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 ٤١٩ 
  لملخص باللغة العربيةا

تهدف هذه الدراسة الفلسفية إلى الكشف عن دور فالسفة العرب والمسلمين في تاريخ             • 
المصطلح الفلسفي؛ نشأته، وتكوينه، واستقراره، وذلك عن طريق الرجوع إلى إبداعات           

ولـذا  .  واأللفاظ الفلـسفية   الفالسفة ومقوالتهم الفكرية ذات الصلة بميدان المصطلحات      
  " .المصطلح الفلسفي نشأته وتطوره في الفكر اإلسالمي " جاءت هذه الدراسة بعنوان 

وقد جعل الباحث هذه الدراسة في مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة فيها أبـرز النتـائج                • 
أما عن التمهيد فهو يتـضمن مفهـوم لفظـة المـصطلح        . التي توصلت إليها الدراسة     

في اللغة واالصطالح، كما أنه يبين ضرورة المصطلح عامة والفلـسفي           ) الح  االصط(
  أن اتجاه تحديد المعاني ومعرفة دالالتها        – أيضا   –وفيه  . خاصة في الفكر اإلسالمي     

  .المختلفة اهتمام قديم منذ السفسطائيين وسقراط وأفالطون وأرسطو
تـاريخ المـصطلح    " هـو بعنـوان     ثم أردف الباحث تمهيد الدراسة بالباب األول، و       • 

ليبين أن المصطلح الفلسفي وليد تاريخ ثقافي، متواصـل         " الفلسفي في الفكر اإلسالمي     
وقد بدأ تكوينه على أيدي المترجمين، والمعتزلة، ووصوال إلى جـابر بـن             . الحقبات  

  ) .هـ٢٥٢ت(، والكندي )هـ٢٠٠ت(حيان 
، بل مرت بمراحل متالحقة ومتـضايفة،    ولم تتكون المصطلحات الفلسفية دفعة واحدة     • 

ـ ٣٨٧ت(، والخـوارزمي  )هـ٣٣٩ت(ونمت نمو الفلسفة ذاتها مرورا بالفارابي        ، )هـ
ـ ٤٠٠ت(وأبي حيان التوحيدي     ، )هـ٥٠٥ت(، والغزالي   )هـ٤٢٨ت(، وابن سينا    ) ه

ـ ٦٣١ت(، وتُوجت في أعمال سـيف الـدين اآلمـدي         )هـ٥٩٥ت( وابن رشد    ، )هـ
  . ووصوال إلى المعاجم الفلسفية الحديثة ،)هـ٨١٦ت(والجرجاني 

طبيعة المصطلح الفلسفي وداللته    " وجاء الباب الثاني ليكمل لبنة البحث، وهو بعنوان         • 
  :ليلمح إلى أن طبيعة المصطلح في دالالته وأبعاده تتمحور في أمرين " 

الفلـسفية المتداخلـة علـى مختلـف         أحدهما أن المصطلح الفلسفي يشرك بين العلوم        
والثاني أن المصطلح الفلسفي يبين ما آلت إليه        . مستوياتها الطبيعية واإللهية والمنطقية     

حال العلوم العقلية والنقلية من تمازج وتداخل بين المسائل والمنهجيات بحيـث أصـبح         
   .المصطلح الفلسفي يغطي عوالم معنوية جديدة طرأت عليه عند النقل وبعده

ثم أبرز البحث دالالت المصطلح الفلسفي ومعانيه المتباينة في أهم ميـادين الفلـسفة              • 
وحقولها المشهورة بين أصحابها ؛ وذلك من خالل طرح معالجة بعض المـصطلحات             
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 ٤٢٠ 
  لملخص باللغة العربيةا

الفلسفية التي قد تظهر عليها مالمح التطور اللفظي أو الـداللي ؛ وفقًـا السـتعماالت                
  .أطروحاتهم الفكرية، وشروحاتهم الفلسفية الفالسفة لهذه المصطلحات في 

  :ولعل من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث في هذه الدراسة ما يلي • 
أن ضرورة ضبط المصطلحات وتعيين دالالتهـا غايـة سـعى إليهـا              -

  .الفالسفة؛ منعا للخلط وسوء الفهم 
 بدا ثمة وعي تام من جانب الفالسفة بمبـادئ المـصطلحية، وصـناعة             -

الحدود، واألخطاء التي يجب االحتراز منها عند صياغة الحدود، علـى           
  .الرغم من اعترافهم بصعوبة الخوض في هذه الصناعة 

التفاوت الفكري في استخدام المصطلح الواحد يـؤدي إلـى تغيـر فـي       -
المفاهيم، فمثال يختلف مفهـوم الجـوهر بـين الفالسـفة والمتكلمـين             

  .والصوفية
مولية المصطلح الفلسفي لميادين متعددة، مما يبرهن       تبين هذه الدراسة ش    -

 القالب الذي   – أيضا   –على أن اللغة ليستْ أداة للفكر فحسب، وإنما هي          
  .  يتشكل فيه الفكر، وينظم تجربة الجماعة وحياة المجتمع 
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