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 (1975 / 11العدد ) م الفارابي في المنطقيوحنا بن حيالن معلّ 
 األب د. يوسف حّبي 

 

فاراب في تركستان. نشأ في بغداد وأقام في الشام  الفارابي من أعاظم الفالسفة المسلمين، ولد في وسيج بالقرب من
 .(1)م950 -هـ 339وزار مصر، توفي بدمشق بعمر يربو على الثمانين سنة 

يؤكد المؤرخون إن أبا نصر محمد بن محمد بن طرخان بن اوزلغ الفارابي درس على يوحنا بن حيالن. ويقدم لنا 
ة من شخصية معّلم الفارابي هذا، كما أنها تلمح إلى التعليم الذي بعضهم أشارات خفيفة ال تكشف لنا سوى جوانب طفيف

أعطاه يوحنا لتلميذه أبي نصر. ونظل حيال غموض عميق يكتنف حياة معلم الفارابي، وشخصيته، وعلمه، وأسلوبه في 
ما فيه الكفاية لنستشف التعليم وقيمة العلم الذي نفحه لتلميذه، ولم يعرض أحد الباحثين الذي رسوا الفارابي وحققوا كتبه 

ما ترمي اليه في بحثنًا هذا، ال بل نراهم يتحاشون التركيز على يوحنا بن حيالن، بينما يسقط غيرهم في أخطاء شتى 
 .(2)في هذا المجال

لذا فان غايتنا من هذا البحث: أواًل، التأكد من إن يوحنا بن حيالن هو معلم الفارابي حقا، ثانيًا، التعرف على مكان 
الدراسة وزمنها، ثالثًا، التوصل إلى المادة العلمية او الكتب التي درسه إياها. رابعَا، محاولة االطالع على الطريقة التي 
كان يتبعها في تدريسه. وأخيرًا تقييم العلم الذي أخذه الفارابي عن يوحنا معلمه وال يخفى ما في ذلك من أهمية بالغة في 

 اة الفارابي وشخصيته ومنزلته العلمية. التعرف على جانب من جوانب حي

 يوحنا بن حيالن معلم الفارابي:

. ومما ال شك (3)يقول المسعودي، معاصر الفارابي، إن أبا نصر محمد بن محمد الفارابي هو تلميذ يوحنا بن حيالن
 فيه إن شهادة المسعودي هذه هي في غاية االهمية.

 .(4)قد أخذ صناعة المنطق عن يوحنا بن جيالني )حيالن( –فيلسوف المسلمين  –ويفيد صاعد االندلسي إن الفارابي 

. ويضيف القفطي إلى ذلك (5)الحكيم الفيلسوف .. كان تلميذ يوحنا بن حيالن –ويؤكد ابن األثير أيضًا إن الفارابي 
 .(6)حيالن –قرأ بها )بغداد( العلم الحكمي على يوحنا بن جيالن  –بقوله إن الفارابي 

أنه تعلم من يوحنان بن  (7)وينقل لنا أبن أبي اصيبعة قول الفارابي عن نفسه في كتاب له في الفلسفة وسبب ظهورها
 . كما أنه يعيد شهادة القاضي صاعد المذكورة أعاله.(8)حيالن

 .(9)أما أبن خلكان فيقول إن الفارابي أخذ طرفًا من المنطق على يوحنا بين حيالن

 .(01)ما جاء لدى القفطيويعيد ابن العبري 
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فثابت هو أذًا إن الفارابي درس على يوحنا بن حيالن، ولكن من هو يوحنا هذا؟ وأين درس الفارابي عليه؟ لنحاول 
 إن نستجلى األمور بقدر ما يتيسر لنا األمر. 

 يوحنا بن حيالن حكيم نصراني في بغداد:

، (12). ويعيد ذلك القاضي صاعد(11)بمدينة السالم في أيام المقتدر –يذكر المسعودي إن وفاة يوحنا بن حيالن كانت 
وكانت  –األمر عينه. أما ابن األثير فال يذكر محل الوفاة وأنما زمنها فقط أذ يقول  (14)وابن العبري  (13)ويكرر القفطي

 .(15)-وفاة يوحنا في أيام المقتدر باهلل 

أنه مولود فيها ومن أهاليها. بل أننا نستشف غير ذلك مما يذكره اال إن وفاة يوحنا في بغداد ال تعنى ضرورة 
 المؤرخون.

فالمسعودي في كتابه )التنبيه واالشراف( يلخص ما كان قد ذكره باسهاب في كتابه المفقود والموسوم بـ )فنون 
ب والية على أبتدئ المعارف وما جرى في الدهور السوالف(، حول قصة ظهور الفلسفة وأنتقالها من اليونان إلى العر 

بالفلسفة المدنية من سقراط ثم أفالطون ثم أرسطاليس ثم أبن خالته ثاوفرسطس ثم أوذيمس، ومن تاله منهم واحدًا بعد 
آخر، وكيف أنتقل مجلس التعليم من أثينا إلى االسكندرية من بالد مصر، وجعل أوغسطس الملك لما قتل قلو بطرة 

رية ورومية، ونقل تيدوسيوس الملك الذي ظهر في أيامه أصحاب الكهف التعليم من الملكة التعليم بمكانين االسكند
رومية، ورده أياه إلى االسكندرية؟ وألي سبب نقل التعليم في أيام عمر بن عبد العزيز من االسكندرية إلى أنطاكية ثم 

حنا بن حيالن، وكانت وفاته بمدينة أنتقاله إلى حران في أيام المتوكل؟ وأنتهى ذلك في أيام المعتضد إلى قويري ويو 
السالم في أيام المقتدر، وإبراهيم المروزي، ثم إلى أبن محمد بن كرنيب ولبى بشر متى بن يونس تلميذي إبراهيم المروزي، 
وعلى شرح متى لكتب ارسطو ليس المنطقية يعول الناس في وقتنا هذا. وكانت وفاته ببغداد في خالفة الراضي، ثم إلى 

. وال أعلم في هذا الوقت أحدًا 329ر محمد الفارابي تلميذ يوحنا بن حيالن، وكانت وفاته بدمشق في رجب سنة أبي نص
 .(61)يرجع اليه في ذلك إال رجاًل واحدًا من النصارى بمدينة السالم يعرف بابن زكريا بن عدي

الغموض الذي يكتنف شخصية معلم لقد تعمدنا إن نستشهد بهذا النص الطويل للمسعودي كمحاولة لتبديد شيء من 
الفارابي. وليس لنا سوى إن نربط ما بين رواية المسعودي هذه وبين ما جاء لدى أبن أبي أصيبعة نقاًل عن لسان الفارابي 

رواية الفارابي ورواية المسعودي  –. مستنتجا بان الروايتين (17)عينه. وهو ما فعله قبلنا البروفسور مايكس ماير هوف
ا من روايات عربية مماثلة، تعود برمتها في األصل إلى تقليد واحد ومصدر واحد يقول بانتقال مدرسة االسكندرية كغيره –

إلى انطاكية، فحران ومرو، فبغداد. غير أنها روايات فيها الكثير من االختالفات المصطنعة، فال االنتقال واقعي، وال 
 لزمنية المفتعلة .طرقة هي الوحيدة، وليس ثمة من تبرير للفترات ا

أخباراً خيالية عن مدرسة االسكندرية القديمة ومكتبتها،  –حسبما ينقل ابن ابي اصيبعة كالمه  –فبعد إن يورد الفارابي 
محاوال تضييق دراسة كتب أرسطو المنطقية فيها بسبب انتشار النصرانية ، يأتي إلى القول.  إلى إن كان اإلسالم بعده 

التعليم من االسكندرية إلى انطاكية وبقي بها زمنًا طوياًل، إلى إن بقي معلم واحد فتعلم منه رجالن بمدة طويلة، فانتقل 
وخرجا ومعهما الكتب فكان أحدهما من أهل حران واآلخر من أهل مرو. فأما الذي من أهل مرو فتعلم منه رجالن، 

ي إسرائيل األسقف وقويري وسار إلى بغداد، فتشاغل أحدهما إبراهيم المروزي، واآلخر يوحنا بن حيالن. وتعلم من الحران
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إبراهيم بالدين، واخذ قويرى في التعليم. وأما يوحنا بين حيالن فانه تشاغل أيضًا بدينه. وأنحدر إبراهيم المروزي إلى 
دية. وقال بغداد فأقام بها. وتعلم من المروزي متى بن يونان، وكان الذي يتعلم في ذلك الوقت إلى آخر االشكال الوجو 

أبو نصر الفارابي عن نفسه أنه تعلم من يوحنا بن حيالن إلى آخر كتاب البرهان ... )وحدثني( عمي رشيد الدين أبو 
الحسن علي بن خليفة رحمه هللا إن الفارابي توفى عند سيف الدولة بن حمدان في رجب سنة تسع وثالثين وثالثمائة. 

 غداد في أيام المقتدر. وكان اخذ الصناعة عن يوحنا بن حيالن بب

وكان في زمانه أبو بشر متى بن يونان، وكان أسن من أبي نصر وأبو نصر أحد ذهنًا وأعذب كالمًا. وتعلم أبو 
البشر متى من إبراهيم المروزي وتوفي أبو البشر في خالفة الراضي فيما بين سنة ثالث وعشرين إلى سنة تسع وعشرين 

 .(18)ن وإبراهيم المروزي قد تعلما جميعا من رجل من أهل مرووثالثمائة . وكان يوحنا بن حيال

نفهم من المسعودي إن يوحنا تعلم في حران، وفيها تعلم أيضًا قويري وإبراهيم المروزي. وبينما علي إبراهيم المروزي 
 درس كل من أبي بشر متى بن يونس وأبي محمد بن كرنيب. درس الفارابي على يوحنا بن حيالن. 

اية ابن ابي اصيبعة فتقربنا إلى واقع اكثر معقولية من رواية المسعودي، أذ أنه بعد أنتشار الفكر اليوناني من أما رو 
. تاله (19)اإلسكندرية إلى أنطاكية. دون إن يعني ذلك أنتقااًل لمدرسة اإلسكندرية أو خمود للفلسفة والعلوم في اإلسكندرية

المناطق. وفي حران يتعلم األسقف إسرائيل وقويري. ثم يقصدان بغداد بينما أنتشار آخر في حران ومرو وغيرهما من 
يأخذ الحكمة من مرو كل من إبراهيم المروزي ويوحنا بن حيالن ويقصدان بغداد كذلك وفي بغداد على األرجح يدرس 

ويحيى المروزي  الفارابي على يوحنا بن حيالن. بينما يدرس أبو بشر متى بن يونس على كل من إبراهيم المروزي 
وروبيل. فأقرب إلى الصحة اجتماع هؤالء الحكماء جميعا في بغداد عاصمة الحضارة ومحط رجال الفكر والعلم. كما 
إن وفاة يوحنا بن حيالن في بغداد تدعم ذلك بينما يظل الغموض يغشى منشأ يوحنا، فهل هو مروزي ام حراني؟ وهل 

 درس في مرو أم حران؟

أرتحل إلى مدينة  –ة أبن خلكان التي تضاعف اإلشكال وااللتباس إذ يقول بأن أبا نصر الفارابي وهنا تطالعنا شهاد
وفيها يوحنا بين حيالن الحكيم النصراني فأخذ عنه طرفًا من المنطق أيضًا ثم قفل راجعًا إلى بغداد وقرأ بها  –حران 

 .(20)علوم الفلسفة

يلسوف أو حكيم وهو نصراني أو مسيحي فاسمه يدل على ذلك أمر واحد ثابت االن هو إن يوحنا بن حيالن ف
لكننا نجهل مذهبه المسيحي فهل هو  -تشاغل بدينه –وشهادات المؤرخين. السيما أبن خلكان وعبارة ابن أبي اصيبعة 

 نسطوري كما يرجح الباحثون عادة ام هو مونوفيزيني؟ وهل هو رجل دين! كما كان معظم المعلمين يومذاك، أم انه
 شخص عادي؟ كلها امور تبقى غامضة. وال يسعفنا المؤرخون المسيحيون البتة في الكشف عنها. 

من المؤكد إن يوحنا من عداد الناطقين بالسريانية، الن مسيحيي حران ومرو والمناطق المجاورة هممن الناطقين 
السريانية والعربية الشقيقتين، على  بالسريانية، فهو يدخل ضمن صفوف من خدموا الفلسفة والعلوم واالدب في ميدان

غرار الكثيرين ممن عملوا على تكوين الحضارة العربية الزاهرة بفضل نقولهم من اليونانية إلى السريانية فالعربية، كما 
 بفضل أنفتاحهم على العالم العربي االسالمي وأندماجهم فيه.
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ها الناطقون بالسريانية في أشهر عواصم الشرق األوسط ليس لنا في هذه العجالة أستعراض المسيرة برمتها التي قاد
ومدنه ومدارسه، قبل اإلسالم، ثم خاصة منذ إن شجعهم المسلمون على العمل الفلسفي والعلمي، وأفرد الخلفاء واالعيان 

 نضر زاهرة. مبالغ طائلة لنقل كتب اليونان إلى اللغة العربية عن طريق اللغة السريانية، فقامت دوحة الحضارة العربية

لقد كانت ثمة مدارس سريانية متقدمة في العلوم والحكمة منذ القرن الثالث الميالدي فما بعده، ال بل منذ فجر 
المسيحية شرع الناطقون بالسريانية يولون أهتمامًا بالغًا بالحكمة وعلومها وكتبها ، نظرًا لمحاولتهم التعمق في الكتاب 

علم الالهوت، وأخذوا يستعينون بالعلوم االنسانية، وفي مقدمتها النحو والبيان والمنطق المقدس وأسرار الديانة ، فنشط 
والفلسفة، لالستزادة في التبحر واالستنارة ، فلم يترددوا في دراسة فروع المعرفة هذه، بينما مال بعضهم إلى العلوم األخرى 

لك أي ضرر. ولتحقيق مآربهم الحميد هذا لجئوا إلى أيضًا، كالطب والرياضيات والموسيقى والفلك، دون إن يروا في ذ
التراث اليوناني الزاخر، فدرسوا هذه العلوم أواًل في نصوصها اليونانية االصلية، ولغرض تعميمها أكثر، شرعوا يترجمون 

، فنشطت حركة مصنفات اليونان إلى لغتهم السريانية وحين أنتشرت اللغة العربية في البالد، أخذوا ينقلونها إلى العربية
 الترجمة، وأحتل العلم مكانة مرموقة منذ العهد األموي، حتى لقى أزدهارًا كبيرًا في العصر العباسي الذهبي. 

وأشهر مدارس الناطقين بالسريانية، منذ القرن الرابع الميالدي وحتى القرن العاشر، مدرس الَرها ونصيبين والمدائن 
لمشرق أي النساطرة ومدارس الرها و أنطاكية وأمد، نسبة إلى أتباع كنيسة انطاكية وجنديسابور، نسبة إلى أتباع كنيسة ا

. (21)أي المومنوفيزيتيين. كما قامت مدارس عديدة بجوار الكنائس واألديرة الشهيرة، يتعذر علينا تعدادها نظرا لكثرتها
العلوم االنسانية والدنيوية األخرى. وكان حل وقد كانت هذه المدارس عادة دينية الهوتية. إال إنه كان يسمح فيها تعليم 

 معلميها من رجال الدين. أساقفة كانوا أم كهنة أو رعيانا. كما برز فيها أحيانًا أشخاص عاديون. 

منذ القرن الثاني الميالدي أشتهر برديصان وتالميذه. ثم نبغ مار افرام وربوالوهييا وبروبوس ويوحنا برافتونيا واحودمه 
آبا ويعقوب السروجي في القرنين الرابع والخامس خاصة ومنذ أواسط القرن الخامس كانت الفلسفة المشائية ونرسي وما 

مزدهرة في مدرستي نصيبين والرها، ثم كان سركيس الراسعيني في القرن السادس وهو صاحب كتاب في المنطق أهداء 
و وفرفوريوس، ثم لمع نجم ساويرا سابوخت وحنا إلى تيودوروس أسقف مرو، كما ألف كتبًا فلسفية آخرى ونقل الرسط

نيشوع الجاثليق وايوسي الرهاوي ويعقوي الرهاوي ويوحنا االفامي وجرجيس أسقف العرب ويوسف حزايا ومار طيمثاوس 
والشيخ أبو نوح االنباري وغيرهم كثيرون. حتى أشتهرت مدرسة جنديسابور في خوزستان واخصت بالطب، فكان آل 

نا بن ماسوية وغيرهم من االطباء. ولقرب جنديسابور من بغداد أنتقلت حركة الطب اليها. وشهيرة هي بختيشوع ويوح
قصة أستدعاء الخليفة المنصور للطبيب جيورجيس بن بختيشوع من جنديسابور إلى بغداد، وتسلم آل بختيشوع رئاسة 

ركة ترجمة الكتب الطبية والفلسفية والعلمية من الطب في العاصمة العباسية. ثم قيام بيت الحكمة البغدادي، وأزدهار ح
اليونانية إلى السريانية فالعربية، ونبوغ حنين بن اسحق في ذلك تسانده مدرسته وعلى راس تالميذها أبنه أسحق وأبن 
أخته حبيش بن الحسن االعسم. وكانت مدرسة كاملة للترجمة ذات نهج علمي وانتاج زاخر، وعرف العالم العربي أقوى 

 ركة للترجمة بفضل بيت الحكمة على عهد المتوكل، وكثرت بيوت ودور الحكمة والعلم في سائر أنحاء العالم االسالمي. ح

وعالوة على بغداد ، فان لمدينة حران القريبة من الَرها، دوراً في التعريف بالفكر اليوناني وتطويره. وقد عنى الحرانيون 
طوني المستحدث، وأمتاز أهاليها بالرياضيات والفلك. وكان جل مشاهير حران من بالمذهبين الفيتاغوري الجديد واالفال

الصابئة الناطقين باالرامية، ومنهم سلم الحراني الملقب بصاحب بيت الحكمة، وهو معاصر للمأمون. ولمع ثابت بن 
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ب في عهد خالفته، وبرز قرة الذي أنتقل من حران إلى بغداد فاتخذه المعتضد صديقًا له حتى ترقى في أسمى المرات
 بعده أبنه سنان الطبيب الشهير.

وقامت في مرو في خراسان الهوتية وفلسفية مهمة، برز فيها تيودوروس المروزي في القرن السادس، وقد كان على 
في  صلة بسركيس الراسعيني، وأنكب على الفلسفة الرواقية، ثم إيليا مطران مرو في القرن السابع، وايشو عواد المروزي 

 .(22)القرن التاسع، ثم إبراهيم المروزي وغيرهم

فهل يوحنا بن حيالن  حراني ام مروزي؟ أننا نرجح أصله المروزي كزميله إبراهيم المروزي وأنه هو وزميله إبراهيم 
تعلما على حكيم مجهول من مرو على حد شهادة المؤرخين، على كل جال، فان يوحنا استوطن في بغداد وفيها درس 

 ارابي عليه. الف

وزيادة في التعرف على المعلم والتلميذ معا، ولغرض تقديم أيضاح أكبر عن معالم شخصيتهما، نضيف فذلك وجيزة 
تخص حكماء آخرين كان لهم أواثق الصلة بالفارابي ومعلمه يوحنا. وقد افرد ابن النديم فذلكة لمعظمهم دون إن يتطرق 

 .(25)، وقام ماكس ماير هوف بتعريف بسيط لكل منهم(24)ًا عنهم في مواضع شتى. وأورد القفطي شيئ(23)إلى يوحنا نفسه

 إبراهيم المروزي:

ال يخصص له المؤرخون القدامى وال ماير هوف نبذة عن حياته، وال مبرر العتباره هو عينه أبو يحيى المروزي، 
يم من أهل مرو، حسب روايتي المسعودي الذي سيأتي ذكره، بل أنه هو وزميله يوحنا بن حيالن تعلما كالهما من حك

وابن ابي اصيبعة، ثم انحدر إلى بغداد فأقام بها، وصار له تالميذ، منهم أبو بشر متى بن يونس وابو محمد بن 
 .(26)كرنيب

 أسرائيل االسقف: 

على أنه الذي تعلم الحكمة من الحراني بمعية زميله قويرى،  (27)يأتي على لسان الفارابي في رواية أبن أبي أصيبعة
 وهو فيلسوف أستوطن بغداد وأنصرف إلى العلوم الدينية والالهوت، ولم يترك أثارًا مكتوبة. 

 قويري:

يأتي في روايتي المسعودي وأبن أبي أصيبعة على أنه تعلم وزميله أسرائيل من الحكيم الحراني في أيام المعتضد، 
قصد بغداد وأخذ في التعليم، ويفرد له أبن النديم فذلك ناعتا إياه أبا إسحاق إبراهيم، ويقول أنه أختص بعلم المنطق وكان 

لقويري عدة تأليف مذكورة في الفهرست هي: كتاب قاطيغورياس مشجر، مفسرًا، عليه قرأ أبو بشر متى بن يونس، و 
مطرحة مجفوة،  –كتاب باريرمينياس مشجر، كتاب أنا لوطيقا االولى مشجر، كتاب انا لوطيقا الثاني مشجر، وكتبه 

 .(28)وينسب اليه تفسير كتاب سوقسطيقا الرسطو –الن عباراته كانت عفطية غلقة 
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 أبو يحيى المروزي:

قول أبن النديم إن أبا بشر متى بن يونس قرأ عليه، ويجدد أبن أبي أصيبعة بأن أبا بشر قرأ كتاب القياس عليه. ي
أما القفطي فيذكر عالمين بهذا االسم، أحدهما منطقي وطبيب وهو صاحبنا، واآلخر طبيب وعالم بالهندسة وكالهما 

كان سريانيًا،  –يى، ويتشكى أبن النديم والقفطي من إن ابا يحيى ببغداد، ويؤكد القفطي بأن أبا بشر متى قرأ على أبي يح
وجميع ما له في المنطق وغيره بالسريانية فمن المستبعد إن يكون هو إبراهيم المروزي الذي درس عليه مسلم هو ابن 

 .(29)كرنيب وله كالم في انالوطيقا الثاني او ابودتيطيقا

 ابن كرنيب:

د الحسين بن اسحق بن إبراهيم بن مزيد الكاتب ويعرف بابن كرنيب الكاتب. أما القفطي يسميه أبن النديم أبا أحم
فيسميه ابن اسحق بن إبراهيم بن يزيد الكاتب، وهو أبو الحسن ابن ابي الحسين، وقيل أبو احمد ويكتفي المسعودي 

، كما وانه وتلميذا الكندي احمد بن بتسميته ابن كرنيب، فهو مسلم وابن وأخ لرياضيين مشهورين هما اسحق وأبو العالء
الطيب الرضي وأبو زيد احمد البلخي من الفالسفة المسلمين من الدرجة الثانية. يذكره المسعودي كرئيس مدرسة في 

ويعيد القفطي ذلك، ويؤكد  –من جملة المتكلمين ويذهب مذهب الفالسفة الطبيعيين  –بغداد ، ويقول ابن النديم انه 
علم أبي بشر متى بن يونس، ألف كتابين فلسفيين صغيرين. احدهما رد على ابن الحسن ثابت بن قرة المؤرخون انه م

 .(30)في االجناس واألنواع، كما له كتب أخرى في الهندسة

 أبو بشر متى بن يونس:

األولى في يقول أبن النديم أنه من أهل دير فني، الواقعة على دجلة في الجنوب الغربي من بغداد، تلقى تربيته 
، فهو نصراني، كما يصرح القفطي، ونسطوري النحلة ، كما يؤكد 400اسكول مار ماري الذي بناه ما عبدا حوالي سنة 

إبن العبري. سكن بغداد، وقرأ على قويري وروفيل وبنيامين وابراهيم المروزي وابن كرنيب وابي يحيى المروزي. وقد جاء 
يى وابن كرنيب، اما روفيل، أو روبيل، وبنيامين فراهبان مونوفيزيتيان، على حد ذكر إبراهيم المروزي وقويري وأبي يح

نرجح انه بنيامين  –انسان نصراني  –قول ابن العبري، ويذكر ابن أبي اصيبعة إن متى قرأ ايساعوجي فرقوريوس على 
لى ابي يحيى المروزي. ويسمى المذكور، وقرأ قاطيغورياس وباريمينياس ارسطو على روبيل )روفيل(، والقياس الرسطو ع

شرح متى لكتب  –اذ انه على  –اليه انتهت رياسة المنطقيين في عصره  –المؤرخون ابا بشر متى بالمنطقي، ال بل 
وعلى كتبه الشخصية، يقول الناس في زمانه في الدراسة، سواء في بغداد أم في سائر أنصار  -ارسطوطاليس المنطقية

، 940حزيران  328/22رمضان  11و بشر متى بن يونس، او يونان في خالفة الراضي في المسلمين بالمشرق توفي أب
من ابي  –احد ذهنا وأعذب كالما  –فهو معاصر للفارابي، وهذا دونه في السن وفوقه في العلم، ال بل إن ابا نصر 

يونس الحكيم المشهور، وهو شيخ  البشر، كما يقول ابن ابي اصيبعة ، ولما دخل )الفارابي( بغداد كان بها أبو بشر متى
 على حد شهادة ابن خلكان. –كبير، وكان يقرأ الناس عليه فن المنطق وله آنذاك صيت عظيم وشهرة وافية 

ولمتى تفسير من السرياني إلى العربي، من تفاسيره: متاب تفسير الثلث مقاالت األواخر من تفسير نامسطيوس، 
يعول الناس في القراءة(، وله نقول: كتاب البرهان الفص، كتاب سوفسطيقا الفص، والكتب االربعة في المنطق )وعليها 
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كتاب الكون والفساد، كتاب الشعر الفص، وله من الكتب: مقالة في مقدمات صدر بها كتاب انالوطيقا، كتاب المقاييس 
 .(31)الشرطية، كتاب ايساغوجي لفرفوريوس

 م بعمر احدى وثمانين سنة.971بن عدي المتوفى سنة ومن أكابر تالميذ ابي بشر أبو زكريا يحيى 

 درس الفارابي المنطق على يوحنا:

بيان جلي مما تقدم أنه كان ثمة نشاط فلسفي في مرو وحران وبغداد والمراكز األخرى التي تهم الفارابي في زمانه 
أو قبله، وقد كان للناطقين بالسريانية مكانة علمية كبيرة فيها بفضل نقلهم التراث اليوناني إلى العرب واإلكثار من 

 المدارس. 

ق وكتبه، نظرًا لفوائده الجزيلة باعتباره مفتاحًا للمدارس األخرى كلها، سواء وكان لهؤالء أهتمام خاص بعلم المنط
 . وهو المنطق بالذات ما أخذ الفارابي من يوحنا معلمه.(32)الدينية الالهوتية ام المدنية المختلفة

ما انه قرأ ببغداد . ويعمم القفطي وابن العبري ذلك بقوله(33)اخذ صناعة المنطق عن يوحنا –يقول صاعد إن الفارابي 
تعلم من يوحنا بن حيالن إلى  –. ويوضح ابن ابي اصيبعة األمر فيقول إن الفارابي (34)العلم الحكمي على يوحنا –

. أما ابن خلكان فيعطي (35)أخذ الصناعة عن يوحنا بن حيالن ببغداد في ايام المقتدر –ال بل أنه  –اخر كتاب البرهان 
ولما دخل )الفارابي( بغداد، كان بها أبو بشر  -ي بشر متى في حياة الفارابي العلمية، أذ يقول: هو الوحيد دورًا مهمًا ألب

متى يونس الحكيم المشهور، وهو شيخ كبير، وكان يقرأ الناس عليه فن المنطق، وله أذ ذاك صيت عظيم وشهرة وافية، 
تاب ارسطو طاليس في المنطق ويملي على ويجتمع في حلقته كل يوم المئون من المشتغلين بالمنطق، وهو يقرأ ك

تالميذه شرحه. فكتب عنه في شرحه سبعين شعرا، ولم يكن في ذلك الوقت مثله في فنه، وكان حسن العبارة في تأليفه، 
لطيف االشارة، وكان يستعمل في تصانيفه البسط والتذييل، حتى قال بعض علماء هذا الفن ما أرى ابا نصر الفارابي 

هيم المعاني الجزلة بااللفاظ السهلة اال من ابي بشر، يعني المذكور، وكان أبو نصر يحضر حلقته في اخذ طريق تف
غمار تالميذه، فاقام أبو نصر كذلك برهة، ثم ارتحل إلى مدينة حران وفيها يوحنا بن حيالن الحكيم النصراني، فأخذ 

 .(36) أ بها علوم الفلسفة..عنه طرفًا من المنطق أيضًا، ثم أنه قفل راجعًا إلى بغداد وقر 

ليس من شك أنه كان للفارابي أكثر من معلم واحد، منهم ابن السراج الذي قرأ عليه الفارابي صناعة النحو، بينما قرأ 
. غير أننا نود التأكيد على إن الذي علم الفارابي صناعة المنطق هو يوحنا بين حيالن. (37)عليه السراج صناعة المنطق

 وال بأس إن يكون الفارابي قد حضر مجلس ابي بشر أحيانًا. 

فقد كان ممن يحبون أستفادة من أكثر من شخص ومكان وبشتى الوسائل للتبحر في العلوم الحكمية، وفي مقدمتها 
 يقصد بلدانا عديدة لتحقيق مأربه هذا. علم المنطق، لذا نراه 

ال يحق لنا إن نظلم يوحنا بن حيالن أكثر مما ظلمه التاريخ، ففلم يترك لنا شيئًا نستدل منه على مقدار علمه 
وطريقته في التعليم، وهل له تأليف أم ال، وال يسعنا إال إن نجاهر بفضله على الفارابي في تعليمه صناعة المنطق، 

ه هذا يجدر بنا إن نثبت شيئًا من أهتمامات الناطقين بالسريانية والعلماء االخرين بالمنطق ممن سبقوا يوحنا ولتقييم عمل
 والفارابي او عاصروهما. 
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نصطدم هنا باالقتباس الذي استقاه ابن ابي اصيبعة من كتاب الفارابي المذكور آنفا في ظهور الفلسفة، وفيه خبر 
ية في مدرسة االسكندرية، ولدى المسيحيين بالتالي، والسيما لدى اولئك الذين اخذوا يضيق دراسة كتب أرسطو المنطق

عن االسكندرانيين هذا العلم، وفي مقدمتهم الناطقون بالسريانية. فنحن نقرأ ما يأتي: )ويطل التعليم من رومية، وبقى 
يما يترك من هذا التعليم ما يبطل، فرأوا إن باالسكندرية، ثم نظر ملك النصرانية في ذلك وأجتمعت االساقفة، وتشاوروا ف

يعلم من كتب المنطق إلى آخر األشكال الوجودية، وال يعلم ما بعده ألنهم رأوا في ذلك ضررا على النصرانية، وان فيما 
 أطلقوا تعليمه يستعان به على نصره دينهم، فبقي الظاهر من التعليم هذا المقدار، وما ينظر فيه من الباقي مستور،

 .(38)حتى كان اإلسالم بعده بمدة طويلة ، فانتقل التعليم من االسكندرية إلى انطاكية

. (39)غير أنه ليس في التاريخ ما يؤيد هذا القول، أذ لم يقم مجمع كنسي حرم تدريس أي جزء كان من أجزاء المنطق
العلوم الدينية، وقد كان أرسطو بالنسبة بل إن العكس ما كان قائمًا. فقد كان يستعان بالفلسفة اليونانية للتعمق في 

. وثمة شيء من الصحة في قول الفارابي، الذي أخذه حتما عن معلمه (40)للناطقين بالسريانية رجل منطق بصورة خاصة
يوحنا، ونقله ابن أبي اصيبعة الينا، في إن كتب ارسطو المنطقية لم تكن كأنها تقرأ وتدرس السيما قبل اإلسالم، فيقول 

انه تعلم من يوحنا بن حيالن إلى آخر كتاب البرهان. وكان يسمى ما بعد االشكال الوجودية الجزء الذي ال  –رابي الفا
يقرأ إلى إن قرئ ذلك وصار الرسم بعد ذلك حيث صار األمر إلى معلمي المسلمين إن يقرأ من األشكال الوجودية إلى 

 .(41)ى آخر كتاب البرهانحيث قدر اإلنسان إن يقرأ، فقال أبو نصر أنه قرأ إل

فما هي الكتب المنطقية التي كانت متداولة في عهد الفارابي وقبله؟ يقصد بالكتب المنطقية كتب ارسطو في المنطق، 
. ويختلف عددها (43)-المنطقيات -. ويسميها المؤرخون القدامى (42)االورغانون  –وقد جمعت بمجلد ضخم تحت أسم 

بموجب تصنيفها وترتيبها، فهي ثمانية إن عدت أجزائها واحدًا واحدًا، أو ستة إن حذف منها كتابًا الشعر والخطابة، أو 
 خمسة في حالة دمج جزئي التحليالت، وهي: 

 قاطيغورياس أي المقوالت. -1
 باريمينياس أو باري ارمينياس أي العبارة. -2

 قياس او القياس.انالوطيقا االولى أي تحليل ال -3

 انالوطيقا الثانية ابوذيقطيقا أي البرهان. -4

 طوبيقا أي الجدل او المواضع الجدلية. -5

 سوفسطيقا أي المغالطون او األقوال المغلطة او الحكمة المموهة. -6

 ريطويقا أي الخطابة. -7

 ابوطيقا او بويطيقا أي الشعر. -8

طق إلى األجزاء المذكورة انفا فيقول: وأما أجزاء المنطق ولنستمع إلى الفارابي عينه يشرح لنا سبب تقسيم علم المن
فهي ثمانية: وذلك إن أنواع القياس وأنواع األقاويل التي يلتمس بها رأي أو مطلوب في الجملة ثالثة. وأنواع  الصنائع 

ئية وخطبية التي فعلها بعد استكمالها إن تستعمل القياس في المخاطبة في الجملة خمسة: برهانية وجدلية وسوفسطا
وشعرية. فتصير اجزاء المنطق بالضرورة ثمانية، كل جزء منها في كتاب، األولى فيه قوانين المفردات من المعقوالت 

والثاني فيه قوانين االقاويل  –فاطيغورياس  –واالفاظ الدالة عليها، وهو في الكتاب الملقب بالعربية فالمقوالت، وباليونانية 



 مقاالت األب حّبي في مجلة بين النهرينــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــالثقافي للنشر والتوزيع  نجم المشرقدار 

9 

ت المركبة من معقولين مفردين وااللفاظ الدالة عليها المركبة من لفظين. وهو في الكتاب الملقب البسيطة التي هو المقوال
اما بالعربية فالعبارة، وباليونانية بارى ارمينياس، والثالث فيه االقاويل التي تسير بها القياسات المشتركة للصنائع الخمس، 

يونانية انالوطيقا األولى، والرابع فيه القوانين التي تمتحن بها االقاويل وهي في الكتاب الملقب أما بالعربية فالقياس ، وبال
البرهانية، وقوانين األمور التي تلتئم بها الفلسفة، وكل ما تصير به افعالها أتم وأفضل وأكمل. وهو بالعربية كتاب البرهان، 

األقاويل الجدلية وكيفية السؤال الجدلي والجواب  والخامس فيه االقاويل التي تمتحن بها -انالوطيقا الثانية –وباليونانية 
الجدلي، وبالجملة قوانين األمور التي تلتئم بها صناعة الجدل وتصير بها أفعالها أكمل وأفضل وأنفذ. وهو بالعربية كتاب 

تلبس وتحير المواضع الجدلية، وباليونانية طوبيقا. والسادس فيه اوال قوانين األشياء التي شأنها إن تغلط عن الحق و 
وأحصاء جميع األمور التي يستعملها من نقصد التمويه والمخرفة في العلوم واألقاويل، ثم من بعدها أحصاء جميع ما 
ينبغي إن تتلقى به األقاويل المغلطة التي يستعملها المشنع والمموه، وكيف تفسخ، وبأي األشياء تدفع، وكيف يتحرز 

ومعناه الحكمة المموهة.  –سوفسطيقا  –يغالط. وهذا الكتاب يسمى باليونانية اإلنسان من أن يغلط في مطلوباته او 
والسابع فيه القوانين التي تمتحن وتسير بها االقاويل الخطبية وأصناف الخطب وأقاويل البلغاء والخطباء... ,هذا الكتاب 

ا االشعار وأصناف االقاويل الشعرية.. وهو الخطابة. والثامن فيه القوانين التي تسير به -ريطوريقا–يسمى باليونانية 
 وهو كتاب الشعر.  -بويوطيقا–,هذا الكتاب يسمى باليونانية 

والجزء الرابع هو أشدها تقدمًا بالشرف والرياضة. والمنطق أنما التمس به على القصد األول والجزء الرابع، وباقي 
يب التعليم هي توطئات ومداخل وطرق اليه، واالربعة الباقية أجزائه أنما عمل ألجل الرابع فان الثالثة التي تتقدمه في ترت

التي تتلوه فلشيئين: أحدهما في كل واحد منها أرفاداما ومعونة، على انها كاآلالت للجزء الرابع ومنفعة بعضها أكثر 
 .(44)وبعضها أقل

فهو على عدد أصناف  -صناعة المنطق –ويؤكد الفارابي ذلك في كتاب آخر بقوله: وأما عدد أجزاء الصناعة  
انقياد الذهن، وعلى عدد االشياء التي شأنها إن تتقدم تلك األمور، وأصناف تلك األمور فهي خمسة على ما بين ، 

 .(45)واألشياء التي تتقدمها ثالثة... فأجزاء صناعة المنطق ثمانية

الهلينية والسريانية والعربية والفارسية وأن نحن عرفنا ما الكتب المنطقية التي كانت متداولة في األوساط الشرقية، 
وغيرها، في أيام الفارابي ومعلمه، كان بوسعنا تكوين فكرة جيدة عما أعطاه يوحنا بن حيالن من تعليم ألبي نصر 

 الفارابي. 

العربية . أكثر من سواهم في التعرف على الترجمات السريانية و (48)وأبن أبي أصيبعة (47)والقفطي (46)يفيدنا ابن النديم
خاصة، كما وعلى الشروح اليونانية وغيرها التي قام بها العلماء لكتب ارسطو في المنطق، ننقلها هنا معتمدين ترتيب 

 ابن النديم والقفطي. 

المقوالت )قاطيغورياس( تقول: حنين بن اسحق إلى العربية.شروح وتفاسير: فرفوريوس، اصطفن  -1
ك االسكندرية ، ثامسطيوس، ثاوفرسطس، سنبليقيوس، تيون االسكندري، امونيوس، يحيى النحوي بطرير 

بالسريانية، وقد نقل أبو زكريا تفسير االسكندر االفردويسي وبالعربية أبو بشر متى بن يونس وأبو نصر 
 الفارابي. 
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 مختصرات وجوامع: ابن المقفع، حبيب بن بهريز، الكندي ، اسحق بن حنين.
 العبارة )باريرمينياس( نقول حنين إلى السرياني ، واسحق ابنه إلى العربي من األصل.  -2

 تفاسير: االسكندر، يحيى النحوي، امليحس، فورفوريوس، جالينوس.
 جوامع: اصطفر وفسره قويري، أبو بشر متى، ثاوفسطرس، الفارابي.
 بن قرة. مختصرات: حنين بن اسحق، ابن المقفع، الكندي، ابن بهريز، ثابت

القياس )انالوطيقا األولى( تقول: حنين قطعة منه ، واسحق الباقي إلى السرياني: تيادروس إلى العربي  -3
 مع اصطالح حنين.

تفاسير: االسكندر إلى االشكال الحملية تفسيران، ثامسطيوس فسر المقالتين بثالث مقاالت، يحيى النحوي 
حتى االشكال، قويرى إلى الثلثة االشكال، ابو بشر فسر المقالتين، الكندي، وال ننسى إن سركيس الراسعيني 

 .(49)في االقيسة -الشكل–يذكر مسألة 
 طيقا الثانية( نقول: حنين بعضه، أسحق الكل إلى السرياني والى العربي. البرهان )أبو ديقطيا او انالو  -4

 شروح وتفاسير: ثامسطيوس، االسكندر، كالم فيه البي يحيى المروزي أبو بشر متى، الكندي، الفارابي. 
الجدل )طوبيقا( اسحق إلى السرياني، وهذه الترجمة نقلها يحيى بن عدي إلى العربي، أبو عثمان  -5

 سبع مقاالت، ونقل إبراهيم بن عبد هللا الثامنة. الدمشقي 

ثم نقل امونيوس االولى والمقاالت  8،  7،  6، 5تفاسير: االسكندر لقسم من المقالة االولى، وكل المقاالت 
ونقل اسحق تفسيري االسكندر وامونيوس إلى السرياني، وابو عثمان الدمشقي إلى العربي، وفسر  4،  3،  2

 ع منه، وللفارابي تفسير وتلخيص.ثامسطيوس المواض

المغالطون )سوفسطيقا( نقول: ابن ناعمة الحمصى، أبو بشر متى إلى السرياني، بن عدى إلى  -6
 العربي، اصلح ترجمة ابن ناعمة إبراهيم بن بكوس العشاري.

 قويري، الكندي. -االسكندر -تفاسير: 

 راهيم بن عبد هللا.الخطابة )ريطوريقا( تقول: نقل قديم، اسحق إلى العربي، إب -7

 تفاسير: الفارابي.

 الشعر )بويطيقا( نقول: متى بن يونس من السرياني إلى العربي: يحيى بن عدي -8

 تفاسير: كالم لنا مسطيوس
 مختصرات: الكندري 

بيان من هذا االستعراض إن كتب ارسطو في المنطق، كان بعضها معروفًا بالسريانية قبل حنين ومدرسته، وقد 
، كما إن الترجمات العربية لهذه الكتب كانت معظمها (50)ة كلها بالسريانية في عهده وعهد ابنه اسحقغدت معروف

ارسطو جاهزًا  -اورغانون  –. فقد كان (51)متوفرة في هذه الفترة، حتى أكتملت في زمن الفارابي بالذات أو قبله بقليل
ألم يكن ليوحنا بن حيالن معلم الفارابي فضل في ذلك ، السيما بالعربية أيام الفارابي، لذا فان سؤالنا اآلن هو التالي: 

 ونحن سنرى كم كان عظيمًا دور الفارابي في استكمال للكتب المنطقية ودفع هذا العلم خطوات كبيرة إلى االمام؟

فيها، فذ جميع اهل اإلسالم  –يسعفنا صاعد االندلسي بقوله إن الفارابي اخذ صناعة المنطق عن يوحنا بن حيالن 
وأتى عليهم في التحقق بها، فشرح غامضها وكشف سرها وقرب تناولها وجمع ما يحتاج اليه منها في كتب صحيحة 
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العبارة لطيفة االشارة، منبهة إلى ما أغفله الكندي وغيره من صناعة التحليل وأنحاء التعليم، وأوضح القول فيها عن مواد 
وعرف طرق أستعمالها، وكيف تصرف صورة القياس في كل مادة منها ،  المنطق الخمس، وافراد وجوه االنتفاع بها،

. ويؤكد ذلك القفطي أيضًا مع ورود ايضاحات آخرى في كالمه، (52)فجاءت كتبه في ذلك الغاية الكافية والنهاية الفاضلة
لحكمي على يوحنا .. واستفاد العلم ا –لذا فاننا ننقله لزيادة الفائدة والكشف عن االمور، يقول القفطي إن الفارابي قرأ 

منه وبرز في ذلك على اقرانه، واربى عليهم في التحقيق ، وشرح الكتب المنطقية، وأظهر غامضها ، وكشف سرها، 
وقرب متناولها، وجمع ما يحتاج اليه منها في كتب صحيحة العبارة، لطيفة االشارة ، منبهة على ما اغفله الكندي وغيره 

حاء التعليم وأوضح القول فيها عن طرق المنطق الخمسة. وأفاد االنتفاع بها. وعرف طرق من صناعة التحليل وأن
. (53)أستعمالها، وكيف يصرف صورة القياس في كل مادة منها، فجاءت كتبه في ذلك الغاية الكافية والنهاية الفاصلة

 .(54)ويعيد ذلك ابن ابي اصيبعة وابن العبري 

الفارابي وتعليمه منطق أرسطو، سواء باالستعانة بالنقول العربية، ام بالرجوع إلى النص فالفضل أذًا ليوحنا في تنشئة 
اليوناني االصيل، ولربما باالسترشاد بالترجمة السريانية أحيانًا، الن الفارابي ومعلمه كذلك كان يجيد أكثر من لغة، 

 .(55)واللغات المذكورة من ضمنها

ا على تلميذه ابي نصر من اآلثار التي تركها لنا الفارابي في المنطق. فانه ولو كما بوسعنا أستنتاج مدى تأثير يوحن
إن التاريخ ال يذكر لنا قواًل أوشروحًا أو تصانيف في المنطق ليوحنا بن حيالن، فهو يطلعنا بكل أسهاب على اثار 

 الفارابي في هذا العلم. 

والبيهقي وابن ابي اصيبعة، يكتفي صاحب الفهرست ويذكر كتب الفارابي في المنطق كل من ابن النديم وصاعد 
بذكر كتب الفارابي التالية التي تخص المنطق: مراتب العلوم ، تفسير كتاب أرسطو في القياس، وقاطيغورياس والبرهان، 

 . ويذكر له صاعد(56)وانالوطيقا الثانية، والخطابة، والمغالكين على جهة الجوامع، وله جوامع لطاف لكتب المنطق
أحصاء العلوم وفي أغراض فلسفة افالطون وارسطو، وفي هذا األخير وصف الغراض ارسطو في تأليفه المنطقية 

. ويقول البيهقي إن للفارابي المختصر األوسط في المنطق، (57)والطبيعية كتابًا كتابًا، والكتابان المذكوران ال مثيل لهما
. وبعدهما كثيرون، (59). اما القفطي وابن ابي اصيبعة(58)لمنطقوالمختصر الموجز، وكتاب البرهان، وجوامع كتب ا

 فيقدمان لنا الئحة طويلة باسماء شروح أو جوامع أو تصانيف الفارابي نرتبها كما يلي: 

 أوال: الشروح والتفاسير والمختصرات:

ويعرف شرح كتاب المقوالت على جهة التعليق، شرح المواضع المستغلقة من كتاب قاطيغورياس  -1
 بتعليقات الحواشي.

 شرح كتب باريمينياس على جهة التعليق، مختصر كتاب باريمينياس. -2

شرح كتاب القياس وهو الشرح الكبير، كتاب القياس الصغير، إحصاء القضايا والقياسات التي  -3
 تستعمل على العموم في جميع الصنائع القياسية، تعاليق على كتاب القياس، كتاب المقاييس مختصر.

 رح كتاب البرهان، على طريقة التعليق.ش -4

 شرح المقالة الثانية والثامنة من كتاب الجدل، كتاب المواضع المتنوعة من المقالة الثامنة في الجدل. -5
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 شرح كتب المغالطة. -6

 شرح كتاب الخطابة. -7

 شرح كتاب اساغوجي لفرفوريوس. -8

 جوامع لكتب المنطق. -9

 ثانيا: التأليف:

 كتاب المختصر الصغير.كتاب المختصر الكبير،  -1
 كتاب المدخل إلى المنطق او التوطئة في المنطق. -2

 كتاب احصاء العلوم والتعريف باغراضها او ترتيبها، كتاب مراتب العلوم.  -3

 كتاب غرض المقوالت. -4

كتاب القياس الصغير، كتاب شروط القياس، كتاب اكتساب المقدمات وهي المسماة بالمواضع وهي  -5
مقدمات المختلطة من وجودي وضروري، كتاب اصناف االشياء البسيطة التي تنقسم اليها التحليل، كالم في ال

 القضايا في جميع الصنائع القياسية. 

 كتاب البرهان ، كتاب شرائط البرهان.  -6

 كتاب الجدل، :تاب الرد على ابن الراوندي، في ادب الجدل. -7

 كتاب المواضع المغلطة. -8

 ابة كبير بعشرين مجلدا.صدر لكتاب الخطابة ، :تاب في الخط -9

 كالم في الشعر والقوافي. -10

 كتاب عيون المسائل على رأي ارسطو. -11

 المنطقية.  –كتاب اغراض ارسطو في كل واحد من كتبه  -12

 كتاب اغراض افالطون وارسطو طاليس. -13

 كتاب اسم الفلسفة، في الفلسفة وشبب ظهورها. -14

 ج إن تعلم قبل الفلسفة. في ما ينبغي إن يتقدم الفلسفة او في االشياء التي يحتا -15

فهو تراث ضخم ما خلفه لنا الفارابي في المنطق، فضال عن اهتمامه بالعلوم الفلسفية االخرى، غير اننا ال نملك 
 حاليا من شروح وتأليف الفارابي في المنطق سوى االثار التالية: 

 .1960بيروت عام  شرح كتاب العبارة، وقد نشره اليسوعيان ولهلم كوتش وستانلي مارو في -1
 .307ومونيخ  612تفسير المقوالت، مخطوطنا االسكوريال  -2

 (.374مع مختصر )مخطوطة مانشتر  612تفسير االنالوطيقا االولى، مخطوطة االسكوريال  -3

 .Bodl. 457تفسير االيساغوجي. لفرفوريوس مخطوطة  -4

، 1948طبعة ثانية سنة وطبع  1931احصاء العلوم، نشرة الدكتور عثمان امين في القاهرة سنة  -5
 .1953وطبع طبعة اخرى سنة  1832وكان قد نشره المستشرق انجيل غنصليس بالنسيه في مدريد سنة 

 . 1968كتاب االلفاظ المستعملة في المنطق، نشره االستاذ محسن مهدي في بيروت سنة  -6



 مقاالت األب حّبي في مجلة بين النهرينــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــالثقافي للنشر والتوزيع  نجم المشرقدار 

13 

 –في شرائط اليقين  –قول  –وقد طبع شاينشنيدر مع ترجمة عبرية الكتب التالية: شرح القياس كالم  -7
 طوبيقا، سوفسطيقا فصول يحتاج اليها في صناعة المنطق.  –انالوطيقا الثانية 

M. STEINSCHNEIDER, Al-Farabi, des Arabischen Philosopher! Leben und 

Schriften, St. Petersbourg 1869. 

 وثمة بالالتينية تفسير في الخطابة الرسطو: -8

Declaratio compendioBa supra librii rethoricorum Aristotelis, Veneli. 1464 , 

Rethorica Arit&totelis cum fundatisBimi artium et theologiaa doctoriu Egidij 

de Roma ... nec non Alpharabij compendiosa declaration, addita ejusdem Arist 

1516t. Poetica magni Averroys in eamdem Summa, Yene. (60) 

 وقد طبع ديتيريتشي عدة مقاالت للفارابي اهمها: -9

  1895F. DIETERICI, Leiden,  (61) 

وكذلك طبعت للفارابي مقاالت ومسائل في حيدر اباد يهمنا منها رسالة في مسائل متفرقة سنة   -10  
. وليس من المستبعد إن يكون قد سلم من (62)1340/1921. رسالة في فضيلة العلوم والصناعات سنة 1344/1925

 كتب الفارابي المنطقية غير ما ذكرنا وهي بحاجة بعد إلى اماطة اللثام عنها واكتشافها في خزانات مكتبات العالم. 

 طريقة تحصيله العلم ووضعه تاليه

ن وحتى أيامه. وليس من يصف لنا حنين بن اسحق الطريقة التي كان يسير عليها المتعلمون منذ أيام االسكندرانيي
المستبعد إن تكون هي الطريقة التي أتبعها يوحنا بن حيالن في تدريسه المنطق. فبعد إن يورد أهم كتب جالينوس الحكيم 

على هذا الترتيب الذي أجريت ذكرها عليه، وكانوا يجتمعون في كل يوم على  –الكتب  –يقول حنين: كانوا يقرؤنها 
كما يجتمع أصحابها اليوم من النصارى في مواضع التعليم التي تعرف باالسكول في كل يوم  قراءة أمام منها وتفهمه

على كتاب أمام، أما من كتب المتقدمين، وأما من سائر الكتب، وأنما كانوا يقرءونها االفراد كل واحد على حدته بعد 
على هذا  –. ويضيف ماير هوف انه (62)االرتياض بتلك الكتب التي ذكرت كما يقرا أصحابنا اليوم كتب المتقدمين

النحو بقيت الدراسة في الشرق والغرب طوال العصور الوسطى. بل ال تزال باقية حتى اليوم في الشرق االسالمي. 
ويكفي إن يدخل المرء مسجدًا من هذه المساجد التي تعقد فيها حلقات الدرس ليرى أمامه الدراسة على هذه الصورة 

 .(63)ية: يقرأ التلميذ أمام أستاذه قطعة من كتاب رئيسي. وحينئذ يتقدم االستاذ بالشرح والقاء االسئلةالموجودة باالسكندر 

ويفيدنا ابن خلكان بما يشبه ذلك لدى تعرضه لمجلس ابي بشر متى بن يونس فيقول انه كان يجتمع في حلقته كل 
ق ويملي على تالمذته شرحه.. وكان يستعمل في يوم المئون من المشتغلين بالمنطق وهو يقرأ كتاب ارسطو في المنط

تصانيفه البسط والتذييل، حتى قال بعض علماء هذا الفن ما أرى أبا نصر الفارابي أخذ طريق تفهيم المعاني الجزلة 
يحضر حلقة متى بن يونس في غمار  –حسب رواية ابن خلكان  –فقد كان الفارابي  –بااللفاظ السهلة إال من ابي بشر 

 .(64)على يد يوحنا –طرفا من المنطق  –ته. وذلك قبل إن يأخذ تالمذ

فقد كان المعلم يقرأ النص، بأصله اليوناني او بترجمته العربية او يوعز إلى احد تالمذته فيقرأه على مسمع من 
 الجميع ، ثم يأخذ بتفسيره شارحًا فحواه وقد يملى على التالميذ شرحه للنص. 



 مقاالت األب حّبي في مجلة بين النهرينــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــالثقافي للنشر والتوزيع  نجم المشرقدار 

14 

النهج المتبع في التحصيل المنطقي، بوسعنا إن نتناول شرح الفارابي لكتاب العبارة الرسطو، وللزيادة في التعرف على 
كمثال ال غير ، فان ابا نصر بعد إن يعرض بمقدمة وجيزة عرض المعلم االول ارسطو من كتابه هذا يأخذ في سرد 

عليق عليه وارجاعه إلى الفرع من العلوم أجزاء الكتاب ذاكرًا ما يحتوي عليه كل جزء دون او يغفل العنوان كامال مع ت
الذي ينسبه اليه وأعالن مرتبته من الكتب االخرى، ثم يشرع بعد ذلك بتفسير اقوال الحكيم اليوناني قطعة فقطعة، وقد 

 –قوله  –فقال او  –تطول او تقصر وفقًا لمعناها، للتمييز بين كالمه  وشرحه وكالم ارسطو وعباراته يستخدم كلمة 
للداللة على  –يعنى  –أو  –يقصد  –أو  –أراد  –أو  –ويريد بقوله  –وما شابه ذلك للداللة على كالم ارسطو، وعبارة 

 شرحه هو. 

أما في التأليف فيعرض الفارابي غرضه من الكتاب أو المقالة، ثم يبدأ بحثه معددًا الفصول أو األقسام التي يشتمل 
 شيئًا حتى يختم الموضوع.عليها. ثم يأخذ بتناولها شيئًا ف

 الفأرابي يقيم صناعة المنطق

إن تضلع ابي نصر الفارابي من علم المنطق على يد يوحنا معلمه خاصة كان بمقدار كبير كما يشهد له بذلك 
. يخلد البيهقي اربعة فالسفة عظام، (65)المؤرخون. فصاعد يعتبره متفوقًا على جميع أهل اإلسالم في صناعة المنطق

. يضعه القفطلي في مرتبة تفوق سائر اقرانه (66)سطو واالسكندر االفروديسي قبل اإلسالم، والفارابي وابن سينا بعدهار 
. وكذلك البيهقي وابن أبي اصيبعة وابن العبري منبهين إلى إن من سبقوه كانوا (67)في التحقيق وشرح الكتب المنطقية

ا تعلم الفارابي إلى آخر كتاب البرهان كما أنه نبه االخرين إلى ما الفه يتعلمون الصناعة حتى االشكال الوجودية، بينم
 –الكندي وغيره من صناعة التحليل وأنحاء التعليم وشرح الكتب المنطقية كلها. حتى أنه يضيف ابن ابي اصيبعة 

 .(68)عندما سئل: من أعلم أنت أم ارسطو؟ فأجاب لو أدركته لكنت أكبر تالميذه

 االهتمام بالمنطق؟ وما قيمة هذا العلم؟ ولكن لم كل هذا

سبق وأن ذكرنا بعض الشيء فيما يفسر ذلك، نضيف بأنه من اهتمامات العرب األولى بالعلوم، أهتمامهم بعلم 
المنطق، ويفيدنا المؤرخون المسلمون أنه في مقدمة العلوم التي ركز عليها العرب في صدر اإلسالم، ثم في عهد الخالفة 

ي عهد المأمون خاصة، علم الطب، وبجانبه من علوم الفلسفة علم المنطق، وعلم النجوم أو الفلك، ثم العباسية وف
. وقد أقتبسوا هذه العلوم من اليونانية بواسطة نقول متعددة قام بها الناطقون بالسريانية خاصة، ثم (69)الرياضيات وغيرها

 وض.طوروا هذه العلوم ونهضوا بصرح الحضارة العربية خير نه

في أحصاء  –ولنترك الكالم للفارابي عينه يحدثنا في المنطق في أكثر من كتاب له ففي كتابه الشهير الموسوم 
والذي كان فتحا في باب تصنيف العلوم وتخييمها ، يعقد الفارابي فصاًل خاصًا في المنطق، هو الفصل الثاني،  -العلوم

 يذكر فيه منفعة المنطق، وموضوعاته وأجزاءه. 

مشتق من المنطق، وهذه اللفظة تقال عند العلماء على ثالثة معان: أحدهما القول الخارج بالصوت..  –لمنطق ا
والثاني القول المركوز في النفس.. والثالث القوة النفسانية المنظورة في اإلنسان، التي بها يميز التمييز الخاص باالنسان 
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. وان المنطق يعطي قوانين في النطق بأنواعه (70) إلنسان المعقوالت..دون ما سواه من الحيوان. وهي التي بها يحصل ل
 الثالثة المذكورة.

وصناعة المنطق تعطي بالجملة القوانين التي شأنها إن تقوم العقل وتسدد اإلنسان نحو طريق الصواب ونحو الحق 
والت ما لليس يؤمن أو يكون قد غلط في كل ما يمكن إن يغلط فيه من المعقوالت والقوانين التي يمتحن بها في المعق

الغرض في هذه الصناعة هو تعريف جميع  –كتاب االلفاظ المستعملة في المنطق  –فيها غالط. أو كما يقول في 
 .(71)الجهات وجميع األمور التي تسوق الذهن إلى إن ينقاد لحكم ما على الشيء أنه كذا أو ليس كذا

النحو، ذلك إن صناعة المنطق إلى العقل والمعقوالت كصناعة النحو إلى لذا فان هذه الصناعة تناسب صناعة 
 .(72)اللسان وااللفاظ، وهي تناسب أيضًا علم العروض

ويشبه الفارابي القوانين المنطقية باالت يمتحن بها في المعقوالت ما ال يؤمن أن يكون العقل قد غلط فيه أو قصر 
 .(73)ل التي هي آالت يمتحن بها في كثير من االجسامفي ادراك حقيقة تشبه الموازين والمكايي

وحدها تكسبنا القدرة على تمييز ما تنقاد اليه أذهاننا هل هو حق أو  –مما سبق تبدو فائدة هذه الصناعة، فهي 
. فالمنطق ضروري في كل ما نلتمس تصحيحه عند أنفسنا، وفيما يلتمس غيرنا تصحيحه عندنا ... وأذا جهلنا (74)باطل

لمنطق كانت حالتنا في جميع هذه األشياء بالعكس وعلى الضد.. فإننا إن جهلنا المنطق لم نقف من حيث يتقن على ا
صواب ما أصاب منهم كيف اصاب ومن أي جهة أصاب، وكيف صارت حجته توجب صحة رأيه.. وهذه االشياء 

المنطق ولم يكن معنا ما نمنحهم به، فأما إن  تعرض لنا من الناس الذين يدعون عندنا الكمال في العلوم، فأنا إن نجهل
نحسن الظن بجميعهم، واما إن نتهم جميعهم، وأما إن نشرع في إن نميز بينهم، فيكون كل ذلك منا بال تثبت ومن حيث 

فهي المعقوالت من حيث تدل عليها االلفاظ، وااللفاظ من حيث هي دالة على  –. أما موضوعات المنطق (75)ال نتيقن
إلى قوانين تحوطنا في المعقوالت  –فنحن أنما نصحح الراي بواسطة التفكير واالمعان والتقييم، لذلك نحتاج  –والت المعق

لذا فالمنطق يقدم لنا القوانين سواء في ما نفعله أم في ما نعبر عنه بالنطق،  –وفي العبارة عنها، وتحرسنا من الغلط فيها 
مشاركة بما يعطي من قوانين االلفاظ، ويفارقه في إن علم النحو انما يعطى يشارك النحو بعض ال –,المنطق في ذلك 

 .(76)قوانين تخص الفاظ امة ما، وعلم المنطق انما يعطي قوانين مشتركة تعم الفاظ االمم كلها

لة وأجزاء المنطق ثمانية: وذلك إن انواع القياس وأنواع االقاويل التي يلتمس بها تصحيح رأي أو مطلوب في الجم
 ثالثة، وأنواع الصنائع التي فعلها بعد أستكمالها إن تستعمل القياس في المخاطبة في الجملة خمسة:

برهانية وجدلية وسوفسطانية وخطبية وشعرية. ويشرح الفارابي ذلك بقوله فالبرهانية هي االقاويل التي شأنها إن تفيد 
لها اإلنسان فيما بينه وبين نفسه في استنباط ذلك المطلوب، العلم اليقين في المطلوب الذي نلتمس معرفته، سواء أستعم

أو خاطب بها غيره .. واألقاويل الجدلية هي التي شأنها إن تستعمل في أمرين: أحدها إن يلتمس السائل باالشياء 
يحه، المشهورة التي يعترف بها جميع الناس.. والثاني إن يلتمس بها اإلنسان إيضاح الظن القوي في رأي قصد تصح

حتى يخيل أنه يقين من غير إن يكون يقينا. واألقاويل السوفسطائية هي التي شأنها إن تغلط وتضلل وتلبس وتوهم فيما 
ليس بحق انه حق ... واألقاويل الخطبية هي التي شأنها أو يلتمس بها أقناع اإلنسان في أي رأي كان . وان يميل 

تصديقًا ما، أما أضعف وأما أقوى ... واألقاويل الشعرية هي التي تركب ذهنه إلى إن يسكن إلى ما يقال له ويصدق به 
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من أشياء شأنها إن تخيل في األمر الذي فيه المخاطبة. لذا فان اصناف القياسات والصنائع القياسية وأنواع المخاطبات 
تخصها ولها أشياء أخر وكل واحدة من هذه الصنائع لها اشياء  –خمسة: بقينية، وظنية، ومغلطة، ومقدمة، ومخيلة 

 .(77)كما انها مركبة من اقاويل بسيطة –اما خارجة بالصوت  –مركوزة في النفس  –وهي اما  –تشترك فيها 

وبصدد أجزاء المنطق نلقى التقسيم عينه في كتاب االلفاظ المستعملة في المنطق أذ يقول: وأما عدد أجزاء الصناعة 
ى عدد األشياء التي شأنها إن تتقدم تلك األمور، وأصناف تلك األمور فهي فهو على عدد أصناف انقياد الذهن وعل

خمسة ... واألشياء التي تتقدمها ثالثة ... فأجزاء صناعة المنطق ثمانية: يتناول الجزء األول منها المعقوالت المفردات 
ي الثالث يتبين أمر القياس المطلق او او المقوالت قاطيغورياس(. ,يتناول الثاني المقدما او العبارة )باريرمينياس(. وف

التحليالت األولى )انالوطيقا األولى(، بينما يتبين في الجزء الرابع امور البراهين او التحليالت األخيرة )انالوطيقا الثانية(، 
 (78)ويبحث الجزء الخامس في االشياء الجدلية

تسن للقياس السلجستي أن يسوق اليه، وهذا يفترض فالمنطق يبدأ بالبرهان االستداللي، ولكنه غير ممكن إذا لم ي
القضية. والقضية تتألف من حدود يوافق كل منها احدى المقوالت، ويقوم إلى جانب القياس السلستي القياس الجدلي، 

 . (79)لثبات ما يمكن إن ينشأ من غلط –المغالطون  –ويأتي 

فأنها تتقدم جميع الصنائع التي تشمل عليها صناعة فأما مرتبة هذه الصناعة بحسب قياسها إلى سائر الصنائع 
 .(80)الفلسفة

. وهذا (81)والمثبت لها –المنشئ لهذه الصناعة  –ويقول الفارابي إن الرسطو كل الفضل في أبداع المنطق، فهو 
 .(82)يذكرنا بكل ما كان متداواًل في عهد الفارابي وقبله في األوساط العربية واالسالمية وغيرها

وكما فعل فوفوريوس الصوري فألف مدخال إلى المنطق بعنوان االيساغوجي، وقد عرفه العرب واستفادوا منه كثيرا، 
كتاب االلفاظ  –. وأننا نظنه  -التوطئة في المنطق –أو  –المدخل إلى المنطق  –كذلك صنف الفارابي كتابا سماه 

 الذي أستشهدنا به أكثر من مرة. –المستعملة في المنطق 

 .(83)أما أول كتاب منطقي فهو المقوالت، يليه كتاب العبارة، فالقياس والبرهان والجدل، والمغالطون، والخطابة، فالشعر

وليس منطق الفارابي مجرد تحليل للتفكير العلمي، بل هو يشتمل إلى جانب هذا على كثير من المالحظات النحوية، 
 .(48)كما انه يشتمل على مباحث في نظرية المعرفة

 –أما ما كان يأتي بعد كتب المنطق، حسب الفارابي، فالكتب الثمانية التي تبحث في الطبيعيات، وفي مقدمتها 
 .(85)في ما ينبغي أو يتقدم الفلسفة –أو  –سمع الكيان  –او كما يسميه الفارابي  –السماع الطبيعي 

 الهوامش والمصادر:

 عن حياة الفارابي انظر: -1
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.ابن النديم، الفهرست، تحقيق رضا 106 – 105. 1307/1938المسعودي، التنبيه واالشراف، القاهرة 
 وسنعتمد هذه الطبعة. 3322 – 321تجدد  –

البيهقي ، تتمة صوان الحكمة،  54 – 53، 1912صاعد االندلسي، طبقات األمم، ط األب شيخو، بيروت 
 .280-277، 1320/1903تاريخ الحكماء، اليبسك القفطي،  20 – 16، 1935ط محمد شافع، الهور 

 .609 – 604، 1965ابن ابي اصيبعة، عيون االنباء، في طبقات االطباء، تحقيق نزار رضا، بيروت 
 .243 – 239، 677، رقم 1948ابن خلكان، وفيات االعيان، القاهرة 
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