  "فا م العةإ  د ي

يةع على الشير الذ  به يكوس إدراا اإلرساس. وحذ  ال ناعة تفيأد الخيأر والسأعادة بيأذين 
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وحأو أحأد األنأرين  –رساس دراا اإلإبه يكوس  األنرين  ميعا   وبيا يتةوناس. واألنر الذ 

أس يسأمو  النطأق. وا أم النطأق   د  رت العادة نن الةدنار –اللذين يةع علييما ا م العةإ. 

 أأد يةأأع أيضأأا  علأأى الأأتكلم والعبأأارة باللسأأاس. وعلأأى حأأذا المعنأأى يأأدل ا أأم "النطأأق" عنأأد 

 الجميور وحو المشيور نن نعنى ا  م.

وأنا الةدنار نن أحأإ حأذا العلأم  فأإسن حأذا ا  أم يةأع عنأدحم علأى المعنيأين  ميعأا . 

يين  ميعا   أعنأي نأن اريأق أرأه ُنعبِّأر  وأسن لأه رساس  د ي دق عليه أره رااق بالمعناإلو

الشير الذ  به يدرا  غير أس الةدنار يعنوس بةأوليم فأي اإلرسأاس إرّأه رأااق أّس لأه الشأير 

 .(92)الذ  به يدرا نا   د تعرفه"

ويعزو الفارابي اللبس في فيم العال ة بين المنطق وعلأم اللسأاس بعانأة وعلأم النحأو 

التاريخيأة  وأس نفاحيميأا  نفيأوم حأذ  الم أطلحات فأي نسأيرتيا بخاصة  إلى عدم تحديد

...   د اختلفت     يما فيما يتعلأق بأد  ت "النطأق" و"المنطأق" و"الةأول" و"األ اويأإ"

 إذ يةول 

"ولما كاس ا م النطق والمنطق   د يةع على العبارة باللساس  هأن كثيأر نأن النأاس 

العرفة ب واب العبارة عن الشأير  والةأوة علأى  ساأس حذ  ال ناعة   دحا أس تفيد اإلرس

صواب العبارة. وليس ذلأ  كأذل . بأإ ال أناعة التأي تفيأد العلأم ب أواب العبأارة والةأدرة 

ب أأناعة النحأأو عليأأه حأأي صأأناعة النحأأو. و أأبب الغلأأط فأأي ذلأأ  حأأو نشأأاركة المة أأود 

غيأر أس المة أود  المة ود بيذ  ال ناعة في ا  م فةط  فإسن كلييما يسمى با م المنطق 

فأأأي حأأأذ  ال أأأناعة نأأأن المعنيأأأين اللأأأذين يأأأدل علييمأأأا ا أأأم المنطأأأق حأأأو أحأأأدحما دوس 

 .(03)ااخر"

ثم يعأود الفأارابي إلأى تورأيح العال أة بأين النحأو والمنطأق بمفيونأه العةلأي الأذ  

أج نسأالكه و أّرب نأوارد  إلأى المتعلمأين. وحأو فأي ذلأ    يخأر) عأن  ورع تعاليمه ورين
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 تي أصنليا في فيم علم النحو. يةول أبو ر ر الفيلسوف الةواعد ال

"... لكن بين صناعة النحو وبين صناعة المنطق تشابه نا  وحو أس صأناعة النحأو 

تفيد العلم ب أواب نأا رنطأق بأه  والةأوة علأى ال أواب ننأه بحسأب عأادة أحأإ لسأاس نأا  

 ار ال أأأأوابوصأأأأناعة المنطأأأأق تفيأأأأد العلأأأأم ب أأأأواب نأأأأا يُع ةبأأأأإ والةأأأأدرة علأأأأى ا تنأأأأ

فيما يعةإ. وكما أّس صناعة النحو تةّوم اللساس حتى   يلفظ إ  ب واب نا  رت 

الأأذحن حتأأى   يعةأأإ إ   مبأأه عأأادة أحأأإ لسأأاس نأأا  كأأذل  صأأناعة المنطأأق  تةأأوّ 

ال واب نن كّإ شير. وبالجملة فإس رسبة صناعة النحو إلى األلفاه حي كنسبة 

 .(01)إلى المعةو ت" صناعة المنطق

خلص الفارابي الفيلسوف نن حذا العرل إلى توكيد التشابه بين المنطق وي

والنحو  ولكنيما نختلفاس و  يدخإ أحدحما فأي ااخأر. يةأول أبأو ر أر  "فيأذا 

ا أس تكوس إحداحما حي األخرى  أو تكوس إحداحما داخلة في  تشابه نا بينيما فونن

 .(09)األخرى  فال."

إلى اللغة  بالشمول والوحدة الكلية نن خالل  يلسوفوتتميز رظرة الفارابي الف

األ زار السبعة العظمى التي رأى أس علم اللساس عند كّإ أنة نن األنم ينةسأم إلييأا. إرأه 

إلى اللغة باعتبارحا وحدة نتكانلة. ويستكمإ حأذ  الوحأدة بحديثأه عأن علأم  أوارين ينظر 

األشأعار. ففأي رظأر  أس علأم  ت حيح الكتابة وعلم  وارين ت حيح الةرارة وعلم  أوارين

أو   نا   يكتب في السطور نأن حأروفيم ونأا يكتأب  ثأم يبأين فيمأا   وارين الكتابة يميز

فإس علم  وارين ت حيح الةأرارة يعأرف يكتب في السطور كي   بيله أس يكتب. وكذل  

عبأأإُ   نوارأأع الأأنةط والعال أأات التأأي تميأأز بأأين الحأأروف المشأأتركة  والعال أأات التأأي تُج 

 لخ.إ ....... للحروف التي إذا تال ت اردغم بعضيا في بعا

يتحأأدن الفأأارابي الفيلسأأوف عأأن "علأأم األشأأعار" وبعبأأارة أخأأرى عأأن  وأخيأأرا  
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 الموزوس في اللغة  فيةول 

"وعلأأأم األشأأأعار علأأأى الجيأأأة التأأأي تشأأأاكإ علأأأم اللسأأأاس ثالثأأأة أ أأأزار  أحأأأدحا 

األوزاس أو نركبأأأأة  ثأأأأم  إح أأأأار األوزاس المسأأأأتعملة فأأأأي أشأأأأعارحم  بسأأأأيطة كارأأأأت

إح أأأأار تركيبأأأأات الحأأأأروف المعجمأأأأة التأأأأي تح أأأأإ عأأأأن صأأأأنٍ  صأأأأنٍ  ننيأأأأا  

أوزاريأأأم. وحأأأي التأأأي تعأأأرف عنأأأد العأأأرب باأل أأأباب واألوتأأأاد   ووزٍس وزٍس نأأأن

لأأأأخ  والجأأأأزر الثأأأأاري النظأأأأر فأأأأي إ... . اليورأأأأاريين بالمةأأأأااع واألر أأأأإوعنأأأأد 

دحم علأأأى و أأأه واحأأأد  وأيليأأأا ريايأأأات األبيأأأات فأأأي وزٍس وزٍس  وأيليأأأا ننيأأأا عنأأأ

... . ننيأأأا علأأأى و أأأو  كثيأأأرة. ونأأأن حأأأذ  أييأأأا التأأأام وأييأأأا الزا أأأد وأييأأأا النأأأا ص

لأأأخ  والجأأأزر الثالأأأث يفحأأأص عمأأأا ي أأأح أس يسأأأتعمإ فأأأي األشأأأعار نأأأن األلفأأأاه إ

 .(00)..."... عندحم  نما ليس ي ح أس يستعمإ في الةول الذ  ليس بشعر

رظريأأة لغويأأة نتكانلأأة ورأأع الفأأارابي  والخالصأأة  فإرنأأا رجأأد أرفسأأنا أنأأام

الفيلسوف الخطأوا الر يسأة لبنيتيأا األ ا أية. فةأد تحأدن عأن "علأم اللسأاس" العأام 

وعن أصوله العلمية التي تشترا فيه ألسأنة األنأم المختلفأة. ورظأر إلأى اللغأة رظأرة 

 كلية ونتكانلة. وإس حأذ  العمونيأة التأي رآحأا فأي بنيأة علأم اللسأاس العأام  أد و أدت

اريةيا في ننيجه العلمي عندنا تحدن عن األ أزار السأبعة العظمأى التأي رأى أس 

علم اللساس ينةسم إلييا. وتو   و فة نتورية وعميةة عند "علم النحو"   وار نا كاس 

ننه عانا  ونشتركا  بين ألسنة األنم المختلفة أم نا كاس رحأو لسأاس نأن األلسأنة ألنأة 

 ة العضوية بين اللغأة والفكأر وبأين األلفأاه ونأدلو تيا نن األنم. وكاس توكيد  العال

إرنأأا رلمأأس عنأأد     أأمة نميأأزة لنظريتأأه اللغويأأة  وربمأأا   رعأأدو ال أأواب إذا  لنأأا

وأس ورأوي رساس يفكأر نأن خأالل اللغأة نظرية الحديثة التي ن داحا أس اإلاصول ال

تعبيأأر ترتبطأأاس الاللغأأة دليأأإ علأأى ورأأوي الفكأأرة وبالتأأالي فأأإس  أأالنة اللغأأة ود أأة 

ارتبااا  وثيةا  بسالنة التفكير. وكاس الفارابي في كإ ذل  يبحث عن أنثلته فأي اللغأة 

العربيأأة  ويشأأير أيضأأا  إلأأى رظا رحأأا فأأي اللغأأة اليوراريأأة  نأأن أ أأإ تورأأيح الفكأأرة 
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 وتةريبيا إلى أذحاس المتعلمين.
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 مصادر البحث

 

ن الةا أم بأن خليفأة بأن يأورس نوفق الدين أبأو العبأاس أحمأد بأ   ةعأصيب ابن أبي

السعدّ  الخزر ي المعأروف بأابن أبأي أصأيبعة  عيأوس األربأار 

 في ابةات األابار  شري وتحةيق رزار ررا  بيروت.

اتأه  الةأاحرة   طلح الفلسفي  الذكرى األلفية لوف  الفارابي والم براحيم ندكورإ

 م.1280 -حـ1330

بن نحمد بن أبي بكر بن خلكاس    أبو العباس شمس الدين أحمد  ابن خلكاس

-1وفيات األعياس وأربار أبنار الزناس  تحةيق إحساس عبأاس  )

 م.1277 -حـ1027  بيروت  8

خأأاس الفأأارابي  إح أأار  الفارابي   أبأأو ر أأر نحمأأد بأأن نحمأأد بأأن ابر 

 م.1238العلوم  تحةيق عثماس أنين  الةاحرة  

خاس الفنحمد   أبو ر ر نحمد بن  الفارابي ارابي  ر الة التنبيه على ابر 

 م.1287 بيإ السعادة  تحةيق  حباس خليفات  عماس  

خأأاس الفأأارابي  ر أأالتاس بأأن   أبأأو ر أأر نحمأأد بأأن نحمأأد  الفارابي ابر 

 .م1287 -حـ1337فلسفيتاس  تحةيق  عفر آل يا ين  بيروت  

    اإلنام نحمد بن عبدالكريم الشير تاري  الملإ والنحإ  ن ر الشير تاري

 حـ.1083

 


